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Kära rödakorsvänner,
De senaste två åren har inneburit stora humanitära
utmaningar såväl nationellt som globalt och när
vi nu går in i ett nytt år så fortsätter pandemin
olyckligtvis att skörda offer, bidra till att barn
tvingas avbryta sin skolgång och vuxna förlora sin
möjlighet till försörjning. Samtidigt riskerar det
förändrade klimatet att bidra till nya, omfattande
katastrofer av det slag vi upplevde under 2021 och
tvingar människor att överge sina hem. Dessutom
har vi fortsatt ett stort antal konflikter runt om i
världen som i sin tur driver miljoner människor
på flykt. Aldrig tidigare har så många människor
varit på flykt som just nu. Tack vare alla insamlade
bidrag kunde Svenska Röda Korset under förra året
bidra med omfattande insatser för att bistå dem som
drabbats av kriser och katastrofer. Trots de stora
utmaningar som pandemin orsakade så lyckades vi
inte bara upprätthålla vår verksamhet utan också
ställa om och utveckla ny verksamhet och engagera
fler frivilliga. Efter att vaccineringen här hemma tog
fart under hösten så har flera av våra second handbutiker öppnat upp igen och kunderna har strömmat
till. Vi ser ett ökat intresse för att bidra till ett mer
hållbart samhälle genom att handla second hand
och nya kunder hittar våra butiker. Våra butiker är
uppskattade av såväl gamla som nya kunder men
också av dem som bara söker en möjlighet till en
stunds social samvaro.

Under hösten ökade omsättningen påtagligt och våra
kretsar kunde därmed bidra med ett rejält överskott
till förmån för Röda Korsets humanitära insatser.
Nu står vi i uppstarten av ett nytt år och behoven där
ute har inte minskat, snarare tvärtom. Under 2022
fortsätter vi att utveckla förutsättningar för att öka
vårt insamlingsresultat. Arbetet med vår nya second
hand-modell fortsätter och hur det arbetet går kan
ni följa löpande på Rednet. Vår satsning på online
försäljningen via Tradera har visat sig vara mycket
lyckosamt varför vi nu tar nästa steg genom att
även finnas på Blocket med en gemensam sida för
Röda Korset. Att vi lever i ett alltmer kontantlöst
samhälle innebär allt större problem att genomföra
lokala insamlingar. Därför kommer vi under året
erbjuda och testa fler digitala lösningar med syfte
att användas för att stärka den lokala insamlingen.
Jag vill verkligen uttrycka ett stort och innerligt
tack till alla er som kämpat under pandemin med
att upprätthålla verksamheten men också till er
som tvingats pausa aktiviteter eller stänga second
hand-butiken och som nu hoppas kunna öppna upp
igen. Appellen som du håller i din hand är tänkt
som en källa för information och inspiration i ert
insamlingsarbete. Använd den gärna löpande under
året och läs och ta del av alla fantastiska exempel
och tips som den innehåller.
Med önskan om ett riktigt
framgångsrikt insamlingsår!

Foto: Marie Sparréus

Rödakorshälsningar,
Anna Hägg-Sjöquist
Ordförande i
Svenska Röda Korset
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Vi når hela vägen fram
Som världens största humanitära nätverk kan det
ibland vara svårt att få en överblick över alla våra
fantastiska insatser men vi hoppas denna appell ska
vara en liten hjälp på vägen. Under 2022 fortsätter
vi bekämpa de tuffa konsekvenser som Corona-
pandemin lämnat efter sig. Vi lägger även fokus
på att möta de stora bieffekter i form av ofrivillig
ensamhet, psykisk ohälsa, ökande hälsoklyftor och
segregation som leder till särskild utsatthet och
utanförskap.
Idag ser vi även att klimatrelaterade katastrofer
och deras socioekonomiska effekter blir alltmer
påtagliga. För oss på Röda Korset innebär det att
även vårt h ållbarhetsarbete tar allt större plats. I vår
strate
giska inriktning 2019 – 2023 är till exempel
hållbarhet en utgångspunkt. Vårt övergripande hållbarhetsarbete utgår från handlingsplanen i hållbar
utveckling som antogs 2019 och har fem konkreta
målområden som ska vara uppnådda 2023.
Klimatmedvetenhet
Hållbar resursanvändning
Ökad social mångfald
Hållbar konsumtion och produktion i
second hand
Att vara en självklar aktör för FN:s globala mål
Röda Korset har länge arbetat hårt för att barn ska
ha rätt att återförenas med sina föräldrar, vilket har
blivit mycket svårare sedan 2016. Därför är även vårt
arbete kring familjeåterförening och migrations
rådgivning viktigare än någonsin. Vi arbetar
kontinuerligt med att säkerställa att våra insatser
når de som är allra mest utsatta och att vårt arbete
är g rundat i värdighet, tillgänglighet, delaktighet,
trygghet och säkerhet. På kommande sidor kan ni
läsa mer om vad vårt arbete innebär och vad som
ryms inom våra fyra ändamål; Hela Röda Korset,
Kris och katastrof, Hälsa och vård och Folkrätt
och skydd.
Låt er guidas i ert informations- och insamlings
arbete. Vi, ni och miljontals frivilliga arbetar varje
dag året om och vi når hela vägen fram, även när
det är svårt.

Redovisningskoder för lokal
insamling 2022
Kampanj

Vårkampanjen
2021404
Julkampanjen
2021405

Ändamål

Hela Röda Korset
2020400
Kris och katastrof
2020401
Hälsa och vård
2020402
Folkrätt och skydd
2020403

Konto för insättning

Bankgiro 900-8004
Ange ändamålsnamn/
kampanj och kod för
insättningsändamålet
tillsammans med kretsnummer
och kretsnamn.

Foto: Markus Hechenberger/Österrikiska Röda Korset

Hela Röda Korset
Pengar som inte öronmärks till ett specifikt projekt
är livsviktiga i vår verksamhet, då de kan användas
där behovet just nu är som störst. Det gör att vi kan
fortsätta finnas på plats med aktuella, riktade insatser,
oavsett var i världen och vilken typ av hjälp som
behövs. Ju mer vi samlar in under 2022, desto större
skillnad kan vi göra.

Insamlingsperiod: Hela året. Ni kan när som
helst välja att samla in oöronmärkta pengar till hela
vår verksamhet. Det är viktigt att ni sätter in de
pengar som samlats in löpande under året.
Vänta inte till årsslutet.
Redovisningskod: 2020400
Insamlingsmål: 6 miljoner kronor
Centralt swishnummer: 123 213 7586

Hela Röda Korset
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< < < Grekiska Röda Korset, med stöd av IFRC, arbetar för bättre levnadsvillkor i lägren
med hälsovård, psykosocialt stöd, adekvat hygien och sanitet samt grundläggande
förnödenheter. Över 50 000 migranter är strandsatta i läger över hela Grekland
under en obestämd tid. Här är Röda Korsets medicinska team vid lägret Nea Kavala.

Världen över lever miljontals människor i en verklighet som innebär flykt från krig, katastrofer, ekonomiska klyftor och sociala orättvisor. Dessutom
medför klimatförändringarna konsekvenser som
orsakar ännu svårare förhållanden som blir alltmer påtagliga. Som organisation kämpar vi inom
Röda Korset varje dag för att göra skillnad för
människor i utsatthet. Pengar som vi samlar in för
att använda till hela vår verksamhet är vitala för
att vi ska kunna utföra det viktiga arbetet vi gör.
Genom att inte öronmärka insamlade medel till

specifika projekt får vi möjlighet att vara flexibla
och använda pengarna där de behövs som allra mest.
I vår organisation behöver vi kunna vara handlingskraftiga och snabba när det sker en kris
eller k atastrof, samtidigt behöver vi kunna arbeta
strategiskt och förebyggande.

När pengar riktas till hela
Röda Korset får vi möjlighet
att uppfylla våra fyra
övergripande mål:

Genom att bidra till ändamålet Hela Röda Korset
kan vi se till att detta sker, och att hjälpen och den
expertis vi behöver för att planera hjälpen hamnar
på rätt plats och i rätt tid. Den fundamentala nyckeln
till att all vår verksamhet fungerar är alla frivilliga
som delar med sig av sin medmänsklighet och tid
för att rädda liv, ge hopp och hjälpa människor över
hela världen. Det krävs både kunskap och kapacitet att leda och koordinera frivilliga resurser så att
vi som Röda Korset kan göra största möjliga nytta
för människor i behov. För att kvalitativt kunna utveckla frivilligarbetet krävs också resurser, då de
ska r ekryteras, introduceras och vidareutbildas för
olika uppdrag. Här i Sverige jobbar vi ständigt med
att rekrytera frivilliga och utveckla arbetet så att vi
står än starkare i händelse av kris. Vi ska i framtiden
kunna ställa om från vardag till att agera i kris och
möta humanitära behov på ett ännu starkare sätt än
idag, och därför är de pengar som samlas in till hela
vår verksamhet av största betydelse.

