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Hur grundprinciperna kan vara vägledning 
i ditt uppdrag som frivilligledare

Humanitet
Allt Röda Korset gör syftar till 
att förhindra och lindra mänsk-
ligt lidande vart det än är och 
vem det än drabbar. 
Genom humanitetsprincipen kan 
du som frivilligledare förmedla 
och skapa förtroende och trygghet 
samt ge stöd och uppmuntra frivil
liga inför nya uppgifter. Att vara 
både ärlig och tydlig är också vikti
ga egenskaper kopplat till din roll.

Opartiskhet
Röda Korset diskriminerar inte 
när det gäller nationalitet, 
 etnicitet, religion, social status 
eller politiska åsikter. 
Utifrån opartiskhetsprincipen 
skapar du ett klimat för allas del
aktighet utifrån var och ens för
utsättningar. Förutsättningar för 
mångfald bland frivilliga skapas 
genom att tänka på när och var 
möten läggs samt hur rekrytering 
genomförs. Sedan är det viktigt 
att tänka på att vi alltid respekte
rar de vi ger stöd och de som vill 
hjälpa till i verksamheten.

Neutralitet
För att bevara allas förtroende 
väljer Röda Korset inte sida i 
fientligheter.
För att uppnå neutralitet, behöver 
vi se till att övervinna motsättning
ar eller diskussioner oavsett om 
de är mellan rödakorsare, andra 
organisationer och kommunen. 
 Konflikter ser vi till att sköta utan 
att ta ställning för eller emot någon 
part. Utan att för den skull från
säga oss på våra grundprinciper.

Självständighet 
Röda Korset är självständigt 
och har en stödjande roll till 
staten inom det humanitära 
 området.
Självständighet innebär inte isole
ring, men när vi samverkar och 
samråder med andra aktörer kan 
ingen annan styra vår verksamhet 
eller hur rödakorsmedel (via egen 
insamling eller externa bidrag) 
används. I ditt uppdrag som frivil
ligledare innebär detta att kunna 
samarbeta inom gruppen och med 
utomstående organisationer uti
från mål och syfte. Det är det loka
la behovet och beslut som fattats 
på Riksstämman (exempelvis den 
strategiska inriktningen) som be
stämmer hur verksamhet bedrivs 
och sätter ramen för mål och syfte 
för den samma.

Frivillighet
Röda Korset är en organisation 
som bygger på frivillighet. Att 
engagera sig i Röda Korset är 
frivilligt och att ta emot hjälp 
från Röda Korset är  också 
 frivilligt. 
Frivillighet handlar om att både 
ge och ta emot stöd och förutsät
ter därför ömsesidig respekt. Det 
är frivilligt att ta emot stöd eller 
att vara aktiv i verksamhet. Har en 
person åtagit sig ett frivillig eller 
förtroendeuppdrag ska det utföras 
i enlighet med grundprinciperna 
och fattade beslut. 

 
 

Enhet
I varje land kan det finnas en 
nationell rödakors-  eller röda-
halvmåneförening. Den är öp-
pen för alla och dess humanitä-
ra verksamhet ska omfatta hela 
landet.
I enlighet med enhetsprincipen 
är det viktigt att du som frivillig
ledare leder utifrån ett gemensamt 
synsätt och ser till att alla frivilli
ga i verksamheten har en enhetlig 
utbildningsgrund och möjligheter 
till utveckling. Det är viktigt att 
du som frivilligledare även ser till 
att emblemet används på ett kor
rekt och enhetligt sätt. Det vill 
säga, inga skyddsemblem (vare sig 
enbart rött kors eller röd halvmå
ne) eller kopierat svart kors utan 
vår logotyp. Ett rött kors på vit 
botten, tillsammans med namnet 
Svenska Röda Korset.

Universalitet
Tillsammans bildar de natio-
nella rödakors- och rödahalv-
måneföreningarna världens 
största mänskliga skyddsnät. 
Universaliteten innebär att vi ger 
varandra stöd, både lokalt i när
liggande kommuner och vid stora 
händelser över hela Sverige. Som 
frivilligledare ansvarar du för hel
hetsperspektiv samt motverkar 
prestige och revirtänkande. 
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Svenska Röda Korset
Telefon 0771-19 95 00 

E-post: info@redcross.se | www.rodakorset.se


