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Insamlingsändamål: Folkrätt och skydd

Emmanuel, 4 år, kidnappades i Sydsudan. – Vi trodde
aldrig vi skulle få se honom igen säger mamma Rosa.
Efter ett år kunde de återförenas med Röda Korsets hjälp.

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet,
har samma rättigheter, men olika förutsättningar. De
har alla varierande motståndskraft och behov samt
möter olika sorters risker. Riskerna påverkas av ett
flertal olika sociala bakgrundsfaktorer som till exempel ålder, funktionsvariation, kronisk sjukdom, sexuell
läggning, socio-ekonomisk status och roll i samhälleliga strukturer, etnisk tillhörighet, tros
uppfattning,
språk och nationalitet.
När vi arbetar här hemma likväl som internationellt
så beaktar vi just ett genus- och mångfaldsperspektiv i allt vi gör. Det gör att vi kan identifiera och nå de
mest utsatta, och att vi kan säkerställa att insatserna
är icke-diskriminerande. Vi vet också att insatser som
bygger på människors egna önskemål, engagemang och
delaktighet, ger mycket större e ffekt.
I en internationell kontext så ordnar vi utbildningar,
tar fram verktyg och riktlinjer och hjälper till att utforma program så att de ser till individers särskilda behov
för att på så sätt minska utsatthet och risker.

Svenska Röda Korset stödjer exempelvis personal
och volon
tärer från Irakiska Röda Halvmånen att
göra genus- och mångfaldsanalyser i sitt lokalsamhälle. Dels får de lära sig att samla in och analysera data för att få en bättre förståelse för de olika
behoven, 

riskerna och kapaciteterna som män,
kvinnor och barn i olika åldrar har och hur Irakiska
Röda Halvmånens aktiviteter bäst kan anpassas för
att mötas dessa behov. Svenska Röda Korset arbetar tillsammans med Irakiska Röda Halvmånen med
att renovera toaletter och ser till att det finns rent
dricksvatten i skolor som förstörts under kriget mot
Islamiska Staten (IS). En viktig del i detta arbete är
att se till att alla aktiviteter är anpassade till pojkar
och flickors olika behov. Ett exempel är att bygga en
extra vägg vid flickornas toaletter för att skydda dem
från insyn och att se till att det finns små soptunnor på
flickornas toaletter där de kan slänga sina bindor när
de har mens.
I Sverige är Röda Korset fortsatt en ledande aktör i att
ge stöd till personer som har fått avslag på asyl och
står inför ett återvändande.
Genom vår efterforskningsverksamhet, där män
niskor kan få hjälp att eftersöka anhöriga som de förlorat kontakten med under krig eller flykt, ger vi stöd
till människor i rätten att få veta vad som hänt. Konflikten i Afghanistan resulterade i ett stort antal generella förfrågningar från oroliga anhöriga i S
 verige. En
annan viktig del av vårt uppdrag är besöksverksamhet
på häkten och förvar. På grund av besöksstopp under
Corona-pandemin tvingades fysiska besök pausas under merparten av året, men de återupptogs i slutet av
2021. Alla som representerar Röda Korset ska kunna
möta fall där deltagare i våra aktiviteter far illa och ha
förmåga att hantera de skyddsbehov som identifieras
eller uppmärksammas i våra verksamheter. Antingen
genom att själva agera eller genom att hänvisa till andra aktörer. Som ett stöd i detta har en handbok för
säkra hänvisningar t agits fram samt en utbildning tillsammans med ICRC.

PRISEXEMPEL

Rädda liv
och ge hopp
100 kr

Vi finns på plats i Sverige och i ytterligare 191 länder, det gör att vi kan hjälpa
på ett sätt som ingen annan organisation kan. Vi ser till att människor får tak över
huvudet efter naturkatastrofer. Vi hjälper familjer som tvingats på flykt från krig och
katastrof. Vi ser till att det finns rent vatten, mat och mediciner. Vi har läxhjälp, tränar svenska och besöker ensamma. Vi är med och bygger starka och motståndskraftiga samhällen. Tack för att du är med och räddar liv och ger hopp.
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EXEMPEL PÅ INSATSER
Svenska Röda Korset stödjer personal och
volontärer från Irakiska Röda Halvmånen
att göra genus- och mångfaldsanalyser
i sitt lokalsamhälle. Dels får de lära sig
att samla in och analysera data för att få
en bättre förståelse för de olika behoven,
riskerna och kapaciteterna som män, kvinnor och barn i olika åldrar har och hur
Irakiska Röda Halvmånens aktiviteter bäst
kan anpassas för att mötas dessa behov.
Svenska Röda Korset arbetar tillsammans
med Irakiska Röda Halvmånen med att
renovera toaletter och ser till att det finns
rent dricksvatten i skolor som förstörts
under kriget mot Islamiska Staten (IS). En
viktig del i detta arbete är att se till att
alla aktiviteter är anpassade till pojkar
och flickors olika behov. Ett exempel är
att bygga en extra vägg vid flickornas
toaletter för att skydda dem från insyn och
att se till att det finns små soptunnor på
flickornas toaletter där de kan slänga sina
bindor när de har mens.
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Gruppaktivitet för barn
i Mozambique under
instatsen vid cyklonen.

I mars 2019 drabbades Mocambique av den tropiska cyklonen Idai. 600 människor dog till följd
av den och cirka 1,85 miljoner människor var i
behov av akut humanitär hjälp och stöd. För att
kunna ge särskilt stöd till de mest utsatta, arbetar
Röda Korset tillsammans med målgruppen för
att identifiera kvinnor och män i olika åldrar och
bakgrund, särskilda behov och skyddsrisker.
I dialog med målgruppen identifierade
Mocambiques Röda Kors en ensamstående,
höggravid kvinna. Röda Korset flyttade hennes
temporära boende närmare vattenpumpen och
toaletterna för att öka tryggheten och säkerheten,
samt underlätta för henne. Då behövde hon inte
gå så långt för att hämta tungt vatten eller besöka
toaletten. Kvinnan uttryckte själv att hon kände
sig ledsen, ensam och övergiven efter katastrofen,
men så var det någon som såg hennes särskilda
behov och gav henne stöd.