 Vi når snabbt människor i akut kris.


Vi möter och förebygger de största
humanitära behoven.
Vi når tydliga resultat i vårt
påverkansarbete.
Vi stärker rödakors- och rödhalvmånerörelsens kapacitet och effektivitet.

IFRC tillhandahåller 3 000 ton mathjälp
till 210 000 människor som levereras akut
av afghanska Röda halvmånen i några
av de hårdast drabbade provinserna.

Foto: Meer Abdullah

Foto: Tomas Ärlemo

Kris och katastrof
Kris och katastrofinsatser kommer alltid behöva
mer ekonomiska resurser både inom Sverige och
internationellt. Pengarna som samlats in till det här
ändamålet har genom åren varit ovärderliga, och
genom att fortsätta arbetet under 2022 är ni med
och möjliggör livsviktiga insatser framöver. Målet
är att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Insamlingsperiod: Hela året. Ni kan när som
helst välja att samla in pengar till Röda Korsets arbete
i kris och katastrofer. Det är av stor vikt att ni sätter in
de pengar som samlats in löpande under året.
Vänta inte till årsslutet.
Redovisningskod: 2020401
Insamlingsmål: 37 miljoner kronor
Centralt swishnummer: 123 263 9946

Kris och katastrof
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< < < Flera tusen människor i Kongo-Kinshasa har fått utbildning från Röda Korset i första
hjälpen, en insats som räddar liv där det är långt till sjukhus. MC-förare är en viktig
grupp som utbildas, de kommer fram i stort sett överallt där vägarna är dåliga och
MC används även ofta som taxi. Här utbildas en grupp förare i staden Minova.

Som världens främsta katastroforganisation är
vi snabbt på plats i kriser och katastrofer för att
hjälpa drabbade att hantera konsekvenser av stormar, bränder och andra extremväder eller som
nu, epidemier 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.
Röda Korset med sina lokalföreningar i 192 länder och över 14 miljoner volontärer bistår drabbade
före, under och efter en kris och katastrof. 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.
Varje år händer i snitt cirka 350 katastrofer. Många
av dem hör vi inte talas om i Sverige medan den
nationella föreningen i det drabbade landet, exempelvis Mongoliet eller Afghanistan, är aktiva med
hjälp på plats.
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.
Ett viktigt uppdrag har även varit att säkerställa
jämlik tillgång till information om hur testning av
och vaccinering mot covid-19 går till, ett arbete
vi fortsätter med under 2022. I detta arbete har

informationsinsatser bedrivits av över 30 kretsar
där över 7 000 människor tagit del av informationen.
I arbetet dokumenterades hinder och svårig
heter 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 krishanteringsinsatser samt behovet av förändring har drivits på
lokal, regional och nationell nivå.
Vid sidan av pandemin agerade vi också vid flera
lokala kriser under året. Vi utökade till exempel
våra insatser av första hjälpen och krisstöd i samband med hyreshusbränder, skjutningar, sprängningar och dödligt våld.

Exempel på några insatser 2021:
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
– Förr var vi tvungna att stanna i våra hus vid en
översvämning, men nu kan vi varna andra och
hjälpa, berättar Musammad Begum i Bangladesh.
Musammad är en av de kvinnor som fått 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.

Kris och katastrof
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El Salvador. Foto: Röda Korset
Foto:i Pavel
El Salvador
Koubek

Kretsen i Lindesberg syr ansiktsvisir till personal inom intensivvårdsavdelningen
och ambulansen. Frivilliga har lämnat in symaskiner och overheadblad.
Exempel på våra insatser som planeras* under 2022 inom
insamlingsändamålet Kris och katastrof:
Lokal krisberedskap
Fler lokala beredskapsplaner, övningar och genomförda utbildningar. Vår förmåga att agera trygghetsskapande i olika former av kriser i Sverige i
områden med hög socioekonomisk utsatthet stärks.
Demokratiska Republiken Kongo
Stöd till fattigdomsbekämpning, stärkt resiliens samt
att stärka föreningens kapacitet att stödja utsatta
människor.
Sydsudan
Stärka utsatta samhällens kapacitet att stå emot och
hantera kriser och katastrofer som naturkatastrofer,
hälsorisker och lokala konfliktrelaterade hot.

Myanmar
Humanitärt stöd inom hälso- och sjukvårdsverksamhet och grundläggande försörjningsstöd.
Bangladesh
Stöd till fattigdomsbekämpning, stärkt resiliens
samt att stärka föreningens kapacitet att stödja
utsatta människor.
Jemen
Förbättra utsatta människors tillgång till mat.
* genomförs under förutsättning att vi samlar
in tillräckligt med pengar.
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Katastrofpaket
för en person 133 kr
Behoven är enorma för familjer som
tvingats från sina hem på grund av
katastrofer. När man köper ett katastrof
paket hjälper man familjer som är på
flykt eller fått sina hem förstörda i orkaner
och jordbävning och räcker till mat och
vatten i en månad för en familj samt fem
värmande filtar.

Matpaket för familj
350 kr
Foto: Tomas Ärlemo

I det vidsträckta landet Sudan, som till
stor del består av öken, är 400  000
volontärer engagerade. Det görs
stora insatser för att hjälpa de mest
utsatta, med bland annat nödhjälp
som mat, tak över huvudet och vård,
hjälp vid familjeåterförening och
inkomstgenererande projekt.

Bristen på mat är akut för familjer som
tvingats från sina hem på grund av krig
och katastrofer. En gåva på 350 kr räcker
till mat för en hel familj i en månad.

Nödmat till barn
300 kr
Bristen på mat är akut för många barn i
katastrofer. Ett bidrag på 300 kr blir till
100 påsar nötkräm som kan rädda livet
på undernärda barn.

Årsappell

Fotot: Ahmad Al Basha

Hälsa och vård
Att få den vård och det stöd man behöver är en
grundläggande, mänsklig rättighet, och vårt arbete
är livsviktigt. Behoven är stora, och genom att rikta
insamlade medel till Hälsa och vård är ni med och
bidrar till att vi kan fortsätta erbjuda rätt insatser
till människor i svåra situationer på internationellt
och i Sverige.

Insamlingsperiod: Självvalt mellan kampanjperioder.
Under de tider på året som inte vigs åt specifika
kampanjer kan ni själva välja var ni vill rikta insamlade
medel. Det är av stor vikt att ni sätter in de pengar som
samlats in löpande under året. Vänta inte till årsslutet.
Redovisningskod: 2020402
Insamlingsmål: 8 miljoner kronor
Centralt swishnummer: 123 213 7594

Hälsa och vård
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< < < I Jemen ha striderna lett till död, förstörelse och sjukdomar. Desperation
råder och i flyktinglägren är tillgång till rent vatten mycket begränsad.
Här tvättar sig en pojke i en tvättbalja med smutsigt vatten.

Röda Korset stödjer olika sorters hälsoinsatser, från
akuta livräddande insatser till långsiktiga program
för att främja individers hälsa och öka kunskapen
om hälsofrämjande vanor. Experter och volontärer
samarbetar i våra hälsoinsatser. Röda Korsets internationella akutvårdsinsatser handlar om att rädda
liv och minska sjukdomsspridning i nödsituationer
samt att hjälpa människor att återhämta sig efter
kriser. Akutsjukvården består ofta av hälsopersonal
i mobila och stationära hälsoteam som behandlar
skador och fysiska och psykiska sjukdomar hos
vuxna och barn.
Våra långsiktiga hälsoprogram syftar till att hjälpa
människor att hantera de hälsorisker som finns där
de lever. De bygger på att lokalsamhällen engageras
och får mer kunskap och verktyg för att identifiera,
prioritera och hantera olika typer av risker.
Hälsofrämjande insatser genomförs för att uppmuntra till en sund livsstil och förebygga sjukdom. Det är ett effektivt arbetssätt eftersom ökad
k unskap om att hantera sin hälsa minskar behovet
av vård. Hälsoprogrammen innehåller bland annat utbildning i första hjälpen, epidemisk kontroll,
hälsovård till mödrar och barn inklusive immuni
sering och näring, hygienfrämjande och psyko
socialt stöd.

