Riktlinje för
kläder, textilier och andra gåvor
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1 RIKTLINJER SVENSKA RÖDA KORSET
1.1

Omfattning och avgränsning

Denna riktlinje omfattar dig som är förtroendevald, anställd, delegat, frivillig, praktikant, studerande,
konsult, arvoderad eller som har åtagit dig ett annat uppdrag för Svenska Röda Korset i Sverige
och/eller utomlands, benämns i detta dokument som rödakorsare.

2 BAKGRUND, INLEDNING OCH SYFTE
2.1

Bakgrund

Svenska Röda Korset bedriver second hand-verksamhet. I samband med insamling av gåvor uppstår
ett överskott av icke säljbara produkter som behöver tas om hand om på ett miljömässigt och
ekonomiskt försvarbart sätt.

2.2

Inledning

Gåvor som kläder, textilier, prylar, möbler och liknande som skänkts till Svenska Röda Korset ska i
vår verksamhet i möjligaste mån hanteras på ett miljömässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Kretsar
ska ha en plan för hur alla mottagna gåvor skall avsättas genom i första hand återanvändning genom
second hand-försäljning, i andra hand återbruk och i sista hand återvinning.

2.3

Syfte

Gåvor bör i så hög utsträckning som möjligt säljas genom Svenska Röda Korsets second hand-butiker
för att skapa ett överskott som bidrar till finansiering av våra verksamheter. Hantering och försäljning
av gåvorna i Sverige sker alltid i enlighet med Svenska Röda Korsets styrdokument. De gåvor som
inte säljs genom second hand-försäljning ska i möjligaste mån hanteras på ett miljömässigt och
ekonomiskt försvarbart sätt.

3 FÖRSÄLJNING, ÅTERBRUK OCH ÅTERVINNING
3.1

Återanvändning genom försäljning

Gåvor ska i första hand återanvändas genom second hand-försäljning. Prissättningen skall möjliggöra
en försäljning till olika målgrupper. Vid försäljning till andra än enskilda ska en prövning av
uppköparen göras om den kan betraktas som seriös. Gåvor får inte säljas till någon som i sin tur ska
använda det till bistånd.

3.2

Återbruk och återvinning

All hantering av gåvor lokalt ska följa EU’s avfallstrappa (se Bilaga 1). Hantering av överblivet textilt
material exempelvis kläder kan ske genom återbruk (omvandling till nya produkter) eller återvinning
(omvandling till produkter med lägre värde exempelvis klipps ner till putstrasor eller mals ner till
isoleringsmaterial). Återvinning ska ske enligt av tjänstepersonsorganisationen framtagen modell för
återvinning.

4 ANSVAR
4.1

Ansvar Svenska Röda Korsets styrelse

Försäljning till nationella och internationella aktörer för återanvändning och återvinning beslutas av
Svenska Röda Korsets styrelse och ska endast ske till seriösa och helst certifierade uppköpare. Gåvor
ska inte ingå som en del i samarbetet med andra länders rödakorsföreningar. Gåvor får inte skänkas
eller säljas till andra organisationer, grupper eller enskilda för nationell eller internationell
biståndsverksamhet.

4.2

Ansvar kretsstyrelse

Gåvor som mottagits av kretsen ska hanteras som en värdefull gåva. Försäljning av gåvor till lokala
företag och industrier ska endast ske till företag som på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt
hållbart sätt åtar sig att hantera och återvinna kläder och textilier. Kretsar kan sinsemellan samverka
kring försäljning och hantering av gåvor.
Kretsar ska ansluta sig till Svenska Röda Korsets nationella modell om återvinning av textilt material.
De kretsar som skänker kläder till andra biståndsorganisationer ska upphöra med detta snarast. Inga
nya åtaganden med klädbistånd ska inledas med andra nationella rödakorsföreningar eller andra
biståndsorganisationer i Sverige eller utomlands. I en internationell eller nationell katastrofsituation
kan ett stort akut behov av kläder uppstå. Kretsarna har då att följa de riktlinjer som Svenska Röda
Korsets tjänstepersonsorganisation beslutar om.

5 KLÄDER SOM LOKALT BISTÅND
Det är kretsstyrelsen som fattar beslut om gåvor ska skänkas till enskilda vid behov som faller inom
akut- eller nödsituation. Materiellt bistånd ska utgå från ett individuellt bedömt hjälpbehov som det
offentliga samhället just då inte kan tillgodose. Materiellt bistånd innebär att tillgodose ett humanitärt
behov med materiella ting till exempel genom utdelning av mat, kläder, filtar eller hygienartiklar. Läs
mer i Riktlinje för materiellt bistånd.

6 INFORMATION OCH PÅVERKAN
Svenska Röda Korsets tjänstepersonsorganisation ansvarar för att relevant intern information rörande
denna riktlinje tas fram och görs tillgänglig samt ansvarar för omvärldsbevakning och övergripande
påverkansarbete. Information om Svenska Röda Korsets grundläggande syn på gåvor ska anslås på
mötesplats/second hand-butik där gåvomottagning och försäljning äger rum. Svenska Röda Korset ska
på ett tydligt sätt informera givaren om hanteringen av de skänkta gåvorna på hemsidan och i andra
kanaler.
Kretsstyrelsen ansvarar för att medlemmar och medarbetare (frivilliga, anställda, praktikanter och
anvisade) är väl införstådda och informerade med syftet och rutinerna för klädhanteringen i Svenska
Röda Korset. Kretsar bör genom samverkansrådet ge en samlad information till allmänheten inom sitt
område. Kretsstyrelser ansvarar för att ge information till givare och kunder på mötesplats/second
hand-butik.
Mer information finns i Handbok Second hand.

BILAGA 1: EU’S AVFALLSTRAPPA
Avfallstrappan är ett EU-direktiv från 2008 som är antaget i miljöbalken och som styr hur avfall ska
tas om hand; högst upp i trappan finns minimering av avfall och längst ner deponi. Det är önskvärt att
så mycket som möjligt hanteras så högt upp som möjligt i trappan.
1. Minimera
2. Återanvända
3. (Material)återvinna
4. Energiutvinna
5. Deponera
I dag har begreppet cirkulär ekonomi börjat ersätta den linjära avfallstrappan. I december 2015
presenterade EU-kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi. Målet är att ställa om samhället mot en
resurseffektiv, cirkulär och fossilfri ekonomi. I den cirkulära ekonomin ersätts begreppet avfall med
material.

