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Hållbarhetsambassadörer våren 2020

Ambassadör Region

Gösta Eriksson Norra Norrland

Karin Melinder Södra Norrland

Catarina Ljungberg Södra Norrland

Mikael Sjölander Södra Norrland

Agneta Hallberg Mitt

Maja Vahlberg Mitt

Emelie Sandström Mellan

Amanda Malmborg Stockholm

John Lind Stockholm

Catharina Hoffsten Stockholm

Robin Nuruzzaman Stockholm

Andreas Ekvall Stockholm

Ismail Abdullahi Göta

Isabela Lucas Göta 

Amadeus Qfvarnström Hellström Väst

Denny Salomonsson Väst

Sandra Kolehmainen Väst

Elisabeth Dahlin Väst

Anna Isaksson Väst

Cathrine Moen Gotland

Marcus Karlén Sydost

Mohamed Ali Sydost

Emma Bernard Stenmalm Syd 

Isabell Carlsson Syd

Sofia Fors Syd

Lars Salomonsson Syd

Vad är hållbarhet?

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

Källa: ”Vår gemensamma framtid” (informellt  Brundtlandrapporten). Definitionen 
skrevs av  Världskommissionen för miljö och utveckling på  uppdrag av FN 1987. 

Ambassadörer  
och andra  
rödakorsare.

För Svenska Röda Korset är hållbarhet en 
 självklarhet. Vår policy för hållbar utveckling 
har funnits i mer än 10 år och på flera håll 
genom åren har frivilliga engagerat sig för  
en hållbar samhällsutveckling.

När riksstämman fastställde organisatio
nens strategiska inriktning för år 2019–2023 
var hållbarhet en utgångspunkt för all verk
samhet inom organisationen. Det innebär att 
våra insatser ska vara ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbara. Rollen som hållbarhets
ambassadör är ett frivilligt åtagande med 
uppdrag att stötta och driva hållbarhetsfrågor i 
kretsar. Det innebär att inspirera och engagera 
kretsar i deras hållbarhetsarbete.

Svenska Röda Korsets hållbarhetsambassa
dörer har genom olika vägar hittat ett enga
gemang för hållbarhetsfrågor. De finns i alla 
Svenska Röda Korsets regioner och har olika 
bakgrund. Allt från pensionärer till studenter. 
En del har varit aktiva i Röda Korset tidigare 
och andra är helt nya. Vad de har gemensamt 
är att de brinner för en hållbar samhällsutveck
ling. Just nu hotar klimatkrisen vår samtid. Att 
arbeta för hållbarhet är att verka för rätt visa 
inför både människa och jord. Tillsammans 
behöver vi bygga en stabil grund där alla är 
inkluderade och där vi inte överstiger planetens 
resurser. Genom samarbete, innovation och 
kunskap kan vi fortsätta arbetet för en ekolo
gisk, social och ekonomiskt hållbar värld.
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Hållbarhet från nord till syd
Frivilliguppdraget med Hållbarhetsambassadörer per region har nu pågått  
i tre år, även om de funnits frivilliga som engagerat sig för hållbarhet i 
många år. Under dessa år har deras arbete nått ut till nästan  
3 000 frivilliga rödakorsare. Under enbart år 2019 lyckades  
de nå ut till 66 olika kretsar inom Svenska Röda Korsets  
alla regioner – från Kävlinge upp till Pajala.

…och!… 
har nu 26 ambassadörer  

i alla 10 regioner

Från projektstart har vi...

…haft

177
informationsträffar…

…nått

2 917
rödakorsare…

Här är några av våra hållbarhetsambassadörer!

Region 
Syd 
Isabell 
Carlsson, 
26 år,  
student

Region  
Södra  
Norrland 
Karin  Melinder, 
71 år och folk
hälsovetare

Region 
Stockholm 
John Lind, 
24 år, 
 student

Region Södra 
Norrland 
Catarina 
 Ljungberg,  
58 år,  arbetar 
med yttre 
 miljöfrågor
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Hållbarhet – en krets i taget!
Möten mellan människor och utbyten av erfarenheter är viktigt för en fortsatt hållbar utveckling 
inom Svenska Röda Korset. Ute i kretsar har hållbarhetsambassadörerna upptäckt hur viktiga dessa 
möten mellan individer är. Vi har olika förutsättningar och bakgrunder. Varje frivillig rödakorsares 
engagemang är vad som får arbetet att fortsätta utvecklas. Att mötas kring, och driva dessa frågor, 
har skapat ett Röda Kors där hållbarhet prioriteras varje dag. 

Visste du att?

I över 100 år har frivilliga engagerat sig 
i kretsar. Det var 1915 som kvinnoföre
ningen slogs ihop med Röda Korset, och 
tillsammans blev Svenska Röda Korset. 
Den gamla kvinnoföreningen överlämnade 
då 224 lokalföreningar med hela 33 489 
medlemmar till den nya föreningen som 
idag är Svenska Röda Korset.

