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Alyona, 9 år, är vår yngsta volontär i Ukraina.

Hon hjälper Röda Korsets volontär Azia Antciferova  
(på bilden) att sortera donerade förnödenheter som ska 
delas ut till de familjer som behöver dem. 

”Jag vill bli Röda Korsets volontär och jag vill hjälpa till.  
Nu vet jag var allt finns så jag kan hjälpa till att ge saker  
åt människor”, säger Alyona. 
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Kära rödakorsvänner,

Varje dag rapporteras i nyhetsmedia om pågående 
konflikter, katastrofer orsakade av klimatföränd-
ringarna och människor på flykt. När vi nu snart 
går in i 2023 så befinner sig långt fler människor 
i världen i utsatthet än någonsin tidigare. I den-
na stund, när jag skriver dessa rader, beräknas  
350 miljoner (!) människor på afrikanska konti-
nenten sakna tillräckligt med mat till följd av torka 
och översvämningar som drabbat stora områden.  
100 miljoner människor befinner sig på flykt från 
sina hem för att söka sig en fristad och trygg-
het  undan våld, konflikter och förföljelse. Bara i 
 Pakistan har fler än tre miljoner människor tvingats 
lämna sina hem då en tredjedel av Pakistan ligger 
under  vatten till följd av att Himalayas smältan-
de  glaciärer och extrema monsunregn.  Bostäder, 
vägar och broar är förstörda. Tusentals barn, vux-
na och boskap har mist livet och långt många fler 
riskerar att bli sjuka till följd av det föro renade 
vattnet. Stridigheterna i Ukraina fortsätter och 
miljoner kvinnor, barn och äldre har lämnat landet 
medans män är kvar i Ukraina.

Många som sökt sig till Sverige söker också stöd och 
hjälp hos våra lokala rödakorskretsar. Det handlar 
om allt från att få någon som lyssnar, till att få hjälp 
att förstå information från myndig heter, läxhjälp, 
sysselsättning, hjälp till familjeåter förening eller 
ett bidrag till inköp av mat eller andra basförnöd-

Ordförande har ordet

enheter. Det finns också ett ökat behov av någon-
stans att få vila, sova, tvätta sig och få ett mål mat.   
Med dessa fortsatt stora utmaningar så behöver 
vi tillsammans arbeta för att öka vår insamling.  
I detta gör alla kretsar och second hand-butiker ett 
fantastiskt jobb. Ett stort och varmt tack till er för 
hur ni oförtrutet arbetar på och bidrar i det  viktiga 
och angelägna insamlingsarbetet. Tack vare era 
 bidrag så kan Svenska Röda Korset medverka till 
att hjälpa människor som befinner sig i utsatthet 
och behöver vårt stöd. 

Under året som gått har vi arbetat för att öka on-
line försäljningen genom att inte bara samarbeta 
med en mängd olika aktörer. Vi fortsätter även 
under nästa år att utveckla och testa flera digitala 
lösningar för att på så sätt stärka det lokala insam-
lingsarbetet. 

Den här appellen, hoppas jag, kan motivera och in-
spirera till fortsatta goda insamlingsresultat även 
under nästa år. För även om vår insamling till 
förmån för Ukraina i år slog rekord i insamlings-
resultat så vet vi redan nu att behoven av  humanitära 
insatser i andra delar av världen fortsatt är enorma 
och våra insatser kommer behövas under 2023. 

Med förhoppning om ett riktigt framgångsrikt 
 insamlingssår! 

Rödakorshälsningar,
Anna Hägg-Sjöquist
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Årsappellen

2023
Redovisningskoder för lokal  insamling 

Hela Röda Korset 2020400

Kris och katastrof 2020401

Hälsa och vård 2020402

Folkrätt och skydd 2020403

Behandling av krigs- 
och tortyrskadade 2022422

Ändamål

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

Konto för insättning
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Foto: Jakob Dall

Med ett oberäkneligt världsläge som påverkar var och 
en av oss är insamlade medel som inte öronmärks till 
ett specifikt projekt eller ändamål både livsviktiga och 
helt avgörande för att vi ska bedriva en verksamhet 
som i första hand är behovsorienterad. Det betyder  
att vi kan fortsätta finnas på plats med aktuella,  
riktade insatser, oavsett var i världen och vilken typ  
av hjälp som efterfrågas.

Insamlingsperiod: Hela året. Ni kan när som  
helst välja att samla in generella medel till hela vår 
verksamhet. Det är viktigt att ni löpande sätter in 
pengarna som samlats in under året. Vänta inte till 
årsslutet. Ju mer vi samlar in under 2023, desto  
större skillnad kan vi göra. 
Insamlingsmål: 6 miljoner kronor
Redovisningskod: 2020400
Centralt swish-nummer: 123 213 7586

Hela Röda Korset
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Genom att bidra till ändamålet Hela Röda Korset kan 
vi säkerställa att vi i alla lägen kan vara handlings-
kraftiga och snabbfotade och nå hela vägen fram till 
de som behöver oss allra mest, även när det är svårt. 
Samtidigt kan vi arbeta strategiskt med förebyggan-
de arbete, hjälp, stöd och den expertis vi behöver 
för att planera så att det vi gör hamnar på rätt plats, 
i rätt tid och kommer rätt personer till gagn. Värl-
den över lever miljontals människor i en verklighet 
som innebär flykt från krig, katastrofer, ekonomis-
ka klyftor och sociala orättvisor. Dessutom medför 
klimat förändringarna ännu oanade konsekvenser 
som orsakar än svårare förhållanden som blir allt-
mer påtagliga. Som organisation kämpar vi inom 
rödakorsrörelsen varje dag för att göra skillnad för 
människor i  utsatthet.

Den viktigaste nyckeln till att all vår verksamhet 
fortlöper är alla de miljontals volontärer världen över 
som delar med sig av sin tid och sitt engagemang för 
att rädda liv, ge hopp och hjälpa sina medmän niskor. 
Det krävs både kunskap och kapacitet att leda och ko-

Hela Röda Korset

Danskt Emergency Rescue Unit-team (ERU) på Röda Korsets basläger  
i Haiti efter jordbävningskatastrofen.

ordinera volontärer resurser så att vi på Röda  Korset 
kan göra största möjliga nytta för människors oli-
ka behov. Vi har som mål att kunna ställa om från 
vardag till att agera i kris och möta ökande basala 
och humanitära behov även i Sverige, och därför är 
de pengar som samlas in till hela vår verksamhet av 
enorm betydelse.

I Föreningsbutiken och i Kunskapsbanken på 
 Rednet finns ny framtaget insamlingsmaterial och 
mer fördjupad information om insamlingsändamålet 
Hela Röda Korset för er som vill och kan bedriva ett 
aktivt insamlingsarbete. 

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.

Rädda liv och ge hopp
100 kronor

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation.  
Tack vare miljoner volontärer i 192 länder når vi fram, även  
när det är svårt. När en kris slår till är vi på plats och kämpar 
för att rädda liv. Före, under och efter katastrofen – vi är där.

När över-
svämningen sker  
är vi redan där.

Vietnam

Stöd vårt arbete.

Swisha din gåva till 123 213 7586
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När du swishar behandlas dina uppgifter av Röda Korset. Läs hur på rodakorset.se/personligintegritet
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Röda Korset är världens främsta katastroforganisation.  
Tack vare miljoner volontärer i 192 länder når vi fram, även  
när det är svårt. När en kris slår till är vi på plats och kämpar 
för att rädda liv. Före, under och efter katastrofen – vi är där.

När konflikten 
blossar upp  
är vi redan där.

Palestina
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Stöd vårt arbete.

Swisha din gåva till 123 213 7586

När du swishar behandlas dina uppgifter av Röda Korset. Läs hur på rodakorset.se/personligintegritet
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Röda Korset är världens främsta katastroforganisation.  
Tack vare miljoner volontärer i 192 länder når vi fram, även  
när det är svårt. När en kris slår till är vi på plats och kämpar 
för att rädda liv. Före, under och efter katastrofen – vi är där.

När hungers- 
nöden slår till 
är vi redan där.

Stöd vårt arbete.

Swisha din gåva till 123 213 7586
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Somalia

Läs om dina rättigheter vid swishgåva på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation.  
Tack vare miljoner volontärer i 192 länder når vi fram, även  
när det är svårt. När en kris slår till är vi på plats och kämpar 
för att rädda liv. Före, under och efter katastrofen – vi är där.

När tyfonen  
drar in är vi  
redan där.

Stöd vårt arbete.

Swisha din gåva till 123 213 7586
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Läs om dina rättigheter vid swishgåva på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet
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När hungers- 
nöden slår till 

är vi redan där.

Stöd vårt arbete.
Swisha valfri gåva till 123 213 7586

Stöd vårt arbete.
Swisha valfri gåva till 123 213 7586

När hungers- 
nöden slår till 

är vi redan där.
Läs om dina rättigheter vid swishgåva på  
www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Läs om dina rättigheter vid swishgåva på  
www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

www.rodakorset.se

www.rodakorset.se

När hungers- 
nöden slår till 

är vi redan där.