Även i Sverige arbetar vi hälsofrämjande både med
individer och i samhället i stort, nationellt likväl som
lokalt. Hälsofrämjande insatser stärker människors
motståndskraft i utsatta situationer såväl akut som
långsiktigt. Vi arbetar till exempel med att starta
mötesplatser som kan verka som en stödjande m
 iljö
för hälsa, integration och andra humanitära behov.
Inom ramen av vårt arbete finns flera insatser med
hälsofrämjande aktiviteter som motverkar såväl fysisk
som psykisk ohälsa och samtidigt främjar sociala
kontakter och motverkar ofrivillig ensamhet bland
människor i alla åldrar och livssituationer. Under
året har mötesplatsen Röda Korsets hus utvecklats
och utökats på fler platser i Sverige, för att möta det
ökande behovet av mat, en plats att vila eller boende
och information. Utöver detta bedrivs hälsofrämjande
verksamheter lokalt för att möta människor i särskilt
utsatta livssituationer, så som till exempel besöks- och
kontaktverksamheter, läxhjälp och cykelskolor.
Att stärka människors psykiska hälsa är en integrerad
del av våra hälsoinsatser. Både internationellt och i
Sverige arbetar vi aktivt med psykosocialt stöd. Detta
hjälper människor att hantera och återhämta sig från
motgångar som krig, trauma och tortyr och samtidigt
minskar riskerna för ångest, missbruk, depression och
posttraumatisk stress som kan uppstå till följd av väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer.

Fotot: Marie Sparréus

Att få känna att någon
bryr sig är viktigt. När jag
mådde som sämst spelade
Röda Korset en viktig roll.
Rödakorsvolontären Urban
fick mig att känna mig
behövd. Det är viktigt. Nu
vill jag inspirera och hjälpa
andra
berättar Zaman.

Hälsa och vård
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Exempel på våra insatser som planeras* under 2022 inom
insamlingsändamålet Hälsa och vård:
Hälsofrämjande arbete och särskild
utsatthet
Vi vill når fler med vårt hälsofrämjande lokala
arbete i Sverige för att motverka hälsoklyftor, minska
psykisk och fysisk ohälsa, minska ofrivillig ensamhet
samt skapa större delaktighet där det finns en stor
utsatthet. För att möta en ökande utsatthet fortsätter
vi utveckla verksamheter och mötesplatser.
Libanon
Förbättra barns tillgång till vatten, sanitet och
hygien i skolan.
Demokratiska Republiken Kongo
Förbättra barns tillgång till vatten, sanitet och
hygien i skolan.

Somalia
Ge tillgång till hälso- och sjukvård inklusive
mödra- och barnhälsovård i utsatta och avlägsna
delar av landet.
Syrien
Förbättra utsatta människors tillgång till
försörjningsmöjligheter samt till grundläggande
hälso- och sjukvård inklusive psykisk vård via
specialiserade kliniker och vårdcentraler.
Palestina
Förbättrad tillgång till basal hälso- och sjukvård
samt akutsjukvård.

* genomförs under förutsättning att vi samlar
in tillräckligt med pengar.

Volontärer från Irakiska Röda Halvmånen sysselsätter barn i flyktinglägret
Khazer Camp i Iraq.

Foto: Joe Cropp/IFRC
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Foto: Olav Andreas Saltbones/Norska Röda Korset

Khaled, 1,5 år gammal, fick hjälp på vårt fältsjukhus i Syrien efter att han hade
ramlat och brutit lårbenet. På bilden också Röda Korsets kirurg Giuseppe Soriani.
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Vaccinationssköterska
552 kr
Varje dag dör barn av sjukdomar som hade
kunnat förhindras. Vi kämpar för att fler ska
överleva, till exempel genom att vaccinera mot
mässling och polio. En gåva på 552 kr räcker
till att vaccinera 240 barn.

Hygienkit för familj
193 kr
Världen över kämpar vi för att hindra sprid
ningen av corona-viruset. På platser där rent
vatten och hygienartiklar inte finns tillgängliga
kan tvål och handsprit rädda liv. En gåva på
193 kr räcker till hygienprodukter i form av tvål
och handdesinfektion till en familj

Fotot: Donald Boström/Röda Korset

Folkrätt och skydd
Världen över kämpar vi på Röda Korset för att
återförena splittrade familjer och i Sverige arbetar
vi för att människor som flytt hit ska få ett värdigt
mottagande. Varje människa har rätt att söka skydd
och varje barn har rätt att få leva med sin familj.
Det är vad ni bidrar till genom att rikta insamlade
medel till detta insamlingsmål under 2022.

Insamlingsperiod: Självvalt mellan kampanjperioder.
Under de tider på året som inte vigs åt specifika
kampanjer kan ni själva välja var ni vill rikta insamlade
medel. Det är av stor vikt att ni sätter in de pengar som
samlats in löpande under året. Vänta inte till årsslutet.
Redovisningskod: 2020403
Insamlingsmål: 2 miljoner kronor
Centralt swishnummer: 123 231 4193

Folkrätt och skydd
<<<
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Hoppet började försvinna. Men Irene som varit mitt stora stöd här på
Röda Korset i Östersund fick mig på andra tankar. Jag valde att kämpa vidare.
Det tog två år innan familjen fick återförenas i Sverige i augusti 2019.

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,
trosuppfattning, 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 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 o lika
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 Sverige. 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 h änvisningar
tagits fram samt en utbildning tillsammans

med ICRC.

Fotot: Karin Tegnby

Det är ont om vatten och därför svårt
att spola på toaletterna. Libanons
Röda Kors hjälper de syriska familjerna
som bor i ett läger i Ketermaya i
Libanon.

Folkrätt och skydd
Några exempel på hur vi arbetar:
Förebygga och minska riskerna för utsatthet,
samt stödja de som har drabbats av sexuelltoch könsrelaterat våld.
Se till att det finns lås och belysningar på
toaletter och duschar i flyktingläger för ökad
trygghet och säkerhet.
Dela ut hygienartiklar och mensskydd till
flickor och kvinnor med ombyten för en värdig
hantering av hygien, samt ficklampor för ökad
trygghet och säkerhet är en annan åtgärd.
Ordna aktiviteter riktade mot barn – så att de
får vara just barn trots den svåra situation de
befinner sig i.

Efterforskning och familje
återförening i Sydsudan
År av utdragen konflikt i Sydsudan har gjort att
många familjer har splittrats. Det svåra säkerhetsläget har också påverkat de traditionella sätten att
hålla kontakt och skicka meddelanden till exempel
genom handelsresanden och byledare, vilka vanligtvis spelar en viktig roll när det kommer till att
hålla familjemedlemmar i kontakt. Det har gjort att
många inte vet var deras familjemedlemmar befinner sig och de har små möjligheter att leta rätt på
eller komma i kontakt med dem.
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Svenska Röda Korset och den internationella
rödakorskommittén (ICRC) har gemensamt stöt
tat Sydsudans Röda Kors i att bygga upp en verksamhet för efterforskning och familjeåterföre
ning (Restoring Family Links, RFL). Tillgång till
RFL-tjänster bidrar till att lindra lidandet från att
inte veta var ens närmsta familjemedlemmar befinner sig och hur de mår. Det kan också möjliggöra en
återförening av splittrade familjer. Verksamheten
består i att samla in och förmedla rödakorsmed
delanden, stöd och rådgivning, efterforsknings
ärenden samt uppföljningsstöd efter familjeåterförening. Tack vare RFL-verksamheten i Sydsudan
kunde 103 frivilliga utbildas under 2020. 822 rödakorsmeddelanden samlades in och 629 meddelanden kunde levereras. Nya efterforskningsärenden
inleddes och 629 kunde avslutas inom året.

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.

Fotot: Mari Mortvedt
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Exempel på våra insatser som planeras* under 2022 inom
insamlingsändamålet Folkrätt och skydd:
Påverkansarbete med resultat för
människor i utsatthet
Påverkansarbete med resultat för människor i
utsatthet. Fortsatt utveckla påverkan kring hälso
klyftor och kris.

Niger
Bidra med kunskap och kapacitet att förebygga
sexuellt- och könsbaserat våld samt stödja
överlevare.

Det ligger i dagsläget över 1 400 efterforskningsärenden aktiva hos Svenska Röda Korset, i
hopp om att finna försvunna familjemedlemmar.
I alla dessa ärenden arbetar vi med att ge klarhet
i vad som hänt de anhöriga och samtidigt ge stöd
till den som saknar. Vi arbetar med migrationsråd
givning, där personer som fått skydd i Sverige
kan få stöd i den många gånger komplexa familje
återföreningsprocessen. Många befinner sig också i
en utsatt situation i sin asylprocess eller vid ett återvändande och har behov av korrekt information och
stöd för att minska oro och ge hopp för framtiden.

