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Hit går pengarna / Nio fakta om kärnvapen

Hjälp till migranter i Bosnien / Brings förare är redo

# 2

Tema:
Krisberedskap

Under de senaste åren har Sveriges säkerhet utmanats på
olika sätt. Samtidigt har det offentliga allt mindre resurser,
och få svenskar har tillräcklig krisberedskap. Hur redo är
samhället egentligen? Vilken roll kan Röda Korset fylla?
Och vad kan du själv göra för att förbereda dig?

UTBLICK NORDKOREA

MJÖLKKO GER FRAMTIDSHOPP

R Ö D A K O R S E T S VA R A R

Här är nära hälften av
befolkningen undernärd

Familjen i Bangladesh fick
hjälp av Röda Korset

” Va d ä r s k i l l n a d e n m e l l a n
hungersnöd och svält?"

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 56 ideella
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för
människor, djur och natur. En av dessa organisationer är
Svenska Röda Korset.
Hur är det då, kan en lott lindra mänskligt lidande? Nej,
tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det sättet.
Men alla 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 till Svenska Röda Korset för allt ni gör, och stort
tack till alla som har en lott – ni möjliggör så mycket!
Sandra Dahlberg
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

Foto Magnus Glans, Niklas Björling
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Citera oss gärna, men ange källan!
Nästa tidning kommer 11 september.
Omslagsbild: Illustration av Martin
Isaksson. Foto av Marie Sparréus,
Birger Lallo och Shutterstock.
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.

K

En persons engagemang kom att
betyda särskilt mycket för Muhammad och hans son. En kvinna hörde
av sig och erbjöd dem att bo tills
vidare i familjens gästhus på tomten
utanför Stockholm. Ja, annars stod
det ju bara tomt, sa hon. Bättre
då att det kom till användning.
Muhammad och Hossad flyttade in,
fick tak över huvudet och möjlighet
att sova ostört i en varm säng i stället för på den kalla, fuktiga marken
under bron. Lösningen är tillfällig
och oron för framtiden består så-

Frågor? Vi hjälper dig gärna. Hör
av dig till Röda Korsets Infoservice.
Tel. 0771-19 95 00 eller e-post
info@redcross.se

Innehåll

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

4 En bättre värld
Med din hjälp kan Röda Korset
hjälpa människor i utsatthet,
världen över, varje dag. Se
här hur pengarna fördelas!

Vill du ge en gåva?
Bankgiro: 900-8004
Swish: 900 80 95
redcross.se

3041 0934

klart, men den gav välkommen tid
för vila och återhämtning. Tack!
Engagemang kan se ut på så
många härliga sätt. I detta nummer
möter du flera exempel, inte minst
i vårt temareportage om krisberedskap. Ramsen kör budbil på Bring
men lär sig även att rädda liv genom
att gå Röda Korsets utbildning
i Första hjälpen. Underbara
Clara i Västerbotten preppar.
Och Maj Gottarp i Sundsvall
är, tillsammans med de andra
i Röda Korsets lokala beredskapsgrupp, redo att agera
dygnet runt i händelse av
kris. Bara för att nämna
några. Och fler engagerade ska det bli. Röda
Korset har som mål
att år 2025 ha 20 000
volontärer som är
redo att agera i kris.
Är du en av dem?
Anna Bergén
Redaktör

5 Mötet
Sujana i Bangladesh älskar sin
ko. Läs om hur hjälpen från Röda
Korset förändrade familjens liv.
28 En dag med
På Röda Korset i Örebro möts
svenska och nyanlända familjer
via ett mentorskapsprogram.
31 Röda Korset svarar
Röda Korset pratar oftare om
hunger eller hungersnöd, än
om svält. Varför är det så?

Sverige behöver ökad
krisberedskap, både på
samhälls- och individnivå.

10 Tema: Krisberedskap
Under de senaste åren har Sveriges säkerhet
utmanats vid flera tillfällen. Hur kan vi gemensamt
öka vår krisberedskap? Vilket ansvar har du som
individ för att förbereda dig? Och vilken roll kan
Röda Korset spela i framtiden?
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Röda Korset Magasin ges ut fyra
ggr/år och distribueras till bl a Röda
Korsets medlemmar och månadsgivare. Tidningen vilar på samma
värdegrund som Röda Korset och är
politiskt och religiöst obunden.

ommer du ihåg
Muhammad som vi
berättade om i förra
numret av Röda Korset
Magasin? Han som,
tillsammans med sin son Hossad,
sov under en motorvägsbro utanför
Stockholm? Reportaget om det växande skuggsamhället väckte stort
engagemang och många har hört
av sig via brev och samtal, vilket jag
som redaktör alltid uppskattar.

En bättre värld — Återkoppling

Av Anna Bergén — Foto Corrie Butler

Insamlingskostnader
– för att kunna samla
in ännu mer pengar.

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

Verksamhet i Sverige
– t ex vård till krigs- och
tortyrskadade, krisberedskap och insatser
för att minska isolering
och utanförskap.

12%

45%

Hit
går dina
pengar
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6%

37%
Administration
– för att kunna arbeta
långsiktigt och
säkerställa att
hjälpen finns
på plats före,
under och efter
en katastrof.

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

Rent vatten till
200 personer
i en vecka.

Mat för
2 personer en
hel månad.

100 påsar
nötkräm till
undernärda barn.

1 första hjälpen-kit
som ger människor
livsviktig vård.

Din gåva
gör skillnad
Röda Korset hjälper människor i kris och katastrof
– varje dag, världen över. Det kan vi göra med
hjälp av ditt och alla andras bidrag. Tack!

351

Under 2018 samlade
Svenska Röda Korset in
totalt 351 miljoner kronor.

Så många är
vi i Sverige:

94 500
månadsgivare

115 400

Vill du vara med?
Anmäl dig som månadsgivare,
medlem eller volontär på redcross.se.

Mary Abuk i Aweil East, Sydsudan.

medlemmar

Brunnen sparar pengar och tid för Mary

26 000

Mary Abuk har äntligen fått vatten. Röda Korset har borrat
en brunn i hennes by och nu är den invigd.
– Jag är mycket lycklig, nu kan vi använda våra pengar
till mat i stället, säger hon.
Förr tvingades Mary köpa vatten eller vandra tre timmar
till en källa.

volontärer

Av Anna Lithander — Foto Donald Boström

Mötet — Bangladesh

Yunus Ali, Jamalpur, Bangladesh:

”Min fru älskar kon
mer än livet självt”
Vår ko är
värd mycket
mer pengar
i dag än när
vi köpte den.

arje år stiger vattnet i floden
invid byn och markerna
svämmar över. För två år sedan var översvämningen så
kraftig att vi var tvungna att
fly härifrån. Delar av byn förstördes och
åkrarna likaså. Röda Korset hjälpte oss
med det nödvändigaste, som mat. När
vi efter två månader kom tillbaka stod
vårt hus kvar, men väggarna i plåt hade
rostat och det var inte i bra skick.

V

Vi var en av de fattigaste familjerna i
byn och livet var tufft. Jag hade inget
jobb, vi hade inga pengar. Röda Korset
hjälpte oss så att vi kunde köpa en ko.

Det har gjort all skillnad för oss! Livet
har verkligen förändrats. Vår ko ger oss
mjölk varje dag. Den räcker både till oss
i familjen och till att sälja på marknaden. Det gör att vi får en inkomst och
kan köpa mat. Vi har också råd att ge vår
dotter utbildning. Vi kan köpa pennor,
böcker och betala skolavgifter.
Varje dag går jag långt för att vår ko ska
få grönt gräs att äta. Kon är värd mycket
mer pengar i dag än när vi köpte den
och dessutom har den nyss fått en kalv!
Vi mår bra nu. Min fru Sujana säger att
hon älskar vår ko mer än livet självt.
Nu finns det hopp för framtiden.
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Yunus Ali med familjen och
deras fyrbenta inkomstkälla.

Av Anna Bergén — Foto Marie Sparréus

På gång

11 000 000
Ramsen Jano, förare på Bring, ska få
utbildning i första hjälpen och krisstöd.

Fyra frågor till …
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… Sofia
Andersson,
landansvarig
för Jemen
på Svenska
Röda Korset.

… människor har tvingats på flykt till
följd av kriget i Syrien som nu gått in
på sitt nionde år. Källa: IOM/FN

Sofia Andersson

Det sägs ibland att hjälpen
inte kommer fram som den
ska i Jemen. Är det så?
– Hjälpen kommer fram, även om
det ibland går frustrerande långsamt på grund av den väpnade
konflikten. Vi arbetar flexibelt och
snabbt, ibland under korta fönster
av vapenvila. Detta lyckas vi göra
tack vare att Jemenitiska Röda
Halvmånen finns på plats över
hela Jemen. I de delar av landet
där det inte pågår aktiva strider,
är den största utmaningen att
import av varor tar lång tid.
Vilken sorts hjälp ges i Jemen?
– Efter år av våldsam konflikt är
befolkningen i behov av allt från
sjukvård till mat, vatten och tak
över huvudet. Vi förser människor
med mat och rent vatten, men
även med primär- och akutsjukvård via våra hälsokliniker,
sjukhus och ambulanser.
Hur jobbar Röda Korset lokalt?
– Jemenitiska Röda Halvmånen
och lokala volontärer är grunden
för allt det arbete vi gör i landet.
Sjukhus och hälsokliniker drivs av
utbildad sjukvårdspersonal från
Jemenitiska Röda Halvmånen
med stöd från internationella
delegater. Tillsammans räddar
vi liv genom att exempelvis dela
ut vatten och lära ut hur man
skyddar sig mot sjukdomar som
kolera, en insats som är väldigt
viktig när hälften av befolkningen
saknar tillgång till rent vatten.