När hungers- 
nöden slår till 

är vi redan där.

Stöd vårt arbete.

Swisha din gåva till 123  213  7586

Stöd vårt arbete.

Swisha din gåva till 123  213  7586

Stöd vårt arbete.

Swisha din gåva till 123  213  7586

Stöd vårt arbete.

Swisha din gåva till 123  213  7586

Läs om dina rättigheter vid swishgåva på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Läs om dina rättigheter vid swishgåva på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Läs om dina rättigheter vid swishgåva på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Läs om dina rättigheter vid swishgåva på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

När hungers- 
nöden slår till 

är vi redan där.

När hungers- 
nöden slår till 

är vi redan där.

Affischer, 4 olika

Annonser, 4 olika

Bössbanderoll och bösskylt, 2 olika

Bilder till Facebook och Instagram

Exempel på vart pengarna går:
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Medel som samlats in till det här ändamålet har genom 
åren varit helt ovärderliga, inte minst när vi stod inför 
en pandemi och kort därefter ett krig som utbröt i 
Ukraina. Genom att samla in och sätta in pengar till 
Kris och katastrof är ni med och bidrar till det fortsatta 
arbetet under 2023. Målet är att ingen ska lämnas 
ensam i en katastrof vilket är något vi endast uppnår 
tillsammans. Vi är en del av Sveriges krisberedskap 
med uppdrag att stödja och samverka med myndig-
heter och andra aktörer i krissituationer. Vårt arbete 
sker både på lokal och nationell nivå och fyller gapet 
mellan hjälpen som samhället erbjuder och hjälpen en 
drabbad människa behöver.

I Föreningsbutiken och i Kunskapsbanken på Rednet 
finns insamlingsmaterial och mer fördjupad information 
om ändamålet Kris och katastrof för er som vill bedriva 
ett aktivt insamlingsarbete.

Insamlingsperiod: Ni kan när som helst under  
året välja att samla in och betala in pengar till vårt 
gemensamma arbete i kris och katastrofer här hemma 
och världen över. Det är av stor vikt att ni löpande  
sätter in pengar som samlats in under året och inte 
väntar till årsslutet. 
Insamlingsmål: 36 miljoner kronor
Redovisningskod: 2020401
Centralt swish-nummer: 123 263 9946

Kris och katastrof

Foto: Guatemala Red Cross
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Varje år inträffar i snitt cirka 350 katastrofer. Många 
av dem hör vi inte talas om i Sverige medan röda-
kors- eller rödahalvmåneföreningar i det drabbade 
landet ofta är aktiva med hjälp på plats. 

Därför läggs mycket arbete på att förbereda lokala 
samhällen och ge stöd till rödakors- och rödahalv-
måneföreningar i andra länder, så att de kan vara 
bättre förberedda om en storm eller en översväm-
ning skulle slå till. Röda Korset utbildar volontärer, 
sprider information till allmänheten och för dialog 
med beslutsfattare för att minska risker och mildra 
konsekvenser.

Vår unika förmåga
Vi lever i en komplex värld. Antalet konflikter som 
pågår samtidigt är över 50 stycken och historiskt 
högt, liksom antalet människor på flykt som idag 
överstiger 82 miljoner. Väder- och klimat relaterade 
kriser ökar i både antal och intensitet vilket gör att 
antalet drabbade ökar. Med lokalföreningar i 192 
länder och över 14 miljoner volontärer har vi en unik 
förmåga och kapacitet att bistå drabbade före, un-
der och efter en kris och katastrof. Vi finns redan 
på plats; från lokal gräsrotsnivå till internationella 
 högnivåmöten med världens stater och ledare. 

Kris och katastrof

Nationellt 
Vi är en del av Sveriges krisberedskap med upp-
drag 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 hjälpen samhället erbjuder och den hjälpen en 
 drabbad människa behöver.

Året inleddes med fortsatta restriktioner och in-
satser kopplade till corona-pandemin. I mars genom-
fördes bland annat en stor vaccinationskampanj till-
sammans med Folkhälsomyndigheten som fick stort 
genomslag. 

Samtidigt började människor fly kriget i Ukraina 
och många människor sökte sig till Sverige. 

Många engagerade volontärer
Under det första kvartalet sökte närmare 40 000 per-
soner skydd i Sverige. Röda Korset gick upp i natio-
nellt insatsläge och stora insatser genomfördes i hela 
landet, både i det akuta skedet och i det långsiktiga 
arbetet inom asylmottagandet. 

Välkomstcenter startades upp vid båthamnar och 
andra ankomstplatser såsom Migrationsverkets mot-
tagningsenheter, där människors oro och behov möt-
tes med psykosocialt stöd, hygienartiklar, kläder, 
mat och information. Samtidigt förberedde vi oss 
för att skala upp verksamheter på asylboenden inom 
mottagandet. Även inom migrationsrådgivning och 
på behandlingscenter ökade vi verksamhetsinsatser. 
Många nya personer anmälde intresse för att hjälpa 
till. Introduktionsutbildningar och kunskapshöjande 
insatser skalades självklart upp för att möta behovet 
och säkerställa hållbarhet för volontärer över tid.

Den tropiska cyklonen Julia förstärktes snabbt till en kategori 1-orkan,  
vilken orsakade intensiva regnoväder, översvämningar och jordskred  
i Centralamerika. Röda Korsets team genomförde tidiga åtgärder och  
fortsätter övervaka skador och behov.

Befolkningen i Ukraina har drabbats 
och skadats av beskjutning. 
Volontärer arbetar dygnet runt med 
humanitära insatser som bland 
annat mat- och hygienpaket, första 
hjälpen och psykosocialt stöd.
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Vi fanns också på plats vid flera lokala kriser under 
året. Vi genomförde bland annat flera insatser där vi 
bistod med första hjälpen och krisstöd i samband med 
hyreshusbränder, skjutningar och annat dödligt våld. 

Internationellt 
I kriser och katastrofer gäller det att agera snabbt och 
lokalt: vi stödjer årligen rödakorsrörelsens katastrof-
pott, DREF, för att nationella föreningar snabbt ska 
kunna utrusta utbildade volontärer och ge stöd till 
drabbade i form av första hjälpen, mat, rent vatten 
och nödbostäder. När en orkan eller cyklon är på 
väg mot ett utsatt och befolkningstätt område kan 
DREF-medel till och med användas redan innan den 
orsakat skador och lidande. För små och medel stora 
katastrofer kan DREF-stöd räcka, men vid 20–30 
tillfällen per år är katastrofen så stor att rödakors- 
eller rödahalvmåneföreningar i det drabbade lan-
det begär mer omfattande hjälp från Internationella  
Röda  Korset (IFRC eller ICRC). Resultatet blir då en 
så kallad katastrofappell, en vädjan om stöd som be-
står av en plan och en budget. Svenska Röda  Korset 
gör alltid en bedömning av varje vädjan för att be-

stämma om och hur vi bäst kan bistå utifrån de be-
hov som  beskrivits i appellen. Oftast handlar det om 
att stödja insatsen med efterfrågad expertkunskap, 
pengar  eller med olika katastrofmoduler (ERU – 
Emergency Response Unit) som kan sändas ut med 
kort varsel för att bistå inom olika behovsområden, 
till exempel vatten och sanitet. 

Experter och påverkan 
De experter som efterfrågas från oss är ofta insats-
ledare eller specialister inom katastrofhälsa och 
vatten och sanitet. Vi bidrar också inom områden 
såsom skydd och jämställdhet, för att till exempel 
förhindra en ökning av sexuella övergrepp vilket 

Afghanistan – stöd i en  
komplex humanitär situation
Svenska Röda Korset stöttade den 
 katastrofrespons som startades 
upp i april 2021 och som fokuse-
rat på att nå fram till drabbade 
människor med olika former av 
nödhjälp. Hygienkit delades ut till 
5 250 hushåll för att underlätta 
upprätthållandet av en god hygien 
och för att undvika smittspridning. 
Under 2022 års fyra  första månader 
kunde Afghanska Röda Halvmånens 
mobila hälso kliniker, som verkar i 
mycket  avlägsna områden, ge viktig 
 sjukvård till 35 770 människor. 

Myanmar – humanitärt  
stöd efter militärens 
 maktövertagande 
Svenska Röda Korset har stöttat den 
katastrofrespons som Myanmars 
Röda Kors (MRCS) startade upp 
efter maktövertagandet. För stödet 

har MRCS kunnat sätta upp över 
309 hjälp-stationer som gav första 
hjälpen till människor som skadats i 
samband med demonstrationer. 
179 volontärer utbildades i grund-
läggande och avancerad första 
hjälpen. 2 900 första hjälpen-kit 
delades ut eller fylldes på i lager 
för kommande användning. Genom 
stöd till sjukvårdskliniker kunde 7 401 
människor få tillgång till sjukvård. 
Mobila vattenreningsenheter gav 
2  834 människor tillgång till rent 
vatten och vattenreningsfilter delades 
ut till 530 hushåll. 400 hushåll fick 
utrustning för att konstruera tillfälliga 
latriner och 2  400 hygienkit delades 
ut till människor på flykt. 2  000 
hushåll som omfattade 10  260 
människor fick ta del av kontantstöd.

