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Nu kan Siya skratta igen
/ Landet runt

Jessica räddar liv i Gaza / Hit går dina pengar

Tema:
Klimatförändringar

Under sommarens
skogsbränder spelade Röda
Korset en viktig roll i kampen
mot elden. ”Sommaren är ett
exempel på vad vi kan få vänja
oss vid i Sverige i framtiden”,
säger hållbarhetsexperten
Johan Kuylenstierna.
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Nu väntar Bangladesh
på nästa översvämning

” Va r t t a r b a j s e t
i flyktinglägret vägen?”

Second hand – klimatsmart
på många sätt

DIN HJÄLP
GÖR SKILLNAD
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Foto Magnus Glans och Donald Boström
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värdegrund som Röda Korset och är
politiskt och religiöst obunden.
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Omslagsbild: Skogsbrand i Ljusdal.
Foto av Jonathan Nackstrand / TT.
Röda Korset på 10 sekunder:
• En religiöst och politiskt obunden
organisation som finns i 191 länder.
• Röda Korsets uppgift är att för
hindra 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
redcross.se/personligintegritet

Vill du ge en gåva?
Bankgiro: 900-8004
Plusgiro: 90 09 00-4

Klimatförändringarna, och
hur extremväder påverkar redan
utsatta, är en viktig fråga för
Röda Korset. Därför är det också
temat för första numret av vår nya
tidning. Du får den för att du är
månadsgivare eller medlem i Röda

Anna Bergén
Redaktör

Innehåll
5 Mötet
Bidrag från Röda Korset
gjorde det möjligt för Siya
i Nigeria att starta företag.
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Nyhetsnotiser från när och
fjärran. Boktips, citat och fakta.
18 Inblick
Röda Korset spelade en viktig
roll under sommarens skogsbränder runt om i landet.
28 En dag med
Jessica från Ludvika åkte till
Gaza för att utbilda. På plats
fick hon rycka in och rädda liv.
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För det finns bra saker
som vi alla kan göra.
Vintageexperten Elsa
Billgren tipsar om hur
du och jag kan skapa en
klimatsmart garderob
genom att shoppa
second hand. Om vi
nu behöver köpa
något, bäst är ju
ändå att låta bli.
Men hur kul är
det? Själv köpte
jag nyligen
tröjan på bilden
här intill. På
Röda Korset
second hand såklart.

31 Röda Korset svarar
Vad händer med allt bajs i flyktinglägren? Här får du svaret.

Bangladesh drabbas hårt
när temperaturen på
jorden stiger.

10 Tema Klimatförändringar
Högre vattennivåer lägger stora landområden
i Bangladesh under vatten. Samtidigt innebär
stigande temperaturer på andra platser extrem
torka. Så här hänger allt ihop.
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I ett större perspektiv är vädret
livsviktigt. Det kan till och med
vara en förutsättning för överlevnad. Torka gör att skördar går om
intet och maten tar slut, översvämningar lägger landmassor under
vatten och tvingar människor på
flykt. De som drabbas värst är ofta
de som redan har det tufft.

Citera oss gärna, men ange källan!
Nästa tidning kommer 21 november.

Korset. Oavsett vilket så hoppas
jag att du ska gilla den. Och inte
bara gilla, jag hoppas också att just
du ska få ny kunskap och idéer om
hur just du kan bidra till en mer
hållbar värld.

ldrig har vi pratat så
mycket väder som i
år. Värmen, torkan
och bränderna som
rasat runt om i landet
har varit en angelägenhet för oss
alla. Inte minst för Röda Korsets
volontärer som gjort storartade
insatser i samband med brandbekämpningen. Stor eloge till er!

Av Anna Bergén — Foto Yeyha Arhab

Foto: Shutterstock

En bättre värld — Resultat

200 kr
Din gåva på 200 kronor
kan vi använda till något
av det här:

Är du månadsgivare?
Stort tack! Vill du bli?
Det är enkelt. Anmäl
dig på redcross.se

48 %
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Internationella
hjälpinsatser

100 påsar nötkräm

6%

Administration

12 %

40 vaccinationspaket

Insamlingskostnader
För att kunna samla in
ännu mer pengar

34 %

2 varma filtar

Hjälpinsatser
i Sverige

Hit går
dina pengar
Tack vare ditt och alla
andras bidrag kan Röda
Korset stötta människor
i kris och katastrof – v arje
dag, i hela världen.
Ett stöd som för många
betyder skillnaden mellan
liv och död.

4 matpaket

Nu kan Hayat gå igen

Svensk Insamlingskontroll
godkänner upp till
25 procent i insamlingsoch administrations
kostnader för 90-konto.

Hayat var tre år gammal när
hennes hem i Jemen förstördes
i ett luftanfall som också dödade
hennes syster. Hayat blev skadad
och läkarna tvingades amputera
hennes högra ben. Nu har Hayat
fått en benprotes på Röda Korsets
center för rehabilitering av krigsskadade i Sanaa. Tack vare den
kan hon gå igen.

Av Anna Bergén — Foto Nazemi Salman

Mötet — Nigeria

Siya, Port Harcourt, Nigeria:

”Nu skrattar jag ofta”
ag heter Siya, är
änka och har åtta
barn. Vi bor alla
tillsammans i ett
pyttelitet rum
i Port Harcourt i Nigeria.
Rummet ligger i slummen,
i en kåkstad nära vattnet, precis intill ett avloppssystem.
Sedan min man dog har
jag kämpat för att överleva
och för att skaffa mat till
mina barn. Det är svårt att se
barnen hungriga och inte ha
någon mat att ge dem.

J

Som änka i Nigeria är det svårt
att försörja sig. Ett ekonomiskt
bidrag från Röda Korset gjorde
det möjligt för Siya att starta
företag och klara sig själv.

Det är en farlig stad vi bor i.
Många män dör. Kvar blir vi
änkor utan någon som försörjer oss och det är svårt att
hitta jobb när man inte har
utbildning. Många tvingas
tigga, en del säljer stekta
bönkakor, andra syr hattar
som de säljer för att tjäna lite
pengar.
När jag fick ett bidrag av
Röda Korset för att kunna
starta företag förändrades
mitt liv. Nu säljer jag torkad
fisk och affärerna går riktigt
bra. Jag kan skaffa mat till
både mig och mina barn.
Det handlar om värdighet.
Att kunna stå på egna ben
och försörja sin familj. Det
gör mig lycklig. Nu skrattar
jag ofta.
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Det handlar om
värdighet. Att
kunna stå på egna
ben och försörja
sin familj.

Av Anna Bergén — Foto Giampaolo Musumeci och Shutterstock

På gång

20
människor dör i genomsnitt
varje dag i J emen till följd av skador
som skulle kunna behandlas och
sjukdomar som går att bota.
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Fyra frågor till …
Ulla-Greta
Pettersson
i Umeå.
Nyss hemkommen från
Röda Korsets
Ulla-Greta
katastrof
Pettersson
insats i
flyktinglägret Cox’s 
Bazaar i Bangladesh.
Vilken typ av hjälp är mest
angelägen?
– Att få fram rent och
säkert vatten. 75 procent av
vattenpumparna i lägret pumpar
ut vatten med E. coli-bakterier
som kan ge svåra diarrésjuk
domar. Jag jobbade med att
förbättra hygienen i lägren
och att få igång projekt där
hushållen själva behandlar
dricksvattnet med vatten
reningstabletter.
Hur är situationen i lägren?
– Svår. Lägren är provisoriskt
byggda på lerjord i en väldigt
kuperad terräng. Under
cyklonperioden kan skydd och
toaletter rasa och orsaka ännu
mer förorenat vatten. Risken för
sjukdomar som kolera ökar.
Vad tar du med dig hem?
– Att människor som flytt,
trots allt de varit med om, har
så mycket värdighet. Att vi
i omvärlden fortsätter engagera
oss har stor betydelse för att de
ska orka kämpa – och överleva!
Tips till andra som vill
engagera sig?
– Go for it! Man får så mycket
tillbaka av att arbeta tillsammans
med andra för att försöka förändra saker till det bättre.

Värdiga och säkra begravningar
hindrar spridningen av ebola.

