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Förväntan på mötet

• Att vi efter mötet vet hur vi i våra respektive roller kan öka vår förmåga att möta grundläggande 
humanitära behov med de resurser vi har. 



Bakgrund

− Att få äta sig mätt, ha någonstans att sova, kunna tvätta sig och hålla sig 
varm är förutsättningar för liv och hälsa och för att ha möjlighet att hantera 
och påverka sin situation. 

− Behoven för människor i utsatta livssituationer ökar just nu på grund av flera 
faktorer. Vi har under flera år sett hur allt fler människor faller utanför sam-
hällets skyddsnät och inte får sina mest grundläggande humanitära behov 
eller mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

− Vi möter den ökande utsattheten i alla våra verksamheter; våra behand-
lingscenter och vårdförmedling, inkommande samtal till Infoservice, genom 
våra nätverk och vår omvärldsbevakning och framför allt genom våra kretsars 
verksamheter. 



Förändrad migrationslagstiftning

Mer restriktiv Socialtjänst

Fler faller mellan eller utanför 
skyddsnäten

Humanitära konsekvenser

Civilsamhällets roll



Pandemins konsekvenser

Dubbel sårbarhet för människor i utsatthet och i 
limbo-situation

Bristande förutsättningar att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Drabbade av restriktioner och rekommendationer: 
Ökad ekonomisk utsatthet. Befintliga 
stödverksamheter tvingats stänga



Myndigheters ansvar
• Enligt socialtjänstlagen svarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område, 

och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 
behöver. Bistånd kan beviljas enligt 4 kap. 1 § i Socialtjänstlagen eller 4 kap. 2 
§ genom det som brukar benämnas nödbistånd. 

• Vi ser en utveckling där socialtjänsten generellt blir mer restriktiv och i många 
kommuner har socialtjänsten särskilt blivit mer restriktiv vad gäller stöd vid 
hemlöshet. 

• Vi ser även minskad tillgänglighet och ökande krav på hjälpsökande. 

• Papperslösa kan som regel inte få bistånd enligt 4:1, däremot finns det kommuner 
som i vissa fall kan ge nödbistånd enligt 4:2

• Ett avslag enligt 4:1 kan överklagas, ett avslag enligt 4:2 kan inte överklagas men 
man kan söka igen.



Vad kan Svenska Röda Korset göra?

• Tillgodose grundläggande behov

• Egenmaktstärkande och hälsofrämjande: information, stöd, social 
gemenskap, delaktighet

• Dialog och påverkan för förändring



• Vi har gjort strategiska förändringar och tagit fram en ny riktlinje för materiellt 
bistånd samt utökat och startat nya verksamheter för att möta behoven.

• I strategisk inriktning 2023 är en förflyttning att bedriva verksamhet utifrån de 
största humanitära behoven i varje kommun. Det står även att vi ska kunna möta 
behov av mat och tak över huvud. 



Verksamheter



Matutdelning

Mobil matutdelning

Matkassar

Öppet Skafferi

Soppkök



Tak över huvud

• Värmestuga: En tillfällig insats 
för att människor i hemlöshet 
inte ska frysa ihjäl under 
vintern, eller vid en akut 
krissituation. Kretsen kan 
öppna upp sina egna lokaler, 
eller i andra lokaler.

• Ordna övernattning på 
vandrarhem.

• Tillfälliga boenden i samarbete 
med andra aktörer. 



Kläder, hygienartiklar



Styrelsen har beslutat 
om en extrasatsning

• Starta upp nya mötesplatser för att möta 
de ökande behoven.

• Rödakorshuset i Skärholmen är en 
förebild.

• Det är en mötesplats för människor i 
utsatthet som bidrar till att tillgodose 
grundläggande humanitära behov, och 
har hälsofrämjande och egenmakt-
stärkande aktiviteter. 

• Det pågår en satsning att starta upp nya 
hus. De nya husen anpassas utifrån 
lokala behov och förutsättningar. 



Stöd för kretsar

Kunskapsbanken:
• Det är alltid bra att samverka 

med andra aktörer, t.ex. 
Kyrkan, Rädda Barnen, 
Stadsmissionen etc…

• Tematisk rådgivare och 
verksamhetsutvecklare kan ge 
stöd.



