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1. Syfte med ett program
för påverkansarbetet
Svenska Röda Korset hjälper medmänniskor som
behöver oss som mest, i kris, katastrof och konflikt.
Vi finns på plats före, under och efter att krisen
drabbar eller katastrofen sker – och arbetar på
flera sätt för att nå människor som behöver oss.
Vi gör det dagligen genom vår verksamhet runt
om i Sverige och i världen. Vi gör det också genom
att förmå beslutsfattare att agera med fokus på
människor i utsatta situationer och med full respekt
för de humanitära principerna, särskilt humanitet.
Det här programmet ska hjälpa oss i att nå större
effekt i vårt påverkansarbete genom att skapa
tydlighet och ge vägledning. Genom att samla och
skriva fram organisationens målsättningar de kommande åren skapar vi också förutsättningar för
att arbeta som ett Röda Korset i påverkansarbetet.

Påverkansprogrammet är en fördjupning av
den strategiska inriktningen för organisationen
2020–2023 och den internationella inriktningen
2020–2023. Påverkansprogrammet är också
koordinerat med organisationens varumärkes
arbete.
Svenska Röda Korset bedriver löpande påverkansarbete inom många frågor och områden. Under
de kommande tre åren kommer vi att prioritera sex
målsättningar för påverkansarbetet (se sid 8 –9).
Detta program ska ge vägledning. Nästa steg är
att utarbeta verktygslådor och stöd med exempel,
material och arbetssätt för alla delar av organisationen att använda utifrån sina olika uppdrag.

2. Röda Korsets
roll i påverkansarbetet
Röda Korsets påverkansarbete utgår från behov
hos de människor vi har uppdraget att skydda och
hjälpa, på kort och lång sikt.

Del av en internationell
rörelse
Vårt unika uppdrag som följer
av rödakors- och röda halv
månerörelsens stadgar och den
internationella humanitära rätten, samt medlemskapet i rörelsen, ger tyngd och en position att ge
röst åt de som befinner sig i utsatthet. Rörelsens
samlade praktiska erfarenhet och kunskap stärker
vår relevans och trovärdighet, om och när vi
använder den effektivt i påverkansarbetet.
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Internationella röda kors- och röda halvmåne
konferenserna utgör också navet och sätter
agendan för humanitära frågor som rör hela
det humanitära samfundet inklusive staterna.
Det ger oss en unik möjlighet att påverka.

En stödjande roll till myndigheter
och staten
Svenska Röda Korset har som nationell förening,
i enlighet med rörelsens stadgar, en stödjande
roll till myndigheterna inom det humanitära
området i händelse av konflikt eller kris. Vi
bibehåller alltid vårt oberoende och för dialog
med regeringen eller berörda myndigheter.
Vi bedriver också verksamhet som stärker våra
möjligheter till dialog.
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Vårt mål med påverkansarbetet är att förmå beslutsfattare
att alltid agera med fokus på människor i utsatta situationer och
med full respekt för de humanitära principerna.

RÖDA KORSETS GRUNDPRINCIPER
OCH DET INTERNATIONELLA SAMFUNDETS
HUMANITÄRA PRINCIPER
Våra sju grundprinciper för röda kors- och röda halvmåne
rörelsen styr påverkansarbetet. Av dessa sju har har fyra
principer för humanitärt arbete också antagits i FN; humanitet,
opartiskhet, neutralitet och självständighet. Dessa är humanitära principer för hela det internationella samfundet.
HUMANITET

Utifrån humanitet och opartiskhet påverkar vi beslutsfattande och myndighetsutövning till stöd för de
mest sårbara i samhället och för minskad utsatthet.

Mål
OPARTISKHET

Neutraliteten syftar till att bevara allas förtroende för att
vi opartiskt ska kunna utföra vårt humanitära uppdrag.
Utifrån neutraliteten och självständigheten beslutar
vi om och hur vi samarbetar med andra aktörer.
Utifrån principerna om enhet och universalitet
behöver vi alltid beakta konsekvenserna av
vårt påverkansarbete för rörelsen som helhet.

NEUTRALITET

Medel

De fyra
humanitära
principerna
antagna
av FN:s
generalförsamling.