Ebolainsatser i
konfliktdrabbade Kongo
Afrikas värsta flyktingkatastrof pågår just nu i Kongo. Röda Korset kämpar
varje dag för att rädda liv i det konfliktdrabbade landet, som dessutom
drabbats av nya ebolautbrott.
ånga år av krig och väpnade
konflikter har gjort Demokratiska Republiken Kongo till
ett land i akut kris. Fler än
tio miljoner människor – lika
många som bor i Sverige – är i behov av
nödhjälp. Bara under förra året tvingades
två miljoner människor på flykt från sina
hem. Flera utbrott av ebola i landet har
dessutom förvärrat katastrofen.
– Faran är inte över och vi gör stora
insatser för att stoppa spridningen,

M

berättar Röda Korsets landrepresentant
Anna Soscia Nilsson, och fortsätter:
– Att se till att människor får information
om hur ebola kan undvikas har varit en viktig del, liksom att se till att människor som
dör i sjukdomen får värdiga begravningar.
I konflikternas spår, där hälsosystemen
kollapsat, sprids också många andra sjukdomar, som mässling, kolera, gula febern
och även polio. Anna Soscia Nilsson
berättar att 40 000 barn fick vaccin mot
polio förra året.

Kunskap räddar liv – lär dig första hjälpen!
Ladda ner vår app. Den är enkel, gratis och kan rädda liv – och
den finns där appar finns. Vill du gå en kurs? Håll utkik efter
höstens kurser på redcross.se.

På gång

Hans blod kan ha
räddat 2 miljoner

Visste du det här
om Marshallöarna?
Ligger i Mikronesien
i norra Stilla havet.
Består av 31 atoller och
1 152 öar.
Här finns den yngsta
nationella rödakorsföreningen
i världen. Det är den 191:a
i ordningen!
Öarna påverkas starkt
av klimatförändringarna,
som orsakar extrema väder
förhållanden med stormar,
översvämningar och torka.
Ingen punkt ligger högre än
10 meter över havet.
Röda Korset arbetar bland
annat med avsaltning och delar
ut vatten när det är torka.

Diarrésjukdomar
Vad: Mag- och tarminfektioner orsakade av
bakterier, virus eller parasiter.
Var: Hela världen. Kan leda till dödsfall
främst i låginkomstländer och för människor
med brist på rent vatten och sanitet, samt
näringsriktig mat.
Så många: 1,7 miljarder barn drabbas varje år. En halv miljon barn under fem år dör.
Vad man kan göra: Förebygga med rent
vatten, god hygien och sanitet. Behandla
med vätskeersättning och näring, vid allvarligare tillstånd medicinsk behandling.

Malaria
Vad: Orsakas
av parasiter
som överförs
av myggor.
Var: Finns i 95
länder. Vanligast
i Afrika som står för
95 % av sjukdomsfallen.
Så många: Över 200 miljoner fall om
året, varav nästan en halv miljon dör.
Flest sjukdoms- och dödsfall sker i Afrika
söder om Sahara.
Vad man kan göra: Kan förebyggas med
information och skydd mot myggor men
också behandlas. Sjukdomsfall kräver
tillgång till vård och rätt medicinering.

Boktips
Krigets fångar och änglar
1915 skickar Röda Korset friherrinnan
Anna Linder och Sven Hedblom till
Ryssland och Sibirien för att hjälpa
krigsfångar från Tyskland och
Österrike-Ungern. Detta kom att bli
genombrottet för vårt lands internationella hjälpverksamhet. Läs mer i Per-Allan
Olssons bok som ges ut inom kort.

10 miljoner

Röda Korset tillsammans
med andra civilsamhälles
organisationer på
DN Debatt

Nedre luftvägsinfektioner

Källa: WHO

Efva Attling Stockholm har stöttat
Röda Korset under många år. Genom
försäljning av smyckekollektionerna
Angels och Cross har företaget nu samlat
in över 10 miljoner kronor. Vill du att
det ska bli ännu mer? Ta en titt och
inspireras av annonsen på sidan 2.

”Politiker och
debattörer
måste nu
besinna sig
och bidra med
lösningar som
främjar tillit
och innanförskap.”

Vad: Orsakas av virus, bakterier eller
svamp.
Var: Hela världen. Kan leda till dödsfall,
främst i utvecklingsländer.
Så många: Vanligaste dödsorsaken hos
barn under fem år. Cirka 1 miljon barn
dör varje år.
Vad man kan göra: Vissa tillstånd kan
förebyggas med vaccination och/eller
behandlas med antibiotika. Kan också
förebyggas med god tillgång på mat,
vatten, sanitet och basal hälsovård.
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81-årige australiern James
Harrison har donerat blod
nästan varje vecka i över
60 år. Enligt Röda Korset
i Australien kan han, med sin
ovanliga blodtyp, ha räddat
livet på fler än två miljoner barn
genom åren. Nu har James
med ålderns rätt lämnat blod
för sista gången, men hans
förhoppning är att andra tar vid
och fortsätter.
– Jag hoppas att det här
är ett rekord som någon slår,
säger han.

Tre av de mest
dödliga sjukdomarna
i låginkomstländer

På gång

Foto Claudio Bresciani/TT och Shutterstock

Landet runt
Ta med
koppen!
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Välj en kopp med
kaffe och en bulle – och ta med
koppen hem!
Så smart bakade Röda Korset
i Halmstad ihop
återvinning med
vårkampanjens tema
medmänsklighet under
sommarens evenemang.
Resultat: Dialog om
hur vi kan vara bättre
medmänniskor, nya
frivilliga och flera tusen
till insamlingen!

Vill du bidra
till en mer
medmänsklig
vardag?

Sandra Dolietis på Röda
Korset oroas av att papperslösas rätt till vård hotas.

Rätt till vård hotas
ör fem år sedan klubbades lagen som ger
papperslösa rätt till vård som ”inte kan anstå”
igenom. Vissa partier vill nu begränsa denna
rätt, vilket oroar Röda Korset. Sjuksköterskan
Sandra Dolietis möter papperslösa varje dag
i sitt jobb på Röda Korsets vårdförmedling:
– Tänk att vara gravid och inte kunna få mödravårdskontroller, att ha sjuka barn och inte veta om de kan få den
medicin de behöver, eller att inte veta om man själv kan få
hjälp vid en infektion eller kronisk sjukdom, säger hon.
Även i andra länder i Europa har tillgången till vård
stramats åt, menar Sandra Dolietis.
– Generellt har man blivit restriktiv i länder där man
tidigare varit generös. Det är djupt olyckligt.

F

Poppis plantloppis
I Rättvik säljer Röda
Korset varje sommar
plantor och blomsterarrangemang tillsammans
med Rädda Barnen. Det
är möjligt tack vare generösa bidrag i form av
jord, krukor, plantor och
många timmars frivilligarbete. Plantshoppingen
kombineras med kaffe
och hembakat bröd, och
intäkterna går till Röda
Korsets katastrofhjälp.

Med smak för mat
I Hedemora får nyanlända som deltar i Röda
Korsets kurser i svensk
husmanskost lära sig att
läsa recept på svenska.
Dessutom får de veta mer
om måttsatser, vilken mat
som är nyttig, samt hur
socker, salt och fett påverkar kroppen. Hemköp
sponsrar med ingredienser och kursen avslutas
med att deltagarna
bjuder Hemköps kunder
på traditionella maträtter
från sina hemländer.

Här är 9 tips!
1. Säg ifrån och ta
diskussionen när
människor uttrycker
åsikter som går emot
dina medmänskliga
värderingar!
2. Ge av din tid – bli
frivillig! Det ger mycket till dig själv och
massor till samhället.
3. Se människor
i ögonen och säg
hej! Även de du inte
känner.
4. Bli månadsgivare!
Gör skillnad varje
dag, året runt.

Det är fantastiskt att se
friheten som kvinnorna upplever
när de lär sig cykla! Jag får så
mycket tillbaka av att vara volontär.
Lisa Lind i Malmö som jobbar på
Röda Korsets cykelskola två kvällar i veckan

Tips!
Ladda ned appen Every Step
Counts från Scholl! För varje
gång du går 10 000 steg
donerar Scholl ett matpaket
via Röda Korset.

5. Lär dig första hjälpen! Och våga agera
när det behövs.
6. Utmana dina
fördomar! Bjud hem
någon du inte känner
eller åk till ett område
du aldrig besökt.
7. Starta en insamling
nästa gång du firar
något!
8. Var nyfiken och
källkritisk! Särskilt
i sociala medier.
9. Våga fråga någon
som har det svårt om
vad du kan göra!