Andra hållbara initiativ 
2019...

• Marcus och Mohamed i region Sydost 
har under året engagerat nya frivilli
ga till lastningsdepån i Växjö genom 
affischering, annonser och digitala 
plattformar.

• Maja i region Mitt arrangerade en 
insamling till  monsunperiodens Asien 
med hållbarhet i fokus.  Insamlingen 
genomfördes via en tyst auktion med 
donerade gåvor i form av upplevelser 
och Fairtrade certifierade varor från 
ett 20tal olika företag.

• Den 27:e september  medverkade 
 flera rödakorsare i en klimamarsch 
som arrangerades över hela  Sverige.

• Karin anordnade ett hållbarhetsquiz 
för deltagarna under regionrådet 
i Södra och Norra Norrland vilket 
uppskattades och gav en bild av 
 kunskapsläget. 

Holger Leipe, Säkerhetssakkunnig på Röda Korset.

Rödakorsare läser arbetsmaterial i hållbarhet.

Maja Vahlberg,  
hållbarhets  ambassadör Region Mitt

“Två veckor innan jag ansökte till uppdra
get som hållbarhetsambassadör hade jag 
flyttat från Umeå till Falun. Utöver Falun var 
därför alla platser och kretsar nya för mig. 
För en person som älskar att vara på vift 
och upptäcka, har det gjort att uppdraget 
inneburit ännu fler dimensioner av glädje.”
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Hållbara inspirationsträffar 2019
Under år 2019 anordnades tre hållbarhetsträffar för ambassadörerna. Den första träffen 
ägde rum på Wargön Innovation utanför Vänersborg. Den andra i Stockholm, med besök i 
Eskilstuna på ReTuna återbruksgalleria och den tredje i Göteborg, med besök i den nya second 
hand  butiken i Olskroken. Syftet med träffarna har varit att byta erfarenheter, utbildas och hitta 
motivation. Detta för hållbarhetsambassadörerna sedan vidare ut i sina lokala kretsar genom 
workshops och möten under året. 

”Vi tog oss till Vänersborg med tåg för att 
besöka Wargön Innovation, en plats som 
var väldigt modern och inspirerande. Vi 
träffade en ansvarig som höll en mycket 
informativ presentation om verksamheten, 
hur klädindustrin tar mycket resurser 
och släpper ut stora mängder växthus
gaser. Vi ställde många frågor och fick 
sedan en rundvandring av lokalen. Den 
var enormt stor med många anställda 
som  arbetade. Verksamheten jobbar för 
att återvinna  textilier. Istället för att en
bart slänga  textilier, delas kläderna upp 
efter material som sedan återanvänds 

på olika sätt. Processen för att dela upp 
 material gjordes tidigare för hand, vilket 
var  energi och tidskrävande. De  skulle 
därför installera en robot som kunde 
skanna  rullbandet med kläder och sortera 
 materialen  automatiskt. Jag tog med mig 
att det var märkligt att inte Sverige hade 
en sådan verksamhet tidigare eftersom vi 
är så duktiga på återvinning och ny teknik. 
Jag minns särskilt hur lokalerna och tek
niken var så ny – allt kändes så futuristiskt 
och modernt. Platsen var inspirerande och 
kändes viktig!”

Rundvisning på Wargön Innovation.

Wargön  
Innovation är en 

 innovationsmiljö som 
lotsar nya material
innovationer vidare i 
parallell affärs och 

teknikutveckling.
Wargön Innovation
Ambassadören Marcus berättar
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Besök på Wargön Innovation.

”Vi träffade en ansvarig lärare för folk
högskolans återbruksklass som berättade 
om initiativet och visade oss runt i lokaler
na. Vi fick även gå in och se i deras lager, 
där läraren berättade om processen från 
att det får in en vara tills att den säljs i 
butiken, samt hur de sorterar mellan det 
olika butikerna. Efter rundturen fick vi se 
folkhögskolans klassrum och informa
tion om vad kursen arbetar med. Sedan 
gick vi runt och tittade på kläderna som 
skapats under kursens gång. Det jag tar 
med mig från dagen är vikten av perso
ner som är engagerade och vill driva en 

återburksgalleria och att det behövs flera. 
Läraren berättade även att det finns ett 
stort engagemang hos Eskilstunaborna att 
skänka till butikerna. Då jag själv är från 
 Eskilstuna vet jag även att det är många 
som bor i Eskilstuna som åker dit för att 
handla istället för till andra butiker. Vilket 
visar på vikten av att flera återbruks
gallerier behövs. 
        Något som var väldigt intressant 
vara att få se processen från att en vara 
kommer in tills att den är i butiken, och 
hur bra koll de som arbetar på lagret 
 behöver ha på varje butiks unika nisch!”