SJÄLVSTÄNDIGHET
FRIVILLIGHET • ENHET
UNIVERSALITET

3. Så här arbetar vi
Genom påverkansarbete försöker vi förmå beslutsfattare att alltid agera med fokus på människor
i utsatta situationer och med full respekt för de
humanitära principerna. Inom rörelsen kallar vi
det humanitär diplomati.

Påverkansarbete
Vi påverkar därför policy och beslut
främst genom formell och informell
kontakt med regering, departement,
myndigheter och beslutsfattare. Arbetet bedrivs på
såväl internationell, som nationell, regional och
lokal nivå. Det sker också genom kontakt och samverkan med andra organisationer och aktörer.

Opinionsbildning
I utvalda frågor riktar vi oss brett
till allmänheten för att bilda opinion.
Det gör vi om det är strategiskt och
inte motverkar möjligheten att nå
fram genom dialog med beslutsfattare.
På samma sätt kan vi också delta i nätverk kring
specifika frågor.
Delar av Svenska Röda Korsets påverkansarbete blir inte nödvändigtvis känt för allmänheten
eftersom vårt viktigaste verktyg är direktkontakt
och dialog med beslutsfattare.
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4. Delarna i påverkansarbetet
När vi försöker förmå beslutsfattare att agera med
fokus på människor i utsatta situationer och med
full respekt för de humanitära principerna spelar
det ingen roll om det gäller FN eller kommunnivå
i Sverige. Genom vår verksamhet vet vi hur situa
tionen ser ut. Där kan vi samla vad vi vet – vår
empiri.
Nästa steg är att sätta det vi ser i ett sammanhang.
Varför ser det ut som det gör? Vad blir konsekvenserna? Vad är anledningen till att människor
befinner sig i en utsatt situation? Utifrån vårt
kunnande och vår analys kan vi komma med
förslag på förändring. Kanske behöver en budget
förändras? En lagstiftning förtydligas eller kanske
är det en myndighet som i sin praxis inte lever
upp till en lag eller ett beslut? Därefter tar vi reda
på vem som har makt eller möjlighet att påverka
denna orsak till humanitär utsatthet. Fattas beslut

›

SAMLA VAD VI VET – EMPIRI

›

SÄTTA I ETT SAMMANHANG OCH DOKUMENTERA KONSEKVENSER – ANALYS

›

FORMULERA FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRING I POLICY ELLER PRAXIS

›

KARTLÄGG VAR BESLUT FATTAS OCH NÄR

›

EN PLAN FÖR PÅVERKANSARBETET – OFTAST DIALOG FÖRST

EXEMPEL PÅ HUMANITÄR
DIPLOMATI:
PÅ LOKAL NIVÅ: En krets identifierar att
människor boende på asylboendet utanför
staden inte har tillgång till grundläggande
samhällstjänster då samhället ligger längre
bort från boendet än gångavstånd. Kretsen
kontaktar det kommunala bussbolaget med
ett förslag om utökade turer till asylboendet
och får gehör för detta.
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på lokal, regional eller nationell nivå? Viktigast är
oftast att nå fram i en beredningsfas, när utredningar eller förslag tas fram. När det väl är dags
för faktiskt beslut i t ex kommunfullmäktige kan det
vara försent att påverka. Vi kan nå fram genom att
erbjuda det vi gjort i tidigare steg – vår dokumentation kring vad vi ser och analysen om nuläget.
Utifrån dessa underlag görs en plan för påverkansarbetet. Vilka beslutsfattare ska vi nå med vilken
information? Vi söker först dialog där vi redovisar
det vi gjort i tidigare steg. Får vi inte möjlighet till
dialog eller att dialogvägen inte leder till förändring – då kan vi också besluta oss för extern
kommunikation med allmänheten. Vi kan alltid
kommunicera om vad vi gör – vilken verksamhet
vi bedriver och vad vi ser – men om vi försöker
få till en förändring i beslut eller myndighets
implementering är det oftast mest strategiskt att
först söka dialog.