GÅR:

I den webbaserade tjänsten Trace The Face publi
ceras fotografier på personer över 15 år, som söker
efter anhöriga som de förlorat kontakt med under
flykten till Europa. När en person efterforskas i
Sverige görs registersökningar i olika databaser.
I andra länder används ibland lokal media för att
finna personen eller familjen eller uppsöks platser
där personen senast befann sig.

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.

Familjeåterförening i Forshaga.

Livet känns ljusare när vi
är tillsammans
säger mamma Yasmin Moustafa.

Fotot: Roger Borgelid/Röda Korset
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*genomförs under förutsättning att vi samlar in tillräckligt med pengar.

Foto: Luc Alary/Canadian Red Cross

Akuta insamlingar
Ett exempel på en akutinsamling är den vi nu öronmärkt för att kunna upprätta arbete och stötta de som
drabbas av Corona-krisen. Vi är i det som vi internt
refererar till som nivå 4 enligt våra riktlinjer för akuta
insamlingar.

Insamlingsperiod: Våra akuta insamlingar sker
alltid efter behov. Håll utkik på Rednet och i gruppen
”Nätverk för kretsinsamling” på Facebook, där vi publicerar uppdaterad och aktuell information gällande
när en akutinsamling startar, vad den handlar om och
vilket material ni kan använda er av i insamlingen.

Akuta insamlingar
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<<< Jordbävningsdrabbade Haiti. Haitiska Röda Korsets volontärer och IFRC-personal
på plats rapporterar att jordbävningen har orsakat allvarliga skador på
infrastrukturen, inklusive sjukhus, särskilt i Jérémie och Les Cayes.

Som världens främsta kris- och katastroforganisation är det av största betydelse att vi är snabba på
plats med den hjälp som behövs. Katastrofen är ett
faktum eller det finns varningssignaler om en hotande katastrof. Speciellt sedan pandemins start då
människor förlorat sina inkomster, hungern ökar
och vi ser världsomfattande hälsoföljder. Samtidigt
fortsätter krig, konflikter och naturkatastrofer att
tvinga människor på flykt, och dessa pågående kriser tar inte hänsyn till pandemins framfart. Därför
är det alltid viktigt att vi syns runt om i landet med
insamlingsaktiviteter i samband med katastrofer.

Vad innebär en akut insamling?
En akutinsamling är precis just det – akut. Det kan
vara en plötslig naturkatastrof som syns i media
eller något som pågår i det tysta och når en kritisk punkt. När en akutinsamling startar lägger
Röda Korset i en högre växel i insamlingsarbetet.
Nytt insamlings- och informationsmaterial tas fram
för att väcka uppmärksamhet och kännedom om
katastrofen. Alla andra pågående insamlingar fortsätter som vanligt, så glöm inte bort dem, men det
är den akuta insamlingen som står i rampljuset.

Foto: Marie Sparréus

Då Sverige drabbades hårt av
skogsbränder kom kretsar och frivilliga
snabbt igång med hjälpinsatser och
gjorde ett fantastiskt arbete.

Prisexempel för insamlingsarbete

68

kronor
räcker till 100 skyddsmaskar för sjukvårds
personal som jobbar i
högriskområden.

193
kronor

räcker till ett hygienkit
i form av tvål och
handdesinfektion till en
familj.

231
kronor

räcker till skyddskit för
sjukvårdspersonal som
arbetar i högriskområden.

Insamling

2022

>>>

Insamlade medel 2020

8 % Kretsar
12 %

Företag

7%
6%
4%
11 %
52 %

Postkodlotteriet
Arv
Världens barn
Fonder/Stiftelser
Privatpersoner

Kretsarnas bidrag till vårt
gemensamma arbete
399
319

337

388
347

380

272

22 %

18%

61
2014

20 %

16%

15%

14%

71

65

59

51

53

8%
29

2015

2016

2017

2018

2019

2020

T otalt insamlade medel i miljoner kronor
Insamlade medel, kretsar
Det procentuella bidraget av totalt insamlade medel

Insamling och utveckling

Insamling 23

När vi gör en aktivitet syns vi!
När vi gör en aktivitet syns vi! Alla de som inte är
rödakorsare kan få en inblick i vad vi gör, varför vi
gör det och till vilken nytta. Vi får en möjlighet att
rekrytera nya volontärer och medlemmar, samtidigt
som vi bidrar till att finansiera de verksamheter som
är viktiga för oss. Och för de som verksamheterna
stödjer.
Flera kretsar tittar nu närmare på att utveckla sina
samarbeten med lokala företag. Det kan till exempel handla om ett åtagande från en firma att bidra
till en kretsverksamhet eller ett samarbete där
f öretagarens kunder erbjuds att ge en gåva till vårt
arbete. Vad kan en lokal näringsidkare bidra med
när det gäller akutinsamlingar? Eller vid ett krisoch beredskapsläge?
Med tiden tillkommer nya idéer som ger fina
resultat. En populär insamlingsform numera är
paketlotterier, en annan är den årliga golftävlingen där startavgiften och kringarrangemang stärker
kassan. På något håll har det sålts julgranar med
Röda Korset som förmånstagare. Allt har börjat
med att någon i en krets bestämt sig för att göra ett
försök med att göra något annorlunda. Dagens nytänkande är morgondagens tradition. Men det gäller
att våga prova. Glöm inte att berätta för oss andra
när ni tar ett lyckat, eller mindre lyckat initiativ,
erfarenheter ska delas.
Behoven finns kvar, vi har möjlighet och vilja att
möta behoven, och insamling för att finansiera våra
insatser är lika viktiga som de alltid har varit.

Våra vanligaste betalsätt
Swish med mer än 7 miljoner användare i
Sverige Det finns avropsavtal och erbjudanden från ett antal banker på Rednet att tillgå
via Infoservice.
Kontanter vill vi alltid ha, även om det är
lite omständligare att växla in nu när många
lokala bankkontor slagit igen. Fortfarande
finns många exempel på hur enskilda kretsar
löst kontantutbyte med den lokala butikshandeln. Avropsavtal för kontanthantering med
upphämtning finns tillgängligt via Infoservice.
Kortbetalning vanligtvis kopplad till
butiksförsäljning och kan med det tjänstgöra
som en ”elektronisk bössa” när det läggs in
en gåvogrupp i kassasystemet. Korten flyttar
in i olika appar i mobilen vilket och gör dem
ännu mer tillgängliga. Avropsavtal rörande
kortbetalning finns hos Infoservice.

45 %

39 %

Internationellt hjälparbete

Nationellt hjälparbete

– stöd till utsatta människor
i konflikter och katastrofer,
med t ex mat, vatten och vård.

– till exempel vård till krigs- och
tortyrskadade, krigsberedskap
och insatser för att minska
isolering och utanförskap.

12 %

4%

Insamlingskostnader

Administration

Under 2020 samlade
Röda Korset in 380 MSEK.

Ekonomi och verksamhet
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Insamlingarbetets ramar och möjligheter
Vi är stolta över att vara ett röda kors och vi vill
gärna visa det utåt genom att uppträda enhetligt
oavsett var i landet våra givare finns. Till hjälp och
guidning finns det några dokument och lagar som
ska finnas med i bakgrunden vid planering och
genomförande av alla insamlingsaktiviteter:

 Generalsekreterarens riktlinjer
för insamling
senaste version 2014-09-16

Här hittar du de grundläggande bestämmelser
som ska gälla för all insamlingsverksamhet inom
Svenska Röda Korset. Finns i K
 unskapsbanken/
Rednet.

 Generalsekretreterarens riktlinjer
för företagssamarbeten
senaste version 2013-01-27

Detta dokument reglerar hur rörelsen arbetar
med företag. Finns i Kunskapsbanken/Rednet.

Klipp gärna ut rutan nedan!

 Rutiner för Kretsar – företags
samarbeten

I denna handbok omsätts riktlinjer till råd och
regler vad gäller kretsarnas arbete med lokala

företagssamarbeten. Tillhandahålls av Infoservice.

 Kretshandboken

I kretshandboken finns det kortfattad information
om hur Röda Korset fungerar som ideell före
ning och vad som styr det lokala rödakorsarbetet
i kretsen. Läs om Kretsstämman, medlemskap,
kretsstyrelsen, ekonomiskt ansvar, arkivering,
försäkringar, frivilliga och mycket mer. Finns i
Kunskapsbanken/Rednet.

 Handbok för second hand

I Handbok för Röda Korsets second hand-butik
finns råd och regler kring det som specifikt gäller
för second hand-försäljning. Finns i Kunskapsbanken/Rednet.