Akuta insatser för 
 ankommande från Ukraina
I Sverige har Röda Korset i det akuta 

skedet funnits på plats vid  
12 ankomst platser och gett stöd 
till drygt 11 000 personer. Många 
har behövt mat, kläder och hygien-
artiklar såväl som information och 
säkra hänvisningar.

Färjebrand vid Gotska 
Sandön
I slutet av augusti började det brinna 
på en färja utanför Gotska Sandön, 
med nära 300 människor ombord.
Färjan började efter flera timmar 
driva fritt mot norra Gotland. Ett stort 
antal passagerare evakuerades från 
färjan till Visby, där Röda Korset 
mötte upp och gav stöd. De övriga 
passagerarna transporterades till 
Nynäshamn, där rödakorsare fanns 
på färjeterminalen och på Häringe 
slott, dit passagerarna sedan fördes 
för vidare stöd.

Volontärer från Mawlamyine- 
distriktet i Myanmar agerar snabbt i  
händelser av kriser och katastrofer.

Exempel på några insatser 2022
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Behoven är enorma för människor som 
tvingats från sina hem på grund av 
katastrofer. Katastrofpaketet räcker till  
mat och vatten i en månad för en person 
samt en värmande filt. 

Exempel på vart pengarna går:

Katastrofpaket, en person
153 kronor

Lokal krisberedskap
Fler lokala beredskapsplaner, 
 övningar och genomförda utbild-
ningar. Vår förmåga att agera i alla 
typer av kriser stärks och vi utvecklar 
vår förmåga att agera trygghets-
skapande i anslutning till social oro.

Klimatförändringar
Vi utvecklar vårt arbete med att 
 identifiera risker, förebygga utsatthet 
och stärka vår förmåga att hantera 
klimat relaterade kriser som Sverige 
riskerar drabbas av.

Pakistan – Humanitärt stöd i form 
av kontantstöd, tak över huvudet och 
förbättrad tillgång till vatten, sanitet 
och hygien.

Somalia – Minska effekter från 
hungerkatastrofen genom kontant-
stöd och förbättrad tillgång till 
vatten, sanitet och hygien. 

Sydsudan – Humanitärt stöd 
kopplat till hälsa, första hjälpen, 
psykosocialt stöd, tillgång till WASH 
och försörjningsmöjligheter för att 
stärka utsatta individer och samhäll-
ens motståndskraft att stå emot kriser 
och katastrofer.

Ukraina – Fortsatt stöd till 
 drabbade av konflikten i Ukraina 
och grannländerna.

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

Exempel på insatser som planeras* 2023

kan ske under konflikter och katastrofer. Svenska  
Röda Korset bidrar även till att säkerställa att 
 katastrofinsatserna inte påverkar miljön negativt. 
Det kan, bland annat, handla om ett miljöperspek-

tiv inom behovs bedömningar, sättet av att upphandla 
varor eller bygga nödbostäder. 

Vi bistår med pengar – finansiering till den planen 
som upprättas för att bistå människor som drabbas av 
katastrofen. Det kan till exempel handla om att öka 
tillgång till mat, nödbostäder, första hjälpen, sjukvård, 
efterforskning och familjeåterförening. 

Ibland efterfrågas våra ERU-moduler eller  material. 
Vår katastrofmodul (ERU) inom vatten- och sanitet 
består bland annat av ett flyttbart vattenverk som kan 
rena stora mängder vatten. En ERU-modul tillsam-
mans med utbild ade experter kan snabbt sändas ut 
och  börja  arbeta i exempelvis ett flyktingläger för att 
kunna  leverera vatten upp till 40 000 människor. 

Vi jobbar även för att påverka det FN-ledda glo-
bala klimatarbetet genom vårt internationella 
 klimatcenter. Här är kunskapen och erfaren heter 
från våra miljontals volontärer ovärderliga. Vi stödjer 
våra systerföreningar inom anpassning till klimat-
förändringarna och tillsammans påverkar vi stater 
och myndigheter att ta och öka sitt ansvar.
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ICRC installerade en pump för rent 
vatten vid en skola. Hundratals 
familjer från Hodeida i Jemen 
flydde dit på grund av våldet.



Insamling 12

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

Insamlingsperiod: Insamling och insättning kan  
ske när som helst mellan kampanj perioder. Det är av 
stor vikt att ni löpande sätter in pengar som samlats  
in under året. Vänta inte till årsslutet. 
Redovisningskod: 2020402
Insamlingsmål: 6 miljoner kronor
Centralt swish-nummer: 123 213 7594

Hälsa och vård

Foto: Johan Bäverman



Årsappellen  13Hälsa och vård

Röda Korset stödjer olika sorters hälsoinsatser, från 
akuta livräddande insatser till långsiktiga program 
för att främja individers hälsa och öka kunskapen 
om hälsofrämjande vanor både i Sverige och i andra 
länder. Experter och volontärer samarbetar oftast i 
våra hälsoinsatser. 

Hälsofrämjande insatser genomförs för att upp-
muntra till en sund livsstil och förebygga sjukdom. 
Det är ett effektivt arbetssätt eftersom ökad kunskap 
om att hantera sin hälsa minskar behovet av vård. 
Hälsoprogrammen innehåller bland annat utbild-
ning i första hjälpen, epidemisk kontroll, hälsovård 
till mödrar och barn, inklusive immunisering och 
 näring, hygienfrämjande och psykosocialt stöd. 

Nationellt
I Sverige arbetar vi med hälsofrämjande insatser 
på individ, grupp och samhällsnivå. Framåt kom-
mer vi ha förstärkt arbete i socioekonomiskt efter-
satta områden där vi arbetar med en bred ansats för 
att minska skillnader i hälsa. Vi arbetar för att stär-
ka människors motståndskraft i utsatta situationer 
såväl akut som långsiktigt. Vi arbetar till exempel 
med att starta mötesplatser som kan fungera som 
en stödjande miljö för hälsa och delaktighet. Där 
kan vi även bistå med att tillgodose de mest grund-
läggande humanitära behoven som mat, kläder  
och hygien. 

Röda Korsets mobila soppkök i Malmö där människor får kaffe och fika. 
Christine Nilsson är en av många engagerade volontärer i Malmö.

Vi motverkar ofrivillig ensamhet bland människor 
i alla åldrar och livssituationer. Exempel på verk-
samheter är besöks- och kontaktverksamheter, sam-
talsgrupper, rörelseglädje, läxhjälp och cykelskolor. 
 Utöver detta bedrivs hälsofrämjande aktiviteter för 
att möta människor i särskilt utsatta livssituationer 
och motverka såväl fysisk som psykisk ohälsa. 

Vård för papperslösa och migranter
Att stärka människors psykiska hälsa är en integre-
rad 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, sam-
tidigt som det minskar riskerna för ångest, missbruk, 
depression och posttraumatisk stress som kan uppstå 
till följd av väpnade konflikter, naturkatastrofer och 
andra krissituationer. 

Ett konkret praktiskt exempel är Vårdförmed lingen 
som finns i Stockholm. Här arbetar sjuk sköterskor, 
socionomer och frivillig vårdpersonal som ger 
vård, stöd och hjälp till papperslösa och  andra mig-
ranter som faller utanför samhällets skyddsnät in i  
befintlig vård.

Yoga för deltagare i projektet  
Stella i Umeå som drivs av  

Röda Korset. ”Det känns väldigt bra 
att få erbjuda yoga till kvinnorna i 
projektet” säger Sofia Bergström. 

Stella är en stödverksamhet för 
vålds utsatta kvinnor och deras 

barn som är i behov av socialt, 
emotionellt och praktiskt stöd efter 
att ha levt i våldsamma relationer.

Fo
to

: M
al

in
 G

rö
nb

or
g



Årsappellen  14Hälsa och vård

Internationellt 
Vi ger stöd till hälsoinsatser på flera olika sätt, 
allt från långsiktiga program och projekt till akuta 
 katastrofinsatser. Ofta bygger våra hälsoinsatser på 
att människor i lokalsamhällen engageras och själva 
får kunskap och verktyg att identifiera, prioritera och 
hantera hälsorisker.

Lokal verksamhet för  
att möta ökad utsatthet  
i Sverige
Vi ser ökande hälsoklyftor och en 
svårare utsatthet i Sverige. För att 
möta behoven planerar vi att stärka 
vårt hälsofrämjande arbete, tillgodo-
se grundläggande humanitära behov 
för de mest utsatta och utveckla vårt 
områdesbaserade arbete i socio - 

ekonomiskt eftersatta bostads-
områden. Vi utvecklar fler lokala 
mötesplatser för att möta behoven 
och för att kunna skala upp lokalt  
vid kriser. 