Dialog och påverkan för förändring

• Kontinuerlig dialog med nationella myndigheter och andra aktörer där vi 
påtalar vad vi ser, t.ex. med: Socialstyrelsen, SKR, politiker

• Även lokalt tillsammans med kretsar

• Svarar på remisser, bidrar till utredningar

• Media: 



Frågor
• Extrasatsningen på Röda Korsets hus som styrelsen beslutat om, vad innebär den?

‒ Styrelsen ger ett uppstartsstöd. Kretsen ansvarar för att hitta långsiktig finansiering.

‒ Kretsen driver rödakorshuset, med stöd från tjänstepersonsorganisationen. Exakt hur stödet 
ser ut beror på verksamheten och förutsättningarna.

‒ I Vänersborg var det invigning i oktober. I Malmö pågår sökandet efter lämplig lokal.

• Finns det beloppsgränser, t.ex. för klädkuponger som delas ut?

‒ I riktlinjerna för materiellt bistånd finns det inte satt någon summa. Anledningen var att vi som 
humanitär organisation inte vill vara begränsande. När vi nu ser kretsar jobba med Ica-kort ser 
vi ett ökat behov av att ge stöd i hur kretsen kan resonera kring detta. Så när nya handböcker 
nu tas fram kommer det att bli tydligare i den här frågan.

• Varför blev det ett Röda Korsets hus i Vänersborg?

‒ Vänersborgskretsen hade själva redan långtgående planer. Förutsättningar var goda, med 
bland annat det intilliggande asylboendet Restad gård.



Gruppdiskussioner



FRÅGA 1
Hur kan kretsar möta utsatta gruppers 
grundläggande humanitära behov?

Diskussionsfrågor: 

• Exempel på olika sätt att möta behoven.

• Vad kan en liten krets göra?

• Hur kan vi finansiera verksamheten?

• Hur samverkar vi med andra aktörer?

• Vilka möjligheter, goda effekter och resultat ser vi?

• Vilka utmaningar och risker ser vi?

• Hur påverkas frivilligrollen? 

• Vad är regionrådens roll?



Grupp A

Regionrådens roll

- Hjälpa till att tydliggöra vad kretsar kan göra, stötta i påverkan gentemot kommuner.

- Bjuda in till kretsträffar om strategiska inriktningens olika delar, och då kan materiella basala behov och hur vi kan 
möta dessa vara en viktig del av sådana träffar.

- I vår region har vi haft ganska få kretsar aktiva i detta hittills.

- Mycket bra att regionråden samlar ihop kretsar för sådana diskussioner, och då kan känna sig trygga i vad vi kan 
göra, sprida goda exempel, inspirera.

Frivillighet

- Det finns en dimension av hot/risk som måste beaktas.

- Använd de utbildningar som finns.

- Att göra ”urval” kring vilka som bör få stöd är det få frivilliga som klarar.

- Behöver bli tydligare i riktlinjer m.m. att alla inte behöver göra allt.

- Glöm inte att immateriella behov också är grundläggande humanitära.

- Bra sätt att börja är med de som redan tillhör en grupp eller bygga på utifrån sådana exempel.

- Ofta möjligt att hitta särskilda nya frivilliga för tydliga uppdrag.

Finansiering

− Uppstartsstöd kan vi ofta lösa, men man måste kunna hitta fortsatt finansiering.

− Både IOP med kommun och stöd från företag/stora givare är fullt möjliga.

− Kanske borde vi generellt snarare prata om ”Röda Korsets hus” än ”second hand-butik”.

RKUF

− Se över verksamheterna och om det går att kroka arm med RKUF i närheten (eller starta upp).

”Grundläggande humanitära behov” kallas nedan oftast ”basala behov”. De används som synonyma.



Grupp B

Exempel på olika sätt att möta behoven

− Vad en liten krets kan göra: Samverka och påverka – kontakt med kommunen, härbärge, kyrkan 
osv. Detta kommer en liten krets kunna göra och också kunna. I Arvika har vi kontakterna men 
de måste ju också underhållas. Har man Röda Korset som flagga så får man tillträde. Vi har ett 
gott renommé och kan öppna många dörrar. Att möta frivilliga – f.n. ganska goda förutsättningar; 
folk söker upp och vill ställa upp. Samarbete med en skola handelsprogrammet – de kommer 
och söker jobb hos oss – vi odlar den relationen.

− Hur orterna ser ut spelar roll. I Jönköping finns det nätverk för integration. Kommunen har 
dessutom civsam-nätverk där vi är med. Vi som regionråd/i krets behöver få lite mer exakt data 
kring vilka aktiviteter/verksamheter som bedrivs samt var och hur för att kunna lyfta som 
exempel.