Utöver detta behöver det tas hänsyn till:

Lotterilagen 1991:1000 som
bland annat reglerar när lotteri
tillstånd krävs. Finns mer info i
Kunskapsbanken/Rednet
Lokala föreskrifter om
insamlingstillstånd som krävs
för insamling på offentlig plats.
Regler och rutiner finns hos
respektive kommun.

90-kontot och dess logotyp är en bekräftelse på att
insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och
att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader
(högst 25 % av de totala intäkterna).
Endast de organisationer som har godkänts som
90-kontoinnehavare av föreningen Svensk Insamlings
kontroll, och står under dess granskning kan få ett
sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.
www.insamlingskontroll.se

Du ska som givare aldrig
känna dig lurad.
På baksidan finner du en bild över hur
varje skänkt hundralapp fördelas.

Lokala föreskrifter om tillstånd
som krävs vid försäljning på
allmän plats. Regler och rutiner
finns hos respektive kommun.

Kampanjarbete
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Kampanjer – Insamling och second hand
Inför nästa år har vi planerat ett par spännande
kampanjer för er som har och driver second hand-
butiker. Allt material till dessa kampanjer kan
beställas från Föreningsbutiken mot portokostnad.
Vad kampanjerna ska fokusera på och lyfta tas
fram med input från er kretsar samt synkroniseras
med hur vi vill framstå som organisation och varumärke och såklart med hänsyn till vilken kapacitet
som finns.
För er som i stället arbetar med insamlingskampanjer utanför butiker i form av mindre event eller
liknande så kommer ni att hitta generiskt mate
rial i Kunskapsbanken under respektive ändamål
och i Föreningsbutiken (affischer, insamlingsinfo,
annonsmallar för lokal press, mallar åt sociala medier och mycket mera). De fyra ekonomiska ändamål som vi arbetar utifrån är som bekant; Hela
Röda Korset, Kris och katastrof, Hälsa och vård och
Folkrätt och skydd. Material för respektive ändamål
kan användas när som året om.

Vi har tidigare och kommer även fortsättningsvis
att återanvända kampanjmaterial så länge det går.
Allt material kommer att finnas för beställning och/
eller nedladdning.

Kampanjöversikt 2022
Grafen nedan visar de kampanjer ni som kretsar kan
förvänta er att vi från centralt håll tar fram m
 aterial
till under kommande år 2022.
Eftersom hållbarhetsarbete i alla former är otroligt
viktigt för oss som organisation kommer kampanjer i framtiden i möjligaste mån att föregås av ett
anmälnings- eller intresseförfarande så att vi inte
trycker upp onödigt material. Vi har under året och
kommer även fortsättningsvis att återanvända kampanjmaterial så länge det går. Allt material kommer
att finnas för beställning och/eller nedladdning från
Föreningsbutiken mot portokostnad.

Årets kampanjarbete
SEPTEMBER – DECEMBER

SLUTET AV NOVEMBER

TEMA: Frivillig
rekryteringskampanj
nr 2

TEMA:
Circular Monday – Giving Tuesday
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Upptäck hela
Sveriges second hand
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Akuta
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TEMA: Höstmode
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SEPTEMBER – OKTOBER
TEMA: Världens barn
och Kanelbullens dag

Ge bort dina oönskade
julklappar

FRÅN BÖRJAN AV MARS
TEMA:
Vår- och sommarmode

APRIL – JUNI
TEMA: Hållbarhet

Insamlingsarbete
Några fina exempel på
lokala insamlingar
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1.

≈ 12
000
kr

2.

≈ 75
000

3.

≈4
000

1. Golftävling, återkommande event.
Röda Korset Truly Open är en tradition sedan fyra
år tillbaka hos Kungsholmskretsen där golfklubben
genomför en tävling och där intäkterna utöver greenfee tillfaller Röda Korset. 2021 tillkom Tomelillakretsen
och under 2022 kommer fler kretsar att arrangera
Truly Open. Här finns utöver intäkterna möjlighet att
skaffa nya kontakter för att göra lokala samarbeten.
Kungsholmens rödakorskrets och
Tomelilla rödakorskrets
2. Lotterier som tradition.
Grunden för vårt arbete på Röda Korset Tjörn med att
samla in medel till Kris och Katastrof är lotterier och
återigen lotterier.
Vi har alltid på allmänna träffar eller egna ett eller
flera lotterier. Till exempel så anordnades en träff med
jullandgång för ett fyrtiotal ensamma äldre och även
äldre medlemmar av en rödakorsgrupp där såldes lotter för 4 500 kr. På så sätt har vi lyckats i år att samla
in som vi tycker ett bra resultat till Katastrof. Ledamöter
i styrelsen har på många olika sätt lyckats sälja lotter
på handarbeten och skänkta vinster till exempel i olika
grupper på Facebook, mejl till medlemmar, och alltid
en lottlista med på olika egna gruppaktiviteter även ute
i naturen.
Tjörns rödakorskrets
3. Paketlotteri i Bollnäs.
Här kommer vårt bästa insamlingstips. Vi slår in paket
av saker vi fått skänkta och har ett julklappslotteri på
stan när det är julskyltning. Vi hade i år 400 lotter som
nästan sålde slut. Resterande lotter säljer vi i second
hand-butiken. Vi tar 10 kr/lott och man vinner om man
har rätt slutsiffra, och får då välja det paket man vill ha.
Vi har kört detta i cirka 10 år nu och det är lättsålt varje
gång. Volontärerna Bengt och Anna-Lena syns på bild
och fotograf var ordföranden Riina Mast.
Bollnäs rödakorskrets
4. Segersjödagarna, återkommande event.
Utanför Örebro, i Segersjö i Närkes sköna grönska,
arrangeras varje år under augusti en internationell fälttävlan. Det är tillika en marknadsplats för olika utställare, nasar, matmarknad och Röda Korset i Örebro.
Vid dessa dagar placerar vi ut en pop-up butik från
second hand, vi har insamling för Världens Barn, vi har
en fiskdamm till barnen och vi säljer lotter till förmån
för aktuell insamling för Röda Korset.

kr

kr
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4.

Här är ett urval av de
insamlingsidéer vi fått in
från er kretsar genom åren:
En längre lista hittar ni på Rednet

Jordgubbsplockning: Plocka

jordgubbar en dag och sälj till dem som
inte orkar plocka själva. Behållningen går
till Röda Korset.

Konst- och hantverksutställning
med försäljning: Lokala målare eller

≈8
000
kr

lokala ”kändisar” målar tavlor eller bidrar
med hantverk. Antingen lämnar de procent
på försäljningen eller donerar de sina alster
till Röda Korset.

5.

Röstmottagare: Kretsen kan ställa upp
som röstmottagare i samband med val då en
ersättning utgår som skänks till Röda Korset.
Har genomförts av till exempel Örnsköldsviks
kretsen i samband med valet 2014.
Växtloppis/bytesdag: Skänk 

kruk- och trädgårdsväxter eller sticklingar
till en loppmarknad.

≈ 15
000
kr
Under 2020 var tävlingarna inställda på grund av
pandemi och 2021 hade kretsen ingen kapacitet att
vara med, dels för att det blev kort respittid från ok vi
kör, tills det var dags att köra eventet.
Under dessa dagar bemannas tältet av frivilliga som
pratar och informerar om Röda Korset, de säljer second
hand och äter gott från Närkes alla marknadsstånd i
mattältet.
Örebro rödakorskrets
5. Garderoben ger klirr i kassan.
Kulturens hus i Luleå ligger mitt i staden och samlar
aktiviteter som bibliotek, konsthall, turistcenter och restaurangverksamhet. Huset rymmer också lokaler för
konserter, föreställningar konferenser och andra begivenheter och vid sådana tillställningar har Luleåkretsen möjlighet att bemanna garderoben med volontärer.

Luleå rödakorskrets

Bakluckeloppis: Hyr ut plats (många
tar 100 kronor per plats) till de privatpersoner som vill sälja saker och kläder som de
inte använder längre. Namnet kommer av att
man kan backa upp en bil och ha sakerna i
bakluckan, men det går naturligtvis lika bra
att ställa ut ett bord eller lägga ut saker på
marken. Röda Korset kan ha aktiviteten på
ett evenemang som andra ordnar på orten
eller ha en egen aktivitet som annonseras/
affischeras.
Second hand-modevisning:

Arrangera en modevisning med kläder enbart
från vår egen second hand-butik. Varför inte
ha medlemmar som modeller?

Julgranar: Presentera ett antal julgranar
i ett affärscentrum eller liknande – företag
kan sponsra och klä en gran var. Kunderna
kan rösta på bästa gran. Lotteri på rösterna.
Försäljning av granar eller julgrupper.

