UPPDRAGSBESKRIVNING - Avdelning Internationell verksamhet
Avdelning
Internationell verksamhet (INT)
Uppdragsbeskrivning
Avdelningens uppdrag är att ansvara för Svenska Röda Korsets humanitära insatser utanför Sverige
och tillsammans med andra aktörer inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen förhindra och
lindra mänskligt lidande samt säkerställa att Svenska Röda Korsets resurser används på bästa sätt, i
enlighet med SRK:s övergripande strategi, vår inriktning för internationell verksamhet,
International direction 2023, och andra relevanta prioriteringar och riktlinjer. Primärt innebär det
att:
• tillsammans med systerföreningar bedriva och stödja humanitär verksamhet utanför
Sverige, genom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och
Internationella rödakorskommittén (ICRC) samt i direkta partnerskap med andra nationella
RK föreningar.
• hantera bidrag till internationella katastrofappeller och annat stöd från SRK till
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och Internationella
rödakorskommittén (ICRC),
• säkerställa goda relationer med UD och Sida för att säkra samarbete, stöd och
institutionell finansiering för den internationella verksamheten
• bidra med sakkunskap i för SRK relevanta humanitära frågor och kunskapsöverföring inom
Svenska Röda Korset och rödakors- och rödahalvmånerörelsen
• bygga relationer, bedriva påverkansarbete och fungera som stöd till Svenska Röda Korsets
ledning i deras internationella involvering