”Det känns jättebra
att vi kan hjälpa till”
Logistikföretaget Bring var en av många aktörer som hjälpte till i Röda Korsets
insatser vid förra sommarens skogsbränder. Nu inleds ett långsiktigt samarbete
kring nationell beredskap – och Brings förare får utbildning i första hjälpen.
amarbetet stärker Röda
Korsets verksamhet genom att
Bring upplåter lagerlokaler
runt om i landet för beredskapsmaterial. Dessutom ska
Bring hjälpa till med transporter och logistik
i samband med en eventuell nationell kris.

S

Samtidigt utbildas Brings förare och annan
personal i första hjälpen och krisstöd.
Ramsen Jano är en av dem som snart tar
sina nya kunskaper med sig ut på vägarna,
vilket han ser fram emot:

– Vi är ute på vägarna hela tiden
och ser ofta trafikolyckor. Det är jättebra
att vi nu får utbildning i första hjälpen
och kan hjälpa till om det behövs, säger
Ramsen.
Han ser också fram emot att kunna bidra
med transporterna om det sker en större
nationell kris.
– Om jag blir utkallad på uppdrag för
Röda Korset så blir jag glad och stolt.
Om någon behöver hjälp så vill jag
hjälpa till.

Hållbart tänk: Gasspisar räddar miljön
Röda Korset arbetar för att påverka miljön så lite som möjligt.
När vedeldningen i flyktinglägren i östra Bangladesh visar sig
leda till avskogning så delar man i stället ut gasspisar, som är
en mer hållbar energikälla. Av samma anledning införs i år ett
hållbart system för att hantera avfall.

Foto Shutterstock, Anna Z Ek/Mitt i

På gång

En kärnvapenfri värld
I januari presenterades utredningen om
FN-konventionen om ett förbud om kärnvapen
som regeringen tillsatt. 50 länder behöver förbinda sig till konventionen för att den ska träda
i kraft. Röda Korset anser att Sverige bör skriva
under som ett steg i rätt riktning för en värld fri
från kärnvapen.
– Genom ett tydligt och omfattande förbud
mot kärnvapen, är konventionen inte bara
rättsligt bindande utan förstärker också tabut
kring kärnvapen, säger Margareta Wahlström,
ordförande för Svenska Röda Korset.
Röda Korset var bland de första på plats
efter det att bomberna fallit över Hiroshima
och Nagasaki 1945.

3 119 595 kr

Kärnvapen har
testats vid över
2 000 tillfällen. 2,4 miljoner
människor beräknas dö av cancer
som ett resultat
av detta.
1 800 av de
kärnvapen som
finns kan avfyras inom några
minuter.
Studier av bland
andra rödakorsrörelsen visar att
världens humanitära organisationer
skulle stå maktlösa
inför en kärnvapenkatastrof.

70 000 dog
av bomberna
i Hiroshima och
Nagasaki.
Röda Korsets
sjukhus i Hiroshima
och Nagasaki
behandlar fortfarande tusentals
patienter för skador som uppkommit
efter bomberna,
både överlevande
och deras barn.
Det finns nio
kärnvapenstater
och cirka
15 000 kärnvapen
i världen.
Om bara en
knapp procent
av de kärnvapen
som finns skulle
användas får vi
en klimatkollaps
med missväxt
och massvält.

6,7 miljoner från ICAs kunder
ICAs julkampanj till förmån för Röda Korset
samlade in fantastiska 6,7 miljoner kronor
via ICA Stiftelsen. Stort tack till alla som
på olika sätt har engagerat sig!
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”Vi är kompisar,
även om de
inte kommer
ihåg mig.”
Monika Hurtig,
rödakorsvolontär på
Mälarbackens vård- och
omsorgsboende
i Bromma.

Resenärer och
medarbetare på
Swedavias flygplatser samlade in över
tre miljoner kronor
till Röda Korset under 2018. Förutom
bidrag i form av
svensk och utländsk
valuta (som lämnats
i insamlingskärl)
så har föremål och
kläder som glömts
på flygplatserna
sålts i Röda Korsets
second handbutiker. Tack!

Fler än 200 000
civila har dödats
direkt eller indirekt
av kärnvapen.
I Hiroshima
dödades
1 654 av stadens
1 780 sjuksköterskor, och 270
av 300 läkare.

Ny bok!
I boken Vi gör vad vi kan –
volontärer om flyktingmottagandet i Sverige från 2015
berättar ett 50-tal personer om
sitt engagemang, hur de grep
in med tid och pengar, kunskaper och egna erfarenheter
där samhället i övrigt inte hann
med. Ges ut av Migra förlag
i samarbete med Liv i Sverige.

9 viktiga
saker att veta
om kärnvapen

På gång

Foto Sohrab Taheri-Sohi, Henrik Radhe, Magnus Glans

Matutdelning
i Bosnien.

Landet runt
IT-kurs i
Hedemora
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För att minska
det digitala utanförskapet har
Röda Korset i
Hedemora, Södra Dalarnas sparbank och SFI startar
en kurs i IT för nyanlända.

… bra saker
som Svenska
Röda Korset
gjorde 2018

Kurserna kommer att ge
grundläggande kunskap
i office-paketet, säkerhet
på internet, bank-ID och
internetbank. Runt 100
personer kommer att delta
i kurserna som hålls två
gånger i veckan. Projektet
ska pågå i två år.

En miljon kronor
i stöd till Bosnien

Läsgrupper i Slite

u går Svenska Röda
Korset in med en
miljon kronor för
att hjälpa de mest
utsatta.
– Människor blir kvar längre än
planerat och det blir brist på både
boenden och tillgång till sjukvård,
säger Keith Mattingly, landansvarig för Bosnien på Svenska Röda
Korset. Under vintern har det varit
riktigt tufft med temperaturer nedåt
15 minusgrader.
Bosniska Röda Korsets mobila
kliniker når ut med mat, första

Hårdare gränskontroller gör att allt fler migranter fastnar
i Bosnien på sin flykt till Europa. Många saknar tak över
huvudet och varma kläder.

N

I Slite är Röda Korset
engagerat i nätverket
”Tillsammans i Slite” och
arbetar för en bra integration. Ett sätt är att, som
Susanne Thulin, engagera
sig i läsgrupper i samarbete med Solklintskolan:
– De dagarna hoppar
jag upp ur sängen, för
det är så roligt, säger
Susanne Thulin.

Rödakorsvärdar
i Varberg
I vår ska besökare på
Varbergs sjukhus erbjudas ny hjälp i form av rödakorsvärdar. Värdarna
kommer att finnas i sjukhusets reception för att
bland annat hjälpa till
med att hitta rätt och att
köra rullstol. Förhoppningen är att dra igång
i april.

hjälpen och mediciner. På flera
platser har volontärer öppnat
storkök och delar ut mat. Men
mer hjälp behövs. Svenska Röda
Korset går därför in och stöttar sin
systerförening med pengar som
bland annat ska gå till sovsäckar,
kläder och hjälp med att spåra
familjemedlemmar som kommit
ifrån varandra under flykten.
Under förra året blev Bosnien
ett allt vanligare genomfartsland
för migranter då fler än 23 000
passerade landet. Siffran väntas
öka betydligt i år.

Familjeåterförening
är en prioriterad fråga
för Röda Korset,
eftersom splittring
av familjer får så oerhört stora humanitära
konsekvenser.
Röda Korsets generalsekreterare
Martin Ärnlöv.

1. Vi bidrog till 17
akuta insatser i krisdrabbade områden
och med långsiktigt
stöd till hela 21 länder.
2. Vi förmedlade
27 miljoner kronor
med fokus på vattenförsörjning och tillgång till toaletter för
människor i Syrien.
3. Vi såg till att
180 000 människor
som flytt från Myanmar
till Bangladesh fick
vård och att över
75 000 fick ökad
kunskap om hur man
håller sig frisk genom
bra hygien.
4. Vi stöttade Jemen
med 5,5 miljoner
kronor, vilket bidrog
till att 80 procent av
befolkningen fick tillgång till rent vatten.
5. Vi gav gravida
kvinnor i Somalia
möjlighet till vård på
åtta rödakorskliniker.
Detta i ett land där
mödradödligheten är
en av de allra högsta
i världen.

