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Så kan grundprinciperna vara en vägledning 
i ditt styrelseuppdrag

Humanitet
Allt Röda Korset gör syftar till att 
förhindra och lindra mänskligt 
 lidande vart det än uppstår och 
vem det än drabbar.

Genom att se till de lokala behoven 
är kretsstyrelsen ansvarig för att 
verksamheten bidrar till att förhin-
dra och lindra mänskligt lidande – 
det kan handla om att ha en öppen 
mötesplats, läxhjälp eller hälsofräm-
jande verksamhet. 

Opartiskhet
Röda Korset diskriminerar inte när 
det gäller nationalitet,  etnicitet, 
 religion, samhällsställning eller 
 politiska åsikter. 

Kretsstyrelsen säkerställer att hjäl-
pen ges opartiskt, att vårt stöd base-
ras på fakta och inte känslor – genom 
exempelvis att göra en behovsunder-
sökning. Vi diskriminerar inte vilka 
vi hjälper eller vilka som engagerar 
sig i arbetet. 

Neutralitet
För att bevara allas förtroende 
 väljer Röda Korset inte sida i fient-
ligheter.

Som kretsstyrelse tar vi inte ställ-
ning i eventuella meningsskiljaktier 
som sker lokalt, vare sig det är av 
politisk eller annan karaktär. Vid en 
insats lokalt, exempelvis brand eller 
olycka, lägger vi oss inte i eventuella 
diskussioner vems felet är utan fort-
sätter hjälpa de mest utsatta.

Självständighet
Röda Korset är självständigt men 
med en stödjande roll till staten 
inom det humanitära området.

Som kretsstyrelse fattar vi självstän-
diga beslut om vilken verksamhet 
som ska bedrivas och vilken som 
inte ska bedrivas, och då utifrån 
 behov och strategisk inriktning. 
Löfte om finansiering för en vill
korad verksamhet ska inte styra utan 
utifrån de behov vi ser. Självständig-
het betyder dock inte isolering, vi 
kan och kan med fördel samverka 
med andra kretsar eller med andra 
aktörer i närområdet. Detta kan 
 exempelvis innebära att kretsar i 
flera kommuner samverkar kring en 
second hand-butik.  

Frivillighet
Röda Korset är en organisation som 
bygger på frivillighet. Att  engagera 
sig i Röda Korset är frivilligt och att 
ta emot hjälp från Röda Korset är 
också frivilligt. 

Det är viktigt att komma ihåg att det 
är valfritt att ta del i eller av verk-
samheten. Har en person åtagit sig 
ett frivilliguppdrag ska det dock 
utföras i enlighet med exempelvis 
grundprinciperna och av kretsen 
fattade beslut. Kretsstyrelsen säker-
ställer möjligheter till regelbunden 
frivilligvård, genom att exempel-
vis avsätta medel till verksamhets-
grupper eller bjuda in till frivillig-
träffar.

Enhet
I varje land kan det finnas en enda 
nationell rödakors- eller rödahalv-
måneförening. Den är öppen för 
alla och dess humanitära verksam-
het ska omfatta hela landet.

Kretsstyrelsen ansvarar för hela 
sitt område (exempelvis kommu-
nen) och säkerställer ett likvärdigt 
stöd, baserat på behov, i hela om-
rådet. Kretsstyrelsen säkerställer 
också en enhetlig och kontinuerlig 
utbildningsgrund. Vi är Svenska  
Röda Korset och kretsstyrelsen sä-
kerställer att vi utmärker oss  själva 
och vårt material med Svenska  
Röda Korsets logotyp. Vi har inte 
lov att använda exempelvis en röd 
halv måne utan det är utmärkning 
med vår logotyp som gäller. 

Universalitet
Tillsammans bildar de nationel-
la rödakors- och rödahalvmåne-
föreningarna världens största 
mänskliga skyddsnät. 

En kretsstyrelses främsta uppdrag 
ligger lokalt, men behövs hjälp kan 
kretsar i närområdet bistå. Sam-
tidigt kan vi också bistå andra kret-
sar,  eller övriga rörelsen när detta 
behövs.  Främst handlar detta om 
finansiella resurser men kan också 
vara  personal. 
 

O
rig

in
al

: H
ee

d 
&

 H
ee

d 
A

B 
| 

M
ar

s 
20

22
. F

ot
on

 p
å 

fra
m

si
da

n 
är

 h
äm

ta
de

 fr
ån

 S
ve

ns
ka

 R
öd

a 
Ko

rs
et

s 
fil

m
 o

m
 g

ru
nd

pr
in

ci
pe

rn
a.

 S
e 

vå
r Y

ou
tu

be
-k

an
al

 o
ch

 s
ök

 p
å 

”E
n 

Rö
st”

.

Svenska Röda Korset
Telefon 0771-19 95 00 

E-post: info@redcross.se | www.rodakorset.se

För att få människor att arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. Kretsstyrelsen har en viktig roll 
i att föra ut organisationens värderingar och strategiska arbete samt att omsätta detta i verksamhet i sitt lokalsam-
hälle. Som ett viktigt verktyg för att stötta frivilligledare och verksamheter i att utföra sitt uppdrag har styrelsen 
grundprinciperna att luta sig emot.


