
Överenskommelse mellan frivillig och Röda Korset

Jag kommer att följa Röda Korsets grundprinciper samt Frivilligpolicy och uppförandekoden 
i mitt frivilliguppdrag.

Jag och kretsstyrelsen/ledaren är överens om uppdragets innehåll och omfattning 
(uppdragsbeskrivningen).

Jag kommer att meddela kretsstyrelsen/ledaren i god tid innan jag vill göra ett uppehåll eller 
vill avsluta mitt frivilliguppdrag.

Jag är medveten om att mitt frivilliguppdrag kan avslutas om jag inte följer denna 
överenskommelse.

Tystnadslöfte

Som frivillig möter jag människor som tar emot stöd eller deltar i Röda Korsets olika aktiviteter. 
Det är personer som av olika anledningar behöver medmänskligt stöd för att kunna förändra 
och förbättra sin livssituation.

I mötet med människor får jag förtroenden och insikt i personers liv. Jag får under inga förhållan-
den, och inte heller när jag avslutat ditt uppdrag, berätta vad jag fått veta under mitt uppdrag 
som frivillig i Röda Korset.

Undantag: Som frivillig har jag, i handledning rätt att ta upp personer och situationer jag mött 
under mitt uppdrag och om möjligt undvika att nämna namn om inte vederbörande gett sin 
tillåtelse. Det finns tillfällen i vissa uppdrag där du kan vara skyldig att kontakta myndigheter.

Jag har lämnat utdrag från belastningsregistret, i de fall det krävs för verksamheten,

Genom att underteckna denna överenskommelse avger jag tystnadslöfte.

______________________________
Ort och datum

______________________________  ____________________________________
Frivilliges underskrift     Kretsstyrelsen/ledarens underskrift

______________________________  ____________________________________
Namnförtydligande     Namnförtydligande

______________________________
Ansvarig krets



Röda Korsets grundprinciper

Röda Korsets grundprinciper är det samma som våra värderingar. De är kittet som håller 
samman hela rörelsen och som varje frivillig måste ställa sig bakom om man vill arbeta aktivt 
i rörelsen. Det handlar om sju principer, de två första är våra mål, därefter följer två principer 
som beskriver våra medel och det följande tre handlar om vår organisation.

Humanitet
Röda Korset arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och 
hälsa samt verka för fred.

Opartiskhet
Vi gör ingen skillnad mellan vilken religion man praktiserar, vilken etnisk tillhörighet, nationalitet 
eller vilka politiska åsikter man har. Vi tar ställning mot alla former av diskriminering. Vi verkar 
för att det ska finnas en mångfald i vår organisation där alla som delar våra värderingar är 
välkomna.

Neutralitet
För att förtroendet för Röda Korset som humanitär organisation ska bevaras tar Röda Korset 
aldrig ställning i konflikter. Vi tar ställning för den enskilda människan.

Självständighet
Vi är oberoende och fria. Vi kan samarbeta med regeringar eller myndigheter, men bara om 
samarbetet stämmer överens med våra grundprinciper.

Frivillighet
Vår verksamhet bygger på frivilligt arbete.

Enhet
Det finns bara en förening i varje land och vi finns i de flesta länder.

Universalitet
Alla rödakorsföreningar tar solidariskt ansvar för varandra. Föreningarna har en skyldighet att 
hjälpa varandra och en rättighet att söka hjälp hos varandra.