PÅ NATIONELL NIVÅ: I vår verksamhet
identifierar vi att barn tas i förvar exempelvis
i väntan på utvisning med sin familj. Utifrån
vår verksamhet med psykisk hälsa och förvarsbesök samlar vi ett underlag kring omfattning
och konsekvenser för barnet av förvarstagandet. Röda Korset ger sedan i dialog med bl.a.
Migrationsverket och Polisen förslag om översyn av rutiner inför beslut om förvarstagande.
Myndigheterna påbörjar ett förändringsarbete
utifrån Röda Korset förslag.
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VERKSAMHETEN
OCH PÅVERKANSARBETET
VERKSAMHET
Möta behov
hos målgrupper

PÅVERKAN
ÖMSESIDIGT
FÖRSTÄRKANDE

Empiri
Når målgrupper
direkt

Verka för förändring
på samhällsnivå
Policy och
förändringsförslag

HUMANITÄR
DIPLOMATI

Potential att nå och skapa
förändring för många
indirekt

Verksamheten och påverkansarbetet är ömsesidigt förstärkande. Behovsundersökningar och analyser av vad vi ser
i våra verksamheter är grunden för våra förändringsförslag.

5. Steg mot ett kraftfullt
påverkansarbete
Enligt Strategisk inriktning 2023 är ett av Röda
Korsets stora kliv kommande år att vi bedriver ett
kraftfullt opinions- och påverkansarbete. Enligt
strategin ska vi nå mätbara resultat.

3. UTGÅ FRÅN BEHOVSUNDERSÖKNINGAR
i kretsars lokala påverkansarbete för att stärka
relevansen och för att motverka utsatthet på
kommunal nivå.

För att förverkliga detta har vi i arbetet med detta
program identifierat sex nycklar till vårt arbetssätt.
Vi ska särskilt under 2020–2022 göra följande:

4. FRIVILLIGAS MÖJLIGHETER ATT
ENGAGERA SIG i påverkansprogrammets
prioriterade mål ska ha stärkts.

1. ÖKA VÅR KUNSKAP OCH UTÖKA

5. ARBETA AKTIVT

ARBETET MED ATT SAMLA EVIDENS FRÅN
VÅR VERKSAMHET kring strukturella faktorer

MED GRUNDPRINCIPERNA då ett skiftande

för att stärka vårt påverkansarbete kring strukturell
problematik och social hållbarhet.
2. STÄRKA ÄGANDESKAPET AV
PÅVERKANSARBETET bland tjänstepersoner,
inklusive folkhögskolan, förtroendevalda, kretsar,
högskolan och ungdomsförbundet. Det bidrar
också till att förstärka stödet tjänstepersoner kan
ge till lokal påverkan.

politiskt klimat kan utmana eller ställa principerna mot varandra. Det krävs en aktiv diskussion
om hur Svenska Röda Korset ska förhålla sig
i påverkansarbete, inklusive opinionsbildningen,
till en föränderlig omvärld.
6. FÖRTYDLIGA OCH KOMMUNICERA DEN
STÖDJANDE ROLLEN för att förstärka vår dialog
och genomslaget för våra förslag. I Federationens
policy om humanitär diplomati lyfts den stödjande
rollens betydelse särskilt.
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6. Prioriterade mål till år 2022
Svenska Röda Korset bedriver löpande
påverkansarbete inom många frågor
och områden, se sidan 12–15. Under de
kommande tre åren kommer vi att prioritera sex
målsättningar för påverkansarbetet. Det innebär
att organisationens resurser ställs till förfogande
genom att bland annat prioriteras av kommunikations- och stödfunktioner och att generalsekreterare
eller ordförande generellt är talespersoner. Det

HUR PRIORITERAR

HUR PRIORITERAR

VI I PÅVERKANSARBETET?

VI I OPINIONSBILDNINGEN?

Prioritering görs utifrån kriterier
samt i linje med organisationens
övergripande strategiska inriktning.
Kriterierna möjliggör flexibilitet för
att vi ska kunna reagera och agera
på förändringar i omvärlden. Löpande
analys ska göras när politiska beslut i vår
omvärld föranleder omvärdering av
prioriteringen.

Möjligheterna att bedriva opinions
bildande insatser eller kampanjer
begränsas av vår kapacitet. Vår
externa kommunikation har fler mål
än opinionsbildning, t ex insamling
från företag och privata givare och varumärkes
byggande. Framgångsrik opinionsbildande
kommunikation bygger också på upprepning
och genomslag. Det uppnår vi genom tydliga
satsningar. Opinionsbildning måste också
koordineras med hur vi vill uppfattas av
allmänheten.

