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En kvinna i en översvämmad by i Bihar,
Indien. Kvinnor löper
högre risk än män att
dö i naturkatastrofer.
Patriarkala strukturer,
med begränsad frihet
för kvinnor, är en del
av orsaken.

DUBBELT
DRABBADE
Utblick: Kvinnor i naturkatastrofer

I TORKANS SYDSUDAN

RAPPORT FRÅN INDONESIEN

R Ö D A K O R S E T S VA R A R

Röda Korset stöttar
i jordbruket

Så har det gått – ett år
efter den stora naturkatastrofen

Därför behövs
administrationen

Nurdianti drabbades – nu hjälper hon själv andra

Så bekämpar Röda Korset kolera och ebola
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Så bidrar en lott till att
lindra mänskligt lidande
Vet du varför Postkodlotteriet finns? Det är för att bidra med
pengar till ideella organisationer, eftersom vår övertygelse är
att de gör världen bättre. Hela överskottet från försäljningen
går till ideella organisationer. Sedan lotteriet startade 2005 har
det blivit mer än 10 miljarder kronor! Svenska Röda Korset har
varit med sedan 2008 och har hittills fått 358 miljoner kronor.
Tack Svenska Röda Korset för allt ni gör, och tack alla som har
en lott – ni möjliggör så mycket!
Rickard Sjöberg är programledare
och vinstutdelare i Postkodlotteriet.

#postkodeffekten
Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.
Mer info på postkodlotteriet.se
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GE EN
MINNESGÅVA
En minnesgåva till Röda Korset är ett fint sätt att hedra minnet av någon
samtidigt som du hjälper människor i nöd. Gåvobeviset är ett kort med
en personlig hälsning som du kan behålla själv, skicka till den avlidnes
anhöriga alternativt till begravningsbyrån. Ofta ges en minnesgåva istället
för blommor i samband med begravning men det är lika uppskattat att ge
en minnesgåva till jul, allhelgona eller när helst man vill hedra minnet av
någon som inte längre finns med oss.

För att beställa går du in på rodakorset.se/minnesgava och fyller i dina
uppgifter. Vill du hellre beställa minneskort via telefon är du välkommen att
ringa oss på 0771-19 95 00. Levereras normalt 3-5 dagar efter beställning.
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Foto Magnus Glans, Tomas Ärlemo
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Nästa tidning kommer 20 november.
Omslagsbild: En kvinna vadar
genom vattnet i en översvämmad by
i Indien. Foto Cathal McNaughton.
Röda Korset på 10 sekunder:
• En religiöst och politiskt obunden
organisation som finns i 191 länder.
• Röda Korsets uppgift är att förhindra
och lindra mänskligt lidande var det
än uppstår och vem det än drabbar.
• Röda Korset arbetar alltid utifrån de
sju grundprinciperna humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet,
frivillighet, enhet och universalitet.
Frågor? Vi hjälper dig gärna. Hör
av dig till Röda Korsets Infoservice.
Tel. 0771-19 95 00 eller e-post
info@redcross.se
Personuppgifter: När du ger en
gåva kommer dina personuppgifter
att behandlas av Röda Korset. Du
har rätt till information om hur dina
uppgifter behandlas. Läs mer på
rodakorset.se/personligintegritet

Vill du ge en gåva?
Bankgiro: 900-8004
Swish: 900 80 95
rodakorset.se
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Jag träffade Ela, Sri och Nurlita
som vet precis hur det kändes den
där skräckfyllda kvällen. De berättar för mig om hur de såg sina hus
sjunka ner i marken, hur de kom
ifrån sina barn och ägnade natten
åt att klättra i rasmassorna för att
leta efter dem. Levande eller döda.
Gemensamt för dem alla är att de,
förutom att de tack och lov kunde
återförenas med sina barn, också
fick hjälp av Röda Korset.

Innehåll

För vad är det som skiljer Röda
Korset från andra hjälporganisationer? Jo, vi börjar inte på noll när en
katastrof sker. Vi finns på plats och
är redo att sätta igång med livräddande insatser redan samma dag.
Redo att dela ut nödhjälp, ge första
hjälpen och tak över huvudet. Tack
vare vår lokala förankring finns
vi också kvar när andra lämnar,
efter den mest akuta fasen.
När den viktiga återhämtningsfasen, som så sällan
får uppmärksamhet
i media, tar vid finns Nurdiante, Syarif, Akram och
alla andra volontärer
som jag träffade kvar.
Oavsett hur lång tid
det tar att bygga
upp ett samhälle
igen finns Röda
Korset på plats.
Före, under,
efter. Det gör
mig stolt.
Anna Bergén
Redaktör

Byggnader längs kusten
spolades bort av tsunamin.

5 Mötet
I torkans Sydsudan får Angong
hjälp att odla: ”Det blir näringsrik
mat till oss, men vi kommer även
att kunna sälja av skörden.”
20 Utblick: Kvinnors utsatthet
Kvinnor löper högre risk att
dö i naturkatastrofer. Varför?
Läs mer på sidan 20.
24 En dag med
Vi föjer Röda Korsets delegat
Ulla-Greta som var på plats
efter cyklonen i Moçambique.
27 Röda Korset svarar
”Administrationen, behövs den
verkligen…?” Ja, det gör den
faktiskt. Vi förklarar varför.

10 Tema: Katastrofen i Indonesien
I september 2018 inträffade en trippelkatastrof i
Indonesien – en jordbävning, en tsunami och en
likvifaktion, där jorden förvandlades till flytande
lera. I dag, ett år senare, pågår uppbyggnadsarbetet fortfarande. Röda Korset är kvar på plats.
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Citera oss gärna, men ange källan!

edan förra numret har
jag besökt ön Sulawesi
i Indonesien. Ön
som för ett år sedan
drabbades av inte bara
en, utan tre, naturkatastrofer i följd.
Plötsligt, en fredagskväll i september, slog naturen till med full kraft.
Helt utan förvarning. Jordbävning,
tsunami och likvifaktion. Det senare
hade jag inte ens hört talas om tidigare, men försök att föreställa dig att
marken du står på plötsligt förvandlas från fast till flytande och att ditt
hus börjar sjunka ner i leran. Det är
likvifaktion. Svårt att ta in, eller hur?

En bättre värld — Återkoppling

Av Anna Bergén — Foto Corrie Butler, Shutterstock

Eritrea
Tchad

6 000 000

Sudan
Sydsudan

Demokratiska
republiken
Kongo

Etiopien

Över sex miljoner människor
i Sydsudan lider av matbrist.

Kenya
Uganda
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Sydsudan
Långa perioder av torka, konflikt och våld i Sydsudan
har lett till att mer än hälften av befolkningen
nu lider av kronisk hunger. Röda Korset hjälper
människor att komma igång att odla. På så sätt
kan fler försörja sig och äta sig mätta.
Genom att plantera olika
och motståndskraftiga
grödor får man en
näringsrik diet.

Pumpa

Så hjälper
Röda Korset:

70 000

… hushåll per månad
får matpaket som räcker
i fyra veckor av Röda
Korset. Det motsvarar
7000 ton mat till
420 000 människor
varje månad.

400 000
… har fått tillgång
till rent vatten.

390 000

… människor har fått
utsäde och jordbruksredskap för att kunna
bruka jorden.

Ockra

245 000
Kål

Jag är noga med att
spara och torka fröer
så att jag kan så nya
plantor nästa år. Nu
lär jag mina grannar
hur man gör för att få
den bästa skörden.
Elizabeth Aluel, här med
dottern Abdual, har fått
jordbruksutbildning
av Röda Korset.

… personer har fått
fiskeutrustning.