Libanon – Minska spridning av 
smittsamma sjukdomar och dödlighet 
bland utsatta flyktingar och mot-
tagarsamhällen genom förbättrad 
tillgång till vatten, sanitet och hygien 
och hälso- och sjukvård. 

Libanon – Tillgång till vatten, 
 sanitet och hygien i skolan.

Demokratiska republiken 
Kongo – Tillgång till vatten, sanitet 
och hygien i skolan.

Myanmar – Förbättrad tillgång för 
barn till vatten, sanitet och hygien i 
skolan och på andra platser.

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

H-HERO akutsjukvårdsenhet 
vid Ungerska Röda Korset är i 
tjänst längs gränsen och hjälper 
människor från Ukraina, bland 
dem barn och gravida kvinnor. 
De flesta patienter lider av trötthet, 
stress eller kroniska sjukdomar.

Exempel på våra insatser som planeras* 2023
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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 560 kr 
räcker till att vaccinera 240 barn. 

Exempel på vart pengarna går:

Vaccinationssköterska
560 kronor

Lokala hälsovolontärer utbildas för att öka tillgången 
till och information om sjukvården i sina lokalsam-
hällen. I alla hälsofrämjande insatser samarbetar häl-
soexperter och volontärer för att förändra beteenden 
och därmed minska hälsoriskerna. Främjande av en 
hälsosam livsstil bidrar till bättre hälsa och  sociala 
förhållanden vilket gör det till ett effektivt sätt att 
förebygga sjukdomar och minska behovet av vård 
hos befolkningen.

Hälsoprogrammen består av kunskapsspridning 
och utbildningar i första hjälpen, epidemisk kon-
troll, barn och mödravård inklusive vaccinering och 
nutrition, samt hygienfrämjande och psykosocialt 
stöd. Akutvårdsinsatser i nödsituationer syftar till 
att minska dödlighet och ohälsa genom att behand-

Afghanska Röda Halvmånen, med 
stöd av IFRC, implemente rar sol-
baserade  vattenförsörjningsnätverk 
på landsbygden vilket gynnar 
 tusentals familjer som har tillgång  
till drickbart vatten.

la sjukdomar och hjälpa människor att återhämta 
sig. Vårt hälsostöd i katastrofinsatser omfattar ofta 
hälso personal till mobila och stationära hälsoteam 
som behandlar skador och sjukdomar hos vuxna  
och barn. 

Psykisk hälsa är en självklar och integrerad del av 
hälsoarbetet. Där ingår att jobba med stödaktiviteter 
för att skydda och främja psykosocialt välmående 
och därmed förebygga psykisk ohälsa. Psykosocialt 
stöd hjälper människor att hantera och återhämta sig 
från motgångar och samtidigt minska riskerna för 
ångest, missbruk, depression och posttraumatisk 
stress som kan uppstå till följd av väpnade konflik-
ter, naturkatastrofer och andra krissituationer. 

Psykisk hälsa och psykosocialt stöd (som förkor-
stas MHPSS) inkluderar en rad stödjande aktiviteter; 
psykologisk första hjälpen, hur man förbereder sig 
inför en kris och hur man tar hand om sig själv och 
varandra efteråt, sociala aktiviteter, trygga platser 
med aktiviteter för riskgrupper bland kvinnor, män, 
ungdomar och barn, och psykisk vård till personer 
som är i behov av behandling eller medicinering. 

Vatten, sanitet och hygien – en viktig 
del av hälsoinsatserna
En viktig komponent i hälsoprogrammen är WASH, 
vilket är den samlande termen för vatten, sanitet och 
hygien. Det handlar om att ge tillgång till rent vatten, 
toaletter och information om hur man undviker smit-
ta och håller sig frisk. 

Vi integrerar WASH i de flesta hälsoprogrammen  
– borrar brunnar, renar vatten, bygger toaletter, 
 gräver dränering och håller informationsutbildning-
ar. Även om varje del i WASH är ett separat arbetsfält 
så är de tre delarna helt beroende av varandra. Utan 
toaletter förorenas vattenkällorna och utan rent vat-
ten är grundläggande hygien och hälsa omöjligt.Fo
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Världen över kämpar vi på Röda Korset för att 
 efterforska försvunna anhöriga samt återförena 
 splittrade familjer. 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. Detta är ett arbete som 
är mycket omfattande och resurskrävande och  genom 
att samla in och sätta in pengar till detta  ändamål är 
ni med och bidrar till att arbetet kan fortgå. 
 

Insamlingsperiod: Flexibelt, dock med hänsyn till 
tiderna under året som vigs åt specifika kampanjer. 
Finns material för ändamålet i Föreningsbutiken  
och på Rednet. Det är av stor vikt att ni löpande  
sätter in pengarna som samlats in under året.  
Vänta inte till årsslutet.
Insamlingsmål: 2 miljoner kronor
Redovisningskod: 2020403
Centralt swish-nummer: 123 231 4193

Folkrätt och skydd

Foto: Christoph von Toggenburg
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Varje dag jobbar Röda Korset för att rädda liv och 
sprida hopp i Sverige och runt om i världen. Alla 
människor har samma rätt till hjälp, men förut-
sättningar kan se olika ut beroende på faktorer 
såsom könstillhörighet, ålder, funktionsvariation 
eller kronisk sjukdom, sexuell läggning, socio- 
ekonomisk status, etnisk tillhörighet inklusive 
migranter och minoritetsgrupper, trosuppfattning, 
språk och nationalitet.

Ett genus- och mångfaldsperspektiv tar dessa 
typer av faktorer i beaktande. Det bidrar till att 
identifiera och nå de mest utsatta, minimera  risker 
och utsatthet, samt att säkerställa att insatserna är 
icke-diskriminerande, grundade i värdighet, till-
gänglighet, delaktighet, trygghet, säkerhet och jäm-
ställdhet. Insatser som bygger på människors egna 
prioriteringar, önskemål, eget engagemang och del-
aktighet ger större effekt. Ett genus- och mångfalds-
perspektiv bidrar på så sätt till effektivitet, kvali-
tet, relevans och hållbarhet av verksamheten. För 
att kunna bedriva arbetet på ett relevant, effektivt 
och inkluderande sätt, krävs att insatser  analyseras, 
 planeras och genomförs utifrån ett  risk-, genus- och 
mångfaldsperspektiv.

Nationellt
Röda Korset arbetar brett med migrationsfrågor för 
att möta människors skyddsbehov och rättigheter. 
Detta medför att det finns en både bred och djup 
kompetens samt ett holistiskt perspektiv på migra-
tionsfrågor inom organisationen.

Röda Korsets Migrationsrådgivning tillhandahål-
ler kvalitetssäkrad information i enlighet med våra 
kriterier och grundprinciper. Det ingår även att göra 
säkra hänvisningar till tredje part när det är aktu-
ellt. Migrationsrådgivning bedrivs på flera sätt: via 
telefon, e-post, hemsida och personliga möten. Verk-
samheten bemannas av migrationsrådgivare med 
bred kompetens inom migration och juridik och er-
bjuder kvalificerad rådgivning inom efterforskning 
av försvunna familjemedlemmar, familjeåterföre-
ning, asyl och övriga migrationsrelaterade frågor 
såsom socialrätt, förvar, stöd och råd efter avslag 
och vad som gäller inför ett eventuellt återvändande. 
Förfrågningar till Röda Korset gällande migrations-
frågor kopplade till Ukraina har i huvudsak fokuse-
rat på frågor kring massflyktsdirektivet och lagen 
om mottagande av asylsökande. 

I San José del Guaviare, Colombia lär sig skogsinfanteribataljonen  
om internationell folkrätt.

Frivillig rödakorsare ger råd vid besök i förvar.
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I takt med att nya tekniska verktyg och digitala 
 plattformar utvecklas kommer tillgängligheten till 
verksamheten att öka och målgrupper erbjuds fler 
kontaktytor till Röda Korsets Migrationsrådgivning. 
Det digitala arbetssättet ska ge målgrupper möj-
lighet att mötas även när fysiska möten inte går att 
 genom föra.

Besök till frihetsberövade 
En annan prioriterad verksamhet är Röda Korsets 
besök på förvar, häkten och anstalter. För många 
frihetsberövade är Röda Korsets volontärer den 
enda kontakten de har med någon utanför förvar, 
häkte och anstalt som inte är en myndighetsperson. 
Som opartisk, neutral och självständig aktör förblir  
Röda Korset väl lämpad att bidra till att förvarstagna 
och intagna på häkte och anstalt behandlas humant, 
att deras värdighet respekteras och att rättssäker-
heten säkerställs vid frihetsberövandet. Fokus fram-
åt kommer att vara att ta fram enhetliga metoder och 
verktyg för att kvalitetssäkra verksamheten samt att 
öka närvaron vid fler förvar, häkten och anstalter.
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• Vi arbetar för att förebygga och minska riskerna 
för yttre hot och utsatthet, samt stödja de som 
drabbas av sexuellt och könsrelaterat våld.

• Vi ser till att det finns lås och belysning på 
 toaletter och duschar i flyktingläger för ökad 
trygghet och säkerhet.

