Välkommen till Svenska Röda Korset
Svenska Röda Korset är en beredskapsorganisation. Vi har till uppgift att organisera och komplettera samhällets insatser vid kriser och katastrofer.
Svenska Röda Korset är en av 190 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar – vilket betyder att rörelsen finns internationellt, nationellt och
lokalt.
Våra sju grundprinciper
Samtliga rödakors- och rödahalvmåneföreningar arbetar efter sju gemensamma grundprinciper.
Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande (humanitet). Vi gör ingen skillnad på personer – vi diskriminerar inte när det
exempelvis gäller nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter (opartiskhet). Vi tar heller inte ställning i konflikter eller
meningsskiljaktigheter (neutralitet). Röda Korset är självständigt och kan inte styras, vi samråder och samverkar med andra, om dessa accepterar att vi
arbetar utifrån våra grundprinciper (självständighet). Att engagera sig i Röda Korset är frivilligt – att ta emot hjälp från Röda Korset är också frivilligt.
(frivillighet). I varje land kan endast finnas en nationell förening och verksamheten ska vara öppen för alla (enhet). Vi är en världsomfattande rörelse
där vi hjälper varandra (universalitet).
Ditt uppdrag - detta har hänt
Information om den lokala händelsen och det uppdrag som Svenska Röda Korset har på plats.
Detta händer när du tar på dig västen
När vi tar på oss västen är vi rödakorsare och har ett ansvar att vara ambassadörer för Svenska Röda Korset och vad vi står för. Som representant för
Röda Korset ska behandla alla människor med respekt och inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp Ditt uppförande mot
andra ska vara baserat på respekt för deras integritet, kultur och levnadsmönster. Detta är särskilt viktigt i mötet med människor utsatta situationer,
t.ex. traumatiserade flyktingar, asylsökande eller människor som varit med om personliga eller allmänna katastrofer. Det är viktigt att komma ihåg att
västen tas av när uppdraget är slut.

Förutsättningar för frivilligt arbete
Dela Röda Korsets värderingar
Som frivillig för Svenska Röda Korset måste du stå bakom och handla i enlighet med våra grundprinciper. Röda Korset är en opartisk och neutral
organisation, men det hindrar inte att du som frivillig rödakorsare kan vara ansluten till politisk, religiös eller annan idéburen organisation. Däremot
ska du självklart inte vara aktiv i organisationer och sammanhang som direkt motarbetar Röda Korsets verksamhet och värderingar.
Följ uppförandekoden
Svenska Röda Korset arbetar också i enlighet vår uppförandekod. Tänk särskilt på att behandla alla med respekt och värdighet, värna om människors
personliga integritet, att inte missbruka din förtroendeställning, vara alkohol- och drogfri i arbetet, verka i enlighet med Röda Korsets värderingar,
hantera information med diskretion och gott omdöme samt att följa våra säkerhetsföreskrifter.
Missbruka inte din ställning som frivillig
När du har uppdrag för Svenska Röda Korset kan du komma i kontakt med människor som är eller upplever sig vara i beroendeställning till dig. Du får
aldrig utnyttja din position för egen vinning! Du får inte heller utnyttja din position till att ge andra oriktiga fördelar.
Underskrift av överenskommelse/tystnadslöfte mellan frivillig och Röda Korset
Detta görs på plats. Överenskommelsen innebär att du kommer att följa Röda Korset grundprinciper under uppdraget, att du jobbar i enlighet
med det uppdrag du har, att du avger tystnadslöfte samt att du är medveten om att du kan stängas av från ditt frivilliguppdrag och du inte följer
överenskommelsen.