LÄNGE LEVE LIVET!
Katastrofer kan komma plötsligt och
oväntat. Människor skadas och dödas.
Men Röda Korset är på plats och räddar liv.
Och du kan vara med och göra skillnad.
Varje bidrag gör det möjligt för oss att
fortsätta kampen för livet – och allas rätt
att leva det fullt ut. Ditt arv kan rädda liv.
Vill du veta mer?
Kontakta Röda Korsets Infoservice på
0771-19 95 00. Eller beställ vår broschyr
på stod.redcross.se/testamente

Boka ert nästa möte med BokningsBolaget
så bidrar du till en bättre värld!
Varje år skänker BokningsBolaget 25-50% av sin vinst till
Rädda Barnen, Röda Korset och Världsnaturfonden WWF.
Sedan starten år 2000 har vi totalt skänkt över tio miljoner kronor.
KO N F E R E N S • KO N G R E S S • M ÖT E N • K I C KO F F • U T L A N D S R E S O R • E V E N T • F E S T

J U B I L EU M • A K T I V I T E T ER • I N N EH Å L L • TA L A R E • U N D ER H Å L L N I N G • LOG I S T I K
Kontakta oss så bjuder vi på 1 timmes
fri konsultation! Uppge koden RK2019.

08-506 285 00 | info@bokningsbolaget.se

Tema — Krisberedskap

Av Karin Strand, Anna Lithander — Illustration Martin Isaksson

Skogsbränder, vattenbrist, terrorattentat, cyberattacker och omfattande strömavbrott – under de
senaste åren har Sverige utmanats vid flera tillfällen.
Samtidigt har den offentliga sektorn allt mindre resurser
för att hantera kriser. Och endast en av tre svenskar tror
att de klarar sig en vecka utan el och rinnande vatten.
Nu är frågan: Hur redo är vi egentligen?
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Tidigare krissituationer
Sverige ställts inför

Skogsbränderna i
Västmanland, juli 2014

Diskoteksbranden
i Göteborg,
oktober 1998

Översvämningarna
i Skåne, juni 2016

Foto Marie Sparréus,
Magnus Glans, Shutterstock

Tema — Krisberedskap

Generell ökad beredskap

Strömavbrotten i Sollefteå,
december 2018

Försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges
närområde, Europa
och världen

Skogsbränderna i stora
delar av Mellansverige,
juli 2018

Attentatet på
Drottninggatan,
april 2017

etra Jansson bor
på Vätö i Rosla
gen där stormen
Alfrida drog fram
som värst under
vintern. Här
blev tre veckor i
januari strömlösa,
mörka och kalla
för tusentals människor i området.
– Man känner sig bortglömd när
dagarna går och ingenting händer. Jag
eldar, virkar, matar hönsen och väntar.
Inte känner man sig fräsch, så det är top
pen att få komma hit till värmestugan

P

för en dusch och en pratstund, sa Petra
Jansson när vi träffade henne i Röda
Korsets tillfälliga värmestuga i Vätö sko
la, där de drabbade kunde ta en dusch,
dricka varmt kaffe och fylla på vatten.
Många av öborna var besvikna på
kommunen, på att det tog så långt tid
innan information kom ut och tappstäl
len för vatten öppnades. Träden låg som
plockepinn i skogen, många föll över
elledningar och hus och det tog veckor
innan alla vägar var röjda.
– Gå in och titta på hemsidan, sa de
i radion. Men hur skulle det gå till utan
nät och el? Röda Korset var både snabb
are och bättre, säger Petra Jansson.
Désirée Lundberg, ordförande för
Röda Korset på ön, drog igång värme
stugan ett par dagar efter stormen.
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Stormen Alfrida med
påföljande strömavbrott,
januari 2019

Tema — Krisberedskap
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Skogarna i Uppsala och
Roslagen drabbades
hårdast av stormen Alfridas
härjningar i januari i år.

Foto Magnus Glans

Man känner sig
bortglömd när
dagarna går och
ingenting händer.

– Jag var ju själv drabbad och hade
ingen el. Jag tänkte att nu måste vi göra
något. Vi åkte runt med lappar och satte
upp på ön, det gick ju inte att använda
sociala medier eller annat, berättar hon.
”Samhällets förmåga att förebygga
och hantera kriser – och ytterst krig –
bygger på att kommuner, landsting,
myndigheter, näringslivet och inte
minst den enskilde har nödvändiga
förmågor och kunskaper.” Så skriver
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, på sin hemsida.
Samtidigt vittnar de senaste årens
attentat och incidenter om hur sårbart
vårt samhälle faktiskt är:
”Röda Korsets värmestuga blev snabbt en samlingsplats
• Vi är helt beroende av elektricitet
för Vätöborna som inte hade någon el”, berättar Désirée
för vattenförsörjning, uppvärmning,
Lundberg, ordförande för Röda Korset på ön.
kommunikation och transporter.
• Naturkatastrofer som svåra stormar,
skogsbränder och översvämningar blir Anneli Bergholm Söder är chef för den
mer frekventa och mer extrema.
operativa avdelningen på MSB. Hon
• Kontanterna i plånboken har ersatts betonar nyttan av mångas insatser vid
av kontokort och swishstora kriser – men också att samhälappar. Och även om pengar
lets samlade krishantering befinns är vår handel uppbyggd
höver vara välorganiserad. Alla
på ”just in time”-leveranser,
aktörer – statliga myndigheter,
det vill säga att vi bara prokommuner, frivilligorganisaducerar och levererar varor
tioner och branschorganisationer – ansvarar för hanteringen
Drygt en tredjedel av svenskarna
i precis den mängd och vid
den tidpunkt som de behövs.
inom sina respektive områden.
anser att risken för elavbrott är
Butikernas lager riskerar att
MSB är med och samordnar,
stor eller mycket stor.
Anneli Bergholm inriktar och driver det gemensnabbt bli tomma.
Söder
• Risken för terrorattentat
samma arbetet.
är en realitet. Bland annat kan attacker
– Vid en kris eller katastrof vill många
mot centrala it-system slå ut elektricigöra en insats, men det gäller att organiteten.
sera så att insatserna blir effektiva. Den
• Det säkerhetspolitiska läget har
stora utmaningen i ett krisläge är att få
försämrats i Sveriges närområde.
alla att agera samlat, det är bland annat
Hjälp oss rädda
För att klara alla dessa utmaningar
här MSB:s ansvar kommer in. Genom att
liv i katastrofer.
krävs beredskap för olika kriser – på
bevaka omvärlden ska vi vara beredSwisha en gåva på
både samhällsnivå och individnivå.
da att starta vår organisation när det
900 80 95.

Foto Matton Collection, Marie Sparréus
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Röda Korset 
spelade en central
roll i samordningen
av frivilliginsatserna
under skogsbränderna
sommaren 2018.

behövs. Vi har även ansvar för att driva
aktörernas gemensamma hantering och
vi hjälper till med kompetens och materiel när deras egna resurser inte räcker
till, säger hon.
– Enskilda frivilliga kan avlasta myndigheterna genom att bidra efter förmåga.
Men det gäller att insatserna organiseras,
annars riskerar de att bli bortkastade,
säger Anneli Bergholm Söder.
Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 skickades mängder av livsmedel till brandområdet, men på grund av
att mottagandet inte var organiserat förstördes mycket av maten. Och vid den
stora tillströmningen av människor på
flykt hösten 2015 skänktes mycket kläder,
men i brist på organisation kom en stor
del av dessa aldrig fram till de behövande.
– Vi har lärt oss av detta, och vid fjolårets skogsbränder slöt vi ett avtal med

Enskilda frivilliga kan
avlasta myndigheterna
genom att bidra
efter förmåga.
Röda Korset om att organisera insatser
från spontanfrivilliga. Röda Korset
byggde då upp ett system som fungerade väl. Även andra, redan etablerade,
frivilligorganisationer deltog i arbetet,
säger Anneli Bergholm Söder.
Veronica Strandh, postdoktor vid
statsvetenskapliga institutionen på
Umeå universitet, har forskat om frivilligas roll vid olyckor och kriser.

Hon anser att frivilliginsatserna länge
spelat en undanskymd roll i Sverige. Det
beror dels på att vi varit förskonade från
större katastrofer, dels på att vi av tradition sätter vår tillit till myndigheterna.
Därför ligger vi efter föregångsländer
som Australien, Kanada och USA vad
gäller samordningen av frivilliga.
– Kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter måste planera för vilka
uppgifter frivilliga kan ha i händelse av
kris, vid vilka typer av kriser de kan hjälpa till, hur ersättningsfrågan ska se ut,
och så vidare. Hittills har organisationsfrågan lösts ad hoc. Nu behövs en tydlig
målbild och planering, säger hon.
Veronica Strandhs forskning tyder på
att frivilligengagemanget i Sverige är konstant stort, men att det ändrat karaktär.
– Vi behöver sluta tänka på frivilliga
som en homogen grupp där alla vill
samma sak. I min forskning ser jag att
de frivilliga representerar en rad olika
förmågor, har olika kapacitet och olika
syften med sitt engagemang, säger hon.
Enligt Veronica Strandh har den digitala utvecklingen minskat den
enskildes behov av medlemskap i traditionella organisationer. Man kan i stället gå med
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Förra sommaren rasade ett 50-tal skogsbränder runt om i Sverige. Hundratals
människor fick evakueras från sina hem.
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Foto Peter Wixtröm, Niklas Björling

Frivilligorganisationerna spelar
en stor roll i beredskapsarbetet.
De kan bidra med extra
händer och fötter som kan
avlasta räddningspersonal.