Insamlingsarbete
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Second hand och hållbarhet
Att ha en fungerande second hand-verksamhet är
förutom en insamlingskanal också en viktig del av
Svenska Röda Korsets hållbarhetsarbete. I vår handlingsplan för hållbar utveckling 2019–2023* går
att läsa;
”Svenska Röda Korset behöver ha ett tydligt och
strukturerat arbete runt hållbarhet. Satsningar
på hållbarhet är inte längre ett alternativ, utan
en förutsättning för trovärdighet och engagemang. Att vara en hållbar organisation handlar
om förtroende, transparens och långsiktighet.
En organisation som även i framtiden kan locka
till sig medarbetare och frivilliga”

Second hand är nutiden
och framtiden
Second hand-marknaden ökar stadigt, och fler och
fler reguljära butiker hakar på med erbjudande om
rabatter för inlämnade kläder och liknande. Å ena
sidan innebär det att vi kommer att ha fler konkurrenter, men å andra sidan normaliseras trenden att
handla second hand och att lämna in sina kläder och
saker, och därmed är vår förhoppning även att vår
kund- och givarkrets ökar.

Vad gör vi med det vi inte kan sälja?

Det första steget är att vi vidtar åtgärder för att
sälja varan så långt det är möjligt. Det som ändå
inte kan säljas återvinns, antingen i samarbete
med den lokala återvinningscentralen, eller genom
vår textilåtervinning. Sedan 2013 säljer vi kläder,
textilier, väskor och skor till en återvinningspartner. På så sätt tar vi ansvar för miljön, genom att
resursen används så högt upp i avfallshierarkin som
möjligt, samt att vi får betalt för något vi annars
skulle betala återvinningscentralerna för att göra
oss av med. Detta är alltså både en miljömässig och
ekonomisk vinst både för Röda Korset och samhället. Praktiskt sett går det till så att kretsen levererar
de kläder de inte kan sälja till närmsta lokala åter
vinningsdepå.
Vi har tagit fram generellt kampanjmaterial som
riktar sig till både internt, och externt. Materialet
finns i Föreningsbutiken för beställning.

Foto: Johan Bävman
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Second hand – flyttar permanent in på nätet

Visste du att ...
80% av alla i Sverige handlar på nätet.
Så säkerställ att också er butik finns
tillgänglig online.
80% av miljöpåverkan av en tröja sker i
produktion.
 Istället för att köpa 1 par nya jeans kan
du köpa 249 begagnade jeans.
 En ny rapport visar att istället för
att köpa en ny soffa kan du köpa
6 begagnade soffor, eller 13
uppsättningar mattor och gardiner.

Detaljhandeln digitaliseras och e-handeln växer
som aldrig förr. En ökning som i mångt och mycket har tillskrivits pandemin, eftersom vi istället för
att besöka butiker håller oss hemma. Många trodde ini
tialt att ”pandemieffekten” skulle innebära
att många kunder hittar tillbaka till butikerna och
att e-handeln i Sverige minskar igen efter pandemin. Men nu presenterar PostNord, som kvartalsvis
tar fram e-handelsbarometern, att så inte är fallet.
Allt fler väljer att, fortsatt allt oftare, slutföra sina
köp från datorn eller mobilen från hemmet, eller
på språng. Idag handlar 8 av 10 på nätet. E-handeln
ökade under Q3 2021 med ytterligare +11 % från
förra årets rekordhöga nivå. PostNord beräknar heller inte att e-handelns ställning försvagas utan tvärt
om att den år 2040 utgör hela 40 % av all handel.
Vi satsar därför ännu mer på att finnas tillgängliga
digitalt. Under föregående år så har Röda Korset
bland annat satsat på e-handel via Tradera, en
plattform med stort antal besökare varje dag. På
vår gemensamma plattform på Tradera har cirka
40 lokala butiker engagerat sig i digital försäljning
och buden från köpare runt om i landet duggar tätt.
Under ett verksamt år har vår gemensamma sida
klättrat och är idag omsättningsmässigt en av våra
större butiker.
Därför har vi också nyligen initierat ett samarbete
med Blocket, där våra lokala butiker skapar en digital butik och ett digitalt skyltfönster i lokalsamhället. Det är helt kostnadsfritt att ansluta till detta
erbjudande. Att hitta en frivillig som arbetar fokuserat med online-försäljningen är ofta nyckeln till
lyckad närvaro digitalt. Det finns en annonsmall
i verktyget rekryteringsverktyget Reach mee för
kretsen att använda sig av.
Under 2022 kommer vi att arbeta än mer fokuserat
med att stötta er kretsar ännu mer med försäljning
på nätet. Oavsett om ni väljer att lägga upp saker
på Blocket, Tradera, Facebook marketplace eller nylanserade Amazon.se, hoppas vi tillsammans kunna utveckla online-försäljningen. Vi vill, oavsett
pandemi eller andra utmaningar som komma skall,
säkra Röda Korsets second hand-butikers inkomst
och erbjudande för lång tid framöver.

Foto: Linnea Bergman

Insamlingsarbete

Insamling 30

Kommunikation och marknadsföring
Kommunikation och marknadsföring är grunden
för att ert viktiga arbete ska synas och spridas.
kretsar ska kunna växa. Alla kanaler kan vara lika
viktiga beroende på vem som ska informeras om
vad. Idag fokuserar många på digitala kanaler som
Facebook, Instagram, Tiktok, kommunhemsidor
och mejl/sms för att kommunicera men man bör
för den sakens skull inte underskatta fysiska ytor
som butiksfönster, dörrar till lokaler, anslagstavlor,
ytor som privatpersoner eller företag lånar ut gratis,
baksidan av en bil eller en T-shirt på en frivillig.

Att hitta en frivillig som arbetar fokuserat med just
kommunikation och marknadsföring för kretsen är
A och O för ett riktigt lyckat arbete. Färdiga annonstext för er som vill rekrytera en sådan person
finns framtaget och ligger i rekryteringsverktyget
Reach mee.

I Föreningsbutiken kan ni hitta allt från affischer till
ändringsbara mallar och Facebookannonser. Ha för
vana att alltid gå in i föreningsbutiken och leta efter
det ni söker innan ni tar fram något material själva.
På så sätt garanterar vi även att allt nytt material
som tas fram följer den grafiska profilen och följer
de ramar som finns för hur vi bör kommunicera som
organisation.

Använd er lokala webbsida för att berätta om ert
arbete. Webbsidorna uppdateras automatiskt med
kontakt
uppgifter till kretsen. För att fylla dem
med mer information behöver kretsen ha en egen
webbredaktör. Att ha en aktiv och uppdaterad webbsida är en viktig del av den lokala kommunikationen
och sidan kan såklart länkas samman med sociala
medie-kanaler som Facebook och Instagram.

Behöver ni något material eller
format som ni inte kan hitta i
Föreningsbutiken?

För mer information om de lokala webbsidorna e ller
om uppdraget som webbredaktör – sök på ”lokala
webbsidor” i Rednets Kunskapsbank:
https://kunskapsbanken.rodakorset.se

Vänligen tipsa Infoservice så lotsar de vidare er till
rätt enhet som kan bistå vid framtagandet av det
material nu behöver.

Föreningsbutiken
Här kan ni hitta kassar, prislappar, a
 ffischer,
insamlingsbössor och mycket mer. Vi har
även nedladdningsbara filer för olika
ändamål, där ni kan skriva in ert kretsnamn
eller butiksnamn och sen trycka materialet
direkt. Det finns annonsmallar där ni kan
fylla i era uppgifter och använda i sociala
medier och tryckt media. Ni måste skapa
ett konto i Föreningsbutiken för att se vad vi
har där, och för att kunna lägga en beställ
ning. Ni hittar Föreningsbutiken via Rednet.

Det kommer under 2022 finnas utbildningar för er
som vill bli vassare kommunikatörer och markandsförare samt mer och mer digitalt kretsstöd i form av
verktyg, ändringsbara mallar och programvara.

Synas och höras
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Här är några exempel på insatser under 2021
som insamlingsarbetet möjliggjort
Cykling mot ensamhet
Alla har rätt att känna vinden i håret och träffa nya
vänner. Men som äldre är det inte alltid så lätt, speciellt inte i corona-tider. Under 2021 har på Öckerö
och fler andra platser i landet anordnats turer med
en särskild passagerarcykel för att bryta ensamhet
och isolering. – Jag har suttit inne alldeles för mycket och det blir enahanda. Det är skönt att komma ut
och få frisk luft, då lever man längre, säger en av
deltagarna, Gunnar Jisbrant, 93 år.
1 800 volontärer i vaccininsats
Viljan att hjälpa har varit stor under hela coronapandemin. Under 2021 års massvaccineringar har
nästan tvåtusen rödakorsvolontärer runt om i landet ställt upp för att bistå vården och hjälpa till att
sprida information om vaccinet.
Akutvård i krigets Syrien
På plats i Syrien finns svenska hälsodelegater inklusive kirurger, barnläkare och sjuksköterskor som
arbetar med akutsjukvård. Vi stödjer vår systerföre
ning Röda Halvmånen genom bemanning av kliniker och kapacitetsutveckling av personal. Stödet
syftar till att öka tillgången på bra vård för de personer som har drabbats av den pågående konflikten
och behöver primär sjukvård.

