Världens främsta
katastroforganisation

Engagera dig i
Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och
består av miljontals frivilliga som bestämt
sig för att hjälpa andra människor. Vi finns
på plats före, under och efter konflikter,
katastrofer och andra kriser. Vi ska förhindra
och lindra mänskligt lidande var och när
det förekommer, skydda liv och hälsa och
säkerställa respekt för varje människas värde,
särskilt under tider av väpnad konflikt och
andra nödsituationer.

Personligt och frivilligt engagemang
är själva livsnerven i Röda Korset.
Vare sig du blir volontär, medlem eller
månadsgivare gör du skillnad!
Du kan också starta en egen insamling.
Läs mer på www.rodakorset.se

Vårt arbete vägleds av sju principer med
humanitetsprincipen främst. Våra principer är
vår kompass vilket medför att vi bland annat
inte väljer sida och aldrig gör åtskillnad
mellan behövande. Röda Korsets mandat är
unikt och grundar sig i Genèvekonventionerna
– vi finns över hela världen och grunden är
densamma överallt: vi agerar självständigt
och i första hand genom frivilliga krafter.

Stöd till
förvarstagna

Kontakta oss
Vi svarar gärna på dina frågor. Du når oss på
info@redcross.se eller tel 0771-19 95 00,
alla vardagar kl 10–12 och 13–16.
www.rodakorset.se

Röda Korset bidrar till att bygga gemenskap
och motståndskraft. Vi arbetar för att stärka
människors förmåga att stå emot svåra
påfrestningar.			

Svenska Röda Korset
Hornsgatan 54, Box 17563
118 91 Stockholm
Tel: 08-452 46 00
info@rodakorset.se

rodakorset.se

Besök på förvar
Svenska Röda Korset är en
frivilligorganisation som är neutral,
självständig och opartisk. Vi besöker
asylsökande och migranter på
Migrationsverkets förvar. Vi erbjuder stöd
främst via samtal och aktiviteter. Alla
besökare har skrivit på ett tystnadslöfte.
Besökarna ger inte juridiska råd men kan
hänvisa till andra som gör det.
Vad Röda Korset gör:
•
•
•

•
•

Besöker personer i förvar och på
häkten
Ger stöd att söka efter anhöriga som
försvunnit till följd av krig, konflikt,
naturkatastrof eller migration
Ger information om
- Asylprocessen
- Uppehållstillstånd
- Familjeåterförening
- Återvändande till hemlandet
Ger råd om kontakt med sjukvård
Erbjuder webbkurser om
- Röda Korset
- Första hjälpen
- Psykologisk första hjälpen

Läs mer på www.rodakorset.se

Röda Korset besöker
följande platser
Flen
Dag: varannan onsdag
Tid: cirka kl. 17.30-19.30
Gävle
Dag: varannan torsdag
Tid: cirka kl. 18.00-20.00
Kållered
Dag: måndagar
Tid: cirka kl. 18.00-20.00
Ljungbyhed
Dag: varannan onsdag
Tid: cirka kl. 17.30-19.30
Märsta
Dag: torsdagar
Tid: cirka kl. 18.00-20.00
Åstorp
Dag: varannan torsdag
Tid: cirka kl. 17.30-19.30
Personer i förvar kan också boka
videosamtal med besökare som hålls via
dator eller pekskärm. Skriv ditt namn,
förvar och avdelning till email:
visit@redcross.se

Rådgivning
Migrationsrådgivning
Du kan ringa till Röda Korset för att få:
•
•
•
•

stöd att söka efter anhöriga som
försvunnit till följd av krig, konflikt,
naturkatastrof eller migration
information om att återförenas med
familjemedlemmar
råd i asylärenden
information och stöd vid återvändande

Telefon:
Telefontid:

020 - 415 000
tisdag, onsdag och torsdag

		

kl. 09:30 - 12:00

Vårdförmedling
Svenska Röda Korsets vårdförmedling ger
råd till asylsökande och migranter som vill
ha stöd i kontakten med sjukvård.
Telefon:
		
Telefontid:
		
Email: 		

020 - 211 000 eller
0709 - 40 67 23 (endast SMS)
måndag till torsdag
kl. 09.30 - 11.30
papperslos@redcross.se