Fem människor dödades och 15 skadades vid attentatet på
Drottninggatan i Stockholm 2017. Här bogseras lastbilen, som
användes som vapen av gärningsmannen Rakhmat Akilov, bort.

i exempelvis en Facebookgrupp som
engagerar sig för en viss sak och göra
insatser där man vill.
– Jag ser det som en naturlig utveckling som kan ge de traditionella
organisationerna som Röda Korset nya
uppgifter. Framför allt som samordnare
av dessa spontanfrivilliga, säger hon.
Veronica Strandh ser även att inriktningen på frivilliginsatserna har
ändrats. För 10–20 år sedan handlade
det nästan uteslutande om insatser vid
naturkatastrofer. I dag har fenomen som
social oro och terrorattentat tillkommit.
De stora elavbrotten i Roslagen i januari
visar också att vissa insatser blir utdragna i tiden – vilket kräver uthållighet.
– Frivilligorganisationerna spelar en
stor roll i beredskapsarbetet. De kan
bidra med extra händer och fötter som
kan avlasta räddningspersonal, kommuner och länsstyrelser med uppgifter
som att dela ut mat och vatten. Därtill

53

kommer frivilligorganisationer med
medlemmar med specialutbildning,
som stabsassistent eller bandvagnsförare. Några som ibland glöms bort är
trossamfunden som ofta har både språkkunskaper och kulturell kompetens och
kan fungera som brobyggare.

Ylva Jonsson
Strömberg

Röda Korset skalar just nu upp krisberedskapsarbetet.
– I Sverige har staten av tradition tagit
stort ansvar, men vi ser att en allt mer
slimmad offentlig sektor får allt svårare
att ge alla medborgare ett fullödigt omhändertagande. Därför förbereder vi oss
för att ta ett större ansvar vid kriser och
katastrofer, säger Ylva Jonsson Strömberg, chef på enheten för krishantering
och beredskap på Röda Korset.
Arbetet inleddes efter det stora
flyktingmottagandet 2015. Det blev då
uppenbart att frivilligorganisationerna
förväntades ta ett stort ansvar.
– Vi gjorde ett stort och viktigt jobb,

… procent anser att Röda Korset
är en organisation som är
rustad för att agera i händelse
av samhällskris, krig eller katastrof.

Tema — Krisberedskap
Foto: Jenny Nars

Röda Korset hjälpte till med krisstöd efter attentatet
på Drottninggatan. Här vid minnesceremonin.
Berit Sjödin och Maj Gottarp,
Röda Korset i Sundsvall.

Men även om myndigheter och frivilligorganisationer tar ett stort ansvar
vid kriser och katastrofer, så har varje
enskild individ trots allt ett eget ansvar.
– Alla bör klara minst tre dygn utan
värme, vatten och möjlighet att köpa
mat. Därför är det viktigt att alltid ha en
dunk vatten och torrvaror hemma, säger
Anneli Bergholm Söder på MSB.
Framför allt är tillgången på vatten
kritisk. Redan efter ett dygn utan vatten
börjar vi torka ut. Här i Norden är vi
bortskämda med god tillgång på rent
vatten. Men om elen inte fungerar så
fungerar inte heller pumparna – och då
får vi inget vatten i kranarna.
– Alla bör också tänka på att hjälpa de
svagaste i samhället, det vill säga barn,
gamla och funktionshindrade. Fokus vid
en kris eller katastrof är dels den enskildes liv och hälsa, dels samhällets säkerhet och funktionalitet. Som myndighet
måste vi fokusera på det senare, framför
allt på att få elektricitet och kommunikationer att fungera. När det gäller liv
och hälsa kan frivilligorganisationerna
spela en mycket viktig roll, säger Anneli
Bergholm Söder.
Även Ylva Jonsson Strömberg på
Röda Korset pekar på individens ansvar.
Texten fortsätter på sidan 18!

”Vi är redo dygnet runt”
Vid krissituationer i Sundsvall eller Timrå står Röda
Korsets lokala krisberedskapsgrupp beredd att
stötta myndigheter och andra samhällsaktörer.
östen 2018 brann ett bostadshus med
55 lägenheter i Sundsvall. I samband med
branden samordnade Röda Korsets lokala krisberedskapsgrupp hjälpen till de evakuerade,
samt höll kontakt med hemtjänst, socialtjänst,
sjukvård och apotek.
– Många drabbade var äldre personer som behövde
både praktiskt och psykologiskt stöd, som ju är en viktig
uppgift för oss.
Det berättar Maj Gottarp, som tillsammans med Berit
Sjödin är samordnare för Röda Korsets lokala krisberedskap. Gruppen består av ett 50-tal personer i Sundsvall och
grannkommunen Timrå, varav ett antal gruppledare som har
gått eller ska gå utbildning till insatsledare vid kris.
– Vi spelade även en viktig roll under flyktingmottagandet
hösten 2015. Och i somras gjorde vi en insats i samband
med skogsbränderna utanför Härnösand då räddningstjänsten behövde hjälp med att organisera alla frivilliga som
strömmade till, säger hon.

H

Varje år kallas krisberedskapsgruppen till minst en praktisk
och en teoretisk övning. Berit Sjödin och Maj Gottarp bjuder även in externa föreläsare, liksom verksamhetsutvecklare från Röda Korset centralt.
– I höstas föreläste Åsa Lindestam, som länge suttit i Försvarsutskottet och som nu är förste vice talman, om Sveriges
krisberedskap – eller snarare brist på krisberedskap. Till
samma tillfälle bjöd vi även in räddningstjänst, polis och
representanter för landstinget, säger Maj Gottarp.
– Vi har även varit med i en stor stabsövning där Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner simulerade ett pandemiutbrott. Vi bidrog med våra tankar och erfarenheter kring
hur insatserna vid ett sådant utbrott skulle kunna se ut.
Viktigt för Röda Korsets lokala verksamhet är samarbetet
med polis och räddningstjänst.
– De vet att de kan nå oss dygnet runt, året runt, och de
vet att vi är kompetenta. Nu under 2019 ska vi vara med
på två av deras stora övningar, säger Maj Gottarp.
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men det var svårt eftersom det inte fanns
något riktigt fungerande system. Nu har
vi kommit en bit på väg men mycket
återstår, säger Ylva Jonsson Strömberg.
Målsättningen är att Röda Korset
år 2025 ska ha 20 000 frivilliga som kan
agera i kris och krig. I samtliga svenska
kommuner ska det finnas en avsiktsförklaring, där Röda Korset slår fast vad
organisationen kan leverera och inte.
Det ska också vara tydligt vilken roll Röda
Korset kan spela i totalförsvaret. Slutligen
ska det finnas avtal med övriga nordiska
rödakorsföreningar om hur man kan
stötta varandra vid kriser.

Av Karin Strand — Grafik Martin Isaksson/Shutterstock
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Riv
ut och
spara!

Så förbereder du
dig inför en kris

Checklista

1.

Bra att ha hemma
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Viktigast vid en kris är vatten, mat och
värme, att kunna ta del av information
från myndigheter och medier samt att
kunna komma i kontakt med anhöriga.
Därför bör detta alltid finnas hemma:
Vatten i 5–10 liters vattendunkar
eller rena hinkar med lock (ställ
dem mörkt och svalt).
Stormkök och T-röd (bränsle).
Termos.
Tändstickor eller tändare.
Mat och dryck som kan förvaras
i rumstemperatur.
Konservöppnare.
Varma filtar, täcken, sovsäckar.
Varma kläder.
Ficklampa, gärna med vev eller
solceller så att du inte är beroende
av batterier.
Pannlampa.
Värmeljus, blockljus.
Röda Korsets första hjälpen-kit.
Tandborste, tandkräm.
Intimhygien ex bindor, tamponger, blöjor.
Husapotek med personlig medicin.
Toalettpapper.
Alkogel.
Torrschampo.
Våtservetter.
Radio som drivs med batteri,
solceller eller vev.
Batterier.
Powerbankladdare till mobilen eller
laddare med solceller eller vev.
Papperslista med viktiga telefonnummer och adresser.
Utskrifter på papper av försäkringsbrev, bankuppgifter, registreringsbevis.
Plastpåsar i olika storlekar för att
exempelvis fuktisolera viktiga papper
och tändstickor.
Kontanter.
Identitetshandling – körkort eller pass.

redcross.se

2.
3.
6 kom-ihåg som räddar
liv vid strömavbrott
Vid strömavbrott är det viktigt att
kunna hålla värmen och värma mat
och dryck. Eftersom det ofta kräver
öppna lågor är det viktigt att tänka
på säkerheten.

4.
5.
6.

Var försiktig när du hanterar
bränsle och öppna lågor
inomhus.
Låt inte kaminer eller levande
ljus brinna när du sover.
Placera levande ljus långt
bort från brännbara material,
som gardiner.
Ställ värmeljus glest i en ljusstake som inte kan börja brinna.
Placera inte stormkök eller
campingkök på en bänk med
överskåp eller i närheten av
köksfläkten.
Öppna fönstren och vädra
ibland. Om du eldar går det
åt mycket syre.

Smart!