ReTuna Återbruksgalleria 
Ambassadören Amanda berättar 

ReTuna är  
världens första 

 återbruksgalleria, allt 
som säljs är återbrukat, 
återanvänt, ekologiskt 

eller hållbart  
producerat.

I december 2019 besökte vi Olskroken 
i Göteborg. Träffen var en “lära känna 
varandraträff” där många nya ambassa
dörer sågs för första gången! Det som 
kom att bli en ny och fin second hand 
butik var då en byggarbetsplats med 

Ambassadören Denny berättar

vattenskada. Det var mycket jobb med att 
hjälpa till och det var tur att vi var många. 
Butiken blev otroligt fin och vi använder 
den nu som mötesplats för våra regionala 
ambassadörs träffar.

Året avslutades med en ambassadörsträff i Göteborg den 7:e december. Där talades det 
om hur hållbarhetsambassadörernas arbete bidrar till Agenda 2030 och vilka trender 
inom hållbarhet som observerats under året. Ambassadörerna diskuterade även hur de 
som bäst kan ta vara på det stora samhällsengagemang som finns i dessa frågor.  

Träff i Göteborg för besök i nya butiken
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Blicka framåt

Lärdomar från året 2019!

”En lärdom jag har tagit med mig 
från 2019 är att en god dialog 
är viktig för att hitta nya vägar 
till  lösningar på de problem som 
 kretsarna står inför.” 

– Robin Nuruzzaman, Region Stockholm

”Lärdomarna är många! Jag har 
lärt mig om organisationens bredd, 
handlingskraft och viktiga roll som 
global humanitär aktör. Om mig  
själv och mina förmågor,  hjärte 
frågor, framtidsvisioner och utveck
lings områden.” 

– Maja Vahlberg, Region Mitt

”Min lärdom är tydliggörandet 
av fallgropen mellan inspiration 
och information till handling. Jag 
tror det är där utmaningarna och 
möjligheterna för oss hållbarhets
ambassadörer ligger”

– John Lind, Region Stockholm

”2019 var året då vi för första gången tog en  
titt  utanför Svenska Röda Korset som  organisation 
för att rekrytera nya frivilliga till uppdraget som 
håll barhetsambassadör. Detta gjordes via  Volontär  
byrån och de två gånger som  annonserna legat 
uppe så har hundratals hört av sig och vill bli 
 frivilliga.

Både män och kvinnor har hört av sig, ett flertal 
studenter men även äldre och medelålders som 
aldrig tidigare varit frivilliga. Det har varit helt 
fantastiskt att få dessa människor med så  varierad 
bakgrund och kunskaper in i Svenska Röda Korsets 
verksamhet. Hållbarhetsambassadörerna är själv
ständiga, arbetar bra i grupp och otroligt kompe
tenta till att anpassa arbetet utefter förutsättningar. 
Verkligen den framtida frivillig heten. 

Inför 2020 har arbetet ställts om en del på 
grund av rådande situation. Frivilliga i riskgrupp 
har behövt hålla sig hemma och kretsarna har 
inte kunnat ta emot besök. Däremot har ett fler
tal hållbarhetsambassadörer intresserat sig för 
andra uppdrag såsom digital läxhjälp och stött
ning i second handbutikerna. Under våren 2020 
fick även hållbarhetsambassadörerna möjlighet 
till kompetens utveckling via Fairtrades digitala 
ambassadörsutbildning. I maj hade vi en digital 
hållbarhetsträff. Det har varit fantastisk att se hur 
snabbt vi har kunnat ställa om verksamheten. Inför 
hösten undersöker vi vägar för att fortsätta sprida 
hållbarhetsarbetet mer digitalt. Omställningen till 
en hållbar samhällsutveckling kräver flexibilitet. 
Ambassadörerna har visat på hur anpassningsbara 
dom är men även att behovet för kretsarna att vara 
mer hållbara är större än någonsin.” 

Sophie Gripenberg, hållbarhetskoordinator  
på Svenska Röda Korset 

Vad kan du göra? 
• Kontakt din regions hållbarhetsambassadör 

och boka en träff.
• Ta del av arbetsmaterialet för hållbarhet. 

 Hittas på Rednet!
• Se vad du, din lokala förening eller din arbets

plats kan göra för att vara mer hållbara.
• Kunskap! Fortsätta lära dig om hållbarhet  

och all spännande utveckling som sker.
• Skriv motioner till Riksstämman – hur tycker  

du hållbarhet ska drivas i organisationen?

Rödakorsare i Fairtrades banandräkt! 
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Svenska Röda Korset
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm
Telefon Infoservice 0771199 500
Epost: info@redcross.se | Besök vår hemsida www.rodakorset.se