Amarant

Jews mallow

För 515 kronor
Lök

... kan du köpa ett katastrofpaket som räcker till
filtar samt mat och vatten
för en familj i en månad.
Ge din gåva på
rodakorset.se

Av Anna Bergén — Foto Corrie Butler

Mötet — Sydsudan

Inför regnsäsongen
har Angong fått fröer
och jordbruksredskap
av Röda Korset.

”I väntan på bebisen
arbetar jag på åkern”
Vi odlar
sex olika
grödor
som ska
komplettera
varandra.

ag är gravid i nionde månaden med mitt andra barn
och det kan komma vilken
dag som helst nu. Den här
gången hoppas jag det blir
en flicka för jag har redan en pojke som
ser fram emot att bli storebror.
I väntan på att bebisen ska födas
arbetar jag på åkern. Torkan har slagit
hårt här i Sydsudan och vi måste hjälpas
åt. Inför regnsäsongen har vi fått fröer
och jordbruksredskap av Röda Korset så
att vi ska kunna odla jorden när regnet

J

väl kommer. Vi ska odla sex olika grödor
som kompletterar varandra.
Tanken med det är att det ska bli
näringsmässigt bra för oss som ska äta
av skörden, men också att vi ska kunna
sälja det som blir över på marknaden.
Förutom att vi blir mätta får vi en inkomst och kan försörja våra familjer.
Nu äter vi bara en eller i bästa fall två
gånger om dagen, men förhoppningsvis
blir det bättre när det börjar växa och vi kan
skörda. Det blir bra för mig och min familj.
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Angong, Bar Mayen village, Sydsudan:

Av Anna Bergén — Foto Corrie Butler

På gång

435 000
… människor dör i sviterna av malaria varje år,
enligt WHO. Trots att det är möjligt att både
förebygga och behandla malaria.

Hjälpinsatser
i Moçambique.

Tre frågor till …

6 — Röda Korset Magasin — #3 2019

… Elisabet
Gadman,
som är
ansvarig för
Latinamerika
på Svenska
Röda Korset.

Elisabet
Gadman

I nummer 1 2019 berättade vi om
flykten från Venezuela till Colombia. Hur är läget i regionen nu?
– Tyvärr har situationen inne i
Venezuela förvärrats ytterligare de
senaste månaderna, flera miljoner
människor är på flykt. Över en
miljon venezuelaner befinner sig
just nu i Colombia och många lever
under väldigt svåra förhållanden.
Den senaste tiden har vi sett en
ökning av så kallade ”caminantes” – venezuelaner som inte har
något annat val än att ta sig genom
Colombia och vidare till fots. Vi ser
även en stor ökning av kvinnor och
barn inom den här utsatta gruppen.
Vilken hjälp ger Röda Korset?
– Vi finns på plats vid gränsen
och längs de rutter där människor
färdas. Vi hjälper till med sjukvård,
psykosocialt stöd, information,
mat, vatten och tillgång till internet
och telefon så att människor kan
kontakta sina nära och kära. Röda
Korset har även en mobil enhet
som kan stötta på olika platser där
behoven just då är som störst.
Hur ser det ut framåt?
– Behoven av stöd och hjälp är väldigt stora och tyvärr ser vi inte att
situationen kommer att förbättras
i närtid. Vi kommer fortsätta att
ge livsviktigt humanitärt stöd
genom vårt stora nätverk av frivilliga och personal som finns
på plats i hela regionen.

”Vi sprider kunskap
för att förhindra kolera”
I våras svepte två kraftiga cykloner in över Moçambique och orsakade
katastrofal skada. Röda Korset var snabbt på plats för att hjälpa.
Nu pågår ett mödosamt arbete för att bygga upp allt som förstörts.
yklonerna Idai och Kenneth
slog mot Moçambiques kust
med bara en månads mellanrum. Vindstyrkor på över
50 meter/sekund slog sönder
allt i sin väg. 160 000 människor blev hemlösa, 600 dödsfall bekräftades och stora
åkerområden dränktes.
Röda Korset var snabbt på plats för att
bistå drabbade med evakuering, vård, tak
över huvudet, mat och vatten. Vi hjälpte
också människor att söka efter anhöriga.
Översvämmade latriner och brist på
rent vatten förde snabbt med sig ett kolera-

C

utbrott, där 5 000 människor drabbades.
Kolera sprids via smutsigt vatten och dålig
hygien, och kan vara dödlig. För att stoppa
smittan finns flera svenska sanitets- och
hygienexperter på plats sedan i våras.
– Vi bygger säkra latriner och sprider
kunskap om hur bra hygien, som handtvätt,
kan förhindra att kolera sprids. Vår insats
når omkring 20 000 människor, berättar
Mari Mörth, ansvarig för Svenska Röda
Korsets katastrofinsatser.
Röda Korset finns på plats i Moçambique
under lång tid framåt för att hjälpa drabbade människor att bygga upp sina liv igen.

Avtal med SJ
Vi fortsätter att stärka Sveriges krisberedskap tillsammans med
näringslivet! Tack vare partnerskapet med SJ kan rödakorsare
kostnadsfritt ta tåget till insatsplatsen vid nationella kriser. Tack SJ
för att ni hjälper oss att genomföra mer klimatsmarta insatser.

Foto Meer Abdullah, Anita Nilsson

På gång

10 miljoner drabbas
hårt av torkan
Sedan april 2018 råder svår torka,
med akut brist på mat som följd,
i Afghanistan.
Årets kraftiga regn och översvämningar drabbar fler än 10 miljoner
människor hårt eftersom den långvariga torkan gjort att marken förlorat förmågan att absorbera de stora
vattenmängderna.
Tusentals hem är förstörda och
möjligheten att bruka jorden är
begränsad. Röda Korset hjälper
människor med temporära boenden,
matpaket, mobila hälsokliniker och
rent vatten.

Antologi: Tillsammans i krisen
Att frivilliga behövs i kris är
inget nytt. Många människor
vill engagera sig men formerna
förändras. Nu ger Röda Korset
ut en antologi om framtidens
frivillighet inom krisberedskap
och totalförsvar. Du hittar den
på rodakorset.se

89%
… av svenskarna
kan tänka sig att
göra en insats som
volontär vid en
allvarlig samhällskris.
Det visar en undersökning från Röda Korset
och Novus.

Herat i Afghanistan drabbades hårt
av skyfall efter en lång period av torka.

”Röda Korsets
lokala verksamhet är verkligen
ett lagarbete.”
Inger Johanson-Thor, ordförande i Tomelilla Rödakorskrets, som fått utmärkelsen ”Årets vardagshjälte”
av Skånes landshövding.

Visste du att?
Redan på 1880-talet gav
Röda Korset utbildningar i
första hjälpen. Bland annat
utbildades personalen vid SJ och
Postverket. Något senare fick även
skogshuggare och sågverksarbetare i
Norrland lära sig första hjälpen.

1. Kartlägga
katastrofområde
I många länder
saknas uppdaterade kartor, vilket
gör det svårt att nå
ut med hjälp.
I projektet Missing
Maps hjälper
digitala volontärer
till att fylla satellitbilder med lokal
information som
gör att kartorna kan
användas av hjälporganisationer.
3. Ställa
diagnoser
Katastrofer inträffar
inte sällan på platser med begränsade resurser, eller
obefintlig infrastruktur och service. Via
mobilen kan läkare
diagnostisera
sjukdomar, skicka
röntgenplåtar eller
ultraljud och få råd
av läkare i andra
delar av världen.
5. Återförena
familjer
Information och
foto samlas in med
hjälp av mobilen
och görs sedan tillgänglig i en databas som också nås
via mobiltelefonen.
På så sätt kan man
hitta och återförena
familjemedlemmar
som kommit ifrån
varandra.