ICE i mobilen
Om du råkar ut för en olycka och blir
skadad eller medvetslös så vill räddningspersonalen snabbt få tag i dina anhöriga.
Lägg in deras telefonnummer i din mobil
under den internationella beteckningen
ICE, som står för In Case of Emergency.
Har du låst din telefon med PIN-kod?
Då kommer man inte åt adressboken.
Men det finns appar som gör ICE-nummer
och annan viktig information tillgänglig
trots att telefonen är lösenordsskyddad.
Kolla upp och ladda ner!
Allra enklast är att ha en bakgrundsbild
med ICE-numren. Skriv upp dem på en
lapp, fotografera och lägg upp fotot
som bakgrundsbild.

På Androidtelefoner kan du
lägga in ICE-nummer i ägarinformationen så syns de även när
skärmen är låst.

Om du har iPhone kan
du lägga till nödkontakter
i appen ”Hälsa”. Gör så här:
Öppna appen Hälsa
Välj Medicinskt ID
Välj Ändra
Lägg till Nödkontakt
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Lär dig hjärt-lungräddning!

Lär dig första hjälpen!
Se filmerna på redcross.se

Om en person faller ihop medvetslös, vet du då hur du ska agera?

1. Reagerar personen? Skaka försiktigt
i skuldrorna och försök få kontakt.

4. Gör två inblåsningar. Lyft personens
haka och böj personens huvud. Täpp till
personens näsborrar med tummen och pekfingret. Slut dina läppar runt personens mun
och blås in – se till att bröstkorgen höjer
sig. Gör ytterligare en inblåsning.

Så talar du med barn vid krislägen
Barn behöver vara fysiskt nära sina närmaste efter en svår händelse.
När barnet frågar, svara så enkelt och konkret som möjligt.
Ladda inte informationen med din egen oro. Känslor smittar och
barnet kan läsa oron och göra den till sin egen.
Var ärlig. Var noga med att det du berättar är sant, men inte
överväldigar eller skrämmer barnet. Säg att du inte har alla svar.
Förmedla lugn och trygghet genom ord och handlingar. Avsätt
gärna extra tid tillsammans.
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Så kyler du en brännskada
En brännskada ska helst kylas i rinnande
vatten. Om det inte finns rinnande vatten, lägg
en handduk om det brännskadade området och
häll på kall vätska, alternativt vira in något fryst
i en handduk och lägg mot skadan.
Kyl i 10–15 minuter. Är brännskadan större
än en handflata och det finns blåsor eller
sönderbränd hud – uppsök alltid sjukvård.

för att lämna eller
få information vid
allvarliga olyckor eller
krissituationer.

Ta reda på var din kommuns trygghetspunkter finns (där du kan få mer
information, värme och stöd) och skriv
upp adresserna. Informationen finns ofta
på kommunens hemsida.

1177

vid nödsituationer
som kräver omedelbar
hjälp av ambulans,
för att nå
brandkår
Sjukvårdsrådeller polis.
vid alla polisärenden som
givningen.
inte handlar om pågående
brott eller händelser.
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6. Fortsätt tills personen visar livstecken eller
ambulans eller räddningspersonal tar över.

Visste du att…?

Viktiga telefonnummer
och adresser

112

5. Fortsätt sedan att växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Är ni flera
som kan hjälpa till, byt av varandra efter
2 minuter. Om en hjärtstartare är hämtad,
låt en person sätta igång den och följa
instruktionerna medan en annan fortsätter
med hjärt--lungräddning tills startaren är
uppkopplad.

Sveriges Radios kanal P4 används som
informationskälla vid allvarlig händelse
eller kris. Samma information finns även
på ett flertal språk på P4:s hemsida.
dinsäkerhet.se har fördjupad information
från MSB, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.
krisinformation.se har samlad information
från Sveriges myndigheter vid kriser.
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2. Andas personen? Lyft hakan och böj
huvudet bakåt – se, lyssna och känn efter andning. Om du känner normal andning – lägg
personen i stabilt sidoläge och ring 112. Om
personen inte andas eller andas onormalt,
ring 112. Starta hjärt--lungräddning (se punkt
3–6). Be om möjligt någon annan larma samt
hämta hjärtstartare, om det finns i närheten.

3. Gör 30 bröstkompressioner. Placera dina
händer mitt på bröstkorgen. Tryck bestämt
ned bröstbenet 5–6 cm, och släpp sedan
upp. Tryck hårt och snabbt 30 gånger.

Foto Claes Thureson
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Röda Korsets
volontärer tog
emot på Malmö
Centralstation
hösten 2015.

Forts från sid 15
– Vi som är friska måste ha förståelse
för att samhället i första hand hjälper de
svagare. Vi måste därför kunna klara oss
själva i minst tre dygn, helst en vecka,
så att samhället kan fokusera på gamla
och sjuka som inte kan klara sig på egen
hand, säger hon och tipsar:
– Ordna med din krislåda. Och om du
bor med begränsad möjlighet att lagra
mat och vatten, gör upp en plan för vart
du ska bege dig i händelse av en kris.

Bland dem
som fick hjälp
fanns många
barn.

Malin och Johannes var volontärer under fjolårets skogsbränder:

”Vårt arbete var verkligen uppsk
De stora skogsbränderna i Mellansverige
sommaren 2018
blev startskottet för
Malin Norbergs och
Johannes Tollessons
engagemang som
volontärer för
Röda Korset.

är skogsbränderna rasade i
bland annat Dalarna och
Hälsingland kände Johannes Tollesson och Malin
Norberg att de ville göra
en insats.
– Jag vet att jag kan uträtta saker, frågan
var bara vad jag kunde göra under bränderna – bekämpa elden eller hjälpa till med
logistiken runt omkring, säger Johannes.
Han bor i Borås, och via en Facebookgrupp fick han kontakt med andra frivilliga
som organiserade resor till brandområdena.

N

Malin
Norberg

Malin Norberg, som då bodde i Örebro,
var med i samma grupp och båda hamnade sedan utanför Lima i Dalarna.
– Tillsammans med Civilförsvarsförbundet såg vi inom Röda Korset till att
brandmännen fick mat och dryck och
vila mellan passen, berättar Malin.
– Vårt arbete var verkligen uppskattat,
vilket gjorde att det kändes extra roligt att
hjälpa till. Vi kände att även de mindre
insatserna var viktiga i det stora arbetet
med att bekämpa elden.
Johannes, som till vardags är affärs-
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kattat”
utvecklare på en digital byrå, och Malin,
som studerar hållbar omställning, hade båda
arbetat ideellt tidigare. Malin är aktiv i miljöorganisationer och Johannes fungerade
bland annat som koordinator av transporter
från Malmö under det stora inflödet av
flyktingar till Sverige hösten 2015.
Båda har ett starkt engagemang
som inte tar slut vid Sveriges gräns.
Johannes säger:
– Om jag bidrar efter min förmåga gör
förhoppningsvis fler det – och inte bara
i Sverige. Hela jorden är vårt hem.

23

… procent av allmänheten anser att risken
för terrorbrott är stor
eller mycket stor.

Röda Korset
kommenterar
Martin Ärnlöv,
generalsekreterare

”Vi är redo att ta
ett större ansvar”
Sara Hedrenius

Ett bra sätt att
förbereda sig är
att anmäla sig
som volontär.

Tillsammans gör vi
skillnad för en bättre
värld. Bli medlem på
redcross.se

Vill du också bli volontär?
Läs mer på redcross.se

Johannes
Tollesson

Säkerhetsläget är mer komplext än tidigare och extrema väderhändelser blir allt
vanligare. Samtidigt skalar Röda Korset
upp sitt krisberedskapsarbete.
n opinionsundersökning från
Novus visar att nära nio av tio kan
tänka sig att göra en insats som
volontär i händelse av en allvarlig
samhällskris.Samtidigt vet drygt
sex av tio av de tillfrågade inte vilken organisation de ska vända sig till. Det vilar ett ansvar
på oss att ändra på detta. För där borde Röda
Korset vara det självklara svaret.
Den internationella rödakors- och röda
halvmånerörelsen hanterar ofta klimatförändringarnas effekter. Vi når årligen 85 miljoner
människor med katastrofhjälp och återhämtningsprogram globalt. I Sverige har frivilliga delat ut
mat och vatten och sett till att räddningsarbetare
fått en sängplats under sommarens skogsbränder. Vi har kanaliserat gåvor från privatpersoner
och företag och stöttat med alltifrån att rulla
brandslang till behandling av vätskebrist.