Kan en lott
lindra mänskligt lidande?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella
organisationer. Det är därför Postkodlotteriet finns. Och det är därför
vi fördelar lotteriets överskott mellan 55 ideella organisationer som
arbetar för att förbättra villkoren för människor, djur och natur.
Hur är det då, kan en lott lindra mänskligt lidande? Nej, tyvärr. Det vore
väldigt förenklat att se det på det sättet. Men den som har en lott i
Postkodlotteriet bidrar till att viktiga organisationer kan göra bra saker,
som till exempel att lindra och förhindra mänskligt lidande oavsett vem
det drabbar och hur det uppstår.
Stort tack Svenska Röda Korset för allt ni gör, och stort tack till alla som
har en lott – ni möjliggör så mycket!
Christian ”Kicken” Lundqvist är
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

RödaKorset__september.indd 1

2018-08-06 15:07

Swedbank Humanfond
– för dig som vill spara med både
hjärna och hjärta.

Fonden placerar sitt kapital i svenska bolag som tar stort
ansvar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor,
affärsetik och miljön. Humanfondens samarbetsorganisationer arbetar världen över med bland annat bistånd,
hjälpverksamhet, mänskliga rättigheter, miljö, natur
och forskning. Fonden är även Svanenmärkt.

Läs mer på swedbank.se/humanfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser
för Swedbank Humanfond finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.se/humanfond
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Tema Klimatförändringar — Utblick

Foto Christopher Pillitz / Gettyimages

KAMPEN
MOT
När floderna svämmar
över i Bangladesh blir
snabbt ihopsnickrade
flottar av bananträd
en livlina.

Extremväder kan tvinga mer än 140 miljoner
människor på flykt före 2050. Högre
vattennivåer dränker stora land
områden samtidigt som stigande
temperaturer på andra platser för
med sig extrem torka och bränder.
Klimatförändringarna är inte längre
ett hot – de är redan här. Och hårdast
slår de mot de redan utsatta.
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KLIMATET

Tema Klimatförändringar — Utblick

aris 2015. Fler
världsledare än
någonsin är samlade. Efter fyra års
förhandlingar nås
äntligen ett avtal
där man lovar att
försöka hålla den
globala uppvärmningen under två grader och minska
utsläppen ”så fort som möjligt”.
Trots avtalet når koldioxidutsläppen
2017 de högsta nivåerna någonsin. Och
faktum är att även om vi avbryter alla
koldioxidutsläpp från och med i dag –
ställer alla bilar, slutar flyga och helt
lämnar fossila bränslen bakom oss – så
kommer den globala uppvärmningen
att fortsätta i minst 30 år framöver.
– För Röda Korset handlar det alltid
om att se till utsatta människors behov.
I och med klimatförändringarna finns
en ökad sårbarhet hos väldigt många.
Det betyder att vi har ett oerhört viktigt
uppdrag framför oss, säger Knud Falk
på Röda Korsets klimatcenter.

Av Katarina Sandberg — Grafik Erik Nylund
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P

Knud Falk

beror på hur mycket medeltemperaturen höjs. Att den höjs är oundvikligt.

Enligt Världsbanken beräknas mer
än 100 miljoner människor hamna
i fattigdom till följd av klimatförändringarna före 2030. För varje grads
höjning beräknas produktionen av vete
minska med 6 procent och tillgången på
ris med 10 procent. Mängden växthusgaser i atmosfären kan också påverka
haven. Koldioxid tas upp av vattnet och
Klimatcentret består av klimatexpergör det surare, vilket kan skada havens
ekosystem och de miljoner människor
ter runt om i världen som bistår nationella rödakorsföreningar i klimatfrågor.
som lever av fisken. Och stigande havsMålet är att minimera påverkan från
nivå till följd av smältande isar riskerar
att driva människor
klimatförändringarna på lokal nivå
som i dag lever på
genom att bygga
lågt belägna platser
motståndskraft och
bort från sina hem.
anpassningsförmå– Vi hjälper natioKlimatförändringarna nella
ga hos befolkningrödakorsförgör väldigt många
en.
eningar att ta fram
– Det finns en
individer mer sårbara. tänkbara scenarier.
tendens hos regerHur blir det om nästa
Då är det självklart att översvämning eller
ingar att förbereda
sig väl när det gäller
torka blir ännu värre
vi på Röda Korset har
infrastrukturen.
och hur kan vi förbeett viktigt uppdrag
Man tänker på hur
reda oss för det? säger
man ska skydda
Knud Falk.
framför oss.
flygplatser, hamnar
och de stora fabriOfta är det enkla åtkerna – men glömmer vissa grupper
gärder som gör att katastrofer i klimati samhället. Vi ser till att resurser går till
förändringarnas fotspår kan undvikas.
de mest utsatta.
– Värmeböljorna i Europa i början av
Då klimatcentret bildades 2003 sågs
2000-talet skördade många liv eftersom
klimatförändringarna som ett framtida
vi inte hade någon bra beredskap. Nu
hot, som kunde undvikas. Nu vet vi att
vet vi att det blir fler värmeböljor framklimatförändringarna redan är här.
över och därför utbildar våra volontärer
17 av de 18 varmaste åren sedan globala
äldre personer så att de ser till att svalka
temperaturmätningar startade 1880 har
sig när det är varmt, säger Knud Falk.
uppmätts efter 2001.
– Och på platser som riskerar att drab– Vi vet att vi har mer extremväder att
bas av värre översvämningar än normalt
vänta framöver, så vi måste förbereda
hjälper vi nationella rödakorsföreningar
oss på det, säger Knud Falk.
att ta fram beredskapsplaner med säkra
Exakt hur stora konsekvenserna blir
platser att evakuera till om nästa över-

Temperaturökning
Grader

+1

+5

+10 +16

Det här är Röda Korsets
klimatcenter
Startade 2003. Består av ett antal
klimatexperter.
Arbetar för att minska konsekvenserna av klimatförändringarna för
sårbara människor världen över.
Hjälper rödakorsföreningar med
utbildning och kunskap om hur ett
förändrat klimat påverkar lokalt.

Tema Klimatförändringar — Utblick

Enligt olika scenarier beräknas världens temperaturer öka med 2–6 grader till år 2100.
Kartan visar hur temperaturer ökar i olika delar av världen vid en genomsnittlig ökning med 4 grader, samt dess förväntade effekter.

Ökad fara
för skogsbränder

Hotade
grödor

Minskad tillgänglighet
på vatten

Höjning av
havsnivån

Fara för
marint liv

Torka

Minskad
permafrost

Tropiska
cykloner

Extrema
temperaturer

Källa: Met Office, metoffice.gov.uk

svämning blir ännu mer omfattande.
Vi hjälper också till med checklistor för
hur man förbereder sig på olika typer av
extremväder.
Nyligen införde Röda Korset en ny typ
av stöd – Forecast Based Financing. Det
innebär att pengar betalas ut till riskområden redan innan katastrofen sker.
– Genom prognoser kan vi se när
det är sannolikt att ett område snart
drabbas av exempelvis torka eller
översvämning. Då betalas ett öronmärkt
stöd ut direkt till förebyggande åtgärder
som samhällen eller lokala rödakorsför-

528
… tusen människor.
Så många dog mellan
1996 och 2015 till följd
av extremväder.

eningar i god tid kan sätta i gång med.
Stödet består av mindre investeringar
som gör nytta även om katastrofen inte
kommer. I stället fungerar åtgärderna
då som en förberedelse inför nästa gång
ett liknande scenario uppstår.
– Vi har genomfört tester med
Forecast Based Financing i bland annat
Bangladesh och har sett att det har stor
effekt på hur folk reagerar på exempelvis stormvarningar. Det är viktigt att
minnas att även om katastroferna blir
värre, så blir vi också hela tiden bättre
på att hjälpa, säger Knud Falk.
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Så påverkar temperaturökningen olika områden i världen

Tema Klimatförändringar — Utblick

Av Anna Lithander — Foto Donald Boström

Röda Korset Magasin
på plats i Bangladesh
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De drabbas hårdast
av extremvädret
När det regnar i Himalaya
svämmar floderna i Bangladesh
över – varje år.
Om inget görs ligger snart en
femtedel av landet under vatten.
Röda Korset finns på plats och
hjälper de mest utsatta att stå
emot översvämningarna.