2. Få ut
information
Appar, hemsidor,
sociala medier och
sms används för
att informera om
och i kriser och
katastrofer. Det
kan handla om allt
från att få larm om
naturkatastrofer till
hur man söker asyl
som flykting
i ett nytt land.

4. Övervaka
hälsobehov
I stället för att
sammanställa
data för hand med
papper och penna
kan man samla in
data, till exempel
information om
undernäring hos
barn eller göra
hälsoundersökningar i flyktingläger,
digitalt direkt i
mobilen.

Källa: Omvärlden
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Boktips

5 sätt att rädda
liv i katastrofer
med hjälp
av mobilen

På gång

Foto Corrie Butler, Christiaan Dirksen, Alyona Synenko

Landet runt

Karungi Shamillah, 27, är en av
alla volontärer som bidrar till att
öka kunskapen om ebola.

Spännande
planer
i Storfors
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Besök hos
äldre, after
school-verksamhet, kurs
i krisberedskap
och första hjälpen. Det
är några av planerna för
Röda Korsets verksamhet
i Storfors, enligt nye ordföranden Asem Zaidan,
som kom till Sverige från
Syrien för fyra år sedan.

Lindängen i Malmö.

Invigning
i Lindängen
I Malmö har Röda Korset
invigt sin nya mötesplats för
unga vuxna i Lindängen.
Vid invigningen av
den nya lokalen träffades
unga och äldre Lindängenbor, volontärer
och samverkansaktörer
för att spela pingis och
biljard, samt äta hamburgare och chips.

Bekämpar ebola
med information
Över 1 800 personer har dött i det pågående ebolautbrottet
i Demokratiska republiken Kongo. I de östra delarna av
landet, längs gränsen till Uganda, kämpar 700 rödakorsvolontärer för att hindra spridningen ytterligare.
bolautbrottet i Kongo konstaterades av
nationella myndigheter i fjol och är
det största i landets
historia. Enligt WHO har 1 800
personer dött i dagsläget och fler
än 2 700 personer har smittats av
virussjukdomen.
Risken för spridning till andra
länder är stor och Röda Korset
varnar nu för att spridningen av
virussjukdomen sker snabbt.

E

I provinserna Nord-Kivu och
Ituri i östra Kongo, liksom på
andra sidan gränsen i Uganda,
finns 700 volontärer på plats.
Tillsammans har de nått över
1 miljon invånare med information.
– Information om hur man
upptäcker symptom i tid och
undviker smittspridning är en
viktig del av vårt arbete för att
bekämpa sjukdomen, säger Anna
Soscia-Nilsson, landansvarig på
Svenska Röda Korset.

Träning i Uppsala
Träningsanläggningen
Actic och Röda Korset
arbetar båda för att
förbättra fysisk och
psykisk hälsa. Därför har
man i Uppsala startat en
träningsverksamhet för
ungdomar som består av
PT-ledda grupp-pass samt
möjlighet till individuell
träning på Actic Boländerna. Platserna blev snabbt
fyllda och verksamheten
är i full gång!

97%
Flyktinglägret Al Shati i Gaza. Varje dag
efter skolan hämtar Diana, 13 år, och
hennes lillebror rent vatten till familjen.

… av kranvattnet
i Gaza är odrickbart.
Om det inte är förorenat av avloppsvatten
så är det så salt att det
bara kan användas för
städning och tvätt.

10
… största hoten
mot global
hälsa 2019.

1. Luftföroreningar och
klimatförändringar.
2. Icke-överförbara
sjukdomar, såsom
diabetes och cancer.
3. Influensa som får
global spridning.
4. Extra utsatta platser
– efter torka, svält,
krig och katastrofer.
5. Antibiotikaresistens.
6. Ebola.
7. Svag primärvård.
8. Vaccinmotstånd.
9. Denguefeber.
10. HIV.
Källa: WHO

Foto Helén Bengtsson, Elis Hoffman, Magnus Glans

På gång
Foto Marie Sparréus

Ahmad dansar igen!
Ahmad Rahman i Afghanistan
förlorade sitt ben på grund av
en landmina när han var åtta
månader gammal. Nu har
den femårige pojken äntligen
fått en benprotes av
Röda Korset.
Se filmen
med hans
reaktion här!

Lars Åberg och Ove
Hartman får skjuts
av Ulf Sellergren
i Helsingborg.

Nytt uppdrag
för Röda Korset
Röda Korset har slutit avtal med MSB, och
får därmed uppdraget att hantera spontanfrivilliga i händelse av kris. Bakgrunden är
de omfattande skogsbränderna förra året.

S

Cykelturer som bryter ensamhet
Röda Korset har inlett ett nationellt samarbete med föreningen
Cykling utan ålder. Volontärer tar med äldre, eller personer med
funktionsnedsättning, ut på tur i en specialbyggd elcykel.
– Syftet är att bryta ensamhet genom att komma ut tillsammans
på en cykeltur och känna vinden i håret, säger Mikael Sellergren
på Röda Korset i Helsingborg.
Röda Korset har sedan tidigare cykelverksamhet i Uppsala, Helsingborg och på Öckerö. På tur står Söderköping, Malmö och Avesta.

Poppis högskola

Elever på Röda
Korsets högskola.

Inför hösten har 8 899
personer sökt till något
av landets sjuksköterskeprogram på grundnivå. Röda Korsets
högskola är populär
med 24 procent fler
förstahandssökande i år
jämfört med förra året.
Kursutbudet har i år utökats med två specialistsjuksköterskeprogram
– ett med inriktning
mot intensivvård och
ett med inriktning mot
psykiatrisk vård.

Avtalet innebär att Röda Korset ska stödja hanteringen av spontanfrivilliga under 2019 i händelse
av kris eller samhällsstörning i landet. Det innefattar
att upprätta kanaler för att erbjuda allmänheten
möjlighet att hjälpa till i räddningsarbetet, ta emot
intresseanmälningar samt samordna frivilliginsatserna
på räddningsplatser där samordning inte redan finns.
Att vilja delta i räddningsinsatser i händelse av kris utan att vara ansluten till
en organisation blir allt vanligare
enligt Ylva Jonsson Strömberg:
– Det har visat sig att en
majoritet av svenskarna är
beredda att göra en insats vid
allvarlig samhällskris. Då är
det viktigt att vi tar hand om det
engagemanget. Engagemang
stärker samhället, och kan ock- Ylva Jonsson Strömså bidra till högre medvetenhet berg, Röda Korsets
krisberedskapschef
om krisberedskap generellt.
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kogsbränderna sommaren 2018 ställde
nya krav på krisberedskap i Sverige.
Räddningstjänsten var snabbt på plats
men behovet av hjälp var stort. Röda
Korset fick då i uppdrag av MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att ta
hand om spontanfrivilliga.
– Det fanns ett enormt intresse från allmänheten att
delta i släckningsarbetet, över 6 000 personer var redo
att ställa upp. Avgörande är då att det finns en struktur
som kan fånga upp intresset. Därför är det glädjande
att Röda Korset nu fått uppdraget, säger Röda Korsets
krisberedskapschef Ylva Jonsson Strömberg.
Risken för fler bränder är hög, och hon menar att
Röda Korsets långa erfarenhet av att agera i kris,
såväl internationellt som i Sverige, är en stor fördel.
– Våra erfarenheter från exempelvis skogsbränderna 2018 och terrorattentatet i Stockholm 2017 visar
att behovet av frivilliginsatser är stort i händelse av
samhällskris även i Sverige.

Tema — Naturkatastrofer

Av Anna Bergén — Foto Tomas Ärlemo
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En serie kraftiga jordbävningar skakade marken och fick
hus att rasa. Den tre meter höga tsunamin svepte in över
land och utplånade allt i sin väg, samtidigt som fast mark
förvandlades till flytande lera som svalde både hus och
människor. Det var vad som hände under loppet av några
minuter på ön Sulawesi i Indonesien för ett år sedan.