VI PÅVERKAR I FRÅGOR:

OPINIONSBILDNINGEN:

det finns ett humanitärt behov eller
en risk för stor utsatthet

ska gynna frågan att den
kommuniceras externt

i vilka Svenska Röda Korset har
ett tydligt mervärde

ska finnas politisk relevans och
tajming för att lyfta frågan

där resultaten av vårt påverkansarbete har potential att förändra
situationen för flest människor i
utsatthet och/eller människor som
befinner sig i särskilt svår utsatthet

ska göras i frågor där vi har
egen erfarenhet och empiri

där vår röst i samhällsdebatten
och/eller i dialogen med beslutsfattare bedöms som betydelsefull
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ska också finnas budget och resurser för att göra
proaktiva insatser såsom rapporter eller analyser
inom dessa prioriterade mål. Prioriteringarna ska
också vara kända inom organisationen. Det ska
skapas möjlighet för frivilliga att bidra till opinions
bildning. Vi ska också samarbeta än mer med
ungdomsförbundet för att synliggöra barn- och
ungdomsperspektivet. Hållbarhet ska genomsyra
påverkansarbetet, inte minst social hållbarhet.

ska inte oavsiktligt påverka dialog
där vi får gehör och når gott
genomslag med beslutsfattare och
myndigheter negativt
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6.1 PRIORITERADE
MÅLSÄTTNINGAR FÖR PÅVERKANS
ARBETET 2020–2022
SKYDD OCH FOLKRÄTT
Migranter, särskilt i irreguljära situationer,
är bland de mest utsatta i vårt samhälle. Möjligheten att leva tillsammans med sin familj är
avgörande för ett drägligt liv. Asylrätten och
grundläggande rättigheter för migranter ifrågasätts globalt och i Sverige. Därför prioriterar vi
följande mål:

1. Svensk lagstiftning möjliggör familjeåterförening för skyddsbehövande i Sverige
och de praktiska förutsättningarna finns.

2. Det finns lagliga och säkra vägar för
att söka skydd och asylrätten är fortsatt grund
läggande och respekteras i Europa.

KRIS OCH KATASTROF
Konsekvenserna av klimatkrisen blir allt
tydligare. Behov till följd av utdragna konflikter
blir allt större.
Sverige stärker sin förmåga att kunna
hantera allvarliga kriser. I det arbetet vill vi
bidra till att Sveriges krisberedskap når alla, och
i synnerhet grupper med bristande
samhällsskydd eller i särskild utsatthet:

3. Svensk politik har förbättrat möjligheterna
för frivilliga att engagera sig i krisberedskap
och totalförsvar, genom att möjliggöra för
såväl organiserad och kvalificerad frivillighet
som spontanfrivillighet.
Vi vill också befästa rörelsens närvaro före,

under och efter kriser och katastrofer och stärka
vårt arbete med att stödja lokalt humanitärt
arbete även globalt. Därför arbetar vi med
följande mål:

4. Sveriges regering påtalar och synliggör
i större utsträckning rödakors- och rödahalv
månerörelsens unika roll och mandat i det
humanitära ekosystemet, i exempelvis strategin
för multilateral utvecklingspolitik och strategin
för det humanitära biståndet.

HÄLSA OCH VÅRD
Hälsoklyftorna ökar i Sverige och de
människor som redan riskerar att befinna
sig i utsatthet påverkas mest. Därför vill vi
fokusera på följande mål:

5. Sverige säkerställer förebyggande

6. Orsaker till de ökande hälsoklyftorna

insatser samt behandling vid behov för att
minska psykisk ohälsa hos migranter, särskilt
unga människor och oavsett rättslig status.

i samhället adresseras, för att bidra till
förbättrad hälsa och möta hälsobehov hos
personer som i högre grad riskerar utsatthet.
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7. Olika uppgifter i påverkansarbetet
7.1 KRETSAR OCH FRIVILLIGA
Enligt stadgarna har kretsstyrelsen bland annat
ansvar för att:

›
›
›

Behov och utsatthet bemöter vi därefter ofta med
verksamhet som når målgruppen direkt. Ibland
bör också utsattheten motverkas genom påverkansarbete för att få till en förändring på t ex
kommun-nivå. Kretsars behovsundersökningar bör
därför också ligga till grund för det lokala påverkansarbetet. Ser vi utsatthet på lokal nivå kan vi
påtala och påverka kring dessa brister och behov.
Den förändring vi vill se kan vi lyfta med kommunala eller regionala beslutsfattare. Det är lokalt
påverkansarbete.