D

et dundrar av åskknallar och hundratals blixtar lyser
upp den mörka
himlen. Det är
bara förmiddag,
men känns som
natt när regnet hastigt och hårt börjar
falla över byn. Folk springer för att söka
skydd. Blixten är farlig, varje år dödas
hundratals människor som blir kvar ute
på fälten eller som får el i kroppen via
trasiga ledningar.
Så, lika snabbt som regnet kom upphör det. Ljuset är plötsligt tillbaka och
människor kan återgå till sina sysslor.
Männen skördar eller gör affärer, kvinnorna tar hand om hus och barn.
Men långt ifrån alla har något eget
hem här i byn Tatapara i norra Bangladesh. De kraftiga översvämningarna
som slår till varje sensommar sveper
med sig allt.
– Husen flöt iväg. Floden kom så fort,
det går knappt att beskriva. Vattnet gick
ända upp hit, säger Nargis Akhter och
minns hur det var i fjol.

Indien
Bangladesh

Hon drar handen över bröstet och pekar sedan ut över de gröna fälten av ris
och juteodlingar som sträcker sig långt
i det platta landskapet.
– Vi jobbar hela året för att få mat.
Så förstörs allt.
Nargis säger som så många andra:
De årliga översvämningarna blir allt
värre. Förra året drabbades Bangladesh
av de värsta vattenmassorna på 40 år.
För redan fattiga människor är det en
total katastrof.
– Latrinerna svämmar över och djuren dör. Vi har inga pengar. Så vart ska
vi ta vägen? undrar hon.
Nargis står på byvägen, en gropig
smal gata av stampad jord som slingrar sig fram mellan enkla plåthus och
skjul av bambu. Det är fuktigt i luften.
Vägen är – än så länge – den plats i byn
som ligger tillräckligt högt för att klara
översvämningen när den kommer. Förra
året bodde hela byn här i väntan på
att vattnet skulle försvinna. Tusentals
människor trängdes på den smala gatan
i flera veckor. Utan rent vatten, torr ved
och tak över huvudet.

Bangladesh
Ett av världens mest
t ättbefolkade länder.
167 miljoner invånare.
En tredjedel lever
i fattigdom.
Det mest klimatföränd
ringspåverkade landet i
världen. Bidrar med 0,3
procent av de globala
utsläppen.
11 miljoner människor
påverkades av över
svämningar och cykloner
2017.

Tema Klimatförändringar — Utblick

2m
Fiskaren Bataloc Sheik
visar hur högt vattnet
steg vid den senaste
översvämningen i byn.

Shariful
Begum

Efter floden ökar
barnäktenskapen
Att gifta bort sina döttrar
när maten tryter är vanligt
i Bangladesh.

– Vi fick med oss ris och lite grönsa
ker. Men vi fick dricka vatten direkt från
floden. Många blev sjuka. Om nätterna
kom män på båtar och försökte råna oss,
det var hemskt där i mörkret.
Nargis gestikulerar och ritar upp en
liten ruta på marken för att visa hur
mycket plats varje familj fick.

"När floden svämmar över förstörs
latrinerna. Vi tvingas dricka det smutsiga
flodvattnet och många blir sjuka", säger
Nargis Akhter.

Invånarna i Tatapara hungrar. Röda
Korset har identifierat byn som extra
utsatt och har satt in resurser för att
hjälpa invånarna. Kvinnorna hör till
de mest utsatta. Överallt där natur
katastrofer sker drabbas kvinnor och
flickor allra värst. 90 procent av döds
offren i de senaste stora katastroferna
har varit kvinnor.
– Kvinnans plats är hemmet. Det är
inte brukligt för kvinnor att gå hemifrån
utan en man. Vid översvämningar är de
därför de sista att söka skydd. Få kvin
nor kan simma och deras klä
der, saris som består av många
meter tyg, tyngs ner av vattnet,
berättar Aminul Haque på
Röda Korset i Bangladesh.

S

Khosbu är engagerad i att
utbilda familjer om barngifte
och vilka svåra konsekvenser
det kan få för deras döttrar.
Om faran i att bli gravid för ung
och om vikten av utbildning.
– Jag förklarar att flickorna
inte ska ses som en börda. Att
utbildning ger jobb som gör att
även döttrarna kan bidra till
familjens ekonomi.
Enligt lag får ingen gifta sig
före 18 år. Men eftersom få
människor har födelseattester är
det svårt att bevisa hur ung en
flicka som gifts bort verkligen
är.
– Vi anmäler barngifte om vi
stöter på det. Och vi märker att
fler familjer skickar sina barn till
skolan, säger Khosbu Akhter.
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Hjälp oss rädda
liv i katastrofer.
Ge en gåva på
redcross.se

hariful Begum är
änka och på flykt
undan översvämningarna med sin
13-åriga dotter.
De bor i ett skjul på Sharifuls
brors gård.
– Min högsta önskan just
nu är att kunna gifta bort min
dotter, berättar hon.
Att gifta bort sina döttrar
tidigt är vanligt i Bangladesh,
fler än hälften av alla bröllop
sker innan flickorna fyllt 18 år.
– Efter varje naturkatastrof
ser vi hur barnäktenskapen
ökar. Föräldrarna ser det som
sin enda utväg, det blir en
mun mindre att mätta, berättar
Khosbu Akhter, volontär för
Röda Korset.
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Tema Klimatförändringar — Utblick

"Rött betyder att det är dags att fly",
berättar Röda Korsets volontär Hanif
Uddin och pekar på informationspålen
som står intill bygatan.
Fuleton (längst fram) tvingades lämna sitt hem i fjol då floden svämmade över. Hon är änka
och bor nu med sina små barn i ett enkelt hus av vass. "Min äldsta dotter jobbar på en
klädfabrik i Dhaka. Hon skickar mig pengar varje månad, men det räcker inte. Vi kan bara
äta två gånger per dag", berättar Fuleton.

34

... miljoner kronor gav
Svenska Röda Korset till
insatser i Bangladesh
2017. Pengarna kommer
från insamlade medel,
Sida, Postkodlotteriet,
Radiohjälpen och
HM Foundation.

200 000 människor
får rent vatten tack vare
Röda Korsets borrade
brunnar.

I Tatapara görs nu en särskild satsning på kvinnors säkerhet. Kvinnor ska
själva få formulera sina behov och vara
med i byns förberedelser inför kommande översvämningar.
– Vi kommer prata med männen
om vikten av att alla är med i arbetet.
Kvinnornas åsikter är lika viktiga som
männens om samhället ska kunna bli
motståndskraftigt, säger Aminul.
Förhoppningen är att det ska gå lika
bra som i Kulkandi, ett par mil bort. Här
spolades infartsvägen bort i fjol, så alla
som ska till byn måste vandra ett par kilometer längs den stora floden Jamuna.
Floden rinner genom hela Bangladesh
och mynnar ut i det enorma deltat längre söderut. Hanif Uddin, volontär för
Röda Korset, möter upp på stigen som
byggts av sandsäckar på flodbanken.
– Översvämningarna kräver inte längre människoliv, berättar han. Vi vet vad
vi ska göra när vattnet stiger.
Hanif visar vägen till byns mitt, där
en hög stolpe målad i grönt, gult och
rött står nerslagen bland juteplantorna. En skylt intill förklarar vad de
olika färgerna står för. Grönt betyder

Kvinnornas
åsikter är lika
viktiga som
männens om
samhället
ska kunna bli
motstånds
kraftigt.

att vattennivån inte
utgör någon fara. Rött
signalerar att det är
hög tid att bege sig
iväg.
– Vi har numera
en beredskapsstyrka
av både män och
kvinnor i byn som
snabbt kan agera när
det blir katastrofläge.
När folk hör megafonen vet de vad de
ska göra. Fly.

Kulkandi har på bara ett par år gått
från att vara svårt utsatt till en by där
det i dag finns framtidstro. Röda Korset
har funnits på plats i fem år och hjälpt
till med att stärka motståndskraften
mot översvämningar. Människor
har utbildats, hus har förstärkts, 200
latriner har byggts och de familjer som
har det allra svårast har fått ekonomisk
hjälp för att bli självförsörjande. Här
kan en symaskin göra stor skillnad,
liksom möjligheten att kunna köpa en
ko. Att hjälpa utsatta människor både
före, under och efter katastrofer är Röda
Korsets ledord.

Tema Klimatförändringar — Utblick

Röda Korset
i Bangladesh
Svenska Röda Korset
har funnits på plats
i Bangladesh i 47 år.
Vårt fokus just nu är att:
Bidra till att göra
samhällen motstånds
kraftiga mot de årliga
naturkatastroferna.
Ge tillgång till hälsovård och rent vatten för
samhällets mest utsatta,
bland annat i slumområden
utanför huvudstaden
Dhaka.
Ge katastrofhjälp till
människor på flykt från
Myanmar.