− I Visby (Birkagården) har kyrkan startat verksamhet för hemlösa och missbrukare. Röda Korset 
samarbetar med dem. Det är överlag svårt att få frivilliga på Gotland Det finns ju också Röda 
Korsets mötesplatser. Vi har även morgonvandrarna som går ut och går tillsammans – ett sätt 
för en liten krets att möta ett mjukt behov då inga särskilda resurser krävs.

− Hur kan en liten krets finansiera verksamheten, t.ex. en krets som inte har second hand-
verksamhet? Jo genom lotterier, genom att låna ut tjänster till lokala näringslivet, genom att se 
om regionen kan ge ersättning för att vi t.ex. bidrar med rödakorsvärdar. Sedan finns det kanske 
närliggande kretsar som har pengar som man kan få del av.

− Krets som har gjort en behovsundersökning kan kontakta enhet Lokal och regional utveckling för 
att söka pengar.



Grupp B – fortsättning

Hur påverkas frivilligrollen?

− Om vi är för många i styrelsen kan vi söka kanalisera engagemanget till nya roller och t.ex. skola 
om några till frivilligledare. 

− Alla känner till Röda Korset men alltför få som vet vad Röda Korset gör. Ju mer vi kan berätta för 
att skapa medvetenhet desto bättre. Det påverkar/främjar både tillgång till finansiering och 
frivilliga. Ett varumärke måste byggas på vad vi faktiskt gör.

− Samarbete med servicehus i Arvika kommer att växa fram efterhand. Unga med afghansk 
bakgrund skulle kunna bistå genom att vara IT-värdar.

Orosmoln/risker/utmaningar med denna verksamhetsutveckling? Potentialen?

− Finansiering är ett område vi måste jobba mycket mer med. Vad kan det tänkas kosta med olika 
aktiviteter? Det vore bra att dela den typen av information som ett underlag för kretsarna när de 
ska budgetera.

− Som ny frivillig vill man ju behöva läsa alla styrdokument för att så småningom bli frivilligledare. 
Riktlinjer och handböcker behövs men de ska vara korta och koncisa. Vi behöver inte förklara 
allt i detalj. De flesta frivilliga som kommer in är välutbildade. Författarna av våra styrdokument 
borde reflektera över vem är mottagaren av informationen och hur ska den då utformas så att 
den blir smidig. Allt som är inaktuellt ska också tas bort.



Grupp C

− Att laga mat upplevs som inte alldeles enkelt. Upplevelsen är att det finns många restriktioner 

kopplat till det.

− Det är väldigt viktigt att samverka med andra aktörer. Vi är bra på det på vissa håll men inte på 

alla. Viktigt att regionråden stöttar i detta redan vid behovsundersökning. Sprida goda exempel 

är också viktigt.

− Borde vi fördjupa samarbetet kring basala behov med övriga?

− Är våra frivilliga rustade för att engagera sig i basala behov?

− Kan man ringa TiB:en i en akut situation kopplad till grundläggande humanitära behov? I en akut 

situation ja. Annars Infoservice eller de regionala teamen.



Grupp D

− Diskussioner om vad basala behov är och vem som har behoven.

− Ofta tänker man på basala behov som enbart mat, kläder och tak över huvudet men man kan också se att behovet 

av trygghet, att inte behöva vara ofrivilligt ensam, att ha någon att samtala med om sina problem.

− Även den ökande psykiska ohälsan lyftes.

− Ungdomar i utsatthet har flera behov av basala behov när fritidsgårdar stänger saknas en trygg plats att vistas på 

där man kan få stöd och hjälp. Bristen kan leda till kriminalitet då ungdomarna tvingas hitta egna lösningar.

− Ungdomar är hungriga och ofta extra hungriga på måndagar. Vilket betyder att det varit dåligt med mat under 

helgen. 

− Det är stigmatiserande att inte passa in i samhället att vara den som lever i utsatthet och vad kan vi göra för att 

minska det?

− Kan vi bidra med julklappar? Att efter jullovet inte kunna berätta för sina klasskompisar vad man gjort under 

ledigheten och vilka julklappar man fått är ett stigma.

− Arbete i socioekonomiskt utsatta områden kan vara krävande och en utmaning för många kretsar beroende bland 

annat på att många frivilliga är äldre.