Ansvar
Avdelningen ansvarar för att:
•

•
•
•
•
•

Tillsammans med systerföreningar bedriva och stödja humanitär verksamhet utanför
Sverige, genom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och
Internationella rödakorskommittén (ICRC) samt i direkta partnerskap med andra nationella
RK föreningar.
Hantera bidrag till internationella katastrofappeller och annat stöd från SRK till
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och Internationella
rödakorskommittén (ICRC),
Säkerställa goda relationer med UD och Sida för att säkra samarbete, stöd och
institutionell finansiering för den internationella verksamheten
Bidra med sakkunskap i för SRK relevanta humanitära frågor och kunskapsöverföring inom
Svenska Röda Korset och rödakors- och rödahalvmånerörelsen
Bygga relationer, bedriva påverkansarbete och fungera som stöd till Svenska Röda Korsets
ledning i deras internationella involvering
Kommunicera kring och representera Svenska Röda Korset externt i frågor som rör
avdelningens ansvarsområden
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Kompetens
Se kompetensbeskrivning under vardera enhet. Därutöver exempelvis sakkunskap inom humanitär
policy och samarbetsfrågor inom rörelsen samt strategisk ledning och representation.
Målgrupper
De viktigaste målgrupperna är människor i behov av humanitärt och långsiktigt stöd på grund av
väpnade konflikter och/eller naturkatastrofer. Andra viktiga målgrupper är de nationella
föreningar vi har långsiktiga samarbeten med samt i vissa delar IFRC och ICRC. Viktiga externa
målgrupper är Sida och UD. Internt är den viktigaste målgruppen SRKs kretsar som stöttar det
internationella arbetet med bl a finansiering.
Samarbeten
De viktigaste samarbetena är de nationella föreningar vi har långsiktiga samarbeten med samt
relevanta delar av IFRC och ICRC. Andra viktiga samarbeten är de s k Partner National Societies
(PNS) med vilka vi har samarbetsavtal av olika slag.
Enhet
Afrika
Uppdragsbeskrivning
Enhetens uppdrag är att representera Svenska Röda Korset och bedriva organisationens
verksamhet i regionen. Enheten ansvarar för SRK:s programverksamhet, därtill knutna finansiella,
materiella och tekniska resurser samt för SRK:s partnerskap med de nationella föreningarna och
andra rörelsepartners i regionen. Verksamheten utvecklas och genomförs i nära samarbete med
den nationella föreningen och andra samverkanspartner, enligt angivna prioriteringar och
riktlinjer. Enheten ansvarar för att utveckla strategiska partnerskap för samarbete i regionen,
exempelvis med Sida, Svenska ambassader, EU/ECHO och FN-organ. Regionens geografiska
ansvarsområden kan löpande justeras beroende på verksamhetsutveckling och
omvärldshändelser.
Ansvar
Enheten ansvarar för SRK:s totala stöd och operativa verksamhet (inklusive finansiella som
tekniska resurser) inom och kopplat till regionen. Enheten representerar SRK i regionen.
Kompetens
Sakkunskap inom representation, strategisk ledning, humanitär programutveckling och
projekthantering. Övergripande kompetens inom programmens inriktningsområden samt
katastrofhantering behöver finnas inom respektive enhet men teknisk sakkunskap kan erhållas
från andra enheter och avdelningar. Teknisk tillgänglig kompetens som inte finns inom SRK kan vid
behov rekryteras för verksamhet
Målgrupper
Utsatta människor inom regionen är den enskilt viktigaste målgruppen som nås av enheten via
samarbetsföreningar/rörelsen. Samarbetspartners som syftar till att stärka rörelsen.
Samarbeten
Daglig dialog med rörelsepartners samt givare och i viss mån media. Internt samarbete mellan
SRK:s regionala enheter är av vikt samt tät dialog med övriga enheter på INT som besitter teknisk
expertis och som leder ansökningsförfarande och rapporteringsprocesser. Vidare behöver
enheterna ha löpande dialog med SRK:s andra avdelningar och enheter samt med kretsar. HR är en
nyckelenhet för SRK:s internationella verksamhet då personalbidrag utgör en strategisk del av
SRK:s rörelsebidrag internationellt.
Enhet
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Asien, Oceanien och Amerika / Asia, Pacific and Americas (APA)
Uppdragsbeskrivning
Enhetens uppdrag är att representera Svenska Röda Korset och bedriva organisationens
verksamhet i regionen. Enheten ansvarar för SRK:s programverksamhet, därtill knutna finansiella,
materiella och tekniska resurser samt för SRK:s partnerskap med de nationella föreningarna och
andra rörelsepartners i regionen. Verksamheten utvecklas och genomförs i nära samarbete med
den nationella föreningen och andra samverkanspartner, enligt angivna prioriteringar och
riktlinjer. Enheten ansvarar för att utveckla strategiska partnerskap för samarbete i regionen,
exempelvis med Sida, Svenska ambassader, EU/ECHO och FN-organ. Regionens geografiska
ansvarsområden kan löpande justeras beroende på verksamhetsutveckling och
omvärldshändelser.
Ansvar
Enheten ansvarar för SRK:s totala stöd och operativa verksamhet (inklusive finansiella som
tekniska resurser) inom och kopplat till regionen. Enheten representerar SRK i regionen.
Kompetens
Sakkunskap inom representation, strategisk ledning, humanitär programutveckling och
projekthantering. Övergripande kompetens inom programmens inriktningsområden samt
katastrofhantering behöver finnas inom respektive enhet men teknisk sakkunskap kan erhållas
från andra enheter och avdelningar. Teknisk tillgänglig kompetens som inte finns inom SRK kan vid
behov rekryteras för verksamhet.
Målgrupper
Utsatta människor inom regionen är den enskilt viktigaste målgruppen som nås av enheten via
samarbetsföreningar/rörelsen. Samarbetspartners som syftar till att stärka rörelsen.
Samarbeten
Daglig dialog med rörelsepartners samt givare och i viss mån media. Internt samarbete mellan
SRK:s regionala enheter är av vikt samt tät dialog med övriga enheter på INT som besitter teknisk
expertis och som leder ansökningsförfarande och rapporteringsprocesser. Vidare behöver
enheterna ha löpande dialog med SRK:s andra avdelningar och enheter samt med kretsar. HR är en
nyckelenhet för SRK:s internationella verksamhet då personalbidrag utgör en strategisk del av
SRK:s rörelsebidrag internationellt.
Enhet
Mellanöstern, Nordafrika och Europa / Middle East North Africa and Europe (MENAE)
Uppdragsbeskrivning
Enhetens uppdrag är att representera Svenska Röda Korset och bedriva organisationens
verksamhet i regionen. Enheten ansvarar för SRK:s programverksamhet, därtill knutna finansiella,
materiella och tekniska resurser samt för SRK:s partnerskap med de nationella föreningarna och
andra rörelsepartners i regionen. Verksamheten utvecklas och genomförs i nära samarbete med
den nationella föreningen och andra samverkanspartner, enligt angivna prioriteringar och
riktlinjer. Enheten ansvarar för att utveckla strategiska partnerskap för samarbete i regionen,
exempelvis med Sida, Svenska ambassader, EU/ECHO och FN-organ. Regionens geografiska
ansvarsområden kan löpande justeras beroende på verksamhetsutveckling och
omvärldshändelser.
Ansvar
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Enheten ansvarar för SRK:s totala stöd och operativa verksamhet (inklusive finansiella som
tekniska resurser) inom och kopplat till regionen. Enheten representerar SRK i regionen. Se vidare
ovan.
Kompetens
Sakkunskap inom representation, strategisk ledning, humanitär programutveckling och
projekthantering. Övergripande kompetens inom programmens inriktningsområden samt
katastrofhantering behöver finnas inom respektive enhet men teknisk sakkunskap kan erhållas
från andra enheter och avdelningar. Teknisk tillgänglig kompetens som inte finns inom SRK kan vid
behov rekryteras för verksamhet.
Målgrupper
Utsatta människor inom regionen är den enskilt viktigaste målgruppen som nås av enheten via
samarbetsföreningar/rörelsen. Samarbetspartners som syftar till att stärka rörelsen.
Samarbeten
Daglig dialog med rörelsepartners samt givare och i viss mån media. Internt samarbete mellan
SRK:s regionala enheter är av vikt samt tät dialog med övriga enheter på INT som besitter teknisk
expertis och som leder ansökningsförfarande och rapporteringsprocesser. Vidare behöver
enheterna ha löpande dialog med SRK:s andra avdelningar och enheter samt med kretsar. HR är en
nyckelenhet för SRK:s internationella verksamhet då personalbidrag utgör en strategisk del av
SRK:s rörelsebidrag internationellt.
Enhet
Global Respons /Global Response Unit (GRU)
Uppdragsbeskrivning
Enhetens uppdrag är att säkerställa Svenska Röda Korsets internationella akuta stöd till kriser och
katastrofer (så kallad katastrofrespons). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bevakning och
analys av aktuella kriser och katastrofer, finansiering av stöd till akuta insatser, utskick av experter
till kriser och katastrofer (så kallad surge och delegatspoolmedlemmar), tekniskt stöd inom
katastrofrespons (särskilt inom akut hälsa, vatten, sanitet och hygien), samt modul-stöd via ERUverktyget (Emergency Response Units).
Ansvar
•