E

Statliga utredningar visar att räddningstjänsterna behöver bli bättre på att ta emot och
använda förstärkningsresurser, som volontärer.
Myndigheter, kommuner och länsstyrelser
behöver öppna upp än mer för samverkan med
frivilligorganisationer. Vi behöver bli bättre på
att föra den dialogen. Nationellt handlar det
främst om Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Försvarsmakten. Lokalt handlar
det om kommunen och andra organisationer.
Frågan är dock större än enbart krisberedskap
– det handlar även om civilsamhällets långsiktiga stabilitet och organisering.
Myndigheter är sällan rustade för uppgiften
att organisera frivilliga, men tillsammans kan vi
bygga bättre beredskap. Svenska Röda Korset
är berett att ta ansvar. Nu förbereder vi oss vad
gäller frivilligresurser med målsättningen att
år 2025 ha 20 000 volontärer utbildade för
att agera i kris och väpnad konflikt. Samtidigt
vill vi möjliggöra för samverkan och långsiktig
planering – allt med målsättningen att ingen
människa ska lämnas ensam i en katastrof.
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När det inträffar något dramatiskt
agerar vi människor i allmänhet väldigt
rationellt och med ett stort mått av
medmänsklighet. Vid attentatet på
Drottninggatan i Stockholm 2017 såg vi
hur människor hjälpte varandra, öppnade sina hem, bjöd på mat och skjuts.
– Nästan alla människor har varit med
om en svår händelse i livet, det hjälper
oss att bygga upp beredskap. I en krissituation använder vi tidigare erfarenheter, säger Sara Hedrenius, expert på
krisstöd hos Röda Korset.
Hon menar att vi, samtidigt som vi
fysiskt förbereder en krislåda, mentalt
förbereder oss för situationer som kan
uppstå. Att tala med barnen utan att
skrämma dem är en god förberedelse:
”Blir det strömavbrott så gör vi så här.”
Det är också bra att lära känna sina
grannar. I ett flerfamiljshus eller villaområde kan vissa behöva extra hjälp
för att klara sin situation, medan andra
kanske har resurser att hjälpa andra.
– Ett bra sätt att förbereda sig är
även att anmäla sig som volontär. Röda
Korsets volontärer får utbildning i
psykologisk första hjälpen. Man lär sig
hur man tar hand om sig själv i en kris,
men också hur man kan vara ett stöd för
andra, säger Sara Hedrenius.
Krisberedskapschefen Ylva Jonsson
Strömberg ser ljust på det svenska frivilligengagemanget:
– Det talas ofta om att dagens samhälle är polariserat. Men vi har vid
upprepade tillfällen sett att människor
vill hjälpa till i krislägen och att vi har
förtroende för varandra. Det finns en
stor medmänsklighet i samhället.

Tema — Krisberedskap

Underbara Clara om krisförberedelse:
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”Jag vill visa att det kan
vara roligt att preppa”

Claras tips för krisoroliga
Första hjälpen. Lär dig hjärt- och
lungräddning. Det borde alla barn
lära sig i skolan!
Fyll på förrådet. Köp hem lite basvaror
och fyll en dunk med vatten. Du kommer
sova bättre när du är förberedd.
Knacka på hos grannen. Lär känna
varandra. Om krisen slår till är det
ingen idé att bara tänka på sig själv,
då behöver man hjälpas åt.
Prata om din oro. Våga berätta hur
du känner. Det är första steget mot att
minska oron.

Hemma hos Underbara Clara
ligger veden staplad.

Läs inte allt. Om en kris uppstår, sök
information hos myndighetskällor och
följ de råd som ges. Undvik spekulativa
trådar i sociala medier – risken är att
de gör dig mer orolig.

Av Anna Lithander — Foto Malin Grönborg

Tema — Krisberedskap

Clara Lidström
Ålder: 31 år.
Familj: Maken Jakob, sönerna
Bertil och Folke, samt ännu en
familjemedlem som inte var född
vid magasinets pressläggning.
Bor: I byn Tvärålund i Västerbotten.
Gör: Mest känd för sin blogg
Underbara Clara, med 200 000
läsare varje månad.

lara Lidström bor i den lilla
byn Tvärålund i Västerbotten, en knapp timmes resa
norr om Umeå. Det gamla
stenhuset värms upp av ved,
vattnet kommer från egen källa och familjen har ett ekojordbruk där de odlar
kålrot, lök och potatis. Om en snöstorm
slår till eller om elen lägger av är de
väl förberedda.
– För oss på landet är det en del av
vardagen att vara beredd på kriser. Vi
vet att de inte bara sker i actionfilmer.
Blir det snökaos är det bara att ta det
lugnt, stanna hemma och vänta på plogen. Då är det skönt att ha mat, lampolja
och ved i huset, säger Clara Lidström.

C

Clara öppnar källardörren, tänder
lampan och går före ned till sitt lager.
Nedanför trappen står tre stora frysboxar
– en för bär, en för kött och en för fisk.
– Egentligen borde vi ha ett dieselaggregat, tänk om allt vi lagrar här i
frysarna skulle tina… Men Lill-Konsum
klarar sig ju i alla fall!
”Lill-Konsum” är Claras förråd. Två
gånger om året storhandlar familjen

och köper varor för ett helt år, så att det
Det märks ju inte minst när det blir snöaldrig ska ta slut. Bönor, mjöl, ketchup,
oväder, då blir folk i stan stressade och
kan ge sig ut i bil på oplogade vägar utan
konserver. Olja och buljong. Allt står
uppradat i färggranna rader på en
vinterdäck. Vilket leder till trafikkaos och
stor belastning på samhällsfunktionerna.
vägghylla.
– Min mormor lärde mig plocka bär
och att man skulle ta hand om sin skörd.
Clara menar att förberedda människor
Och själv föddes jag nästan exakt samtiinte behöver vara rädda. Och att det går
digt som kärnkraftsolyckan
att ha krisförråd hemma –
i Tjernobyl. Det radioaktiva
även om man bor litet
nedfallet drabbade ju även
i lägenhet.
Sverige och gjorde min
– Se till att ha några
För oss på
mamma väldigt varsam
konserver hemma, plus
med vad hon stoppade i
landet är det en en vattendunk. Och lär
känna dina grannar. Då
mig. Att vara krisförberedd
del av vardagen kan ni både hämta hjälp
kommer kanske därifrån,
säger Clara.
att vara beredd hos varandra om något
skulle hända och dela på
på kriser.
mat och vatten, säger hon
Hon beskriver sig själv
som en prepper*, en
och fortsätter:
person som förbereder sig
– Jag vill visa att det
kan vara roligt och skönt att förbereda
på att något oförutsett kan hända. Och
Clara ser ett stort intresse bland sina läsig. Det kan till och med vara lustfyllt.
sare när hon bloggar om ”Lill-Konsum”
Åtminstone jag känner mig väldigt dukoch sitt preppande.
tig när jag fyllt på mina förråd.
– Många är nyfikna, men också lite
rädda och inte minst dåligt förberedda.
*Uttrycket ”prepper” är inlånat från engelskan,
och kommer från ordet prepare = förbereda (sig).
Särskilt de yngre och de som bor i stan.
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Hon har ett ”Lill-Konsum” i källaren och
menar att krisförberedelser kan vara både
roliga och lustfyllda.
– I Sverige är vi lite bortskämda och vana
vid att samhället ska fixa allt om en kris sker.
Vi måste börja ta ansvar själva, säger Clara
”Underbara Clara” Lidström.

En bättre värld — Återkoppling

Av Anna Bergén — Foto Marie Sparréus, Shutterstock

Första hjälpen
Röda Korset är världsledande inom första hjälpen.
Med rätt kunskap vågar du också agera när
olyckan är framme. Din insats kan rädda liv!

Lär dig att våga rädda liv!
Vet du vad du ska göra om någon är medvetslös,
utan puls eller sätter i halsen? I vår nya interaktiva
utbildning Våga rädda liv! får du lära dig mer genom
att själv agera i olika situationer. Utbildningen är
gratis och öppen för alla, och funkar både i mobilen
och på din dator. Dela gärna så att fler vågar ingripa
om någon behöver hjälp!
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Du hittar vår interaktiva utbildning på
redcross.se/vaga-radda-liv

27 600

… personer gick någon av Röda
Korsets Första hjälpen-utbildningar
under förra året.

12 000

… av dessa var personer på
företag och arbetsplatser som
utbildades i Första hjälpen av
Röda Korsets certifierade instruktörer.

Chansen att
det går bra är
mycket större
än risken att
det inte gör det.
Så våga agera!
Det är mitt
bästa råd.

Gå en kurs!
Det gör dig bättre förberedd om
olyckan är framme. Läs mer på
redcross.se/forstahjalpen

Åsa Bohlin, en av Röda Korsets
utbildare i Första hjälpen.

30

Första hjälpen i mobilen

Förutom 100 egna utbildare
har Röda Korset även ett
30-tal certifierade instruktörer
i Första hjälpen.

Ladda ner vår Första hjälpen-app.
Den är enkel, gratis och kan rädda
liv. Finns där appar finns.

Om ett barn sätter i halsen och inte kan andas – gör så här!
5 ryggslag
• Ge 5 bestämda ryggslag (mellan
skulderbladen) med handloven.
5 buktryck
• Lägg ena knytnäven strax ovanför naveln.
• Fatta tag i näven med den andra handen.
• Tryck inåt-uppåt fem gånger.
Växla mellan 5 ryggslag och 5 buktryck
tills föremålet kommer upp.

Om barnet är eller blir medvetslöst
• Larma 112.
Och starta sedan hjärt- och lungräddning
• Ge 5 inblåsningar och växla sedan mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar
• Titta i munnen före inblåsningarna.
Om du ser hindret så plocka ut det.
• Fortsätt tills barnet andas normalt eller
hjälp kommer.

Av Anna Bergén — Foto Marie Sparréus

En bättre värld — Mötet

Mamma Louise gick Röda Korsets utbildning i Första hjälpen:

”Tre dagar efter kursen
räddade jag livet på Lennon”
et var lördag och vi var i
köpcentret för att köpa nya
skor till Lennon. Han satt
i barnvagnen och åt en rem
av mosad frukt när han
plötsligt blev helt tyst och alldeles röd
i ansiktet. Han fick inte fram ett ljud,
ögonen tårades och han kunde inte
andas. Fruktremmen hade satt sig som
en klump i halsen.

