Brev till medlemmar och frivilliga i Svenska Röda Korset
från Riksstämman 2021
Kära rödakorsare,
Under 2020–2021 har Covid-19-pandemin prövat oss och vi har visat styrkan i vår rörelse.
Röda Korset har agerat för att förhindra och lindra mänskligt lidande, globalt och i Sverige.
Pandemin har satt ljus på sociala missförhållanden och orättvisor. Många människors har levt
i isolering och ensamhet. Detta har också drabbat våra frivilliga och medlemmar, både
personligt och därmed också möjligheter att delta i vårt arbete. Trots det har vi med vår starka
lokala närvaro kunnat visa handlingskraft i krisen. Fler än 400 kretsar har ställt om sin verksamhet för att hjälpa äldre, riskgrupper och möta den lokala utsattheten. Vid fler än 400 000
tillfällen har någon i behov av hjälp fått stöd. Många frivilliga har visat prov på stort ledarskap och engagemang i arbetet med att hålla öppet, ställa om och skapa nya verksamheter.
Ett exempel är att det nu finns vaccinationsstödjare på plats i nästan alla Sveriges regioner.
När samhället nu kan börja öppna upp igen är det möjligt att återuppta verksamheter som har
tvingats pausa till följd av restriktionerna. Nu kan vi återigen öppna alla second hand-butiker
och mötesplatser (Kupor), som är så betydelsefulla för vårt sociala arbete, hållbarhetsarbete
och insamling, och som har drabbats hårt av pandemin.
Under Svenska Röda Korsets första digitala Riksstämma någonsin har vi tagit del av era
berättelser från det gångna året och fattat beslut om viktiga framtidsfrågor. Vi kan konstatera
att vi i Röda Korset behövs mer än någonsin. Oavsett roll eller uppdrag i organisationen, ta
tillfället i akt att välkomna tillbaka dem som varit tvungna att av olika skäl pausa sitt
engagemang och alla nya som vill fortsätta engagera sig.
Riksstämman vill rikta ett varmt tack till dig som rödakorsare, oavsett hur den här krisen –
hittills – påverkat ditt engagemang. Hoppas att du är med oss framåt. Du behövs.