− Det är viktigt med samverkan med skolan, SFI, Idrottsföreningar, kyrkan m.fl.

− Lotsa in människor i föreningslivet.

− Hitta eldsjälar och skapa möjligheter till engagemang.

− Med starka kommunkretsar finns möjligheter att arbeta med flera områden och det är viktigt att det finns en kris-

och beredskapsplan. Att möta basala behov behöver finnas med i planen.



FRÅGA 2:
Hur ser Svenska Röda Korsets roll och 
verksamhet ut om 3-5 år vad gäller att möta 
grundläggande humanitära behov?

Diskussionsfrågor: 

• Hur tror vi att behoven kommer att förändras?

• Hur kommer Svenska Röda Korsets roll att utvecklas?

• Vilka interna behov ser vi för att möta utvecklingen och framtiden?

• Vad är regionrådens roll?



Grupp A

- Vi samverkar mycket mer med andra de senaste åren, både lokalt och nationellt. Tydlig utveckling som är bra.

- Samhället generellt har blivit mer individualistiskt, tappat solidaritet. Det kommer troligen fortsätta de kommande 
åren (innan det vänder?).

- Tror vi kommer få stora flyktingströmmar igen.

- Vi behöver både rusta våra frivilliga och rekrytera nya.

- Om SRK inte pratar om detta och engagerar oss kommer vi inte uppfattas som relevanta

- Framför allt är det frivilligledare som vi behöver attrahera. Och då kan psykosocialt stöd vara ett område som är 
både attraktivt och viktigt.

− Vi är ganska trögrörlig som organisation. Det tar ofta längre tid än tre år för att få till något som inte bara är ad hoc 
eller ”pilotverksamhet”.

− Spontanfrivillighet är gångbart i akut kris, men inte så bra när det gäller att möta basala behov.

− Större städer (>50 000 invånare) har ofta lättare än kommuner en storlek mindre. De har oftast uteslutande frivilliga, 
och har svårt att starta upp nya verksamhetsområden.

− Rekrytera frivilliga i grupp borde vi pröva i större utsträckning, t.ex. studentkorridorer.

− SRK har kapacitet att koordinera andra civsam-organisationer, både nationellt och lokalt.

− Ibland kan det vara lättare att ge ekonomiskt stöd nationellt till civsam (t.ex. ensamkommande) än att använda 
vanliga offentliga kanaler.

− Kanske måste vi ha en kombo mellan att prioritera och också välja bort aktiviteter…

− …men då är de frivilliga sällan intresserade av att gå in i en helt annan aktivitet.

− Vi behöver då hitta nya kategorier av frivilliga.

”Grundläggande humanitära behov” kallas nedan oftast ”basala behov”. De används som synonyma.



Grupp B

− Pandemin kommer fortsätta 2-3 år till vilket kommer leda till att vår verksamhet förändras/anpassas. Vi kan 
inte vänta ut utan det är dags att börja lära oss leva med den. Basala behov/ /utsatthet kommer öka.

− Nya sjukdomar uppstår som en konsekvens av klimatförändringar. Det kommer att påverka vad vi arbetar 
med.

− Samarbete med andra. Skolsköterskor/lärare ser ofta vilka behov barn har. Det kan annars vara svårt att 
närma sig den som har behov. Vem vill säga att den är ensam eller inte har pengar. Frågan är hur vi närmar 
oss människor.

− Vem definierar behovet? Det har funnits behov av mat på morgnarna, men i framtiden borde vi vara mer 
lyhörda för vad behovet kan vara. Låta de med behov komma till tals. Ha dialog med och lyssna på de 
människor som behöver vår stöttning och hjälp. Hur kan vi kommunicera med empati utan att göra 
människor till offer? Det är en viktig aspekt när vi arbetar med basala behov.

− Vi får inte jobba i stuprör för då orkar inte våra frivilliga. Möta basala behov kan vara att servera en macka 
före läxhjälpen. Väva ihop verksamhet.

− Folkrörelsetanken behöver utmanas. Professionaliseringen som driver på, vad kommer den att få för 
betydelse?

− Proaktivitet: Hur kan vi vara mer proaktiva för att ge människor i utsatthet egenmakt. I stället för att ge mat 
bör vi se till att de själv kan ordna sig mat (hjälp till självhjälp) – t.ex. made in Rosengård där unga från 
utsatta områden fått stöd, startat företag. Hur kan vi vara innovativa och nytänkande in i framtiden?