D

23 — Röda Korset Magasin — #2 2019

Jag blev rädd och iskall men visste
precis vad jag skulle göra. Samtidigt som
min sambo ringde ambulansen tog jag
upp Lennon ur vagnen, vände honom
med huvudet nedåt och dunkade honom i ryggen. Det kom upp en liten bit
fruktmos. När ambulansen kom hade
det som satt kvar i halsen börjat smälta
och han fick luft igen. Jag fick högsta
betyg av ambulanspersonalen.
Vad jag hade gjort om jag inte gått kursen tre dagar tidigare? Jag vet faktiskt
inte … Jag hade nog blivit väldigt ställd,
gjort saker man inte ska göra, skrikit
och blivit hysterisk. Nu visste jag vad
jag skulle göra och behöll lugnet, jag
agerade nästan utan att tänka. Det är ju
inga svåra saker egentligen, bara man
fått lära sig vad man ska göra!
Utöver att Lennon lever så är det
bästa med det som hänt att jag vet
hur jag reagerar i skarpt läge. Jag
är tryggare nu när jag kan första
hjälpen och vet vad jag ska göra.

Mamma Louise Wallén, 30,
i Uppsala räddade livet på
sonen Lennon, 20 månader,
med hjälp av kunskaper
hon fått på Röda Korsets
kurs i Första hjälpen.

Eftersom jag
hade gått
kursen visste
jag vad jag
skulle göra och
behöll lugnet.

Utblick — Nordkorea

Av Maude Fröberg — Foto Anders Jansson
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Röda Korset är en av få organisationer som kan
arbeta i Nordkorea. Vi hjälper befolkningen
med rent vatten, hälsoarbete, bättre matproduktion
samt stöd före, under och efter naturkatastrofer.

Det rinnande
vattnet har
förändrat mitt liv
Skogsskövling, rekordhetta och matbrist slår mot befolkningen i Nordkorea.
Landet där tio miljoner människor – 40 procent av befolkningen – redan
i dag måste lita till humanitär hjälp för att klara sig. Följ med till världens
mest isolerade land och se hur Röda Korset hjälper människor att överleva
och att rusta sig för de återkommande naturkatastroferna.

Utblick — Nordkorea

Ryssland
Kina

20%

Nordkorea

Sydkorea

Japan

D

40%

Över 40 procent – eller
11 miljoner människor – av
befolkningen i Nordkorea
är undernärd.

Över tio miljoner människor, eller
40 procent av Nordkoreas befolkning,
måste i dag lita till humanitär hjälp, men
kan inte räkna med att de får det stöd
de behöver. Röda Korset finns på plats
och bygger bland annat upp växthus för
att människor ska få chans till varierad
kost. I ett av växthusen står Sung Myong
Hui bland raka rader av plantor och
inspekterar en rödgrön tomat.
Temperaturen på skylten ovanför
dörren till växthuset visar på 17,9 grader.
Det luktar jord och grisarna grymtar i
sina bås. På 500 kvadratmeter har Röda
Korset lyckas bygga ett mikroklimat där
en mängd grönsaker och champinjoner

7 miljoner träd planterades
av Röda Korsets frivilliga
2014–2018.

6,2

Mellan 2004 och 2016
drabbades 6,2 miljoner
människor i Nordkorea
av naturkatastrofer,
däribland återkommande
översvämningar och torka.

skördas året om. Kretsloppet närs
delvis av biogas från grisarnas avföring.
Grönsakerna delas ut till särskilt utsatta
grupper, som till exempel gravida, ammande mammor, barn under fem år och
sjuka. En del går även till försäljning för
att garantera en inkomst för dem som
arbetar här.
Vid sidan av matbristen är smutsigt
vatten en stor hälsofara. Få på landsbygden kan pumpa upp något ur de grunda
brunnarna. Det räcker inte långt.
I stället får man söka sig till förorenade vattendrag som orsakar mag- och
tarminfektioner.
I ett vitt hus i byn Jaw-Ri bor Jong
Song Hui. Hon visar upp sitt kök och en
rinnande vattenkran, som Röda Korset
har installerat.
– Tidigare hämtade jag uppemot tolv
hinkar per dag i en gemensam brunn
som låg 200 meter längre bort.
Vattnet var allt annat än rent.
Det här har förändrat hela mitt
liv, säger hon.
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et är skördetid
i byn Onjong-ri.
Luften är råkall
och stubbåkrarna
ligger frusna.
Sin Yong Gum
böjer sig ner
och fiskar upp
drypande blöt
salladskål från en bunke med iskallt
vatten. Sedan trycker hon snabbt ned
dem i ett högt kärl av lera. Fyller sedan
handen med salt och klappar in det
i kålen. Bredvid står hennes syster Sin
Yong Bok och pressar på samma sätt.
Sin Yong Gum stryker bort en lock
ur pannan.
– Nu måste kålen stå en dag. Sedan
sköljer vi bort saltet, lägger till chili och
begraver krukan i jorden. Det tar en månad att få fram en riktigt god smak.
Hon talar om kimchi, den koreanska
nationalrätten. En källa till näring i ett
land där marginalerna är små. Förra
sommarens rekordhetta slog till just vid
pollineringen av ris, majs och andra grödor och förvärrade ett redan utsatt läge.
En stor del av skörden förstördes.

20 procent, eller cirka
6 miljoner människor, av
befolkningen saknar tillgång
till rent vatten och sanitet.
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Utblick — Nordkorea

Jong Song Hui visar upp
sitt kök och en kran med
rinnande vatten, som Röda
Korset har installerat.

Röda Korsets arbete i Nordkorea är
rent humanitärt och går ut på att hjälpa
utsatta människor till ett bättre liv.
Förutom att bygga brunnar och växthus
får Röda Korset i Nordkorea stöd av
Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen med allt från organisationsutveckling till kunskap i att stärka
krisberedskapen. Det senare är ett behov som ökat drastiskt i klimatförändringarnas spår. Under åren 2004–2016
drabbades över sex miljoner människor
av torka, översvämningar, tyfoner och
jordskred. En omfattande skogsskövling
spär på problemet.
– Hela bergssluttningar ligger bara.
Om det blir kraftiga regn ger jorden
vika och störtar ner. Översvämningar
på slätten sveper också bort näringsrik
jord och tvingar människor att odla i
bergssluttningarna, som i stället borde
användas till att plantera träd, säger Åsa
Sandberg, som jobbar med Röda Korsets
stöd till Nordkorea.
Som ett led i det katastrofförberedande arbetet driver Röda Korset upp trädplantor som lärkträd, akacia och tall.
En som lägger ned mycket kraft på att
minska riskerna för naturkatastrofer
är Choe Nam Il. Från ett av de låga vita

Åsa Sandberg

Att komma till barnavårdscentralen för att väga och mäta sitt
barn är en viktig del av arbetet
för att bekämpa barnadödligheten i Nordkorea.

Enligt UNICEF är ett av
fem barn under fem år
hämmad i tillväxten på
grund av för lite näring.
Många lider av diarré
till följd av smutsigt vatten och dålig sanitet.

husen längs huvudgatan i byn Unsang
ligger Röda Korsets kontor, varifrån han
leder det förebyggande arbetet i området. Choe Nam Il minns att vädret var
annorlunda när han växte upp.
– Ibland var det kallt, ibland varmt,
men aldrig så oregelbundet som nu. Vi
drabbas av skyfall, jordskred, skogsbränder, snöstormar och översvämningar.
Utsattheten ökar, säger han.

Utblick — Nordkorea

Om det blir
kraftiga regn
ger jorden
vika och
störtar ner.

Sung Myong kan skörda tomater året
om i Röda Korsets växthus tack vare ett
mikroklimat som håller 17,9 grader.