Enheten ansvarar för SRKs internationella humanitära responsarbete vilket innefattar
finansiella resurser, personalresurser och tekniska resurser inom katastrofhantering, inom akut
hälsa, vatten, sanitet och hygien samtinom logistik
•
Bevakning, analys och prioritering av SRK:s internationella fokus och stöd i kriser och
katastrofer, baserat på humanitära behov och SRKs mervärde.
•
Enheten ansvarar för modul-utskick, så kallade ERU (Emergency Response Unit) där material,
utbildad personal och finansiering ingår.
•
Enheten ansvarar för att hantera och säkerställa kvalitet i SRKs krisarbete genom att
genomföra, följa upp, utveckla, utvärdera, lära av och rapportera på katastrofappeller,
insatspersonal, ERU-utskick, och annan akut humanitär verksamhet.
•
Enhetens ansvarsområden kan löpande justeras beroende på verksamhetsutveckling och
omvärldshändelser.
Kompetens
Sakkunskap inom katastrofrespons, surge- och delegatsarbete, samt akut hälsa med fokus på
vatten, sanitet och hygien inklusive kunskap om katastrofmoduler (Emergency Response Units).
Målgrupper
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Drabbade och utsatta människor i kriser och katastrofer (speciellt för behov inom akut hälsa,
vatten, sanitet och hygien), Nationella Föreningar (särskilt i våra partnerskapsländer) samt
Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC). Internt är målgrupperna den
internationella programverksamheten,de landansvariga samt vid stora katastrofer övriga relevanta
enheter så som Kommunikation och Insamling.
Samarbeten
IFRC, ICRC och våra partnerskapsländer för planering, genomförande, uppföljning och
rapportering. Internt med Kommunikation och Insamling samt Nationella avdelningen och Vårdavdelningen.
Enhet
Kapacitet och kvalitet/Quality assurance, Resource Mobilization and Accountability (Qarma)
Uppdragsbeskrivning
Enhetens uppdrag är att vara ett stöd och stärka kapaciteten på internationella avdelningen
inom MEAL och RM samt att verka för en diversifierad finansiering av SRKs internationella
verksamhet i linje med vår strategi och fastslagna prioriteringar och planer. Enheten ansvarar även
för samarbets-och beslutsprocesser på avdelningen samt att stärka MEAL inom SRKs
projekt/program internationellt samt hos utvalda partnerföreningar.
Ansvar
Enheten ansvarar för att:
•
•
•
•