− Språk/tillgänglighet: Hur sprider vi information – på olika språk?



Grupp B – fortsättning

− Hur blir vi aktuella? Varför är det förhållandevis lätt att rekrytera frivilliga till vaccinations-
kampanjer? Jo, för det berör många eller t.o.m. alla och är aktuellt för alla. Det är något att ta 
med sig framåt. Hur kan vi signalera detta framåt och vara mer trendiga och roliga? Vi kommer 
gå mer och mer mot digitalisering och det innebär förändring – och möjligheter. Det går väldigt 
snabbt nu.

− När vi bara möts digitalt finns en risk för språkförbistring. Det personliga mötet där vi kan bidra 
till ökad språkförståelse är så viktigt. Här kan Röda Korset spela en roll.

− Det ska vara lätt att komma till oss, att prata med oss, kravlöst, oavsett digitalisering.

− Vår styrka i det lokala, både nationellt och internationellt. Vi måste bygga verksamhet där vi står. 
Vi kan göra så mycket bra på det lokala planet och det kan sprida sig. Vi får inte vara en stelnad 
organisation. Det ska vara lätt och smidigt att glida in i möten. Vi måste bli mera lättrörliga. Inte 
ha tunga handböcker och långa möten.

− Ökad representation: Vi behöver få in mer mångfald, inte bara etnicitet, utan fler perspektiv.

− Kontakten mellan styrelse och kretsar: Finns tid och möjlighet till interaktion?

− Det är viktigt att vi möter människan i ögonhöjd. Det är många som kommer in och tycker att det 
är trevligt att prata med oss och då är det viktigt att vi är öppna.

− Vi måste involvera kretsar i tidiga skeden. Det är en framgångsfaktor, t.ex. i arbetet med den nya 
strategiska inriktningen.



Grupp C

− Regionrådens roll – stötta, inspirera, beskriva att det är möjligt att med olika metoder möta 

basala behov.

− Kretssammangåenden – riskerar att skapa fler vita fläckar men även i stora glesbygdskommuner 

vita fläckar inom kommunen.

− Professionalisering är en förutsättning för att möta tyngre behov men också en stor risk/ansvar 

för en krets att hantera professionell verksamhet.

− Större kretsar betyder inte att man har större kapacitet.

− Viktigt att vi har tydliga och välavgränsade frivilliguppdrag. Professionell verksamhet kräver 

professionell personal.



Grupp D

− Strategi för hur arbetet med basala behov tas vidare.

− Behoven kommer att öka samhället blir hårdare och tuffare SRK kommer inte att kunna möta alla behov. 

Påverkansarbetet är ett viktigt arbete för SRK.

− Det finns många som har en skev bild av verkligheten och det behövs bra argument byggda på fakta för at 

bemöta osanningar.

− I det förebyggande arbetet är viktigt arbeta med trygghet.

− Barn behöver en meningsfull fritid och skolans roll är viktig

− Det är viktigt att arbeta med föräldrar till barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden.

− För att kunna nå ut i dessa områden behöver vi rekrytera nya frivilliga.

− Hur kan vi skapa nya rödakorsgrupper i områden med behov?

− Samverkan med andra organisationer och kommunen är viktig.

− Några goda idéer för det förebyggande arbetet som är vår största styrka:

o Second hand: Ungdomar har kommit in och jobbat hittat ett sammanhang och de har också engagerat 

sig i systugan för att göra om kläder.

o Andra har stylat second hand-butiken och organiserat modevisningar.

o Grupprekrytering: exempelvis vända sig till ett bostadshus/trappuppgång eller studentkorridor.



Avslutande reflektioner 
och plan framåt



Tillbaka i helgrupp – reflektioner
• Grundläggande humanitära behov handlar väl om mer än mat och kläder? Barnprostitution nämndes 

som exempel. Konstaterades att vi har den här diskussionen om mat, kläder och boende med 
anledning av att många kretsar börjat gå in i den verksamheten. Men det betyder inte att andra 
aspekter, andra behov inte är viktiga. När det gäller prostitution och exploatering har vi en central 
kontakt till Frälsningsarmén.