Fortlöpande undersöka
lokala humanitära behov utifrån
den strategiska inriktningen
Bedriva påverkansarbete
inom kommunen
Samverka med kommunen,
myndigheter, organisationer,
företag och andra aktörer
inom kommunen

Regelbundna behovsundersökningar är en mycket
viktig pusselbit för att genomföra den strategiska
inriktningen till år 2023. Enligt den strategiska
inriktningen ska vi bedriva verksamhet utifrån de
största humanitära behoven i varje kommun. Det
är kretsens uppgift att bedöma vilka de lokala
humanitära behoven är och skapa förutsättningar
för att kunna möta dem. Behovsundersökningen är
ett verktyg för att identifiera utsatthet som finns
i samhället där kretsen verkar.

När det är frågor som beslutas på regional nivå
bör dialogen med beslutsfattare koordineras med
regionråd och andra kretsar i regionen. Vid behov
kan kretsen också bedriva opinionsbildning i t ex
media eller genom seminarier, manifestationer
eller liknande. Vi kan alltid berätta om lokal humanitär utsatthet som vi ser.
Hela Svenska Röda Korset ska också kunna
engagera sig i de nationella eller internationella
prioriterade målsättningarna för påverkansarbetet,
särskilt när det blir aktuellt med opinionsbildning
såsom debattartiklar, insändare eller seminarier.

7.2 REGIONRÅD

Enligt stadgarna och arbets- och delegations
ordningen bedriver regionråden påverkansarbete i
regionerna och:

›
›
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Utgår i påverkansarbetet från
regionens kretsars lokala behovsanalyser
Möjliggör kunskaps- och
informationsutbyte mellan kretsar
inom påverkansarbetet

Kan ta initiativ till regional
samordning mellan kretsar när så
är strategiskt för påverkan

›
›

Lyfter påverkansfrågor utifrån
kretsars behovsanalyser som har
regional bäring
Håller kontakt med tjänstepersons-
organisationen om nationellt
prioriterade påverkansfrågor samt
lokala och regionala påverkansmöjligheter
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7.3 TJÄNSTEPERSONSORGANISATIONEN

›
›
›

Implementerar påverkansprogrammet
Bistår och koordinerar med
arbetet på lokal, regional och
internationell nivå

›
›

Utvecklar metoder för inhämtning
av empiri
Ansvarar för policyexpertis

Omvärldsbevakar mäter
och utvärderar resultat

7.4 FÖRETRÄDARE I OPINIONSBILDNING
Frivilliga, anställda, givare och andra engagerade
medmänniskor ska uppmuntras att sprida information om hur vi arbetar och vad vi tycker.

region i världen. Vilka dessa företrädare är slås
fast i Svenska Röda Korsets riktlinjer för företrädare
i media.

När vi beslutar oss för att kommunicera externt
i syfte att opinionsbilda är det viktigt att profilera
ett fåtal företrädare, budskapet förstärks av
igenkänning. Primärt är det därför generalsekre
teraren och ordföranden som är företrädare för
organisationen på nationell nivå. Vid sin sida
har hen ett fåtal företrädare som svarar för sina
respektive ansvarsområden. På lokal eller regional
nivå är ofta krets-, regionrådsordförande eller
verksamhetschef talesperson. Röda Korsets experter har en viktig roll när organisationen uttalar sig
utifrån särskilt kunnande om en fråga eller en

›
›
›
›

Bidrar till planering och strategi
för opinionsbildning
Håller sig uppdaterad i Röda Korsets
ståndpunkter inom påverkansarbetet
Har en nära dialog och samarbete
med Röda Korsets pressteam
Prioriterar mediemedverkan i sitt
dagliga arbete

7.5 HÖGSKOLAN OCH UNGDOMSFÖRBUNDET

›
›

Bedriver också påverkansarbete
utifrån egna definierade frågor och
fokus
Bidrar till synergieffekter inom
påverkansprogrammet då
målsättningar sammanfaller

›
›
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Ungdomsförbundet synliggör barn och
ungdomsperspektivet
Högskolan kan bidra till att kvalitetssäkra empiri och kunskapsinhämtning
samt analys
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR DET
LÖPANDE PÅVERKANSARBETET
2020–2022
Utöver de prioriterade målsättningarna bedrivs löpande
påverkansarbete med följande målsättningar:

Skydd och folkrätt

Internationell humanitär rätt
beaktas i beslutsfattande och
myndighetsutövning där
rättsområdet är relevant, särskilt
inom antiterrorismlagstiftning.