• Delar ut hygienartiklar, mensskydd och omby-
ten till flickor och kvinnor med ombyten för en 
värdig hantering av hygien, samt ficklampor för 
ökad värdighet, trygghet och säkerhet.

• Ordnar aktiviteter riktade mot barn – så att de 
får vara just barn trots den svåra situationen de  
kan befinna sig i.

Konkreta exempel på insatser

Stöd till skydds behövande 
Juridisk rådgivning samt juridisk representation med ett 
särskilt fokus på strategisk processföring. 

Stärka frihetsberövades rättigheter på 
 förvar 
Motverka isolering genom att erbjuda besök och samtal 
samt att bidra till att stärka frihetsberövades rättigheter i 
dialog med ansvariga myndigheter.

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

Exempel på våra insatser som planeras* 2023

Familjeåterförening i Forshaga.  
”Livet känns ljusare när vi är 
tillsammans” säger mamma 

Yasmin Moustafa.



Årsappellen  19

 TÄNKVÄRDA FAKTA:

av världens befolkning lever med 
en funktionsvariation.

av alla gravida kvinnor i kriser och kata-
strofer löper ökad risk för komplikationer 
och ökad mortalitet för mor och barn i 
samband med förlossning, på grund av 
bristande tillgång till sjuk- och hälsovård.

15%

15%

av barn med en funktionsvariation 
som bor i utvecklingsländer får inte 
gå i skolan.

av kvinnor på flykt (flyktingar eller 
 internflyktingar) drabbas av sexuellt våld.

90%

20%

Internationellt 
Skydd, genus och inkludering är centrala begrepp 
för oss och vi har stor expertis inom området. För 
att vi ska kunna nå de mest utsatta med störst behov, 
utan diskriminering, behöver våra insatser bygga på 
kunskap om de individer som insatserna är menade 
att rikta sig till. Insatserna ska planeras och genom-
föras med hänsyn till individens sårbarhet, behov 
av särskilda skyddsåtgärder, förutsättningar, behov, 
kapacitet, motståndskraft, egna prioriteringar samt 
möjlighet att bidra på olika sätt. 

Vi ordnar utbildningar, tar fram verktyg och rikt-
linjer samt hjälper till att utforma program med hän-
syn till individers särskilda behov och för att minska 
utsatthet och andra risker. 

Niger
Uppskattningsvis 3,7 miljoner människor (WHO maj 
2022) är i behov av humanitärt bistånd och skydd i 
 Niger, medan nästan 680 000 personer  (flyktingar, 
asylsökande och internflyktingar) befinner sig på 
flykt inom landets gränser (UNHCR juli 2022). Svens-
ka Röda Korset har i samarbete med internationella 
rödakorskommittén (ICRC) gemensamt stöttat Nigers 
Röda Kors (NRK) i att både bygga  system, struktur 
och kapacitet i föreningen genom att säkerställa 
skydd i programverksamheten. Sedan  oktober 2021 
har 213 av NRK:s förtroendevalda,  chefer, personal 
och volontärer (65 kvinnor och 148 män) på huvud-
kontor, regional och krets nivå, deltagit i olika typer 
av utbildningar för att öka medvetenhet och kunskap 
om skydd, genus och inkludering. Mellan januari och 
maj 2022 har omkring 17 500 flyktingar, återvändare 
och migranter i de mer utsatta regionerna Agadez, 
Diffa, Tillabéry, Tahoua och Maradi nåtts av preven-
tiv skyddsinformation av skyddsutbildade frivillig-
grupper. De med behov av särskilda skydds åtgärder 
har till exempel givits möjlighet till säkra hänvis-
ningar till annan specialiserad skyddsorganisation, 
sjukvård eller juridiskt stöd. Utöver dessa insatser 
har 20 360 personer givits möjlighet att återupprätta 
och upprätthålla kontakt med familje medlemmar, re-
gistrera och spåra saknade familjemedlemmar samt 
underlätta kontakter med frihetsberövade familje-
medlemmar. Information om olika skyddsrisker har 
också givits till utsatta  migranter.
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Porträtt av en familj vars släkting  
varit försvunnen sedan Gulfkriget 1991.



Årsappellen  20

 
Svenska Röda Korset bedriver vård vid sex behand-
lingscenter för krigsskadade och torterade. På  Svenska 
Röda Korsets behandlingscenter ges behandling till 
personer som lider av trauma till följd av tortyr, krig 
eller flyktupplevelser. Behandlingscentren utgår från 
en holistisk syn på patienten och erbjuder psykologisk 
och psykoterapeutisk behandling i kombination med 
fysioterapi och psykosocialt stöd. Stöd ges även till 
anhöriga med särskilt fokus på barn som anhöriga.

Behovet av vård ökar och vi möter stor efterfrågan hos 
behandlingscentren. Er hjälp gör skillnad för att ge 
människor möjlighet att återfå sin psykiska och fysiska 
hälsa och leva ett fullgott och värdigt liv.

Insamlingsmål: 2 miljoner kronor
Redovisningskod: 2022422 
Centralt swish-nummer: Inget centralt  
swish-nummer för detta ändamål 

Behandling av krigs- och tortyrskadade

Foto: Johan Seger
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”Att få vara tillsammans så här under flera dagar, att göra saker och 
ha roligt tillsammans är bra för hela familjen. Föräldrarna tycker om 
att se sina barn glada”, säger Jenny Ceder som tidigare ansvarat för 
barnverksamheten på behandlingscentret i Skellefteå.

 

Ett anhörigt barn till en patient får tillbringa 
en del av sommaren på ett barnläger som 
drivs av oss rödakorsare. Inräknat är resor, 
ledare, kost och logi.

Exempel på vart pengarna går:

Ett barn på ett barnläger 
769 kronor/dag

Exempel på våra insatser  
som planeras* 2023

Lovaktiviteter – Lovtider är ofta svåra för de barn 
vi möter. I många fall saknar barn och familjer sys-
selsättning under loven och riskerar därför en ökad 
isolering samt en försvårad emotionell psykologisk 
situation. På grund av förädlarnas mående, familjens 
socioekonomiska situation och/eller språkliga barriä-
rer har dessa barn ofta inte heller möjlighet att delta 
i aktiviteter som arrangeras under loven av andra 
organisationer eller föreningar. Därför planerar vi 
under 2023 bland annat att genom föra:

• Sommarläger för familjer på olika orter i  Sverige 
för att familjerna ska få möjlighet att byta miljö,  
se och uppleva något nytt till sammans, samt att 
stärka familjebanden.

• Aktiviteter under påsk- och höstlov såsom  äggjakt 
och filmvisning.

• Cirkusskola i samarbete med Clowner utan  
Gränser. Cirkusskolan är ett dagkollo med cirkus-
tema för barn som är anhöriga till våra patienter.

Barn som anhöriga 
Vi vet att barn som direkt eller indirekt via sina 
 föräldrar kommit i kontakt med krig, tortyr eller 
flykt är en speciellt utsatt grupp. Barnen riskerar 
att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
eller att trauma tiseras sekundärt via sina föräld-
rars upp levelser och mående. Även anknytningen 
 mellan barn och föräldrar riskerar att skadas. På 
våra  behandlingscenter arbetar vi därför på olika sätt 
med hela familjen runt våra patienter för att stärka 
förutsättningarna för att uppnå långsiktiga positiva 
 effekter av traumabehandling. 
 
På behandlingscentren har vi ett särskilt fokus på 
barn som är anhöriga till våra patienter. Ett exem-
pel är programmet Flyktfåglarna där barnen stärks 
till att göra sin nuvarande situation begriplig, bland 
 annat genom att lära sig att identifiera tankar och 
känslor och att uttrycka dessa för sina föräldrar. Vi 
anordnar även sommarläger och andra aktiviteter 
där vi skapar platser och tillfällen för barn och för-
äldrar att mötas. Här får familjer en välbehövlig paus 
från vardagen och möjlighet att tillsammans skapa 
nya positiva minnen.
 
Vuxna som anhöriga 
Att anhöriga till människor som vårdas för sjukdom 
utgör en resurs och så långt det är möjligt bör erbju-
das delaktighet i vården, är något som betonats allt-
mer. Likaså har anhöriga behov av, och rätt till, eget 
stöd för att må bra och orka hjälpa sina närstående. 
Av den anledningen är en viktig del av vårt arbete 
även att uppmärksamma vuxna anhöriga och erbju-
da stöd för de som önskar och behöver det. 

Familjebehandling 
På vårt behandlingscenter i Uppsala behandlas 
 familjer där både föräldrar och barn lider av trauman. 
Här finns möjlighet att anpassa behandlingen utifrån 
familjens behov. I vissa fall kan det till  exempel 
handla om att arbeta med relationen mellan barn och 
vuxna samt föräldrastöd innan trauma behandlingen 
kan påbörjas. I andra fall kan det handla om att den 
ena föräldern deltar i barnets behandling, medan den 

andra fokuserar på sin egen behandling. En styrka är 
just att kunna arbeta med hela familjen, och  parallellt 
erbjuda individuella behandlingar. Det bygger en 
upplevelse av trygghet för familjer som både kan få 
de gemensamma och de individuella behoven till-
godosedda på samma ställe. 