• Tak över huvudet, vad innebär det för oss? Det är få som i dag kan erbjuda tak över huvudet. Varför vi 
inte gjort det hittills har främst att göra med säkerhetsaspekter. Här kan frivilliga komma i kontakt med 
kriminalitet och missbruk och då kan det behövas professionell personal. Det är helt sonika en mer 
komplicerad verksamhet och vi kan därför inte ha förväntan på att kretsar ska starta upp sådan. Det 
beror även här på förutsättningarna lokalt. Det kan vara möjligt att erbjuda tak över huvudet i den akuta 
situationen – efter en brand eller översvämning, men alla kretsar har inte möjlighet till det. En handbok 
”Säkra hänvisningar” är under framtagande. 

• Fadderfamiljer har vi ordnat tidigare och det skulle vi kunna ordna på nytt.

• Ett problem kan vara att de äldre ställs mot de yngre migranterna. Hur ska vi prioritera? Av tradition har 
vi sedan lång tid verksamhet med äldre. Det finns en risk för att denna verksamhet ställs emot annan.

• Lägg problemen på bordet och gör sedan en prioritering. Vi kan inte göra allt. Och vi får göra olika – för 
det ser olika ut.



Fler reflektioner

Fler medskick från gruppdiskussionerna:
• Påverkansarbete, Vi gör alldeles för lite beträffande påverkan, Röda 

Korset bör gå ut och vara en klar och tydlig röst.
• Hur bedriver vi strukturerad verksamhet över tid? En liten krets har inte 

råd med en verksamhetschef och har svårt sätta igång ny verksamhet 
som kräver mycket resurser. Hur kan tjänstepersonsorganisationen ge 
stöd för att sätta igång ”tyngre” verksamhet som den vi talar om i dag?

• Tjänsteperson i beredskap (TiB) kan kretsen kontakta. Det är viktigt att 
veta vart man ska vända sig när man får en fråga om akut hemlöshet. Ett 
tips är att lokalt upprätta en ”hänvisningslista”.

• Olika lokala samverkanspartner är viktigt.



Medskick till nya strategiska inriktningen:

• Se till att kretsarna får vara med från början, få information löpande, hitta bra enkel form för detta – det är en framgångsfaktor.

• Behoven kommer att öka, vilket kommer leda till ökat behov av frivilliga. Det är som alltid en utmaning. De kommer, men de är

inte tillräckligt många om man ska starta upp något nytt..

• Rekrytera i grupp i större utsträckning (studentkorridor, villa-/hyres-/bostadsrättsföreningar. Människor som är humanistiskt 

inriktade, poliser, socionomer. Många behöver verksamhetsförlagd praktik och på så sätt få kontakt med en ny, yngre grupp. 

Praktikanter kräver dock handledning.

• Det finn mycket framåt att tänka på. Frivillighet är vår ”USP” (det som gör oss unika, vårt mervärde), så mycket talar för att det 

borde tydligt vara prio 1 för både SRK:s styrelse och alla. Ska vår organisation vara riggad för insamling eller riggad för 

frivillighet? Vi kanske måste välja.

• Vi har dock generellt sett inte gått ner i antal frivilliga. Det handlar i huvudsak om tillgång till engagemang..

• Vi ställer krav på ledning av krets – det ska finnas ordförande, kassör etc. Många kretsar drivs av de människor som har 

dessa roller. Vi bör ställa krav på vår organisation så att inte styrelseposterna innehas av statister utan av aktiva medlemmar.

• Det är viktigt att fokusera på verksamheten – det finns mycket att lära av den lyckade vaccinationsinsatsen. Utmaningarna 

kommer att öka med grundläggande humanitära behov, även om Sverige som välfärdsstat i stort svarar upp mot de flesta av 

behoven. Vilket ben ska SRK stå på? Ska vi ha mer specialiserade frivilliguppdrag? Gå in mer professionellt eller inte kommer

vi att behöva föra diskussion kring framöver. 

• Vi har talat om att ha anställda i kretsarna. För att bedriva omfattande hjälpverksamhet krävs finansiering och den står 

kommunerna för. Det finns en risk att vi hamnar i beroendeställning. Det är komplicerat i förhållande till att socialtjänsten blir 

mer restriktiv. Det finns då en risk att hamna fel och gå emot våra grundprinciper.

• Hur vi arbetar med och möte grundläggande humanitära behov är en viktig strategisk fråga att ta ställning till under de 

kommande åren. Så kallade Humanitarian Service Points har blivit en stor del av verksamheten i Europa där Röda Korset har 

en förmåga att vara en koordinator. Ett dilemma ligger i vad som ska göras frivilligt och vad som ska göras professionellt.



Tack för era inspel!