Sulawesi drabbades av tre katastrofer i följd

Tema — Naturkatastrofer

et var fredag och
klockan var fem
på eftermiddagen
i Balaroa när Elas
hus började skälva. Hon stod och
bakade kakor men
stängde snabbt av
spisen och ropade
på barnen att de måste ut ur huset. På
ett ögonblick förändrades allt.
– När jag stod på asfalten utanför
vårt hus började vägen svikta. Marken
gav vika, husen omkring mig började
rasa och flytta på sig. Plötsligt snurrade
marken runt mig, som en spiral där allt
i mitten sögs ner. Jag höll själv på att
förvinna ner, men någon drog upp mig.
Jag var helt säker på att det var jordens
undergång, berättar Ela.

D

Människor flydde i panik för att få
fast mark under fötterna, men Ela vägrade lämna området utan barnen.
– Allt jag kunde tänka på var mina
barn. Jag var som en galen person. Jag
skrek och ropade, i trasiga kläder, helt
täckt i lera och blod. Jag tänkte att om
jag inte kunde hitta dem levande ville
jag i alla fall hitta deras kroppar.
Det dröjde ända till klockan fyra på
morgonen efter innan Ela hittade sin
äldste son Sawal, 8 år. När hon satt honom i säkerhet hos några grannar gav
hon sig ut för att fortsätta leta.
– Jag klättrade över omkullrasade
hus, till hälften begravda i leran och
ropade efter dem. Jag var ju tvungen
att hitta mina barn!

Jag höll på att sugas
ner i marken, men
någon drog upp mig.
Jag var helt säker
på att det var
jordens undergång.
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Den flytande moskén stod tidigare på pelare i vattnet
utanför Palu, Sulawesi. Tsunamin slog sönder fundamentet så att den sjönk ner i vattnet, men den står kvar
som påminnelse om katastrofen som drabbade ön.

Tema — Naturkatastrofer

Trippelkatastrofen
Den 28 september 2018 drabbades den indonesiska ön Sulawesi av en rad jordbävningar.
Den starkaste inträffade klockan
17.02 lokal tid och uppmättes
till 7,4 på Richterskalan.
Epicentrum låg på endast 10 kilometers djup, 77 km norr om Palu.
Jordbävningen utlöste en
tsunami med tre meter höga
vågor, jordskred och likvifaktion
som förflyttade och begravde
hela bostadsområden.
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Ela med sina tre yngsta
barn Hikma, 7, Al Fatir,
4, och Fariruz, 2.

Grafik Shutterstock

Tema — Naturkatastrofer

Detta är Eldringen
– Ring of fire
Nordamerika

Indonesien ligger i Eldringen, ett hästskoformat,
4 000 mil långt, område
av vulkanisk aktivitet runt
Stilla Havet.

Asien

Nära hälften av världens
befolkning lever längs Eldringen, eller i dess närhet.

Sulawesi, Indonesien
Epicentrum för
jordbävningen

Oceanien

Stilla havet

7,4

Sydamerika

90 procent av alla jordskalv och 80 procent av
jordens större jordbävningar uppträder i området.

sköljde in över kusten och slog ned
allt i sin väg.
Redan samma dag var personal och
volontärer från Röda Korset, som enda
hjälporganisation, igång med att leda
sök- och räddningsinsatser, ge första
hjälpen och annan nödhjälp som mat,
vatten och tak över huvudet. Rödakorsvolontärer från hela landet anslöt och
som mest arbetade 1 500 volontärer
med att hjälpa de drabbade.

Totalt miste över 2 800 personer livet
i samband med jordbävningen den
28 september 2018. Bland dem som
Ett år har gått sedan trippelkatastrofen,
överlevde fanns Ela, hennes barn,
och Röda Korsets arbete pågår oförtruhennes mamma och
tet. Under tolv månader
många grannar.
har Röda Korset lett en
Balaroa var ett av fyra
massiv insats som ska nå
områden som drabbades
80 000 personer i regioEfter katastroav det geologiska fenonerna Palu, Dongala,
menet likvifaktion. Till
fen vill jag alltid Sigi och Parigi.
följd av jordbävningen
Livet återvänder, affärer
vara nära mina
blev marken förvätskad,
öppnar igen, människor
ändrade form från fast
barn, vad som än hittar nya sätt att försörja
till flytande, och slukade
sig. Men fortfarande bor
händer vill jag
både hus och människor.
tusentals människor i proÖver 1 000 hus på en yta
visoriska tältläger i väntan
vara med dem.
av 48 hektar svaldes av
på att nya hus byggs,
marken när den förvandnågot som försvåras eflades till lera. Fortfarande saknas
tersom många områden klassas som ”red
700 människor.
zones” och är belagda med byggnadsförbud på grund av faran för nya skalv.
Förödelsen på Sulawesi var enorm.
Man räknar med att över 100 000
I Balaroa Camp, ett av de provisoriska
hus förstördes och fler än 170 000
tältläger som Röda Korset byggt upp
människor förlorade sina hem i samför att ge människor tak över huvudet,
band med jordbävningen och den efstår tälten tätt och hettan får luften att
terföljande tsunamin som kort därefter
dallra. En knapp kilometer därifrån syns

Foto Benjamin Suomela

… uppmättes på
Richterskalan, vilket
klassas som ”större
jordbävning”.

Fyra timmar senare återförenades
Ela med sina tre yngsta barn Hikma, 7,
Al Fatir, 4, och Fariruz, 2 år, på en uppsamlingsplats. Dottern Hikma hade
räddat livet på sina småsyskon.
– Nu vill jag aldrig mer vara ifrån
mina barn. Jag vill alltid vara nära dem!
Vad som än händer vill jag vara med
mina barn, säger Ela.

Inom området finns
452 vulkaner, 75 procent
av världens aktiva och
slocknade vulkaner.

Tsunamin som sköljde upp på land utplånade
många människors hus och hem.

Indonesien
Indonesien ligger
i Sydostasien och Oceanien
(västra Stilla havet).
Landet består av över
13 000 öar och 33 provinser.
Med över 252 miljoner
invånare är det världens
fjärde folkrikaste land.
62 procent av befolkningen bor i områden med stor
risk att drabbas av naturkatastrofer.

Tema — Naturkatastrofer

Likvifaktion
Ett geologiskt fenomen som
innebär att mark plötsligt går
från fast till flytande form.
Gör att byggnader riskerar
att börja luta eller sjunka ned
i den förvätskade marken.
Kan vara en följd av en
jordbävning och inträffar
i mark som är mättad
med vatten.

resterna av bostadsområdet med samma namn som nu börjat övergå till betesmark för getterna. Ännu en bit längre
bort glittrar vattnet i Palubukten, vars
stränder totalförstördes av tsunami.
Vid en av de många orangea vattentankarna i lägret sitter Sri Handayani, 30,
och diskar efter lunchen.
Röda Korsets fem tankbilar har precis
varit här och levererat vatten. Varje
dag i veckan rullar de i karavan från
vattenreningsanläggningen, genom
stan och uppför berget till Balaroa för
att fylla på de 27 vattentankarna i lägret.
”Air! Air!” ropar barnen när de närmar
sig, ”Vatten! Vatten!”
Sri, hennes make och de sex barnen
bor granne med Elas familj. Även hon
bär på starka minnen av jordbävningen.
– Mitt hus försvann, säger hon. Det

Mitt hus försvann.
Det tog mig tre
timmar att ta
mig upp på fast
mark igen.
tog mig tre timmar att ta mig upp på
fast mark igen. Vi fick bära de yngsta
barnen på axlarna eftersom vi behövde
ha händerna fria när vi klättrade över
husen som sjunkit ned i leran.
Hennes tre äldre barn var, liksom Elas
son, i moskén, men lyckades tillsammans ta sig i säkerhet och återförenades
med resten av familjen morgonen därpå.