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



Insamling 22Insamling

2022
Insamlade medel 2021

10% Kretsar

  9 % Företag
  8 % Postkodlotteriet
10 % Arv
  3 % Världens Barn
  3 % Fonder/Stiftelser
56 % Privatpersoner

Kretsars bidrag till vårt gemensamma arbete

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

2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021

399

319
337 347

388 380 364

71 65 51 5359

18% 20% 17% 15% 14%
8% 10%
29 37
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Insamlingsarbetets ramar och 
 möjligheter
Vi är stolta över att vara Ett Röda Korset och vi vill 
gärna visa det utåt genom att uppträda enhetligt 
oavsett, oavsett vart våra givare finns. För att hjälpa 
och vägleda er i insamlingsarbetet finns det doku-
ment och lagar som ska beaktas vid planeringen och 
 genomförandet av insamlingsaktiviteter: 

Generalsekreterarens riktlinjer för 
 insamling
Här hittar du de grundläggande bestämmelser som 
gäller för all insamlingsverksamhet inom Svenska 
Röda Korset. Finns i Kunskapsbanken och på  Rednet.

Generalsekretreterarens riktlinjer för 
företagssamarbeten
Dokumentet reglerar hur vi arbetar med olika före-
tag. Finns i Kunskapsbanken och på Rednet.

Rutiner för Kretsar – företagssamarbeten 
I denna handbok omsätts riktlinjer till råd och regler 
när det gäller arbete med lokala företag. Tillhanda-
hålls av Infoservice.

Internationellt hjälparbete
– stöd till utsatta människor i konflikter 
och katastrofer, med till exempel mat, 
vatten och vård.

Nationellt hjälparbete
– till exempel vård till krigs- och tortyr skadade, 
krigsberedskap och insatser för att minska isole-
ring och utanförskap.

Insamlingskostnader
Under 2021 samlade  
Röda Korset in 364 MSEK. 

Administration

43 % 13 %

Ekonomi och verksamhet

Källa: Svenska Röda Korsets årsredovisning 2021

Kretshandboken 
I kretshandboken finns det kortfattad information 
om hur Röda Korset fungerar som ideell förening 
och vad som styr det lokala rödakorsarbetet i kretsar. 
Läs om Kretsstämman, medlemskap, krets styrelsen, 
ekonomiskt ansvar, arkivering, försäkringar, volon-
tärer och mycket mer. Finns i Kunskapsbanken och 
på Rednet.

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

Övrigt att ta hänsyn till:
• Lotterilagen 1991:1000 som bland annat  reglerar 

när lotteri tillstånd krävs. Finns mer info i 
 Kunskapsbanken och på Rednet

• Lokala föreskrifter om insamlingstillstånd som 
krävs för insamling på offentlig plats.  Regler och 
rutiner finns hos  respektive kommun.

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

90-kontot och dess logo-
typ är en bekräftelse på att 
insam lingen sköts på ett etiskt 
och ansvarsfullt sätt och att 
pengar na går till ändamålet 
utan oskäliga kostnader (högst 
25% av de totala intäkterna). 

Endast de organisationer som 
har godkänts som 90-konto-
innehavare av föreningen 
Svensk Insamlings kontroll och 
står under dess granskning 
kan få ett sjusiffrigt 90-konto 
hos PlusGirot eller Bankgirot. 

www.insamlingskontroll.se

Såhär fördelas varje skänkt hundralapp. 

5 %39 %
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1. Samla in utländska mynt
Flera kretsar är nu igång med att prova om 
det lönar sig att samla in alla utländska mynt 
som ligger i byrålådor och garderober för 
att sedan växla in dem hos mynthandlare. 
 Tanken bakom idén är att människor i all-
mänhet inte slänger pengar som är i omlopp 
ifall man behöver dem. Metoderna som prö-
vas är lite olika. En del kretsar lägger små 
insamlingsbössor i brevlådor i olika områden 
och använder sin second hand-butik som in-
samlingsställe. En del gör ett företagssamar-
bete kring metoden och tar hjälp av att nå ut 
till företagets kunder.

Mynt som inte längre är i omlopp eller av 
annan anledning inte är inväxlingsbara kom-
mer att skrotas och skrotvärdet omvandlas 
till intäktsvärde.
Exempel på kretsar: Uppsala, Märsta, Växjö
 
2. Tombola och försäljning  
 funkar alltid
Tuve rödakorsgrupp är en av många kretsar 
som gör flera lotterier och försäljningsin-
satser under året.
”Vi har två tombolor per år: påsk och höst. 
Då har vi även försäljning av stickat, virkat 
och sytt. Det som tillverkas är till exempel 
kassar och förkläden som sys av återvun-
na tyger från gardiner och lakan. Vi syr 
även små sminkväskor, pennförvaring med 
mera som sys av tygprover från exempel-
vis  möbeltillverkning. Utöver detta säljer vi 
 second hand-artiklar och böcker som vi eller 
glada Tuvebor skänker. Tombolans vinster är 
hembakat, sylt som vi gör själva, men även 
annat som vi själva köper in och skänker. 
Hösttombolan gav 5 760 kr – bra tyckte vi 
då det efter pandemin inte alls kommer så 
många till vårt lilla torg” berättar Margareth 
Svensson,  Tuvekretsen.

3. Samarbete med handelsplatser  
 och köpcenter
Bromma-Västerled, numera del av Stockholm 
Väst, har sedan 2016 haft ett årligt förekom-
mande event tillsammans med den mindre 
handelsplatsen Bryggeriet i Bromma. Upp-
läggen har varierat genom åren: Första åren 

5 000
kronor

Exempel på insamlingsaktiviteter

1

10 000
kr/år

 3

okänd
summa

2
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8 000
kr/år

15 000
kronor

4.

5

4

Nu enklare att navigera bland 
insamlings sidorna på Rednet.

För att du lättare ska få överblick i ditt insamlings-
arbete och ta del av viktiga fakta och uppdate-
ringar, lanserar vi nu Samlingssidan för Lokal 
Insamling. Här finns det material, styr dokument, 
insamlingstips och mer. 

koncentrerades aktiviteterna till insamling 
av kläder och prylar (runt 80 säckar de första 
åren), visning av VR-film och insamling av 
pantkvitton. På senare år har det också prö-
vats att sälja gåvobevis. Kretsen har fått hjälp 
med viss personal och lagerlokaler för inkom-
na kläder och prylar. Även hjälp med kommu-
nikation på hemsidor och med reklamblad har 
förekommit.

4. Sportarrangemang som  
 genomförs av våra vänner
Boråskretsen har sedan flera år ett åter-
kommande engagemang i det större eventet 
 Vattendagen i Borås också kallad Viskan 
Open Water. Arrangemanget, som samlar en 
hel dag av vattenaktiviteter, drivs av Sim-
klubben Elfsborg tillsammans med Korpen 
och fem procent av partnerintäkterna de-
las lika mellan Boråskretsen och Wateraid.  
Röda Korsets del skickas in till appellinsam-
lingen Hälsa och Vård. På plats under dagen 
finns kretsen som utställare och alla barn 
får komma och rita teckningar med tema 
vatten. ”Det är tydligt att de flesta vet vad  
Röda Korset är och vad det står för och vi här 
i Borås tycker det är ett väldigt bra sätt att 
synas i sammanhang med rent vatten”,  säger 
Inger Larsson från Boråskretsen.

5. Konserter och före- 
 ställningar till förmån  
 för rödakorsändamål
Ett annat exempel på när andra gör väl för 
oss är aktiviteter som genomförs till stöd för 
våra insatser. Våren 2021 genomfördes till 
exempel pop- och rockkonserter, kammar-
musikspelningar och handbollsmatcher till 
förmån för vårt arbete i Ukraina. Det finns 
fler exempel på när teaterverksamheter som 
Stadsteatern i Göteborg och Glenn Miller 
 Orchestra på olika sätt har gynnat vårt ar-
bete. Att aktivera och entusiasmera teater, 
 konstnärer och andra kreativa grupper vi-
sar sig ofta vara lyckosamt. Glöm inte att 
 presentera ändamålet på ett så tydligt sätt 
som möjligt.
Exempel på kretsar: Örebro, Gotland

https://rednet.rodakorset.se/globalassets/catego 
ries/kategorier/verksamhet/lokal-insamling/
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Våra akuta insamlingar sker alltid efter behov. Håll 
utkik efter mejl, nyheter på Rednet och i grupper på 
Facebook, där vi publicerar uppdaterad och aktuell 
information när en akut insamling startar, vad den 
handlar om och vilket material ni kan använda er av 
i insamlingen.

För att vi ska kunna vara så snabbfotade som möj-
ligt finns det numera ändringsbart och generiskt in-
samlingsmaterial till både bössor och sociala medier 
i Föreningsbutiken. Materialet kan uppdateras av er 
själva och användas för en akut insamling oavsett 
ändamål.