Frivilliga Rödakorsvärdar
Tusentals frivilliga Rödakorsvärdar i sjukvården
finns på ett 60-tal platser runt om i Sverige, främst
vid sjukhusens entréer men även på akutmottagningar och andra sjukhusavdelningar samt sjukresebussar.
Corona-krisen har inneburit både anpassningar av
befintlig verksamhet, ofta genom digitala lösningar,
men även ny verksamhet har startats; som inköp av
matkassar till riskgrupper, en stödtelefon för samtalsstöd till oroliga och psykosocialt stöd i tillfälligt uppsatta tält utanför några av landets sjukhus.
Unga kvinnors hälsa i Kamerun
Internflyktingar är målgruppen för Svenska
Röda Korsets hälsoprogram i Kamerun. Olika
aktiviteter inom hälsa, vatten, sanitet och hygien
(Wash) och psykosocialt stöd görs. Vi bygger
vatten- och sanitetsanläggningar, sprider kunskap om god hygien och utbildar i första hjälpen
och psykologisk första hjälpen. Unga kvinnor och
flickor utgör majoriteten av befolkningen och särskilt fokus ligger på att öka kunskap om hygien i
samband med mens. Vi utbildar varje år hundratals frivilliga i psykologisk första hjälpen och vi ser
till att internflyktingar får tillgång till rent vatten,
latriner och hälsoutbildning.

Foto: Helén Bengtsson

Medlemsappellen

2022
Medlemskapet i Röda Korset är ett ställningstagande för medmänsklighet,
handlingskraft och allas lika värde. Medlemmar och andra engagerade är
en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hjälpa våra medmänniskor.

Medlemsskapets funktion är:


Möjligheten att uttryckligen ta ställning för organisationens
grundläggande principer och verksamheter.



Möjligheten att aktivt engagera sig i o
 rganisationens
demokratiska process.
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Medlemsvärvning

Engagemanget för vår
organisation kan komma i många
olika former varav medlemskapet
är en av de formerna. Frivilliga
och givare är två stora grupper
som redan visat ett engagemang
för Röda Korsets arbete men som
skulle kunna känna sig ännu mer
delaktiga. Att fråga dessa personer om de vill bli medlemmar är ett
enkelt steg att höja deras engagemang och ett lätt sätt för oss att
bygga vår medlemsorganisation.

Foto: Charlotta Wassberg

Planera

Hjälp till att värva fler medlemmar

Fråga era frivilliga om medlemskap. Det är inget
krav på frivilliga att vara medlemmar, men vi vet att
de som engagerar sig frivilligt ofta vill vara medlemmar.

Under de senaste åren har den allra största delen av
Röda Korsets nya medlemmar kommit in via erbjud
andet om ett första kostnadsfritt medlemsår. För att
kunna ta del av detta erbjudande måste en person
antingen ha deltagit på en av våra första hjälpen-
utbildningar eller blivit värvad som månadsgivare
av våra värvare som arbetar på gator och torg runt
om i Sverige. Under 2021 fick vi in cirka 9 000 nya
medlemmar via detta erbjudande. Av de medlemmar
som kom in via erbjudandet 2020, valde strax över
20 procent att fortsätta som betalande medlemmar.
Sedan pandemins start har vi endast haft digitala
kurser i första hjälpen. Men i somras startade vi
även upp vissa fysiska kurser. Dessa är till största
del personer som troligen inte skulle blivit medlemmar om de inte fått erbjudandet om ett första
kostnadsfritt medlemsår. Tack vare det goda medlemsresultatet som erbjudandet uppvisat kommer vi
under även under 2022 fortsätta med erbjudandet.

Värva vid första hjälpen-utbildningar

Värvarmaterial

För att lyckas med medlemsvärvning är det viktigt
att göra upp en plan för året. Involvera alla personer som behövs och fundera på var och hur ni
kan nå potentiella medlemmar samt vilka som är
enklast att nå.

Våga fråga!

Det bästa sättet att värva medlemmar är onekligen
genom att träffa många människor och komma ihåg
att ställa frågan. Många har blivit medlemmar just
för att de blivit tillfrågade av någon de känner – så
passa på; fråga vänner, arbetskamrater och varför
inte också familjen.

Fråga frivilliga

Alla som går en av våra utbildningar i första hjälpen
har möjlighet att bli medlemmar utan kostnad första året. Ni kan arrangera en utbildning eller delta
när en utbildning genomförs. Då har kretsen ett utmärkt tillfälle att berätta om vad ett medlemskap i
Röda Korset innebär. För in ert kretsnummer på den
deltagarlista som utbildaren har – då blir alla del
tagare medlemmar i just er krets.

I Föreningsbutiken kan ni beställa pins, foldrar,
affischer och annat värvningsmaterial. Infoservice
hjälper såklart gärna till om ni har frågor och
funderingar.
Samarbeta gärna med våra medarbetare på
Direktdialog. De arbetar varje dag med att
värva nya månadsgivare och medlemmar, och
stärker Röda Korsets närvaro och synlighet.
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Uppdrag: Frivilligledare för medlemsvärvning

Kretsens styrelse ansvarar för kontakten med
medlemmar och att genomföra värvningsinsatser.

 
Det är frivilligledarens roll att samordna

verksamhetens olika uppgifter och aktiviteter
såsom att värva, välkomna och vårda
kretsens medlemmar.

 Styrelsen utser vem som är frivilligledare
för medlemsvärvning.
 Frivilligledarens främsta uppgift är att
samordna kretsens medlemsaktiviteter.
Det handlar inte om att göra hela jobbet
själv utan fördela arbetsuppgifter till
frivilliga.

I ansvaret ingår:


 Ansvarig för Redy, vårt medlemsregister, bland annat genom att
lägga in medlemsuppgifter.
 Värva nya medlemmar.
 Välkomna nya medlemmar.
 Påminna medlemmar som ännu
inte betalat sin medlemsavgift.
Information till medlemmar.
 Beställa värvarmaterial i
Föreningsbutiken.

Foto: Emma Franzén
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Medlemsvård

Välkomstbrev till nya
medlemmar

Alla nya medlemmar får ett
välkomstbrev från Röda Korsets
ordförande tillsammans med ett
medlemskort och en informationsfolder. I slutet av varje månad
skickas en lista över nya medlemmar, tillsammans med etiketter, ut till alla kretsar. Detta för
att kretsen ska skicka ut ett eget
välkomstbrev och information om
kretsens lokala arbete. Det lokala
välkomstbrevet är oerhört viktigt.
Tänk på att dessa nya medlemmar troligtvis inte har en tidigare
relation till varken Röda Korset
eller kretsen, och att ni i kretsen
lägger extra vikt vid att välkomna
dem, det kan ju finnas flera som är
intresserade av ett djupare engagemang som frivillig eller
delaktig i styrelsen.

Medlemsinformation

Kretsen uppmuntras att skicka
ut ett nyhetsbrev till sina medlemmar några gånger per år
med information om kommande
aktiviteter och med uppdateringar
från styrelsen.

1. E
 -post är ett snabbt och
effektivt sätt att nå ut till
medlemmar.
2. D
 et är viktigt att ni samlar
in e-postadresser till alla
och för in dem i medlemsregistret Redy.
3. D
 et är bra att skicka infor
mation i slutet av året inför
årsaviseringen i januari.

Foto: Johan Seger

Medlemsvård från
Svenska Röda Korset

Som ett komplement till den medlemsvård ni själva
gör så skickar Svenska Röda Korset även ut information till medlemmarna. Detta sker främst genom
organisationstidningen Röda Korset Magasin som
ges ut fyra gånger per år och via nyhetsbrev som
kommer med e-post som skickas ut ungefär 4–6
gånger per år. Via e-post kan vi nå cirka en tredjedel
av alla medlemmar.
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Bra att veta

Rednet – Här finns information

På Rednet finns det massor av viktig information och tips rörande medlemskapet. Här ligger
även mallar och exempel på digitala välkomstbrev, årsavisering, medlemsappellen och mer.
Detta hittar du i Kunskapsbanken:
https://kunskapsbanken.rodakorset.se

Redy – Medlemsregistret

Genom Redy får er krets snabb tillgång till information om bland annat medlemsstatistik och status
på medlemskap. Det innebär också att kretsen själv
kan skriva ut medlems- och uppdragslistor, etiketter
med mera. Er krets kan även uppdatera uppgifter
om medlemskap. För att få tillgång till Redy kon-

takta din kretsstyrelse eller Infoservice. Under året
kommer ett nytt administrationsverktyg att börja
implementeras så smått. De ska ersätta nuvarande Redy och göra det lättare för kretsen att sköta
administrationen och bedriva verksamhet. Du kan
läsa mer om detta på Rednet.

