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Rödakorsvärd på sjukhus i Malmö. 

Område i Nigeria avspärrat med plakat och flaggor.

Packning av Svenska Röda Korsets ERU (Emergency Response Unit)  
till drabbade i naturkatastrof.

Hälsokontroll för att kontrollera vikten på en flicka i Burkina Faso.

Röda Korset, som skapades ur viljan att utan 
diskriminering bistå dem som sårats på slagfältet 
arbetar internationellt och nationellt med att i varje 
läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Dess 
mål är att skydda liv och hälsa och säkerställa 
respekt för varje människas värde. Röda Korset 
främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete 
och varaktig fred mellan alla folk. 

För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset 
inte sida i fientligheter eller att engagera sig i 
meningsskiljaktigheter av politiskt, etniskt, religiöst 
eller ideologiskt slag.

Röda Korset diskriminerar inte när det gäller 
nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning 
eller politiska åsikter. Organisationen arbetar ute
slutande för att lindra människors lidande utifrån 
deras behov och i första hand hjälpa de mest 
nödställda.

Röda Korset är självständigt. Även om de Nationel
la föreningarna har en stödjande roll till sina reger
ingar inom det humanitära området och var och 
en är underställd sitt lands lagar, ska de behålla 
sitt oberoende som tillåter dem att alltid handla i 
enlighet med Röda Korsets principer.
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Röda Korsets frivilliga hjälper till med läxläsning.  
Här på Medborgarplatsen i Stockholm. 

En flicka i Syrien har just fått ett matpaket till sin familj. 

Svenska Röda Korsets logotype på flagga.

Röda Korset är en organisation som bygger på 
frivillighet och som drivs utan egen vinning. Att 
engagera sig i Röda Korset är frivilligt – att ta 
emot hjälp från Röda Korset är också frivilligt.

Röda Korset är en världsomspännande organisation 
inom vilken alla nationella föreningar är jämlika 
och har samma ansvar och skyldigheter att bistå 
varandra.

I varje land kan det endast finnas en nationell 
rödakors eller rödahalvmåneförening. Den ska 
vara öppen för alla och dess humanitära verk
samhet omfatta hela landet.
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År 2023 ska vi svara upp mot de största behoven, 
agera i kris och vara en röst för människor i utsatthet. 
Humanitet är målet med vårt arbete. När två eller 
fler kretsar går samman minskar det administrativa 
arbetet och det blir ett ökat fokus på verksamhet. För 
att även i framtiden kunna fortsätta vårt uppdrag 
att förhindra och lindra mänskligt lidande behöver 
vi hjälpas åt, både de som ger stöd och de som  
får stöd. 

Diskussionsfråga: hur kan den nya kretsen 
arbeta för att humanitet ska upplevas som målet 
både i kretsstyrelsen och i verksamheterna?

För att uppnå neutralitet, överbryggas menings
skiljaktigheter oavsett om de är mellan rödakorsare, 
andra organisationer och kommunen. Vi är tydliga 
med att vi inte ger oss in i diskussioner som någon 
annan har ansvar för. I de fallen vi behöver ta 
ställning i sakfrågor och använda våra erfarenheter 
för att visa på mänskliga orättvisor och lidande är 
en stark krets en bra utgångspunkt. 

Diskussionsfråga: Hur arbetar vi för att säker
ställa att vi, genom verksamhet eller uttalanden, 
inte riskerar att ta eller uppfattas ta ställning för 
någon annan än människor i behov av vårt stöd?

Behovsundersökningen är ett bra verktyg för att 
opartiskt utifrån fakta ta reda på de behov som 
finns lokalt i kommunen. Vi respekterar de vi ger 
stöd och de som vill hjälpa till i verksamheten. 

Diskussionsfrågor: hur kan vi säkerställa att vi 
genom behovsundersökningen har verksamhet där 
behoven är störst efter sammangåendet? Hur vet 
vi att det skapas ett klimat för alla deltagare utifrån 
var och ens förutsättningar?

Svenska Röda Korset är en självständig organisa
tion. Lokala behov och nationella beslut fattade på 
Riksstämman (exempelvis den strategiska inrikt
ningen) bestämmer den verksamhet som ska bedri
vas inom kretsen. Även om vi samverkar och sam
råder med andra aktörer kan ingen annan  styra vår 
verksamhet eller hur vi fördelar medel inom våra 
verksamheter. Kretsar arbetar självständigt utifrån 
den strategiska inriktningen och utifrån de  största 
behoven i kommunen och anpassar på så sätt 
 verksamheten.

Diskussionsfråga: hur kan kretsen  samarbeta 
med andra aktörer och samtidigt bevara sitt 
 oberoende?
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Det är frivilligt att ta emot stöd och att vara aktiv 
i verksamhet. Har en person åtagit sig ett frivillig 
eller förtroendeuppdrag ska det utföras i enlighet 
med grundprinciperna och organisationens 
fattade beslut. Riksstämman är vår högsta 
beslutande nivå, där medlemmar från hela landet 
fattar beslut, Att följa riksstämmobeslutet att  
Röda Korset ska vara organiserat i kommunkretsar 
med rödakorsgrupper är inte en frivillig fråga. 
Hur kretsar går samman och att engagera sig 
i sammangåendet är däremot frivilligt. Tänk på 
att hålla medlemmar och frivilliga informerade 
om kretssammangåendet. Om ni sprider infor
mationen till medlemmar kan en  nystart i en ny 
gemensam krets locka nya frivilliga. 

Diskussionsfråga: Hur använder vi våra olika 
resurser på bästa sätt, så att de frivilliga krafterna 
räcker till att både hålla igång verksamhet och 
ställa om till en gemensam krets?

Universaliteten innebär att vi ger varandra stöd, 
både lokalt i närliggande kommuner, och vid stora 
händelser över hela Sverige.

Kretssammangående är ett sätt att säkerställa väl
fungerande kretsar i varje kommun. När vi arbetar 
enhetligt i varje kommun utifrån den strategiska 
inriktningen blir vi också en starkare och tydligare 
nationell förening, med möjlighet till starkare 
tjänstepersonsstöd. Vi finns på plats, var än i landet 
som behoven finns.

Diskussionsfråga: hur kan vi upprätta kontakter 
med andra kretsar som vi kan ha ett utbyte med, för 
att stötta varandra?

Kommunen är en naturlig samverkanspart för 
Röda Korset på lokal nivå. En kommunkrets 
ansvarar för att bedriva verksamhet i hela 
kommunen utifrån behov. Kretsen kan organisera 
sig i rödakorsgrupper för att försäkra sig att det 
finns lokal förankring runt om i kommunen.

Att ha en krets per kommun gör oss tydligare 
gentemot externa samarbetsparter som kom
munen och andra organisationer, gentemot med
lemmar, frivilliga och givare. Dessutom underlättas 
samverkan och kontakt när det finns en ingång till 
Svenska Röda Korset i området. Vi blir en enhet. 

Diskussionsfråga: hur kan vi arbeta med kultur 
och värderingar i den nya gemensamma kretsen 
så att den verkligen blir en ny gemensam krets?
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