Vad innebär en akut insamling?
En akut insamling är precis just som ordet beskri-
ver – akut. Det kan vara en plötslig naturkatastrof 
eller en konflikt som utbryter från en dag till en 
annan. Det kan också vara en katastrof som pågått 
låg intensivt och länge men plötsligt når en kritisk 
punkt. När en akut insamling startas behöver vi alla 
intensifiera vår insamlings- och informationsarbete. 
Vanligtvis utgår vi från en mängd olika kriterium 
för att besluta huruvida något ska definieras som en 
akut insamling. Vi tittar på hur allvarlig krisen eller 
katastrofen är, hur många som drabbats eller förvän-
tas drabbas över tid, hur länge vi tror att situationen 
kommer att pågå och om den har fått ett medialt ut-
rymme som vi kan nyttja. Vi har för närvarande tre 
faser på Svenska Röda Korset för att hjälpa oss ana-
lysera och besluta vilken slags kris eller katastrof vi 
har framför oss. I den tredje nivån som är den allra 
mest allvarliga startas det som vi kallar öronmärkt 
insamling.

Akuta insamlingar

Syriska Röda Halvmånen har utökat 
sin räddningskapacitet för att svara 
på människors stödbehov på grund 
av det hårda vädret.

Explosionen i Beiruts hamn skakade 
staden. Tusentals människor 
transport erades till sjukhusen med 
hjälp av Libanesiska Röda Korsets 
volontärer och ambulanser.

Ukrainska Röda Korset tillhanda-
håller mat och  förnödenheter 
till tusentals människor som 
gömmer sig i bombskydd och 
 tunnelbane stationer.
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Second hand och hållbarhet

Second hand – alltid i första hand 
Second hand-marknaden fortsätter öka varje år och 
så även under det föregående året. Ingenting pekar 
på att den trenden skulle vända under kommande 
år. Däremot kan vi se att försäljningen på nätet ökar 
markant och nya siffror visar att cirka 80 procent 
av svenskarna handlar kläder på nätet. Vi fortsätter 
 satsa på att finnas tillgängliga digitalt och uppmunt-
rar er att göra detsamma. Inte minst för att ha en 
 löpande närvaro i sociala medier. 

Följ mer än gärna vårt Instagram-konto där vi 
lyfter era second hand-butiker runt om i Sverige 
och samtidigt visar upp nytt kampanjmaterial samt 
trend spånar och inspirerar varandra. 

                         

Självklart fortsätter vårt samarbete med Tradera 
även under 2023 och vi vill genuint uppmuntra er att 
finnas tillgängliga med försäljning, även på platser 
som Facebook Marketplace, Blocket eller försäljning 
via era Instagram-konton. Något många av oss lärde 
sig den ”hårda vägen” under pandemin var just hur 
avgörande den digitala närvaron och kommunikatio-
nen är när fysiska butiker fick stänga. Med skenande 
räntor och elpriser kan vissa av våra butiker, i alla 
fall periodvis.

Rekrytera till Second hand
Att hitta en frivillig som arbetar fokuserat med 
online- försäljning är ofta nyckeln till lyckad digital 
närvaro. Det finns en annonsmall i rekryteringsverk-
tyget ReachMee för er kretsar att använda sig av och 
nästa år ska det finnas, inte bara en frivilligrektryte-
ringsperiod utan, hela fem perioder. Under dessa pe-
rioder kan ni lägga upp annonser i ReachMee och få 
en ordentlig skjuts i ert rekryteringsarbete tack vare 
centralt finansierad annonsering. 

Kampanjer och material  
I början av året kan ni gå in i Kunskapsbanken på 
Rednet och söka på ”Kampanjer 2023”. Där kan ni 
följa planeringen för hela året. Ha som vana att gå 
in och kolla där ofta då planerna lätt förändras och 

uppdateras över året. 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 synkro-
niseras med hur vi vill framstå som organisation och 
varumärke. Såklart med hänsyn till vilken kapacitet 
som finns och kommersiella affärer arbetar utifrån. 

Vad gör vi med det vi inte kan sälja? 
Det som inte kan säljas återvinns, antingen i samar-
bete med den lokala återvinningscentral, eller genom 
vår textilåtervinning. Sedan 2013 säljer vi kläder, 
textilier, väskor och skor till en återvinningspart-
ner. Vi följer därmed FN:s hållbara mål – att allt som 
producerats ska återanvändas så högt upp i avfalls-
hierarkin som möjligt. Det är särskilt viktigt för oss 
som organisation att leva upp till eftersom det finns 
en stark koppling mellan klimatförändringar och na-
turkatastrofer. Att återanvända och återvinna är allt-
så både en miljömässig och ekonomisk vinst, både 
för Röda Korset och samhället. Praktiskt sett går det 
även att kretsar levererar kläder de inte kan sälja till 
närmaste lokal återvinningsdepå. 
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Scanna QR-koden  
för att komma direkt 
till Instagram-kontot!
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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 och om vad. 
Idag fokuserar många på digitala kanaler såsom 
 Facebook, Instagram, TikTok, kommunhemsidor, 
mejl och sms för att kommunicera men man bör inte 
underskatta fysiska ytor som butiksfönster, dörrar 
till lokaler, anslagstavlor, ytor som privatpersoner 
eller företag lånar ut gratis, baksidan av en bil eller 
framsidan av en T-shirt. 

Att hitta en frivillig som arbetar fokuserat med just 
kommunikation och marknadsföring för en krets är  
A och O för ett riktigt lyckat arbete. Färdiga an-
nonstexter för er som vill rekrytera en sådan person 
finns framtaget och ligger i rekryteringsverktyget 
ReachMee.

Utbildning
Under 2023 kommer det finnas utbildningstill - 
fällen för er som vill bli vassare kommunikatörer 
och marknadsförare. Tillfällen ger även mer infor-
mation om digitalt kretsstöd i form av olika verktyg, 
redigerbara mallar och andra plattformar. Håll utkik 
på Rednet. 

Nya Rödakorskontot
Det blir enklare att 
logga in sig i våra 
digitala verktyg och 
plattformar. Nyckeln 
är bara ett användar-
konto och ett lösen-
ord: ditt nya röda-
korskonto. Logga in 
en enda gång och får 
tillgång till Rednet, 
Ready, ReachMee, 
Mediabanken och 
lokala webbsidor. 
Mer info finns på 
Rednet.

Föreningsbutiken
Här kan ni hitta kassar, prislappar,  affischer, 
 insamlingsbössor och mycket mer. Vi har även 
 nedladdningsbara filer för olika ändamål, som är 
 redigerbara. I dessa kan ni skriva in ert kretsnamn 
eller butiksnamn och sen skriva ut materialet direkt. 
Det finns även annonsmallar där ni kan fylla i era 
uppgifter och använda de i sociala medier och tryckt 
media. Dock måste ni skapa ett konto i Förenings-
butiken för att se vad som finns där, och för att kun-
na genomföra en beställ ning. Ni hittar Förenings-
butiken via Rednet. Behöver ni något material  eller 
format som inte verkar finnas i  Föreningsbutiken?  
Vänligen tipsa Infoservice så lotsar de er till rätt enhet  
som kan bistå vid framtagandet av just det materialet 
ni  behöver.

Lokala webbsidor 
Använd er lokala webbsida för att berätta om ert 
arbete. Webbsidorna uppdateras automatiskt med 
kontaktuppgifter till kretsen. För att fylla dessa  sidor 
med mer information behöver ni ha en egen webb-
redaktör. Att ha en aktiv och uppdaterad webbsida 
är en viktig del av den lokala kommunikationen och 
sidan kan såklart kopplas ihop med sociala medie-
kanaler som Facebook och Instagram.

För mer information om de lokala webbsidorna 
 eller om uppdraget som webbredaktör sök på ”lokala 
webbsidor” i Kunskapsbanken på Rednet. 

Instagram

ReachMee Nya Redy

Rödakors-
kontot

Förenings- 
 butiken

Media-
banken

Facebook

Rednet

Redy

ReachMee

Media-
banken

Lokala 
webb- 
sidor
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Medlemsappellen

2023
Medlemskapet i Röda Korset är ett ställningstagande för medmänsklighet 
och allas lika värde. Medlemmar och andra engagerade är en förutsättning 
för att vi ska kunna fortsätta hjälpa våra medmänniskor.

Medlemskapets funktion är:

  Möjligheten att uttryckligen ta ställning för organisationens 
humanitära värderingar och verksamheter.

  Möjligheten att aktivt engagera sig i  organisationens 
 demokratiska process.
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Värva vid första hjälpen-utbildningar
Alla som går en av våra utbildningar i första hjälpen 
har möjlighet att bli medlemmar utan kostnad det 
 första året. När en utbildning genomförs har kretsen 
ett utmärkt tillfälle att berätta om vad ett medlemskap i  
Röda Korset innebär. Dessa är till största del perso-
ner som troligen inte skulle blivit medlemmar om de 
inte fått erbjudandet om ett första kostnadsfritt med-
lemsår. För in ert kretsnummer på den deltagarlista 
som  utbildaren har – då blir alla deltagare medlemmar  
i just er krets.