För Ela, Sri och alla de andra i Balaroa
Camp har livet i lägret blivit vardag. Vad
som ska hända i framtiden är osäkert,
men en sak är tydlig: Det tar tid att bygga upp ett samhälle efter en så omfattande naturkatastrof.
Det akuta och viktiga hjälparbetet är
ofta en relativt kort insats, till skillnad
från återhämtningsfasen som ofta är
komplex och sällan får samma mediala
uppmärksamhet. Men den är minst lika
viktig för människorna som drabbats.
– Återhämtningen efter en naturkatastrof som den i Sulawesi tar tid. Städer
och samhällen tar år att bygga, men kan
raseras på bara några sekunder. Hur
återskapar man en kustlinje, ett samhälle där stora delar slukats av jorden?
Oavsett hur lång tid det tar finns vi kvar
på plats för att bidra till återuppbyggnaden, säger Jan Gelfand på Röda Korset.

700 hus i bostadsområdet
Balaroa sjönk ner i marken
när jorden förvandlades
till flytande lera.

Städer och
samhällen tar
år att bygga, men
kan raseras på bara
några sekunder.

Foto Anna Bergén

Tema — Naturkatastrofer

Sukri ansvarar för
produktionen.

2 830

… människor har påträffats döda.
701 saknas fortfarande.

172 900

å några minuter raserade jordbävningen inte bara hus och
hem, utan även verksamheter
och arbetsplatser som hotell,
restauranger och affärer i
Palu. Återuppbyggnaden har tagit fart och
livet börjar återvända. Men för många tar
det tid att hitta ett nytt jobb.
– Att hjälpa människor att hitta nya sätt
att försörja sig är en viktig uppgift för Röda
Korset när samhällen återhämtar sig efter en
katastrof, säger Sukri som ansvarar för produktionen på vattenreningsverket Kawatuna.

… människor förlorade sina hem.
De flesta av dessa bor fortfarande
i provisoriska tältläger.

P

Förutom att leverera toaletter till lägren där
människor nu bor lär man därför även ut
hur själva tillverkningsprocessen går till.
– Tanken är att fler ska lära sig blanda,
gjuta, putsa och lacka toaletter – och sedan
kunna försörja sig och sina familjer på det,
säger Sukri.
Just nu arbetar tio personer som själva
överlevt jordbävningen med att producera
ett 20-tal toaletter i veckan. Sukri hoppas att
det snart blir fler.
– Det behövs många toaletter i de provisoriska tältlägren, men efterfrågan kommer
också vara stor när hus som raserats ska
byggas upp igen.
Sri var en av alla dem
som förlorade sitt hem
i katastrofen. Här i
tältlägret, där hon
diskar efter maten.

Varför tillverkas toaletterna i så många färger?
– Det skiljer våra toaletter från andra som
man köper i affären. Vi hoppas att det ska
öka efterfrågan ännu mer!
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100 000

I Kawatuna tillverkar Röda Korset
toaletter till tältlägren. Ett extra plus
är att tillverkningen ger möjlighet till
inkomst för jordbävningsdrabbade
som förlorat sina jobb.

… hus förstördes
i katastrofen.

På väg mot Sambo Village kantas den
guppiga vägen av kakaoträd, risodlingar
och kokosnötsträd. Men också av resterna av raserade hus.
I byn har Rais, 35, och hans familj just
flyttat in i ett av de 40 temporära hus som
Röda Korset byggt. Intill står det gamla
huset och han visar hur ena husets murade vägg buktar ut, och den stora sprickan
som sträcker sig över hela gaveln.
Rais berättar att han, frun Ayu och sönerna Arif, 11, och Amar, 3, var inomhus
när allt började skaka.
– Jag rusade ut, men skyndade sedan
in för att hämta min fru och mina pojkar. Hela marken skakade, det var svårt
att gå, jag kunde knappt stå. Vi ramlade
flera gånger, berättar Rais och visar med
händerna hur de kastades hit och dit.
När marken stillat sig var rädslan stor
för att det skulle börja igen. Och huset

Toaletter i färg
sprider glädje
på många sätt
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Tema — Naturkatastrofer

När regnet faller förvandlas marken
snabbt till lervälling. Här Balaroa Camp,
Röda Korsets provisoriska tältläger.

gick inte längre att bo i. De bestämde
sig för att ta sig den korta biten till Rais
föräldrar. Deras hus var liksom i de
flesta andra hus i byn skadat, men gick
till skillnad från Rais hus fortfarande att
bo i. I flera månader levde de i ett tält
bakom föräldrarnas hus.
I dag bor familjen bättre i det 18
kvadratmeter stora gulbruna huset med
två rum och en terrass. Men minnet av
jordbävningen finns kvar.
– Man glömmer inte en sådan upplevelse. Vi har haft några efterskalv, så det
är klart att jag är jätterädd, säger Rais.
Att bygga temporära hus är en viktig
del av Röda Korsets arbete för att hjälpa
människor att återgå till ett normalt liv
efter en katastrof, när det akuta hjälparbetet har avslutats, berättar Reynold
Marzuki på Röda Korset.
I Sambo Village bor 339 familjer. Här
har Röda Korset byggt 40 hus på olika
platser. De flesta husen byggs där de
gamla stod. Många vill inte flytta, de har
sin mark och odlingar som de lever av,
och att hitta ny mark kan kosta mer än
man har råd med.
– Röda Korset betalar ut en summa
pengar, och de boende anlitar själva den
som ska göra jobbet. Vill de bygga själva
går det också bra. Tanken är att de boende själva tar ansvar för återuppbyggnaden av sina hus, säger Reynold Marzuki.
Han berättar att de nya husen byggs
av lokala hantverkare, och att byggnadsmaterialet köps i närområdet.
– Vid en katastrof kan den lokala

1 448

… volontärer från
hela Indonesien
har hjälpt till under och
efter katastrofen.

Fani får en madrass, hinkar, ett hygien-kit
och ett familje-kit av Röda Korset.

Du kan bidra till Röda
Korsets katastrofhjälp
genom att swisha till
900 80 04

11

… miljoner kronor har
Svenska Röda Korset
bidragit med.

ekonomin påverkas, och det är viktigt
att vi bidrar till att inte bara individerna
utan hela samhället återhämtar sig.
Det finns planer på fler hus, och även
toaletter till de 40 byggda husen. Just
nu väntar man dock på besked från indonesiska staten som har huvudansvaret för att ordna ersättningsbostäder.
– Röda Korset är ett komplement och
allt måste samordnas, men vi är redo
att återuppta byggandet så snart vi får
klartecken, säger Reynold Marzuki.
För Rais, som jobbar på ett lantbruk,
har Röda Korsets hjälp betytt mycket:
– Det är viktigt att vi har ett nytt ställe
att bo på, det gör att jag kan gå till jobbet
utan att behöva oroa mig. Vårt nya hus
gör att jag kan känna mig tryggare.

Tema — Naturkatastrofer

Röda Korset
kommenterar
Margareta Wahlström,
ordförande

”Vi kan lindra
och förebygga”
Röda Korsets insats

Röda Korsets hjälpinsatser
beräknas nå 80 000 personer.

Rais med sonen Amar, 3,
utanför huset som Röda
Korset hjälpt till att bygga.