Staten möjliggör genom finansiering
en skyndsam familjeåterförening i
Sverige för personer som beviljats
detta, men som saknar egna
finansiella medel för anhörigas resa.

Sverige har ratificerat FN:s
kärnvapenförbud.

Migrationsverket tillgängliggör i
större utsträckning personuppgifter
och möjliggör på så sätt att
Svenska Röda Korset kan uppfylla
vårt mandatbaserade uppdrag
inom efterforskning och familjeåterförening (Restoring Family Links)
gentemot staten.

Sverige har infört ett särskilt
tortyrbrott i svensk lagstiftning.

Beslutsfattande och myndighetsutövning inom ramen för utvecklingen av totalförsvaret lever upp till
åtaganden under internationell
humanitär rätt, särskilt vad gäller
skyldigheten att säkerställa
kunskap i den humanitära rätten.

Användandet av förvar har minskat
i Sverige genom kodifiering och ökad
användning av alternativ.

Barn tas inte i förvar i Sverige.

System på europeisk såväl som
nationell nivå för prövning av skyddsbehov är rättssäkra, humana och
respekterar individers olika behov
och rättigheter.
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Personer som fått avslag på sin
asylansökan eller andra personer
som står inför ett återvändande bör
i största möjligaste mån återvända
frivilligt under ett humant och värdigt
återvändande som respekterar
individens rättigheter.
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Kris och katastrof

Svensk krisberedskap och totalförsvar inkluderar hänsynstaganden
kring vikten av mångfald, för att
säkerställa att en bredd av behov
tillgodoses, inklusive behov hos
grupper med bristande samhällsskydd eller i särskild utsatthet, samt
för att säkerställa delaktighet och
inkludering av en bredd av förmågor.

Ett klimatperspektiv inkluderas
i det förebyggande kris- och
riskreducerande arbetet i Sverige.

Sveriges och EU:s bistånd möjliggör
arbete i skärningspunkten mellan
humanitära insatser och utvecklingsarbete - utan att humanitära
principer frångås. Det finns flexibel
och långsiktig finansiering som
möjliggör för humanitära aktörer
att arbeta i enlighet med de
humanitära principerna före, under
och efter katastrofer och konflikter.

Svensk krisberedskap och totalförsvar inkluderar hänsynstaganden
kring ojämlikhet och social otrygghet,
såväl i det förberedande och förebyggande arbetet, vid kriser och
allvarliga händelser, och i ett efterskede, för att kunna stärka återhämtningen och lärandet efter kriser
och allvarliga händelser.

Sverige prioriterar katastrofriskreducering i syfte att minska sårbarhet och exponering för de humanitära
konsekvenserna av klimatkrisen.
Arbetet ska kunna bedrivas i enlighet
med de humanitära principerna.

I Sverige har tillgången till krisstöd
(psykosocialt stöd, PSS) under och
efter allvarliga händelser har
stärkts, i synnerhet vid social oro och
i socio-ekonomiskt utsatta områden,
och möjligheterna till långsiktigt
krisstöd har utvecklats.

Regeringen och Sida möjliggör stärkt
effektivitet i den lokala humanitära
responsen, samtidigt som rollfördelningen mellan lokala, nationella och
internationella aktörer respekteras,
förenklas och förstärks.

Sveriges och EU:s bistånd utgår från
utsatta människors behov, målen för
humanitärt och utvecklingsbistånd
och OECD DAC:s riktlinjer. De huma	nitära konsekvenserna av villkorande
av bistånd i relation till migrationshantering och antiterrorismlagstiftning uppmärksammas.
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13

Hälsa och vård

Svensk politik motverkar ofrivillig
ensamhet bland äldre. Ofrivillig
ensamhet formuleras som en
samhällsutmaning på nationell
politisk nivå och dess allvarliga
hälsokonsekvenser uppmärksammas.