Röda Korset
kommenterar
Margareta Wahlström,
ordförande
26 delegater och en
landrepresentant från
Sverige var på plats i
Bangladesh 2017. Våra
delegater är bland annat
vattenspecialister, läkare
och sjuksköterskor.

”Viktigaste åtgärderna
sker innan något hänt”

V

I byn Kulkandi spolades vägen bort i fjol.
Stigen av sandsäckar längs floden är nu
det enda sättet att nå byn.

Reza
Rahim

Inne i den hektiska staden Jamalpur
finns den lokala rödakorsföreningen.
Här jobbar Reza Rahim.
– Människor är vana vid översvämningar. Men jag oroar mig för att de blir
allt värre. Det som ger hopp är att vi lär
oss bli bättre förberedda. Jag är verkligen tacksam för stödet vi får från Sverige. Att ni vill hjälpa utsatta människor
så långt hemifrån betyder mycket.
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i vet att världen står inför komplexa utmaningar. Klimatförändringarna bidrar till migration, ökad fattigdom och ökad
risk för våld och konflikter. Var
du bor, om du är fattig eller rik, ung eller
gammal, kvinna eller man påverkar hur du
drabbas av den globala uppvärmningens
konsekvenser.
För naturkatastrofer och extremväder
drabbar inte alla lika. Faktorer som ekonomisk och social ställning, kön, ålder och
funktionsvariation påverkar riskerna vid en
katastrof – och redan marginaliserade
grupper drabbas ofta hårdast. På Röda
Korset arbetar vi därför hela tiden för att
minska trycket på de mest utsatta och vi
uppmanar världens ledare att
göra detsamma.
Tillsammans gör vi
skillnad för en bättre
Röda Korset skapar förändring
värld. Bli medlem på
i klimatfrågan varje dag. Det
redcross.se
gör vi på global nivå: Vi stödjer FN:s arbete med att stoppa
klimatförändringarna och bistår i anpassningskommitténs arbete. Och vi jobbar
dessutom aktivt med att påverka världens
länder att minska sina utsläpp.
Men framför allt skapar vi förändring där
det märks – hos de människor som hamnar
mitt i naturkatastrofen eller på annat sätt
drabbas av extremväder runt om i världen.
I vår roll som världens främsta katastroforganisation är vi ofta först på plats när
en katastrof sker och vi stannar kvar när
stormen är över.
Men de viktigaste åtgärderna sker ofta
innan något har hänt. Genom förebyggande arbete kan Röda Korset hjälpa till att
bygga lokal motståndskraft hos människor
som ingen annan når. För dem kan det vara
skillnaden mellan liv och död.

Tema Klimatförändringar — Inblick

Av Nils Sundström — Foto Marie Sparréus och Jonathan Nackstrand/TT

Sommarens insats blev en av
Röda Korsets hittills största i Sverige
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När skogen brinner

200–250 frivilliga
arbetade varje dag via
Röda Korset med bränderna i Ljusdal. Många
av de frivilliga kom från
närområdet. Den yngsta
var 16 år och den
äldsta runt 80.

22
… fastigheter, varav
ett permanentboende,
förstördes av bränderna
i Ljusdals kommun.
Ingen person blev
allvarligt skadad.

Sommaren 2018
är den varmaste
uppmätta någonsin
i Sverige, med en
torka som skapade
omfattande skogs
bränder. Totalt
eldhärjades 25 000
hektar och skog till
ett värde av
900 miljoner kronor
gick upp i rök.

Tema Klimatförändringar — Inblick

Skogsbrand
i Korskrogen
nära Ljusdal.

E

lden lyser klart
Den lokala räddningstjänsten insåg
på toppen av
snart att bränderna var övermäktiga och
berget på andra
att massiv vattenbombning krävdes.
sidan sjön. Det
Den 18 juli kontaktades Röda Korsets
var det sista Evert
tjänsteman i beredskap av Ljusdals
Hansson och
kommunchef, som bad om understödEivor Hansson
jande hjälp. Samma dag kom uppdraget
Nordkvist såg
från MSB, Myndigheten för samhällsinnan de evakuerades från sitt hem
skydd och beredskap, om att samordna
i Enskogen i Ljusdals kommun. Här
de spontanfrivilliga som ville hjälpa
härjade en av sommarens värsta
i kampen mot de många skogsskogsbränder.
bränder som rasade på flera
– Polisen kom, de sa att vi
håll i landet. Röda Korset
hade 20 minuter på oss att
beslutade då att den nationella
packa. Vi tog med mediciner,
krisledningen skulle gå upp
foton och smycken, berättar
i stabsläge.
Eivor Hansson Nordkvist.
I två och en halv vecka bodde
I Ljusdal ville räddningstjänsde hos vänner och på camping –
tens samordnare ha Åsa Älander
Åsa Älander
i ovisshet om hemfrån den lokala rödamet fanns kvar. Men
korskretsen som indet gjorde det, tack
satsledare – de hade
vare den massiva
jobbat ihop tidigare.
Vi har fått många
brandbekämpningen.
Till vardags arbetar
Till och med tomatÅsa på kommuntack från brand
plantorna överlevde.
kansliet i Ljusdal.
männen och känner
– Det första jag
När frågan kom hade
gjorde när jag kom
hon semester – men
att vi lyckades skapa
hem var att hissa flagatt ställa upp var
en lugn oas mitt i det självklart.
gan. Jag är otroligt
tacksam över all den
– Jag har varit
kaos som rådde.
hjälp vi fått, säger
medlem i Röda KorEvert Hansson.
set i 40 år och kände
att det är detta jag har tränat på i alla år.
Sammanlagt härjade tre stora skogsAllt föll på plats, säger hon.
bränder samtidigt i Ljusdals kommun.
I tre veckor jobbade Åsa Älander
Troligen startade bränderna av blixtintensivt. Hon koordinerade arbetet för
nedslag den 14 juli.
de 200–250 volontärer som varje dag,

Eivor och Evert
Hansson Nordkvist evakuerades från sitt hem
i Enskogen.
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Under sommarens skogsbränder tog Sverige emot det största
samlade stödet med brandbekämpningsresurser inom EU någonsin.
Viktig hjälp kom även från mängder av volontärer, som
samordnades av Röda Korset.
– Det här visar vilken enorm kraft och engagemang som finns
bland de frivilliga, säger Anders Sjöstrand, verksamhetsutvecklare
för lokal beredskap på Röda Korset.

Tema Klimatförändringar — Inblick

Foto Marie Sparréus, Mikaela Kotschack Thurn och Johan Löf

Röda Korset insats
vid skogsbränderna,
steg för steg
I mitten av juli
blossar skogsbränder upp på flera
håll i landet. Den
långvariga torkan
gör att de sprider
sig snabbt.
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Röda Korset får
frågan av MSB
om att ansvara
för den nationella
samordningen av
frivilliginsatser.
Frivilliga kan
anmäla sig på
webben. Första
dygnet spontananmäler sig tusen
personer.
Röda Korset
skickar en krisinsatsledare till de
värsta bränderna
i Ljusdal och Sveg
för att bedöma de
fortsatta behoven
av hjälp.

350
… och fler än
350 förstahjälpare
och krisstödjare
från Röda Korset
deltar i kampen
mot skogs
bränderna.

Rödakorskretsar
runt om i Sverige,
bland annat
i Ljusdal-Järvsö,
drar igång sina
insatser.
Röda Korset
centralt går upp
i stabsläge.
Företagspartners
kontaktas och kan
snabbt bidra med
förnödenheter och
logistik etc.
Dialog förs
med drabbade
kommuner för att
koordinera frivilliga, förstahjälpare
och krisstödjare.
Sammantaget
under skogsbränderna anmäler sig
6 116 personer
som frivilliga …

Anders Hjärp, flygsamordnare för
Västernorrland, och Martin Ärnlöv,
Generalsekreterare för Svenska Röda
Korset, på plats i Sundsvall.