änniskor har en enorm kraft att
hämta sig och är ofta duktiga
på att självorganisera och samverka. Drabbas vi av skogsbrand eller en orkan börjar vi
genast hjälpa skadade, söka efter anhöriga
samt ge hjälp. Vi agerar, och så småningom
kommer hjälp utifrån. Ibland väldigt mycket,
ibland väldigt lite – eller väldigt sent.
Oavsett leder tyvärr stora katastrofer ofta
till att människor hamnar i djupare fattigdom
och förlorar möjligheter till utbildning och
jobb – en olycklig och skadlig ond spiral.
Men det behöver inte bli så. Vi har i dag
god kunskap både lokalt och globalt om hur
man kan lindra effekterna av en katastrof,
alltifrån varningssystem för evakuering av
människor till att bygga bättre byggnader
i områden som är mindre utsatta för risker.
Vi kan också genom utbildning ge kunskap
om hur man hanterar risker i ett område så
att allt fler kan skydda sig allt bättre.

M

Det finns dock alltid personer som är särskilt
utsatta i kris. Det kan vara äldre, personer
med funktionshinder, föräldrar med många
barn eller kanske turister som inte förstår
språket. En välorganiserad beredskap tar
hänsyn till allt detta och ser till att dessa
gruppers speciella utsatthet och behov tas
med i beredskapsplaner, akuta situationer
och i återuppbyggnadsarbetet.
I varje land finns en lokal rödakorsförening. Röda Korset spelar en central roll
i såväl lokal som global beredskap, men
även för att stärka de lokala resurserna för
att människor ska kunna skydda sig själva,
samt hämta sig efter en katastrof.
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Samma dag som katastrofen
i Sulawesi inträffade var Röda
Korset igång med sök- och
räddningsinsatser, första
hjälpen och nödhjälp som mat,
vatten och tak över huvudet.

I dag inträffar fler katastrofer än för
40 år sedan – och de slår mot allt fler.
Generellt drabbas fattigare länder
och människor hårdast, då de har
sämre resurser för återhämtning och
återuppbyggnad än rika länder.
Det är dock viktigt att ta fasta även
på de positiva erfarenheterna.

En bättre värld — Återkoppling

Av Anna Bergén — Grafik Shutterstock — Foto Corrie Butler

Antal katastrofer 2018
(totalt 315)

Europa
USA

19

48

Kina
Indien

22

15

Nord- och
sydamerika

65

Filippinerna

10

Afrika

46

Asien

141

Indonesien

15

Oceanien

15

Drabbade: 68,5 miljoner.
Döda: 11 804.
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Kostnader: 1 258 miljarder

SEK (131,7 miljarder USD).

Naturkatastrofer
Naturkatastrofer är katastrofer som orsakas av naturliga
händelser, och som får allvarliga följder för samhälle
och miljö. Exempel på sådana är jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamier, orkaner, översvämningar och torka.

2018

Översvämning (38 %)
Storm (30 %)
Extrem temperatur (9 %)
Jordbävning (7 %)
Torka (5 %)
Jordskred, skogsbrand,
vulkanisk aktivitet mm. (11 %)

5
Stöd Röda Korsets
arbete i katastrofer!
Swisha din gåva
till 900 80 04

... mest drabbade
länderna:
1. Indonesien
2. Indien
3. Japan
4. Guatemala
5. Kina

Typ av katastrof

Översvämningar
... är den typ av naturkatastrof som
drabbat flest människor 2018.

Stormar

Jordbävningar

... stod för största förödelsen i pengar räknat.

Källa: EM-DAT International Disaster Database

... ledde till flest dödsfall.

Två miljoner drabbades av
översvämningarna i Nigeria.

Hur kommer hjälpen fram så snabbt?
Röda Korsets finns i 191 länder och har totalt 12 miljoner
volontärer redo att agera.
Vid större katastrofer kan den nationella föreningen få stöd
av rödakors- och rödahalvmånerörelsens gemensamma
katastroffond.
2018 delade fonden ut 223 miljoner kronor. Tack vare
detta stöd fick drygt 5 miljoner människor i 92 olika
katastrofer i 61 länder omedelbar och livräddande hjälp
under året.

Av Anna Bergén — Foto Tomas Ärlemo

Nurdianti, 23 år, Tanjung Padang, Indonesien:

Mötet — Indonesien

Nurdianti drabbades
hårt av katastrofen – nu
hjälper hon andra.

”Jag vet hur det
känns att förlora allt”
ag var i mitt rum när jag
hörde mamma skrika att vi
måste ut ur huset. Vi kände
jordbävningen, sen kom
tsunamin. Vi sprang allt vad
vi kunde upp mot en höjd. Bakom oss
krossade vågen vårt hus. Allt försvann,
kvar blev bara golvet av klinkers.
Tre personer från vår by dog, och
väldigt många skadades. Nästan alla
förlorade sina hem. Jag kände direkt
att jag ville hjälpa till på något sätt. När
Röda Korset satte upp fältkök anmälde
jag mig som frivillig. Vi lagade mat och
delade ut till alla som inte längre hade
något eget kök.

J

Att hjälpa andra
betyder mycket för
mig. Jag kommer att
göra allt jag kan för
andra som överlevt.
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Att hjälpa dem som överlevde har varit
min drivkraft ända sedan katastrofen.
Jag har fortsatt som rödakorsvolontär
i tältlägret Tambobo Camp där jag och
min familj bor nu. Röda Korset kommer
hit med vattentankar, tvål, hinkar, filtar,
tält, tvättmedel och annat som behövs.
Häromdagen delade vi ut myggnät som
ska skydda oss mot malaria.
Nu har pappa fått en begagnad fiskebåt så han kan börja fiska igen. Det ger
oss mat och vi kan sälja fisk och få lite
pengar, men många har ingenting. Det
behövs mat! Ris, socker, kokosolja,
mjöl … Att hjälpa andra betyder mycket
för mig. Jag kommer att göra allt jag kan
för att hjälpa andra som överlevt.

Utblick — Kvinnor i naturkatastrofer

Av Karin Strand
Att öva på att evakuera
lönar sig. Då har invånarna
bättre koll på vilka som
behöver extra hjälp den
dag katastrofen inträffar.
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Kvinnorna
drabbas värst
Naturkatastrofer slår ofta hårdare mot kvinnor, inte
minst i Syd- och Sydostasien. Ett exempel var den stora
cyklonen i Bangladesh 1991. Då dödades 140 000
människor – varav 90 procent var kvinnor.
Därför arbetar Röda Korset löpande för att minska
kvinnors utsatthet.
tudier från bland
annat FN visar att
kvinnor och barn
löper 14 gånger
större risk att dö
vid naturkatastrofer jämfört med
män. Men det
ser inte likadant
ut över hela världen, och statistiken
är bristfällig. Det finns dock en direkt
koppling mellan kvinnors risk att dö
och deras tillgång till information, deras
ekonomi och deras personliga frihet.
Syd- och Sydostasien är det mest
utsatta området på jorden när det gäller
naturkatastrofer. Klimatrelaterade katastrofer som svåra oväder, översvämningar, jordskred, extrema värmeböljor och
torka är vanliga, liksom jordbävningar.

S

Många av länderna i området är
patriarkala samhällen där traditionella
könsroller lever kvar. Kvinnor tillåts på
många håll inte lämna hemmet utan
manligt sällskap, och deras huvuduppgift är att ta hand om barn och föräldrar.
Inom hemmets väggar nås de i många
fall inte av katastrofvarningar som
skickas ut. Dessutom är kvinnor i dessa
områden sällan simkunniga, vilket ökar
deras utsatthet vid översvämningar.