Infoservice

Infoservice finns till för att stödja er och er krets
med bland annat arbetet med medlemmar och insamlingar. De svarar mer än gärna på frågor och
hjälper till med bland annat medlemslistor, etiketter, styrelselistor och statistik samt ger stöd i Redy.

Infoservice
info@redcross.se
0771–19 95 00

Foto: Johan Bävman
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Medlemskapet

Vad används medlemsavgiften till?

Från och med 2012 (undantag vid Riksstämmoår)
går hälften av medlemsintäkten till er krets. Den
får användas till allt som direkt kan förknippas
med medlemmar, till exempel medlemsvärvning,
medlemsvård och medlemsinformation. Den får
också användas till styrelsemöten, kretsstämmor,
styrelseutbildningar och deltagande i Riksstämman.
På nationell nivå används intäkterna bland annat till
medlemstidningen Röda Korset Magasin, arvode
till Röda Korsets ordförande, opinionsbildning och
till Riksstämman.

Medlemsavgiften

I januari varje år skickar Svenska Röda Korset
ut en årsavisering till medlemmarna där vi ber dem
att betala sin medlemsavgift. Det går även ut flera
påminnelser under året till dem som inte betalat
sin avgift.

Kontakta de medlemmar som ej
betalt

Kontakta medlemmarna och påminn dem om att
deras medlemsavgift ännu inte är betald. Pröva
gärna att ringa dem, en personlig kontakt fungerar
bäst. För att underlätta ett brev-utskick skickas det
i maj ut en lista med ej betalande medlemmar till
alla kretsar.

Datumen som gäller under
2022 är:
18 – 21 januari Årsaviseringen
(i samband med
Röda Korset Magasin)
21– 23 mars

Påminnelse 1

20 – 23 maj

Påminnelse 2

22 – 24 augusti Påminnelse 3
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OIika medlemskap

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften i Svenska Röda Korset är 250
kronor per kalenderår (125 kr för familjemedlem).
Medlemskapet i Röda Korsets Ungdomsförbund är
kostnadsfritt.

Familjemedlemskap

Familjemedlemskap innebär att en person i familjen är huvudmedlem och betalar 250 kronor medan
resterande familjemedlemmar, som är skrivna på
samma adress, endast betalar 125 kronor per person
och kalenderår.

Medlemsadministration
Nya medlemmar
Lokalorganisationen registrerar nya
medlemmar. Inbetalningskort skickas
ut av Infoservice.

Rörelsemedlemskap

Via hemsidan
Alla kan gå in på
www.rodakorset.se/medlem
och anmäla sig som ny medlem.

Medlemskap utan kretstillhörighet

Via bankgiro/postgiro
Den som vill bli medlem kan betala
in till bankgiro 900-8079 (OBS! Nytt
bankgironummer för nya medlemmar)
och ange namn, adress, e-postadress
och helst personnummer i meddelande
rutan. Personnummer gör att vi får
automatiska adressändringar från
folkbokföringen. Man kan även
ange vilken krets man vill tillhöra.

Rörelsemedlemskapet innebär att den som är
under 31 år och är medlem i antingen Svenska
Röda Korset eller i Röda Korsets Ungdomsförbund automatiskt blir medlem i båda förbunden.
Syftet är att stimulera rekryteringen av unga till
Röda Korset och främja samverkan. Även om en
medlem har sitt huvudmedlemskap i Ungdomsförbundet är kretsen ändå skyldig att ge samma information till rörelsemedlemmen som till övriga medlemmar, till exempel kallelse till kretsstämma och
inbjudningar till möten.
Många vill stödja Röda Korset och våra värde
ringar med ett medlemskap, men inte nödvändigtvis tillhöra en lokal krets. Därför erbjuder vi som
komplement ett medlemskap utan kretstillhörighet
(nationell medlem).

Via kontantbetalning
Kretsen kan ta emot kontant betalning
från nya medlemmar och sätta in dessa på bankgiro 900-8079 (OBS! Nytt
bankgironummer för nya medlemmar).
KOM IHÅG! Skicka ett mail till
info@redcross.se med följande info:
vilken krets, antal medlemmar, namn,
adress, e-postadress, personnummer,
medlemstyp, datum för inbetalning
och totalbelopp.
Befintliga medlemmar
Vid förnyelse – Medlemmen ska
alltid använda inbetalningskortet som
skickas hem i början av året med
Röda Korset Magasin.
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§ 4 Medlemskapet
– Gällande från 2020-01-01
§ 4 Medlemskap
Medlemskapet är öppet för alla som tar
ställning för Röda Korsets ändamål och
grundprinciper utan diskriminering av
något slag. Som medlem har du rätt att
kandidera till uppdrag, lämna förslag och
rösta i de möten som medlemskap och
uppdrag berättigar till. Medlem ska sprida kunskap om och agera enligt grund
principerna samt följa stadgarna och uppförandekoden, som fastställs av Svenska
Röda Korsets styrelse.
Inträde
Var och en som vill bli medlem ska betala av Riksstämman fastställd årlig medlemsavgift. Medlemskapet räknas från
dagen då Svenska Röda Korset mottagit
medlemsavgiften. Till och med den 31 december det är medlem fyller 30 år ingår i
medlemskapet att denna även är medlem
i Röda Korsets Ungdomsförbund. Medlem
i Röda Korsets Ungdomsförbund är även
medlem i Svenska Röda Korset.
Medlem tillhör krets (lokalorganisation)
eller väljer aktivt att avstå från kretstillhörighet. För medlem som avstått från
kretstillhörighet gäller samma regler som
för kretsmedlem enligt dessa stadgar med
undantag av §§ 11–13 som inte äger til�lämpning för denna.
Medlem kan tillhöra fler kretsar än en och
betalar då medlemsavgift i varje sådan
krets. Medlemskap är en förutsättning
för att verka som förtroendevald inom
Svenska Röda Korset.
Den som är anställd inom Svenska
Röda Korset kan inte vara förtroendevald på någon nivå inom organisationen.

Utträde
Utträde begärs hos den kretsmedlemmen
tillhör eller hos Svenska Röda Korsets
styrelse. Medlem kan när som helst begära
utträde.
Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift för avgiftsåret har utträtt ur organisationen.
Medlem som utträtt kan återinträda i
organisationen genom att på nytt erlägga
medlemsavgift i enlighet med § 4.
Uteslutning
Uteslutning kan ske av medlem som genom
sitt handlande gravt bryter mot stadgarnas
ändamålsparagraf (§ 1) eller i övrigt agerar
i strid med Röda Korsets grundprinciper.
Medlem som utesluts ska omgående informeras skriftligen.
Vid överträdelse av §§ 1–3 i stadgarna, vid
misskötsel av ekonomisk förvaltning, vid
överträdelse av uppförandekoden eller vid
på annat sätt överskridande av befogenheter kan Svenska Röda Korsets styrelse,
kretsstyrelse eller medlem initiera uteslutning av medlem. Beslut om uteslutning
fattas av styrelsen för den krets som
medlemmen tillhör eller för medlem utan
kretstillhörighet av Svenska Röda Korsets
styrelse.
Beslutet verkställs omedelbart och gäller
hela Svenska Röda Korset.
Beslut om uteslutning kan inom sex månader överklagas till Svenska Röda Korsets
styrelse. Styrelsens beslut kan ej överklagas.
Återinträde av utesluten medlem ska p rövas.

Årsappell

Bankgiro 900-8004
Ange ändamålsnamn/kampanj
och kod för insättningsändamålet tillsammans
med kretsnummer och kretsnamn.
Ändamål med
redovisande koder:
Hela Röda Korset 2020400
Gemensamt insamlingsmål:
6 miljoner kronor
Kris och katastrof 2020401
Gemensamt insamlingsmål:
37 miljoner kronor
Hälsa och vård 2020402
Gemensamt insamlingsmål:
8 miljoner kronor
Folkrätt och skydd 2020403
Gemensamt insamlingsmål:
2 miljoner kronor

ROK3179

Vårkampanjen 2021404
Julkampanjen 2021405

Infoservice: info@redcross.se

0771-19 95 00