Nordkorea
Nordkorea, officiellt
Demokratiska Folkrepubliken
Korea, omfattar den norra
halvan av Koreahalvön.
Nordkorea bildades när
Korea skulle rekonstrueras
efter den japanska
ockupationen under andra
världskriget. Två republiker
utropades 1948, det kommunistiska Nordkorea och
det nationalistiska Sydkorea,
som båda gjorde anspråk
på att representera det
koreanska folket. Konflikten ledde till Koreakriget
(1950–1953) mellan de två
koreanska republikerna och
som formellt ännu inte är
avslutad med ett fredsavtal.
Nordkorea är ett av världens
mest isolerade länder och
dess industri och livsmedelsproduktion är starkt eftersatta, vilket under 1990-talet
ledde till omfattande svält.
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Han kartlägger katastrofrisker och ser till
att kunskapen om varningssystem och
evakuering ökar. Röda Korsets volontärer utbildas i första hjälpen och i att stoppa spridning av sjukdomar. I vintras bröt
en influensa ut och 178 000 människor
drabbades. Volontärer gick från dörr till
dörr för att hjälpa människor att skydda
sig genom att bland annat berätta om
vikten av bättre handhygien.
Det finns även hett vatten i kranen.
Själv har Choe Nam Il ett förflutet
I dag har Choi Kum Byol valt den
som räddningsledare vid de kraftiga
översvämningarna för sex år sedan.
finaste sparkdräkten för sin lilla dotter.
Den är aningen för stor och de ljusrosa
– Många kunde inte simma och drunknade när underströmmarna blev för
ärmarna hänger, men hon är redan sex
månader och växer fort. Choi Kum Byol
starka. Andra lyckades aldrig ta sig ur
husen. Över 150 människor omkom,
lyfter upp henne ur den svarta bärpådet var mycket svårt, säger han.
sen, och hälsar på barnmorskan.
Det är floden Kuryong och dess biAtt komma hit för att väga och mäta
floder som ofta svämmar över i dalgångsitt barn, men också få råd om amning
en. I dess nakna flodbädd syns nu spår
och kost, är en viktig del av arbetet för
av kilometerlånga förstärkningar för att
att bekämpa barnadödligheten i Nordskydda människor och
korea. Kliniken har också
odlingar när vattennivån
ett särskilt rum för förstiger, ett arbete som
lossning, då mödrar som
Röda Korset varit med
föder hemma riskerar
och stöttat.
allvarliga komplikationer.
Vi drabbas
– Samtidigt finns mer
av skyfall,
På landsbygdens små
att göra för klinikerna,
kliniker gapar medicinsäger Åsa Sandberg.
jordskred,
hyllorna ofta tomma –
Vetskapen om att medskogsbränder,
ohälsan är ett faktum. De
icinsk utrustning sitter
FN-sanktioner som sattes
fast i tullen på grund
snöstormar och
in mot Nordkorea 2006
FN-sanktionerna
översvämningar. av
har ytterligare försvårat
är smärtsam. Det kan
tillgången på sjukvårdshandla om stetoskop för
material. Men det är åtminstone varmt
att lyssna på fostrets hjärtljud, saxar och
barnmorske-kit för en trygg förlossning.
inne på barnavårdscentralen i Jaw-Ri.
En stor skillnad från tidigare då läkare
och sjuksköterskor kämpade i nollEfter vårt besök har Röda Korsets arbete
gradig temperatur. Lösningen är
resulterat i ett humanitärt undantag från
ett värmesystem med solceller som
FN:s sanktioner. Detta hjälper vissa hjälpRöda Korset installerat på flera kliniker.
sändningar att komma in i landet.

En dag med — Anna Ekström

Anna Ekström
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Gör: Frivilligsamordnare
i Röda Korset i Örebro.
Ålder: 41 år.
Familj: Man och tre barn,
mentor till två familjer
från Etiopien.
Bor: I Örebro.

ag möter
människor jag
aldrig annars
hade mött och får
lära mig mycket!
Att vara mentor
innebär möten
som ger mig massor. I dag har vi åkt buss till Hallsberg
för att besöka Childrens museum. Här,
bland utklädningskläder, trampbilar
och låtsastårtor leker 22 barn och lika
många vuxna från olika delar av världen. Stämningen är på topp!

J

I Örebro har vi jobbat med mentorskapsprogram i flera år. Nyanlända familjer paras ihop med svenska familjer,
gärna sådana med barn i samma ålder.
Det har varit väldigt lyckat. Det är så
roligt att följa och jag tror verkligen att
det skapar integration på riktigt.
Att vara mentor är att visa vägen
in i det svenska samhället, men det
innehåller också så mycket annat, så
mycket glädje! Visst handlar det om att
hjälpa till att tyda blanketter eller hitta
till närmaste apotek, men det handlar
också om att vara en vän som du kan
höra av dig till. Jag har sett flera exempel på hur mentorskapet utvecklats till
en ömsesidig vänskapsrelation.

Anna Ekström, mentor:

”Vi blir
lite som
släktingar”

Av Karin Herou — Foto Niklas Björling

En dag med — Anna Ekström

10.05

10.10

Äntligen, nu kommer gänget
från Röda Korset i Örebro!

Fint att få en
stund tillsammans. Diana och
Maggie Javelius
har som vanligt
haft mycket att
prata om på
vägen.

10.15
Nu är vi framme! Julia
och mamma Zarah har
bråttom av bussen när den
kommer fram till Childrens
museum i Hallsberg.

”På kort tid har vi kommit
varandra nära. Ingen kan
sätta sig in i vad de varit
med om, men det ger mig
väldigt mycket att kunna
hjälpa dem i vardagen”,
säger Maggie Javelius
och lägger en hand på
Khadijas arm.

11.40
Inom ramen för mentorskapsprogrammet matchas
nyanlända familjer ihop
med svenska. I början
träffas familjerna minst
varje månad. Vad man
gör tillsammans beror på
behov och intressen, men
fika och träna svenska
brukar vara uppskattat.

Annas dotter Stina
och Rimonda har
kul tillsammans.
De har blivit lite
som syskon.
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11.15

En dag med — Anna Ekström

12.20
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Lena Rejars bygger tågbana och pratar
med Julia men hon minns första mötet.
Barnen var blyga och rädda. De log inte,
skrattade inte. ”Jag minns att föräldrarna
sa att barnen inte skrattat på flera år”,
säger Lena Rejars. ”Nu är det annorlunda!”

13.15
Hussein och Zarah tar lite
kaffe. Att fika är ett bra sätt
att mötas. Kanske det bästa
knepet för integration.

14.05
”Jag ska bli doktor när jag blir stor och jag ska
bli en av de bästa. Men för att bli det måste jag
studera mycket och läsa många böcker, det har
mamma sagt”, säger Diana.

14.30
På museet finns en liten
affär där Anna låtsashandlar saker av barnen.

Vill du bli volontär? Kontakta
Röda Korset där du bor. Kontaktuppgifter finns på redcross.se.

15.10
Leken fortsätter
utomhus. Det
gäller att passa
på, för snart går
bussen hemåt
igen. ”Om du
kör så puttar
jag på”, säger
Hassan.

Foto Corrie Butler

Röda Korset svarar — Hungersnöd

Svält eller
hungersnöd
– vad är
skillnaden?

a, du som följer
Det är en situation där minst ett av fem
vår kommunikahushåll saknar tillräckligt med mat,
30 procent av alla barn i området
tion har kanske
är akut undernärda och där antalet
märkt att vi sällan
människor som dör varje dag är
använder
minst dubbelt så stort som under
ordet svält,
normala omständigheter.
även
Har du en fråga som du vill
Skalan gör att regeringar och
om till
ha svar på? Mejla den till
hjälporganisationer snabbt
exempel
info@redcross.se
kan utvärdera hur allvarlig en
media pratar om det. I stället
kris är, och sätta in de resurser
pratar vi ofta om hunger, eller
som behövs därefter.
hungersnöd. Det kan ju tyckas
märkligt, när det är uppenbart
näring, vilket gör immunförsvaret svagaOlle Castell
Självklart kämpar vi alltid för
att många människor världen
re. En stor del av våra insatser går därför
att varje människa ska få mat för
över dör på grund av för lite
också ut på att vårda dem som blir sjuka.
dagen och behandlar barn som lider av
mat, och ju då faktiskt svälter ihjäl. Men
I Sverige var svälten för omkring 150
akut undernäring, oavsett vilken nivå
ordet ”svält”, i meningen att det råder
år sedan en stor orsak till att många
av hungersnöd som råder i ett område.
svält i en region eller ett land, är ett
människor valde att emigrera till
Drygt tre miljoner barn under fem år
begrepp som egentligen bara används i
Nordamerika. Just nu lever många
dör varje år på grund
extrema hungerkatastrofer då oerhört
människor i exempelav matbrist, men själva
många människor i ett område lider av
vis Jemen, Nigeria och
dödsorsaken är oftast
akut undernäring och riskerar att dö av
Somalia på randen till
infektionssjukdomar
matbrist.
svält, och senast under
som diarré, lungin2017 rådde svält i vissa
Drygt tre miljoner
Det finns en skala på fem nivåer av
flammation, malaria
områden i Sydsudan.
matbrist som används av FN, andra oreller mässling. När
barn under fem
ganisationer och stater världen över för
människor inte får tillOlle Castell
år dör varje år på
räckligt med mat leder
att bedöma hur allvarlig en hungerskris
Katastrofrådgivare
grund av matbrist.
det till akut underär. Svält är den allvarligaste, nivå fem.
på Röda Korset

J
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På våra mobila hälsokliniker
i Somalia behandlas undernärda
barn med näringsrik specialkost.
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Vinjett — Ämne

Av Namn Namnson — Foto Namn Namnson

Tack för att du är med –
tillsammans är vi starkare!
Visste du att bland det viktigaste vi har i en kris är varandra?
Att hjälpas åt, organisera oss och dela på resurser gör oss
mer förberedda, starkare i krisen och vi återhämtar oss också
snabbare. Tillsammans klarar vi oss helt enkelt bättre.
Tack vare dig som är med i Röda Korset kan vi finnas på plats
över hela Sverige och hjälpa människor vid en kris. Vi öppnar
våra dörrar för värme och gemenskap, och vi kan ge första
hjälpen och krisstöd till de som drabbats. Du är viktig för att
vi ska kunna stå starkare tillsammans vid en kris.

Läs mer om hur du kan förbereda dig
och bidra i en kris på redcross.se

