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vaccinering mot covid-19 går till, ett a rbete vi fortsätter
med under 2022. I detta arbete har i nformationsinsatser
bedrivits av över 30 kretsar där över 7 000 människor
tagit del av informationen. I arbetet dokumenterades
hinder och svårigheter vissa grupper mött när det gäller tillgång till information och arbetet med att påvisa
brister kopplade till människors olika livsvillkor, förtydligade civilsamhällets centrala roll i krishanterings
insatser samt behovet av förändring har drivits på lokal,
regional och nationell nivå.
Runt om i Sverige hjälper våra volontärer till. ”Vi försöker
göra vad vi kan för att förhindra den här smittan”, säger
Margareta Öjebo.

Som världens främsta katastroforganisation är vi
snabbt på plats i kriser och katastrofer för att hjälpa drabbade att hantera konsekvenser av stormar,
bränder, andra extremväder och epide
mier som
corona-viruset. Vi är en del av Sveriges krisberedskap med uppdrag att stödja och samverka med
myndigheter och andra aktörer i krissituationer. Vårt
arbete sker både på lokal och nationell nivå och fyller
gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och
den hjälp en drabbad människa behöver.
Vi lever i en komplex värld. Antalet konflikter är historiskt högt liksom antalet människor på flykt. Krisernas
längd ökar och klimatförändringar gör att antalet drabbade kan komma att dubbleras. Vi arbetar aktivt med att
minska risken för att olika händelser ska utvecklas till
en katastrof. Därför läggs mycket arbete på att förbereda lokala samhällen och andra nationella föreningar
för att vara redo om en storm eller översvämning skulle
slå till, exempelvis genom att utbilda våra volontärer i
första hjälpen eller hjälpa samhällen att sätta upp förvarningssystem så att de får tid att ta skydd.
Rödakorsrörelsen med sina lokalföreningar i 192 länder
och över 14 miljoner frivilliga bistår dagligen drabbade
före under och efter en kris och eller en katastrof.
Här hemma har ett viktigt uppdrag varit att s äkerställa
jämlik tillgång till information om hur testning av och

Exempel på några insatser 2021:
Vaccination i Sverige
I Sverige har vi bistått regionerna i arbetet med
massvaccinationerna där vi funnits på plats på
omkring 60 platser genom över 1 800 volontärer.

Fokus har varit att finnas på plats för medmänskligt
stöd och att ge stöd till vårdpersonal i det praktiska
arbetet.
Nödhjälp når fram i Afghanistan
Röda Korset når ut med nödhjälp i hela det svårtillgängliga landet. 3 000 ton mat liksom filtar och kläder har delats ut inför vintern. Över en halv miljon
människor uppskattas få stöd från Röda Korset inom
de närmaste två åren.
Stor insats på Haiti
Under augusti drabbades Haiti av en kraftig
jordbävning. Vi har nått fram med över 200 ton
nödhjälp så som hygienkit, köksutrustning, tält, filtar,
myggnät och vattendunkar. Vi öppnade ett fältsjukhus
för att ge stöd till den ansträngda sjukvården i landet.
Kvinnor räddar liv i översvämningar
I Bangladesh har vi utbildning i katastrofberedskap
i särskilda ”women squads”, där kvinnor lär sig allt
från första hjälpen till att ta en aktiv del i förberedelser inför de återkommande översvämningarna. Samhället präglas av patriarkala strukturer där kvinnans
plats ofta anses vara i hemmet. Tack vare insatsen kan
fler hjälpa till och fler liv räddas när vattnet stiger.

PRISEXEMPEL

Katastrofpaket
för familj

667 kr

Behoven är enorma för familjer som tvingats från sina hem på
grund av katastrofer. Din gåva räcker till mat och vatten i en
månad för en familj samt fem värmande filtar. 
När du köper ett katastrofpaket hjälper du familjer som är på flykt
eller fått sina hem förstörda i orkaner och jordbävningar.
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Jemen – livsviktig nödhjälp når fram
Jemen är ett av de fattigaste i Mellanöstern och sedan
2015 rasar där ett krig. Konflikten påverkar befolkningens
liv på alla tänkbara vis – det saknas rent vatten, mat,
bränsle, mediciner och det är svårt för människor att resa
och röra sig fritt i samhället.
Civila drabbas både av direkta attacker och av att
infrastruktur som elnät, vattensystem och hälsokliniker
förstörs. 80 procent av befolkningen behöver humanitär
hjälp. Krigets lagar är tydliga
– civila, sjukhus, ambulanser och vårdpersonal får inte
angripas. Trots det har det skett gång på gång i Jemen.
Röda Korset finns på plats i hela landet med både
internationell och jemenitisk personal samt med ett stort antal
volontärer – trots att säkerhetssituationen är svår och ett tiotal
av våra kollegor själva har fått sätta livet till i sina insatser
för att rädda liv. Hjälpen kommer fram även om det går
frustrerande långsamt på grund av den väpnade konflikten.
Röda Korset stöttar hälsokliniker och sjukhus med både
pengar och vårdpersonal, vi behandlar undernärda barn
och genomför matdistributioner till civilbefolkningen.

Långsiktigt riskreducerande insatser
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Demokratiska Republiken Kongo drabbas
ofta av översvämningar, samtidigt som det
pågår en långvarig väpnad konflikt. I landets
huvudstad, Kinshasa, jobbar det kongolesiska
Röda Korset tillsammans med S
 venska Röda
Korset i ett urbant projekt som syftar till att
minska risken för katastrofer genom att arbeta
förebyggande. Projektet har till exempel
utbildat samhällsinvånare för att kunna arbeta
med vatten, sanitet och hygien, till exempel i
händelse av en översvämning.
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Orkanen Dorian
Orkanen drog in över Bahamas med väldig kraft
i början av september 2019. Flertalet människor
dog och ännu fler skadades.
Röda Korset var på plats med flera hundra
volontärer som hjälpte nödställda på de många
öarna i Bahamas. Tak över huvudet och rent
vatten liksom vård till skadade kunde ges.
– Jag har aldrig tidigare sett en storm som
denna, säger Charles Saunders, boende på ön
Grand Bahama och en av många drabbade.