För att förändra situationen arbetar
Röda Korset förebyggande i lokalsamhällena. Hanna Persson är skydds-,
genus- och mångfaldsrådgivare på Röda
Korset och tillbringar mer än halva sin
arbetstid i fält, bland annat i Sydostasien.
– Vi arbetar till exempel i Myanmar
för att stärka motståndskraften mot
katastrofer ute i byarna. I arbetet ingår
att integrera ett genus-och mångfaldsperspektiv, bland annat genom att få
med kvinnor i byråden, uppmärksamma att vissa grupper är särskilt sårbara
och kan behöva mer hjälp än andra vid
en naturkatastrof samt initiera evakueringsövningar, berättar hon.

70–80
... procent av offren
vid tsunamikatastrofen
i Indiska Oceanen
2004 var kvinnor.

Utblick — Kvinnor i naturkatastrofer
Foto Donald Boström

Foto Cathal McNaughton/Reuters

Manjuri Begum är
ledare för bykommittén
i Kolkandi.

”Det har blivit
så mycket bättre”
Prat om jämställdhet möttes först
av misstänksamhet i byn Kolkandi.
Nu gläds Manjuri Begum åt resultatet av Röda Korsets arbete.

N

Så kan du hjälpa!
I katastrofer är det ofta ont
om vatten, toaletter och
duschar. Det gör det svårare att sköta sin hygien, inte
minst i kulturer där kvinnorna ses som orena vid mens
och när många människor
trängs ihop i läger.
Att evakueringsövningar lönar sig
har Röda Korset fått kvitto på. Efter en
översvämning i Bangladesh visade det
sig att invånare i byar som övat i förväg
hade klarat sig betydligt bättre än dem
som inte fått motsvarande stöd. Invånarna hade koll på vilka som behövde
extra hjälp – som kvinnor, barn, gamla
och personer med funktionsvariation
– och såg till att de fördes i säkerhet.
Hanna Perssons uppdrag innebär
också att utbilda rödakorsvolontärer.
– Undervisningen utgår från frågor
som vad genus är och varför genusaspekten är viktig. Även i de mest
konservativa samhällen är man

Röda Korsets hygien-kit
underlättar livet för
kvinnor i katastrofer.
Köp ett hygien-kit
för 95 kronor på
rodakorset.se

I flera år har Röda Korset jobbat i
Kolkandi i norra Bangladesh med syfte att göra byn mer motståndskraftig
mot de årliga översvämningarna.
När vattnet stiger i de stora floderna är kvinnorna särskilt utsatta. De
lämnar sällan sina hem och är ofta
de sista att få information när det är
dags att evakuera. Deras kläder,
saris med många meter tyg, blir
tunga i vattnet och gör att de riskerar
att drunkna.
Att tänka på människors olika behov har varit en hörnsten, med ett systematiskt arbete för att öka kvinnors
deltagande. Som delat ledarskap i
den lokala krisberedskapskommittén
till exempel, en insats som betytt
mycket för Manjuri Begum.
– Förr gick jag nästan aldrig hemifrån gården. Och nu är jag ledare för
vår bykommitté!


ANNA LITHANDER
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är Röda Korset kom
hit och började prata
om jämställdhet och
kvinnors och mäns olika
behov blev jag först lite
misstänksam. Det var nytt för mig.
Nu ser jag vinsterna med att alla i
samhället blir lyssnade till. Det gör att
vi alla är bättre förberedda om det
blir kris och att kvinnor inte längre blir
lika utsatta.
Det säger Manjuri Begum i byn Kolkandi i Bangladesh. Stolt fortsätter hon:
– Jag var i Dhaka nyss och höll
ett tal för en stor grupp människor.
Det var helt otänkbart för mig förut.
Det är stort!

Utblick — Kvinnor i naturkatastrofer

Foto Navesh Chitrakar/Reuters

Framför allt unga kvinnor
blir ofta utsatta för sexuellt våld
och trakasserier i stora
evakueringscenter.
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medveten om att olika grupper
kan ha olika behov. Vi försöker
arbeta för att män och kvinnor
ska arbeta tillsammans, fatta
beslut tillsammans och vara medvetna
om olika behov av hjälp vid naturkatastrofer, säger hon.
Även efter en katastrof är kvinnor och
flickor mer utsatta. Inte sällan ökar
förekomsten av sexuellt och könsbaserat våld efter naturkatastrofer där
samhällsstrukturer slagits sönder och
vardagen vänts upp och ner. I många
fall hamnar de i överfulla läger med
toaletter och duschar som är bristfälliga
och en ständig kamp för att få del av
den nödhjälp som delas ut.
Dessutom kan kvinnor tvingas prostituera sig för att över huvud taget överleva.
– Framför allt unga kvinnor blir ofta
utsatta för sexuellt våld och trakasserier
i stora evakueringscenter. I vårt arbete
med lokala rödakorsvolontärer lyfter vi
vikten av säkra utrymmen för flickor och
kvinnor, lås på toaletter och ordentligt
med belysning, säger Hanna Persson.
Hon betonar att alla som arbetar
för Röda Korset ska ha genusaspekten
i bakhuvudet.
– Självklarheter som lås på toaletterna ska vi inte ens behöva påminna
om. Men det är viktigt att bära med sig
frågan om genus i alla sammanhang.

Kvinnor och män
drabbas olika
I Syd- och Sydostasien är
kvinnor mer utsatta än män
vid naturkatastrofer. Exempelvis var 91 procent av offren för den stora cyklonen i
Bangladesh 1991 kvinnor.
Vid tsunamikatastrofen i
Indiska Oceanen 2004 var
70–80 procent av offren
kvinnor och under cyklonen
Nargis i Myanmar 2008
var 61 procent av de döda
kvinnor.
På andra håll i världen
kan män vara mer utsatta i
katastrofer. I Mongoliet, där
det förekommer kraftiga snöstormar, är det vanligare att
männen faller offer eftersom
de arbetar utomhus.

säger Hanna Persson.
Hon tillägger att medvetenheten om
detta i samband med katastrofer ökat de
senaste tio åren.
– Vi kan helt enkelt inte ha ett bistånd
som inte ser till allas behov. Det gäller
Ett exempel kan vara utformningen
såväl de ideella organisationerna som Sida
av nödhjälpen. Efter en katastrof finns
och EU. Svenska Röda Korset anses fakett stort behov av nödbostäder, oftast
tiskt ligga i framkant jämfört med resten
i form av tält. Men tältpaketen är i
av världen när det gäller de här frågorna.
En av Röda Korsets stora fördelar är
många fall mycket tunga. Ensamma
att vi finns på plats lokalt redan innan
kvinnor, framför allt äldre, har inte en
chans att bära iväg på ett sådant och
något inträffar.
– Vi är en känd och aktad organisaresa sitt tält.
– Ett annat exempel är den risktion. Det är bra, inte minst när vi tar
analys som bör göras i samband
upp känsliga frågor som sexuellt
med återuppbyggnaden efter
våld, barnäktenskap och våld i
en naturkatastrof. Vilka är
nära relationer. Det är svårt för
mest sårbara och i behov av
mig som västerländsk kvinna
ekonomiskt stöd? Har vi geatt få gehör för dessa frågor
nusaspekten med oss inser vi
ute i byar och samhällen, men
att det är änkor utan inkomst,
något helt annat när lokala
kanske med flera barn, som i
rödakorsvolontärer tar upp dem,
första hand bör komma ifråga,
Hanna Persson
säger Hanna Persson.

Ofta är det änkor utan
inkomst, kanske med
flera barn, som i är
i störst behov av av
hjälp vid katastrofer.

Utblick — Kvinnor i naturkatastrofer
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Det är viktigt att det
finns säkra utrymmen
där flickor och kvinnor
kan träffas och få stöd.

En dag med — Ulla-Greta Pettersson

ag var bland de
första på plats i
Beira efter cyklonen Idai. När jag
landade på det
lilla flygfältet
möttes jag av
förödelse och som
alltid efter större
naturkatastrofer var det rätt kaosartat.
Det mesta var sönderslaget, vägar var
oframkomliga och många människor
var isolerade.