Anhörigvårdare får det stöd och den
avlastning de har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Sverige säkerställer tillgång till vård
utifrån behov och medicinsk
bedömning för migranter, oavsett
rättslig ställning, som riskerar att falla
utanför det offentliga skyddsnätet.

Sverige säkerställer tillgång till
adekvat vård och behandling för
tortyröverlevare och andra personer
med trauman från väpnad konflikt
och flykt.

Det svenska mottagandet av
asylsökande och nyanlända sker
under trygga förhållanden, inklusive
hållbara boenden, som främjar
målgruppens hälsa under såväl
mottagande som etableringsprocessen.
Asylsökande och andra migranter
har tillgång till trygga och hållbara
boenden som en förutsättning för
god hälsa.

Sverige tillgodoser i högre ut
sträckning sociala rättigheter för
migranter oavsett rättslig ställning
som riskerar att falla utanför det
offentliga skyddsnätet. Gruppens
grundläggande humanitära behov
omfattas av samhällets skyddsnät på
både lokal och nationell nivå.
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Hållbarhet, civila samhället
och humanitära aktörer

Sverige verkar för åtgärder som ökar
säkerheten för humanitär personal och
frivilliga och det humanitära uppdraget.
Beslutsfattare fredar det humanitära
utrymmet i såväl Sverige som internationellt där humanitära aktörer kan utöva
sitt uppdrag baserat på utsatta människors
behov och rättigheter, i enlighet med de
humanitära principerna.

Det finns långsiktiga, förutsebara och
rättssäkra former för samverkan mellan
offentliga sektorer och civilsamhället.

Lagstiftning om producentansvar för textilinsamling främjar återbruk i Sverige och
möjliggör för ideella aktörer att samla in
och erhålla textilt material av producenterna. Systemet för insamling för återvinning
får inte motverka insamling för återbruk.

Sverige och EU är ledande och drivande
krafter på det humanitärpolitiska
området som normbildare och som
försvarare av grundläggande humanitära principer.

Myndigheter på lokal, regional och
nationell nivå tar hänsyn till civilsamhällets
betydelse, särart och självständighet, samt
skapar förbättrade villkor och förutsättningar för idéburna aktörer att bedriva
verksamhet utifrån identifierade behov.
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Ungdomsförbundets
prioriteringar

Röda Korsets Ungdomsförbunds
påverkansarbete styrs av de behov som
unga ger uttryck för. År 2020 har vi valt
att fokusera på områdena psykisk (o)
hälsa samt barn och unga i asylprocessen.
Vi antar en ny strategi 2021–2023.

Vi ser de förödande konsekvenser den
tillfälliga utlänningslagen får, särskilt för
barn och unga. Vi vill ha en human
migrationspolitik där utgångspunkten för
uppehållstillstånd för barn och unga är att
de är permanenta, inte tillfälliga!

GLOBALA
HÅLLBARHETSMÅL
FN:s generalförsamling har kommit
överens om 17 globala och 169 delmål
för en bättre värld: Agenda 2030 för
hållbar utveckling.

Vi ser också att den psykiska ohälsan
bland barn och unga ökar. Vi vill att alla
barn och unga ska ha någon att prata
med när de är i behov av stöd.

Vi anser att en human migrationspolitik
samt barn och ungas psykiska hälsa är
frågor som makthavare och beslutsfattare
i Sverige måste ta på allvar år 2020.

Våra verksamheter bidrar till dessa mål:

Hur vi arbetar bidrar till dessa mål:

Svenska Röda Korset bidrar till flera
av de globala målen.
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ANDRA RELEVANTA DOKUMENT

Federationens policy på Humanitär diplomati antagen av Governing Board i Paris 2009:
https://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/Humanitarian_Diplomacy_Policy.pdf
Svenska Röda Korsets riktlinjer för företrädare i media
Svenska Röda Korsets strategiska inriktning 2023
Internationella inriktningen 2020–2023

Program för Svenska Röda Korsets påverkansarbete 2020 – 2022

17

Svenska Röda Korset
Postadress: Box 17563,
118 91 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 54
Telefon växel: 08-452 46 00
Hemsida: redcross.se