Tre av de största bränderna fanns i Ljusdals
kommun i Hälsingland och kallades ett tag
”osläckbara”. Bränderna är nu under kontroll
men väntas vara helt släckta tidigast vid jul.

dygnet runt, understödde de 600–700
rådde, säger Åsa Älander, som menar
brandmän och hemvärnssoldater som
att stödet från Röda Korset centralt har
kämpade mot bränderna.
varit avgörande:
Det huvudsakliga arbetet bestod
– Nationella staben hjälpte till med
i att se till att det kom fram mat, dryck
krissamordning och kontakter med våra
och andra förnödenheter till alla i fält.
företagspartners när vi behövde sängar
Brandbekämpare blev också omplåstraoch andra förnödenheter, säger hon.
de av förstahjälpare och
när byar skulle evakueras
Anders Sjöstrand är
verksamhetsutvecklare
fick de boende – sammanlagt 150 personer
för lokal beredskap på
– hjälp med sängplatser,
Röda Korset och ingår
De kretsar som
mat och hjälp av krisi den nationella staben.
varit
inblandade
stödjare.
Han var tidigt på plats
har varit helt
Den lokala staben för
i Ljusdal och Sveg för att
logistik och de frivilliga
bedöma hur Röda Korset
f

antastiska.
insatserna sattes upp på
kunde göra störst nytta.
det gamla militärområdet
– De inblandade kretFönebasen i Färila. Där fanns även plats
sarna har varit helt fantastiska. Det här
för vila och återhämtning för brandvisar att vi har en viktig roll att fylla vid
männen. Vid Lassekrog kunde brandstora händelser där det offentliga har
bekämparna hämta varmt kaffe, snacks,
begränsade resurser. Genom att hjälpa
godis och vatten.
till med mat och leveranser förlänger
– Vi har fått många tack från brandvi uthålligheten hos de som släcker
männen och känner att vi lyckades
bränderna, men vi kan också ta hand
skapa en lugn oas mitt i det kaos som
om inkommande gods och gåvor som

Tema Klimatförändringar — Inblick

Experten
kommenterar
Johan Kuylenstierna,
adjungerad professor
vid Stockholms universitet
och vice ordförande
i Klimatpolitiska rådet.

”Extremsommaren
är en varningsklocka”

Ett exempel på de frivilligas insatser i
Ljusdal var de matpaket till alla ute i fält
som sattes ihop på Färilaskolan. Som
mest distribuerade Röda Korset 1 100
lagade mål mat två gånger om dagen till
alla brandbekämpare och volontärer.
Åsa Älander är imponerad av alla frivilliga insatser och de företag som ställt
upp med förnödenheter:
– Det här har verkligen berört alla,
och alla har bidragit på sitt sätt. Det är
härligt att se hur folk sluter upp och
hjälper till mot samma mål.
I mitten av augusti var skogsbränderna i Ljusdal under kontroll och det
fanns inga öppna brandhärdar. Men under marken, även på flera meters djup,
finns farliga glödhärdar och nyckfulla
myrbränder. Det gör det förenat med
livsfara att röra sig i brandområdena.
– På så vis fortsätter bränderna
åtminstone till jul. Den stora skogsbranden i Västmanland för några år sedan
var helt släckt först i mars månad året
därpå, säger Åsa Älander.

lobalt sett har medeltemperaturen
ökat med cirka en grad sedan
1880-talet. I princip är den samlade vetenskapen överens om att
det till stor del beror på människans påverkan.
– Som enstaka händelse är den här sommaren inget bevis på klimatförändringar. Men den
är ett exempel på hur det skulle kunna bli
i framtiden – och det i en närmare framtid än vi
trott. Det är varningsklocka vi bör ta på allvar,
säger Johan Kuylenstierna. Han fortsätter:
– Temperaturhöjningen är ännu högre på
våra nordliga breddgrader. Den har i flera år
gjort att isutbredningen i Arktis är låg och att
glaciärer – som på Kebnekaise – smälter.

G

Anders Sjöstrand

Som mest
 istribuerade
d
Röda Korset 1100
lagade mål mat två
gånger om dagen
till brandbekämpare
och volontärer. Maten
tillagades på centralköket i Ljusdals kommun, och matpaketen
gjordes i o
 rdning på
Färilaskolan.

Mycket tyder på att klimatförändringarna nu
accelererar.
– När jorden blir varmare kan atmosfären
innehålla mer vattenånga. Det gör att det finns
mer energi i atmosfären och att vädret kan öka
i intensitet, säger Johan Kuylenstierna.
Han anser att tekniska innovationer och livsstilsförändringar krävs för att motverka klimatförändringarna. Liksom att återbeskoga regnskogar
och se över vår egen markanvändning.
– I Sverige har vi historiskt dränerat mycket
mark. Det är en strategi jag tror vi måste se
över för att få tillbaka förmågan att hålla kvar
mer vatten i markerna.
Politiken spelar en avgörande roll för att få
till stånd nödvändiga förändringar globalt. Men
Johan Kuylenstierna anser att även den civila
beredskapen måste diskuteras och förbättras.
Frivilliga kan spela en viktig roll i en region som
drabbas av en kris.
– Vi lever i en slags trygghetsbubbla och
måste bli mer realister, utan att för den skull bli
alarmister, säger han.
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myndigheter inte kan hantera, säger
Anders Sjöstrand och fortsätter:
– Exempelvis transporterade vi de
piloter som körde brandflygplanen mellan flygplatsen i Sundsvall och hotellet.
Våra företagspartner hjälpte till med
hyrbilar och tågbiljetter.
Röda Korset centralt tog även emot
anmälningar från spontanfrivilliga som
ville hjälpa till med skogsbränderna –
totalt över 6 000 personer.
– Röda Korsets insatser mot skogsbränderna blev större än under flyktingkrisen 2015–2016, även om vi då var
igång en längre tid på förläggningar och
andra boenden, säger Anders Sjöstrand.

Årets extremsommar med de många skogsbränderna
i Sverige är en varningsklocka – och vi måste ta den
på allvar. Det anser Johan Kuylenstierna, hållbarhetsexpert och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.
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Mötet — Sverige

Foto Marie Sparréus

Vill du också bli
volontär?
Läs mer och anmäl
dig på redcross.se/
engagera-dig

I Färila utanför Ljusdal
jobbade Kadriye och
de andra volontärerna
i skift, 24 timmar om
dygnet när skogen
brann.

Kadriye Bakir, volontär
vid skogsbranden i Ljusdal:

”Det var skönt
att få hjälpa till”

Bränderna
gjorde ont i mitt
hjärta.

är det börjande brinna
i skogen kände jag direkt
att jag ville göra något. Jag
drabbades inte själv men
det kändes så hemskt. Att
höra om eldsvådorna gjorde ont i mitt
hjärta, jag vill inte att vårt land ska
brinna upp.

N

Jag anmälde mig direkt som volontär
och fick dela ut mat och dryck till dem
som bekämpade elden. De kom i en
strid ström och vi lastade in påsar med
mat och vattenflaskor på löpande band.
Det var varmt och röklukten stack
i näsan. Alla var supernöjda över att vi
var på plats.
Allt vi ville var att eländet skulle ta
slut och jag såg så mycket engagemang.
Vi i lilla Sverige hjälps åt i såna här
lägen! Det är jättebra tycker jag. För mig
var det skönt att få hjälpa till.

Foto Marie Sparréus

En bättre värld — Resultat

Viktiga volontärer
Hjälp från våra
företagspartners

Under sommarens
skogsbränder spelade
Röda Korset en viktig
roll. Mängder av volontärer, förstahjälpare och
krisstödjare slöt upp vid
räddningsarbetet runt
om i landet.

För att ytterligare stärka
kris- och katastrofberedskapen i Sverige samarbetar Röda Korset med
flera företag. Tack vare det
kunde man svara upp mot
akuta behov från dag ett.
Exempelvis stod Hertz för
hyrbilar, Preem för tankning
av personbilar, Bring för
transport av förnödenheter
och SJ för fria resor för
Röda Korsets volontärer.
Utöver detta skänktes:

”För Röda
Korset var det en
självklarhet att
im
 öjligaste mån
bidra till räddnings
insatserna vid
sommarens
skogsbränder
i Sverige. Jag är
mycket stolt över
det jobb vi utförde
tillsammans.”
Martin Ärnlöv,
 eneralsekreterare 
G
Svenska Röda Korset.
Här på plats i Ljusdal
tillsammans med volontären
Marita Avander
Bergstedt.

87

31

I Ljusdal fick 87
personer första h
 jälpen
för lättare skador
som skavsår, ytliga
sår, b
 rännskador och
utmattning. Röda Korset
gav även psykologisk
första hjälpen.

I Sveg hjälpte totalt
31 medlemmar ur Norska
Röda Korsets Hjelpekorps
till. Tillsammans med
10 personer ur svenska
Första hjälpen-gruppen
stöttade de insatspersonal
och övriga volontärer
med krisstöd och omplåstring av ytliga sår och
brännskador.