Våga fråga!
Det bästa sättet att värva medlemmar är 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 era volontärer om medlemskap. 
Det är inget krav på volontärer att vara medlemmar 
men vi vet att de som engagerar sig frivilligt ofta 
vill vara medlemmar – ett enkelt steg att höja de-
ras engagemang och ett lätt sätt för oss att bygga vår 
 medlemsorganisation.

Kostnadsfritt det första året 
Under de senaste åren har den allra största delen  
av Röda Korsets nya medlemmar kommit in via 
 erbjudandet om ett första kostnadsfria medlems-
år. 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 månads-
givare av våra värvare som arbetar på gator och torg 
runt om i Sverige. 

Värvarmaterial
I Föreningsbutiken kan ni beställa pins, foldrar, 
 affischer och annat värvningsmaterial.  Infoservice 
hjälper såklart gärna till om ni har frågor och 
 funderingar.

Engagemanget för vår organi sation kan komma i  många 
olika former varav medlemskapet är en av de formerna. 
 Volontärer och givare är två stora grupper som redan visat 
ett engagemang för Röda Korsets arbete men som skulle 
kunna känna sig ännu mer delaktiga. 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. 

Samarbeta gärna med våra medarbetare på Direkt dialog. 
De arbetar varje dag med att värva nya månadsgivare och 
medlemmar, och stärker Röda Korsets närvaro och synlighet.

Medlemsvärvning

Frivilligledare för medlemsvärvning

Kretsens styrelse ansvarar för kontakten med 
medlemmar och för 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 volontärer.

I ANSVARET INGÅR:

• Ansvara 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.

• Informera medlemmar.

• Beställa värvarmaterial i Föreningsbutiken.
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Medlemsvård

Medlemsvård från Svenska Röda Korset
Som ett komplement till den medlemsvården ni 
 själva gör skickar Svenska Röda Korset även ut in-
formation till medlemmar. Detta sker främst genom 
Röda Korset Magasin som ges ut fyra gånger per 
år och via e-postutskick som skickas ungefär 8–10 
gånger per år. Via e-post kan vi nå cirka en tredjedel 
av alla medlemmar.

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

Medlemsinformation
Kretsen uppmuntras att skicka ut ett nyhetsbrev 
till sina medlemmar några gånger per år med in-
formation om kommande aktiviteter och med upp  - 
date ringar från styrelsen.

 1.  E-post är ett snabbt och effektivt 
sätt att nå ut till medlemmar. 

 2.  Det är viktigt att ni samlar in 
e-postadresser till alla och för  
in dem i medlemsregistret Redy. 

 3.  Det är bra att skicka infor-  
ma tion i slutet av året inför  
års aviseringen i januari.
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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.

Varje år i januari skickar Svenska Röda Korset ut 
en årsavisering till medlemmarna där vi ber dem att 
betala sin medlemsavgift. Det går även ut tre påmin-
nelser under året till dem som inte betalat sin avgift.

Kontakta medlemmar som ej betalt
Kontakta medlemmar och påminn dem om att deras 
medlemsavgift ännu inte är betald. Pröva gärna att 
ringa dem, en personlig kontakt fungerar bäst. För 

att underlätta att ta kontakt via brev skickar vi ut 
en lista om ej betalade medlemmar till alla kretsar. 
 Listan skickas ut under maj. 

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.

Rörelsemedlemskap
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 huvudmed-
lemskap i Ungdomsförbundet är kretsen ändå skyl-
dig att ge samma information till rörelsemedlemmen 
som till övriga medlemmar, till exempel kallelse till 
kretsstämmor och inbjudningar till möten. 

Medlemskap utan kretstillhörighet 
Många vill stödja Röda Korset och våra värde-
ringar med ett medlemskap, men inte nödvändigt-
vis  till höra en lokal krets. Därför erbjuder vi som 
komplement ett medlemskap utan kretstillhörighet 
 (nationell medlem).

Medlemskapet

Olika medlemskap

Datumen som gäller under 
2023 är:

18 januari Årsaviseringen  
 (i samband med  
 Röda Korset Magasin) 

22 mars Påminnelse 1 

22 maj Påminnelse 2 

22 augusti Påminnelse 3 
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Redy
Snart är det dags att lansera nya 
Redy – ett nytt och samman-
hållet administrationsverktyg, 
där all information finns på 
ett och samma ställe. Det är en 
sammanslagning av gamla Redy 
och det tidigare verktyget Frivillig. 
I stället för två olika system blir det nu ett gemen-
samt där vi kan administrera våra verksamheter, 
 volontärer, medlemmar med mera.

I slutet av 2022 öppnades systemet för ett mindre 
antal kretsar för att sedan i början av 2023 erbjudas 
till samtliga kretsar. Gamla Redy kommer att kunna 
användas parallellt under en kortare period, för att 
sedan stängas ner helt.

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

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

Via bankgiro/postgiro
Den som vill bli medlem 
kan betala in till bankgiro  
900-8079 och ange namn, 
adress, e-postadress och helst 
personnummer i meddelande-
rutan. Personnumret gör att vi får 
automatiska adressändringar från folkbokföringen. 
Man kan även ange vilken krets man vill tillhöra. 

Via kontantbetalning
Kretsen kan ta emot kontant betalning från nya med-

lemmar och sätta in dessa på bank-
giro 900-8079 Kom ihåg! Skicka 

ett mejl till info@redcross.se  
med följande info: vilken 
krets, antal medlemmar, namn, 
adress, e-postadress, person-

nummer, medlemstyp, datum 
för inbetalning och totalbelopp. 

Befintliga medlemmar
Vid förnyelse – Medlemmen ska alltid använda in-
betalningskortet som skickas hem i början av året 
med Röda Korset Magasin.

Vad används medlemsavgiften till?
Hälften av medlemsintäkten går till er krets (undan-
tag Riksstämmeår). Den får användas till allt som 
direkt kan förknippas med medlemmar, till exempel 
medlemsvärvning, medlemsvård och medlemsinfor-
mation. Den får också användas till styrelsemöten, 
kretsstämmor, styrelseutbildningar och deltagande i 
Riksstämman.

 På nationell nivå används intäkterna bland annat 
till Röda Korset Magasin, arvode till Röda Korsets 
ordförande, opinionsbildning och till Riksstämman.

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

Infoservice
info@redcross.se 
0771–19 95 00

Medlemsadministration

OBS! 
Nytt bank-

gironummer 
för nya med-

lemmar.

OBS! 
Nytt bank-

gironummer 
för nya med-

lemmar.
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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 för-
slag och rösta i de möten som medlemskap och 
uppdrag berättigar till. Medlem ska sprida kun-
skap om och agera enligt grundprinciperna samt 
följa stadgarna och uppförandekoden som fast-
ställs av Svenska Röda Korsets styrelse.

Inträde
Var och en som vill bli medlem ska betala en, 
av Riksstämman fastställd, årlig medlemsavgift. 
Medlemskapet räknas från dagen då Svenska 
Röda Korset mottagit medlemsavgiften. Till och 
med den 31 december det år medlem fyller 30 
år ingår i medlemskapet att denna även är med-
lem i Röda Korsets Ungdomsförbund. Medlem i 
Röda Korsets Ungdomsförbund är även medlem i 
Svenska Röda Korset.

Medlem tillhör krets (lokalorganisation) eller väl-
jer aktivt att avstå från kretstillhörighet. För med-
lem som avstått från kretstillhörighet gäller samma 
regler som för kretsmedlem enligt dessa stadgar 
med undantag av §§ 11–13 som inte äger tillämp-
ning 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 krets medlemmen 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 organisa-
tionen genom att på nytt erlägga medlemsavgift i 
enlighet med § 4.

Uteslutning
Uteslutning kan ske av medlem som genom sitt 
handlande grovt bryter mot stadgarnas ända-
målsparagraf (§ 1) eller i övrigt agerar i strid med 
Röda Korsets grundprinciper. Medlem som ute-
sluts ska omgående informeras skriftligen.

Vid överträdelse av §§ 1–3 i stadgarna, vid 
misskötsel av ekonomisk förvaltning, vid överträ-
delse av uppförandekoden eller vid på annat 
sätt överskridande av befogenheter kan Svenska 
Röda Korsets styrelse, kretsstyrelse eller medlem 
initiera uteslutning av medlem. Beslut om uteslut-
ning fattas av styrelsen för den krets som medlem-
men 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 prövas.

§ 4 Medlemskapet
– Gällande från 2020-01-01
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Insamling 36

Infoservice: info@redcross.se 0771-19 95 00

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:
36 miljoner kronor

Hälsa och vård 
2020402
Gemensamt insamlingsmål:
6 miljoner kronor

Folkrätt och skydd 
2020403
Gemensamt insamlingsmål:
2 miljoner kronor 

Behandling av krigs- och tortyrskadade 
2022422
Gemensamt insamlingsmål:
2 miljoner kronor
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