Utveckla och stödja samarbets- och beslutsprocesser som bidrar till styrningen av
avdelningens verksamhet
Etablera och stärka relationen med institutionella givare
Stärka kvaliteten i programverksamheten, från behovsanalys, planering och genomförande till
uppföljning, utvärdering, och rapportering, genom samordning av aktiviteter och rådgivning
inom MEAL
Utveckla den interna kapaciteten genom att utveckla, sprida, upprätthålla samt säkerställa
standards, verktyg, metoder och processer för SRK:s programmering inom resursmobilisering
och MEAL

Enhetens ansvarsområden kan löpande justeras beroende på verksamhetsutveckling och
omvärldshändelser.
Kompetens
Enheten har sakkunskap inom Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL) samt
inom resursmobilisering från institutionella givare samt även Community Engagement and
Accountability (CEA) i samarbete med enheten tematisk samordning
Målgrupper
Institutionella givare, nationella föreningar i partnerländer samt indirekt målgruppen. Internt
personal på avdelningen, främst landansvariga och regionala handläggare men även rådgivare
speciellt inom ramen för arbete med hållbarhetsplattformen.
Samarbeten
EU-kontoret (humanitär och utvecklingsfinansiering), utvalda PNS och NS samt ICRC och IFRC.
Nätverk utanför rörelsen så som ALNAP, SNHA, Concord etc Internt nära samarbete med
enheterna Tematisk samordning, Global respons och KomIn specifikt för insamling mot företag och
stora givare, INT stab för styrningsfrågor, rörelserådgivare samt påverkansrådgivare för
samordning gällande givarfrågor och samarbete inom rörelsen gällande finansiering, GS stab för
EU-kontoret, controllers för ansökningar till givare, grant management samt avtalsfrågor.
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Enhet
Tematisk samordning / Thematic Coordination
Uppdragsbeskrivning
Enhetens uppdrag är att stärka och förbättra SRKs programverksamhet inom de tematiska
områderna Vatten, Sanitet och Hygien (Water, Sanitation and Hygiene promotion, WaSH);
Riskreducering i katastrofer (Disaster Risk Reduction, DRR) med fokus på programverksamhet i
lokalsamhället samt att genom den s k hållbarhetsplattformen säkerställa att god
programverksamhet genomförs utifrån de kvalitetsstandarder vi har i våra tvärgående tematiker.
Ansvar
Enheten ansvarar för att:
•
•
•
•

Stärka kvaliteten i programverksamheten, från planering och genomförande till uppföljning
och utvärdering, genom rådgivning och samordning av aktiviteter inom prioriterade teman.
Utveckla den interna kapaciteten genom att utveckla, sprida och upprätthålla standards
(modeller, metoder och processer) för SRK:s programverksamhet inom prioriterade teman.
Omvärldsbevakning och analys av kunskap och erfarenhet nationellt och internationellt samt
sprida kunskapen internt.
Stärka rörelsens arbete inom prioriterade teman.

Enhetens ansvarsområden kan löpande justeras beroende på verksamhetsutveckling och
omvärldshändelser.
Kompetens
Enheten har sakkunskap inom det prioriterade temat Vatten, Sanitet och Hygien (Water,
Sanitation and Health, Hygiene promotion) och Riskreducering i katastrofer (Disaster Risk
Reduction, DRR) samt på de teman som ingår i den s k hållbarhetsplattformen Skydd, Genus och
Inkludering (Protection, Gender and Inclusion, PGI) samt Frivillighet (Volunteering).
Målgrupper
Internt personal på avdelningen, främst de geografiska enheterna och i mindre utsträckning IFRC
och ICRC.
Samarbeten
Främst andra PNS, IFRC och ICRC samt nätverk inom de specifika frågorna. Internt nära samarbete
med enheterna Kapacitet och kvalitet, Global respons för att säkerställa en enhetlig
programmering. Samarbete med avd Vård, samt enheten Hälsa på Nationella sidan.
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