150 000 kronor
från M
 ellanskog till
Röda Korsets
Katastrofhjälp.

260
sängpaket med säng,
lakan, täcke och handduk
från IKEA i Sundsvall,
Borlänge och Kungens
Kurva.

6 116
En stor del av
Röda Korsets nationella
arbete görs via de
800 lokala kretsarna.

Så många frivilliga har
anmält sig sedan insatserna
startade den 18 juli.

30–50%
… av de insamlade medlen till Röda Korsets
Katastrofhjälp går till nationellt arbete i Sverige.

Över 15 000 flaskor
vatten skänks av bland
andra Carlsberg och
Coca-Cola.
Dessutom bidrog bland
andra ICA och Lantmännen
med mat och förnödenheter,
Clas Ohlson med arbetskläder och andningsskydd
och Moxter i Östersund med
120 par kängor.
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I Ljusdal hjälpte Röda Korsets förstahjälpare till med lättare
skador som ytliga sår och brännskador.

Tema Klimatförändringar — Inblick

För att göra ett enda par
bomullsjeans krävs
i genomsnitt 8 000 liter
vatten. Det motsvarar drygt
50 välfyllda badkar.

1,2
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miljarder
Koldioxidutsläppen från
textilproduktion är 1,2
miljarder ton varje år. Det
är mer än de sammanlagda
utsläppen från all flygtrafik
och all trafik till havs.

Syntetkläder (till exempel
polyester) står för
mikroplastutsläpp till haven
motsvarande mer än
50 miljarder plastflaskor
varje år.

13, 5
En T-shirt som återvinns
sparar 13,5 badkar fyllda
med vatten, 5–6 kilo koldioxid och upp till sex kilo
kemikalier.

Källor: Ellen MacArthur
Foundation, Global Fashion
Agenda och Water Footprint
Network. Alla siffror är
ungefärliga.

Text Ida Thunberg — Foto Ida Thunberg och Shutterstock

Tema Klimatförändringar — Inblick

Second hand
– hållbart på flera sätt

yxiga fynd,
Varje år tar Röda Korset hand om cirka
roliga outfits,
4 000 ton textilier. Mycket säljs i någon
kvalitetsplagg
av de nära 300 second hand-butikerna
och kläder från
runt om i Sverige.
olika tidsepoker.
Resten återvinns. Enligt Röda Korsets
Det mesta går att
klädpolicy ska man nämligen ta ansvar
hitta på second
även för gåvor som inte kan säljas
hand.
vidare. En av second hand-butikerna
Och förutom
som arbetar aktivt med hållbarhet finns
vinsten i att kunna få en ny garderob
i centrala Karlstad. Butiken är välbesökt
för en billig peng så bidrar alla second
och härlig med välsorterade kläder i alla
hand-shoppare och givare till något
tänkbara färger och former, och så en
mer:
del glas, porslin, husgeråd och andra
– Second hand är dubbelt bra! Vid
prylar.
sidan av att inte konsumera alls är
– Det som säljer allra bäst är exdet näst bästa att återanvända
klusivare kläder av bra kvalitet.
det som redan finns. Det
Det efterfrågas alltid, berättar
bidrar till stora hållbarDan Borg, butiksledare.
För att få en så välfungehetsvinster varje år, säger
rande butik har Dan Borg och
Martina Bozic, verksamhetsutvecklare för second hand
de många volontärerna jobbat
på Röda Korset.
fram bra och tydliga rutiner.
– Genom att överskottet av
Varje dag får butiken in 60 kilo
Martina Bozic
försäljningen i våra butiker går
kläder, textilier och skor.
till våra verksamheter så biAllt vägs innan det sorteras.
drar man också till social hållbarhet.
Under en månad blir det runt 1,5 ton.
Det handlar om familjeåterförening,
– Vi för statistik räknat i kilo över inläxhjälp, katastrofinsatser. Listan kan
komna kläder och textilier, både för det
göras lång.
vi ska sälja och det vi skickar till återvinMartina Bozic trycker på vikten av
ning. De plagg vi bedömer att vi inte kan
att människor fortsätter att skänka till
sälja läggs i blå säckar, som också vägs,
second hand, just på grund av de dubbberättar Dan Borg.
la hållbarhetsvinsterna.
– Självklart vill vi helst ha
– Människors gåvor till oss är oumplagg i gott skick som går att
bärliga, säger hon.
sälja. Men för hållbarhetens

L

De senaste 15 åren har
klädproduktionen nästan
fördubblats. Detta beror
på en växande medelklass
globalt. Dessutom används
ett plagg idag i snitt
36 procent färre gånger
än för 15 år sedan.

25 %

Om utvecklingen i modeindustrin fortsätter
i nuvarande takt kommer
den att stå för en fjärdedel
av världens utsläppsbudget
för koldioxid år 2050.
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Världens textilproduktion släpper ut mer koldioxid
per år än all flyg- och båttrafik tillsammans.
Ett enkelt sätt att göra stor skillnad är att köpa,
och skänka till, second hand.
I Röda Korsets butiker passerar varje år 4 000 ton
textilier. Det mesta säljs, resten återvinns.

Tema Klimatförändringar — Inblick
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”Bra rutiner är A och O
för ett lyckat hållbarhetsarbete”, säger Dan Borg i
Röda Korsets butik
i Karlstad.

Under 2017 skickade
Svenska Röda Korset
drygt 1 300 ton till
textilåtervinning.

Att återanvända 1 300 ton
textil i stället för att tillverka
nytt innebär att vi bidrar till
miljöns bästa. Jämfört med
att tillverka nytt sparas
16 000 000 kubikliter
vatten (motsvarar 25 600
simbassänger), 30 ton
koldioxidutsläpp och upp
till 35 ton kemikalier.

skull tar vi gärna det extrajobb som
krävs för att ta hand även om sådant
som annars skulle slängas och brännas.
I Karlstad har Röda Korset jobbat intensivt för att få till bra och fasta rutiner
i sitt hållbarhetsarbete.
– Det är A och O. Det måste vara
tydligt och enkelt, säger Dan Borg, som
även anser det viktigt att föra statistik
för att kunna visa både givare, volontärer och allmänheten vad arbetet ger.
Många av Röda Korsets butiker jobbar
också med återbruk. I Karlstad kallas
verksamheten Re:Design och består av
en grupp som träffas regelbundet och
syr nya kläder, gardiner, väskor och
andra saker av kläder och textilier som
inte går att sälja. De nya varorna säljs
sedan i butiken.
– Karlstadbutiken är ett jättebra
exempel på hur Röda Korset tar ansvar
och jobbar för ett hållbart samhälle,
säger Martina Bozic.

Så funkar Karlstad
butikens återvinning
Varannan vecka körs cirka
50 säckar till en depå.
Var sjätte vecka går transporter
till ett textilåtervinningsföretag
i Tyskland.
Där bryts osäljbara kläder ner
till fibrer som blir till isolering,
fukttrasor och nya textilier.
De få procent som inte kan
användas till nya produkter
återvinns till energi.

Hitta din närmaste
second hand-butik
på redcross.se

Foto Alma Vestlund / Studio Emma Svensson

Tema Klimatförändringar — Inblick

Elsa Billgren är vintageexpert och van s econd
hand-fyndare. Här är
hennes fem bästa tips för
att växla om till ett mer
hållbart liv.
Tänk om!
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Din garderob kan bestå av enbart
second hand! Vi måste vänja oss av vid
att konsumera på det sätt vi gör – att gå
till snabbmatskedjor fast för kläder, med
”ta tre toppar betala för en”. Det är inte
bra, varken för miljön eller garderoben.
Du måste inte alltid köpa något nytt
om du bygger upp en garderob av
kvalitetskläder. Låt det få ta tid.

Accessoarer
Är du nybörjare och vill fynda på second hand men tycker det är svårt med
kläder i början? Börja med accessoarer! Skärp, scarves, väskor, hattar och
smycken ger mycket karaktär.

Lär dig mer
Ta reda på vad som är god kvalitet!
Har du koll så kan du bli en fyndare.
En väska i riktigt skinn, till exempel!
Den kommer att hålla och bara bli
vackrare med åren.

Köp naturmaterial
Det är bra kvalitet och håller år efter
år genom tvättar och användning.
Du kan också gå ett steg längre och
leta efter riktigt lyxiga material som
kashmir och ull. Däremot är jag mindre
intresserad av vilket märke det är på
plagget. Kvaliteten är det viktiga.