J

Röda Korsets uppgift var att bygga
latriner, att se till att få fram rent vatten
och att informera och utbilda människorna i evakueringslägren i hygienfrågor.
Allt för att undvika smittspridning. Men
det dröjde inte länge förrän det som alla
befarade ändå blev verklighet – koleran
började spridas. Vår viktigaste uppgift

blev då att, tillsammans med de statliga
myndigheterna, bekämpa spridningen.
Vaccinationsprogram sattes in och fram
till i dag har nästan 600 000 människor
fått koleravaccin.
Nu är jag på väg hem. Nya delegater
kommer för att avlösa oss som varit här
under de första veckorna. Jag har mött
människor som förlorat allt, men ändå
visat sådan styrka och värdighet. Och
jag känner att vi har lyckats bra med
att under den här lilla korta tiden,
och under det kaos som varit, nå ut
med så pass mycket hjälp till de
mest behövande.

Ulla-Greta Pettersson
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Ålder: 66 år.
Från: Umeå.
Familj: De två vuxna döttrarna
Jennifer och Eleanor.
Gör: Nybliven pensionär,
tidigare socionom och
folkhögskollärare.
Aktuell med: Rödakorsdelegat
och hygienexpert som arbetar
med vatten och sanitet
i katastrofer, nu senast i Beira,
Moçambique.
Språk: Svenska, engelska,
portugisiska.

Ulla-Greta Pettersson, rödakorsdelegat:

”Om Röda Korset
kallar, då åker jag”

Av Anna Bergén — Foto Benjamin Suomela, Denis Onyodi, Röda Korset

En dag med — Ulla-Greta Pettersson
Översvämningen efter cyklonen Idais skapade stor
förödelse i mellersta Moçambique. I staden Beira, med
över 500 000 invånare, fick många lämna sina hem.

”Inför avfärden väljer jag kläder som passar
uppdraget. I fält är det viktigt att det syns
tydligt att vi kommer från Röda Korset.”
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09.00
För att stoppa spridningen av kolera-epidemin informerar vi om hälsa
och hygien. Dagens första möte är i
byn Makurungu, nära ett av de läger
som vårt rödakorsteam ansvarar för.

10.10
11.30
Dagligt besök i tältlägret Sao Pedro där 800 personer bor. Varje tält
delas av två familjer med i genomsnitt fem personer i varje familj.

Cyklonen Idai drog in över
mellersta Moçambique
med vindhastigheter på
över 50 meter/sekund.

Lokalbefolkningen i evakueringslägret Ifapa deltar
i hjälparbetet genom att
ordna teaterföreställningar.
På så sätt når vi ut med information om hur man kan
hindra smittspridning på
det lokala språket ndau.

En dag med — Ulla-Greta Pettersson

Röda Korset bygger
latriner och utbildar om
hur man minskar risken
för spridning av vattenburna sjukdomar.

13.05

14.10

Kvinnor och barn köar för
att hämta rent dricksvatten
när vi följer upp vattenförsörjningen i Inhamisua.
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Dags att ställa sig
framför kameran för
att rapportera hem
till Sverige om
vårt arbete.

14.30
För att kunna hjälpa till på
bästa sätt så gäller det att
samla in så mycket information som möjligt, både om
hur situationen ser ut och
om behoven. Här besöker
vi lägret Ifapa.

17.10
15.35
En lastbil kommer med
efterlängtad nödhjälp.

270 rödakorsvolontärer
deltog i hjälpinsatserna.

Efter en dag i fält tar
vi en paus i skuggan.
Snart åker vi tillbaka
till vårt basläger och
förbereder oss inför
morgondagen.

Foto Olle Hallberg

Röda Korset svarar — Administration

”Vad är administration
och varför behövs den?”
n liten del av
svenska Röda
Korsets pengar
går till administration – under
2018 handlade
det om 6 procent.
Vad som ingår
i administration kan variera mellan olika ideella
organisationer och även variera mellan
olika år, men generellt kan man säga att
administrationen är bottenplattan för
att verksamheten ska fungera.
Svenska Röda Korset har 800 kretsar
och 27 000 frivilliga i hela landet.
Redan en timme efter attentatet på
Drottninggatan i Stockholm 2017 hade
Röda Korset 30 krisstödjare på plats.
Vi hade även cirka 600 frivilliga som
jobbade dygnet runt under skogsbränderna sommaren 2018. Även om alla
dessa arbetade ideellt så krävs en fast
organisation och struktur bakom för att
hantera insatserna. Även om oerhört
många av våra arbetade timmar görs
ideellt så krävs stöd för att driva en
så stor förening på ett rättssäkert och
effektivt sätt.

E

27 — Röda Korset Magasin — #1 2019

Moa är en av många som
samlar in pengar till Röda
Korsets verksamhet.

Alla organisationer behöver ha
ordning och reda i hur man följer upp,
rapporterar och sköter sig enligt
Inom Röda Korset strävar vi
lagar och regler. Ingen vill skänka
pengar till en organisation som
alltid efter att hålla de administrativa kostnaderna så låga
inte har koll på detta. Det kan
som möjligt. Vi vill – precis som
handla om hantering av löner,
sociala avgifter, pensioner, årsredu – att så mycket pengar som
möjligt ska nå de behövande,
dovisningar och deklarationer
och vi jobbar varje dag med
– att uppfylla rena lagkrav. Det
Anna Ernestam
handlar även om medlemsatt våra insatser ska ge så stor
hantering eller dokumentation för att
effekt som möjligt. Det ligger i vårt DNA.
uppfylla våra givares krav på återrapGivarnas krav bidrar till att vi hela tiden
portering kring våra insatser. Samt
ser över hur vi kan jobba mer kostnadsom utveckling av it-system som bland
medvetet. Men vi vet samtidigt att
annat ska säkerställa säkerhet och
ideella organisationer, precis som andra
människors integritet eller om att ha en
organisationer, behöver investera för att
kundtjänst som kan svara på frågor. En
utvecklas. Därför behövs de administraannan viktig del av den administrativa
tiva kostnaderna.
kostnaden går till interna kontroller och
revisioner för att säkerställa att vi följer
Anna Ernestam
lagen och undviker korruption.
Chef för Ekonomi och Stöd på Röda Korset

Även om oerhört
många av våra arbetade
timmar görs ideellt så
krävs stöd för att driva
en så stor förening.

Har du en fråga som du vill ha svar på?
Mejla den till info@redcross.se
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BRYT TYSTNADEN
FÖR DE ENSAMMA
I JUL
Även om det är långt kvar till jul kan du redan nu göra en medmänsklig
gärning som värmer genom att beställa Röda Korsets julklappsetiketter.
Pengarna från försäljningen går bland annat till besöksverksamheten
för de ensamma i vårt samhälle. Vi hälsar på i deras bostad eller på
vårdboendet. Vi fikar, samtalar och lyssnar. På så sätt bryter vi den
tystnad som så många upplever som betungande under julhelgen.
Årets juletiketter illustreras av Elin Sandström som just nu lägger
sista handen på arbetet. Om uppdraget säger hon: ”Jag blev
så glad när jag fick frågan om att illustrera årets juletiketter.
Det känns högtidligt och ärofyllt att med hjälp av min bildvärld
få stötta det viktiga arbete som Röda Korset gör!”

Foto: Simon W Bengtsson

För enbart 60 kronor får du 18 etiketter plus brev- och sigillmärken.
Upplagan är begränsad så lägg din beställning redan idag på
www.rodakorset.se/jul så är du säker på att inte bli utan.
Leverans sker i mitten av november.