Välj second h
 and-jeans
Det finns tillräckligt med jeans i världen,
och tillverkningen är absolut inte bra
för miljön. Passformen blir dessutom
bättre med åren för jeans och andra
denimplagg.

”Du måste inte alltid
köpa något nytt om du
bygger upp en
garderob av kvalitetskläder.”

En dag med — Jessica Semenets

Jessica Semenets
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Yrke: Narkossjuksköterska inom
ambulans- och akutsjukvården
Senaste rödakorsuppdrag: Gaza,
Palestina
Ålder: 45
Familj: 17-årig son
Bor: Ludvika, Dalarna

”Vi räddar
liv varje dag”
ag vet inte hur
många liv vi har
räddat men det
är många. Jag har
jobbat varje dag
de senaste två
månaderna. Vi
kämpade sida vid
sida, jag och mina
kollegor som jag egentligen kom hit för
att utbilda i akut traumavård för ett år
sedan. När oroligheterna i Gaza eskalerade blev läget ett annat. Då var det bara
att rycka in och jobba skarpt, allt för att
rädda liv. Vi har kämpat ihop och stoltheten jag känner är svår att beskriva.
Jag har varit här i Palestina tidigare.
Det var 2014 och då var det krig. Nu är
det annorlunda. När helgen närmar sig
går vi in i ”emergency mode”. Vi vet att
det blir oroligheter efter bönestunden.
Vi vet att många kommer att skottskadas i samband med demonstrationerna
och behöva vård. Vi vet att vi kommer
att få jobba hårt.

J

Varför gör jag det här? För att visa
att det inte spelar någon roll var man
kommer från eller vem man är. Man,
kvinna, muslim, kristen – för mig spelar
det ingen roll. Jag kan göra skillnad. För
mig handlar det om ”humanity”.
Ett år går så otroligt fort! När ni läser
det här är jag hemma i Sverige igen.
Men snart är jag säkerligen på väg ut på
uppdrag igen.

Foto Privat och Alyona Synenko

En dag med — Jessica Semenets

06.10
Mitt arbete är tufft. För
att klara av det börjar
jag dagen med en tidig
promenad på stranden.
Det är lugnt, fiskebåtarna
är på väg ut, det enda
som hörs är vindens brus.
Här hämtar jag kraft
inför dagens jobb.

Med minimala
resurser och ständiga
strömavbrott lyckas
vi ändå ge vård och
rädda liv på sjukhusen
i Gaza.

9.50

10.27
Mitt under lektionen
kommer ett barn in akut till
sjukhuset. Han har råkat
ut för en drunkningsolycka
och är livlös. På grund av
vattenbristen samlas vatten
i stora tankar och pojken
har trillat ner i en sådan.
Vi får igång hans andning
men behöver snabbt få upp
kroppsvärmen. Eftersom det
är brist på värmefiltar på
sjukhuset så delar jag med
mig av min egen kropps
värme. Han överlevde!
Vilken lättnad.

Sjukhusen drivs med
 eneratorer. Det är rätt
g
ofta som de inte fungerar,
då blir det tyst och mörkt.
Ibland händer det mitt
under en operation.

13.21
Vi vet att det går snabbt
mellan lugn och totalt
kaos. På en kvart kan
det komma 20 patienter
som alla är allvarligt
skadade.
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Jag kom till Gaza för
att bidra till att öka
kapaciteten på sjukhusens
akutmottagningar. Mycket
handlar om att strukturera
arbetet, hitta rutiner och
att öva tillsammans med
sjukhusets personal. Här
tränar vi på att intubera.
Det behöver man göra för
att patienten ska få fria
luftvägar.

En dag med — Jessica Semenets

Det finns tillgång till vård
i Gaza, men den är eftersatt.
Det är ont om personal och
brist på läkemedel, handskar,
sprutor och annat som behövs
på en akutmottagning.

30 — Röda Korset Magasin — #3 2018

13.27
Här kommer fredagseftermiddagens
första patient. Vi är ute och möter
upp vid ambulansen när den rullar in.
Nästan alltid är det mycket bråttom!

13.50
Alla hjälpande
händer behövs.
Därför jobbar
många läkar- och
sjuksköterskestudenter
som volontärer på
sjukhuset.

14.02
En man är skottskadad i levern, huvudet och benet. Jag har orange väst på mig, vilket betyder
att jag egentligen har till uppgift att prioritera
patienterna vid ankomsten, att se till att de med
värst skador får hjälp först.
När vi har många patienter på en gång är
vi tvungna att frångå rutinen. Alla är i lika stort
behov av hjälp, alla är kritiskt skadade så vi
måste hjälpas åt. Det viktigaste är att stoppa
blödning och få patienterna till operation så
snabbt som möjligt.

19.07
Ambulanserna kör i skytteltrafik långt in på kvällen.
Ofta med tre, fyra skadade
åt gången. Min arbetsdag
blir lång men jobbet vi gör
är viktigt. Det räddar liv.

Foto Olle Hallberg

Röda Korset svarar — Sanitet

Vart tar allt bajs vägen?
ra fråga! Faktiskt
en av de viktigaste att lösa
vid en katastrof,
till exempel i ett
flyktingläger,
men som många
inte tänker på.
För oss här i Sverige är det så självklart att kunna spola
på toaletten, eller beställa hämtning
när utedasset är fullt på
sommarstället. Men i
ett flyktingläger är det
många människor som
lever mycket trångt,
ofta med få toaletter.

B

Därför jobbar vi i Röda Korset mycket
på det här – både i akuta katastrofinsatser men också genom att utveckla nya,
mer effektiva lösningar. För även om vi
sätter upp många toaletter och handfat
är det inte säkert att problemet är löst.
Vi måste fortfarande tömma toaletterna
när de blir fulla och ta hand om avfallet,
och det är ofta svårt. Det kanske inte
går att komma fram med transporter
och det kan vara svårt att hitta en säker
plats i själva lägret där avfallet kan tas
om hand utan att det riskerar att sprida
smitta.

31 — Röda Korset Magasin — #3 2018

Många väljer då att göra
Caroline
sina behov i naturen.
Gårdestedt
Problemet med det är att
bakterier och virus från framförallt avföring riskerar att komma i kontakt med
sjöar och vattendrag där människor
hämtar vatten för att dricka, tvätta och
laga mat. Till exempel kan avföringen
spolas dit när det regnar. Ofta saknas
också möjlighet att tvätta händerna, vilket gör att smitta lätt förs vidare. Varje
dag dör tusentals människor i världen
i diarrésjukdomar, särskilt små barn.
Genom att bygga latriner eller toaletter
där avföringen tas om hand på ett säkert sätt, och där människor kan tvätta
händerna, kan vi rädda många liv.

Flyktinglägren i Cox´s Bazaar
i Bangladesh ligger i ett kuperat landskap. För gravida,
äldre och sjuka är det svårt
att ta sig till de orangea
toalettskjulen.

Ett spännande projekt som vi jobbar
med kallas ”Från usch till resurs”. Målet
är att göra avföring fri från smittsamma
virus och bakterier så att det kan användas som till exempel gödsel. Tekniken
används redan här i Sverige, men vi
vill anpassa den för att kunna fungera
i mobila containrar. Då kan vi hantera
avföring från tusentals människor varje
dag, exempelvis i ett flyktingläger, och
på så vis rädda många liv. Samtidigt
bidrar vi med en naturlig produkt som
gynnar jordbruket och miljön.
Caroline Gårdestedt
Katastrofrådgivare på Röda Korset

ÄL L
BESTtter till

!
e
etik pparna
la
julk

Även om det är långt kvar till jul kan du redan nu göra en medmänsklig
gärning som värmer. För när du beställer Röda Korsets julklappsetiketter
går pengarna bland annat till vår besöksverksamhet för ensamma
människor på sjukhus och i deras hem. Med din hjälp kan vi se till att
någon lyssnar på dem och på så sätt bryta den tystnad som många
upplever, speciellt under julhelgen.

För bara 60 kronor får du 18 julklappsetiketter plus brev- och sigillmärken.
Årets illustratör är Li Söderberg. Beställ senast 19 december för att få
dem före jul. Gå in på www.redcross.se/jul för att beställa dina etiketter!

Årets etiketter görs av Li Söderberg. Bilden visar förra årets etiketter.

EN OMTANKE
SOM VÄRMER

