2017
O M RÖ D A KO RS ET

E F F E K TR A P P O R T

367

MILJONER

INSAMLADE
KRONOR

22

12

OM
KATASTROFHJÄLP

FRIVILLIGA
I VÄRLDEN

APPELLER

MILJONER

VÅR A ÅRSR APPORTER

Verksamhetsberättelse 2017

|

Effektrapport 2017
Svenska Röda Korset

Årsredovisning 2017

|

Hållbarhetsredovisning 2017

Organisatoriskt sammanhang

|

Effektrapport 2017

4

Organisationsnummer:
802002-8711
Juridisk form:
Allmännyttig ideell organisation

Syfte med effektrapporten
Som medlem i Frivilligorganisationernas
insamlingsråd (FRII) ska Svenska Röda
Korset sammanställa en årlig effektrapport. Rapporten har ett antal givna
rubriker och syftet är att informationen
under respektive rubrik ska visa givare,
allmänheten och andra intressenter vilken
nytta organisationen gör.
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Barn hämtar vatten i flyktinglägret
Paolorynia i norra Uganda. Röda Korset
har bland annat gjort insatser för att ge
människor tillgång till rent vatten.

Vad vill Svenska
Röda Korset uppnå?
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation.
Röda Korset finns på plats före, under och efter katastrofer för att hjälpa
utsatta människor och stärka samhällens motståndskraft. Svenska Röda
Korset är en av 191 nationella föreningar i en världsomspännande rörelse.

Vårt uppdrag

Vår vision
Ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda
liv och hälsa och säkerställa respekten för varje
människas värdighet.

3

Röda Korset lastar av efterlängtad nödhjälp i Myanmar.

I vilket organisatoriskt
sammanhang verkar
Svenska Röda Korset?
Svenska Röda Korset är en del av den internationella rödakors- och
rödahalvmånerörelsen. Den består av 191 nationella föreningar med
12 miljoner frivilliga över hela världen.
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ORGANISATORISKT SAMMANHANG

119 600
medlemmar i Sverige

VÅR INTERNATIONELLA RÖRELSE
Internationella rödakorskommittén (ICRC) är en opartisk, neutral och självständig organisation med uppdrag att
skydda människor som drabbas av krig och konflikter, samt
att förse dem med bistånd. ICRC leder och koordinerar rödakorsoch rödahalvmånerörelsens hjälpinsatser på plats. ICRC arbetar för
att stärka internationell humanitär rätt och universella humanitära
principer. ICRC grundades 1863 och är ursprunget till Internationella
rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen är
rörelsens högsta beslutande organ och är ett av världens viktigaste
humanitära forum. Den samlar hela rörelsen och de 196 stater som
har skrivit under Genèvekonventionerna om skydd av civila i krig och
konflikter. Konferensen samlas i regel vart fjärde år i Genève för att
fatta beslut i frågor av gemensamt intresse.

Nationella rödakors- och rödahalvmåne
föreningar finns i 191 länder, däribland i Sverige.
Föreningarna har en stödjande funktion till
nationella myndigheter inom det humanitära området och erbjuder
katastrofhjälp, hälsoprogram och sociala insatser. I krig och konflikter
hjälper nationella föreningar den drabbade civilbefolkningen och
stödjer också, där det är lämpligt, de väpnade styrkornas sjukvårds
enheter.
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) ska inspirera, underlätta och främja
allt humanitärt arbete som utförs av dess medlemmar, de nationella
rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Den leder och koordinerar rörelsens internationella hjälpinsatser vid natur-, hälso- och tekniska katastrofer samt i flyktingsituationer. IFRC företräder medlemsföreningarna på den internationella arenan och främjar samarbete
mellan föreningar. IFRC grundades 1919.

Internationella
rödakorsoch rödahalvmånekonferensen

Stater som
undertecknat
Genevé
konventionerna

VÅR NATIONELLA RÖRELSE
Röda Korset Ungdomsförbundet drivs
självständigt och har 23 lokalföreningar runt
om i landet. Förbundet riktar sig till unga människor upp till 31 år.
Verksamheten syftar till att ge trygghet till barn och unga, skapa
förutsättningar för unga att klara sin skolgång och få en meningsfull
fritid. Unga migranter är en viktig målgrupp.

Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell
förening som grundades 1865. Vi är Sveriges
största humanitära frivilligorganisation med över
26 000 frivilliga i 839 lokala föreningar, rödakorskretsar, spridda
över hela landet. Vi har en stödjande funktion till nationella myndigheter inom det humanitära området och erbjuder katastrofhjälp,
hälsoprogram och sociala insatser. Röda Korset är en medlems
organisation med riksstämma vart fjärde år. Vid slutet av 2017 fanns
119 600 medlemmar i Svenska Röda Korset.

Röda Korsets Högskola startades 1867 och var
den första ickereligiösa sjuksköterskeutbildningen
i Sverige. Sedan starten har högskolan utbildat
sjuksköterskor med kompetens och beredskap för globalt arbete samt
bidragit till sjukvårdens utveckling i Sverige. Huvudman är Stiftelsen
Rödakorshemmet som förvaltas av Svenska Röda Korset. Skolan
ligger i Flemingsberg.

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen. Här erbjuds bland
annat kurser med internationellt fokus inom dokumentärfilm, mänskliga rättigheter, ledarskap och hållbarhet.
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Våra 26 000 frivilliga runt om
i Sverige är en grund för att
vi ska leva upp till vårt uppdrag på ett effektivt sätt.

Vilka strategier har Svenska Röda
Korset för att uppnå sina mål?
Svenska Röda Korset bedriver verksamhet utifrån stadgar, internationella
s tyrdokument och den strategiska inriktning som en riksstämma beslutar om vart
fjärde år. Nedan följer de viktigaste grundläggande strategierna och resurserna
som genomsyrar arbetet.
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STRATEGIER

RÖDA KORSETS
GRUNDPRINCIPER
HUMANITET

Röda Korset arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda
liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.

OPARTISKHET

Röda Korset hjälper nödställda
oavsett nationalitet, etnicitet, religion,
samhällsställning eller politiska åsikter.

FRIVILLIGHET

Röda Korset är en frivillig
katastroforganisation utan eget vinstsyfte.

Möjlighet att verka där inga
andra kan
För att säkerställa rödakorsrörelsens höga
förtroende i kriser och konflikter förhåller
vi oss alltid neutrala i konflikter av politisk,
etnisk, religiös eller ideologisk natur. Neutralitet är en av rödakors- och rödahalvmånerörelsen grundprinciper och en strategi som
varit avgörande för att etablera den rörelse
som finns idag. Neutraliteten och det höga
förtroendet för det arbete vi bedriver i kriser
och konflikter ger oss en ofta unik möjlighet
att agera även i svåra konfliktområden.

Självständighet ger position
att påverka
För att förbättra människors situation på lång
sikt behövs välgrundade politiska beslut.
Därför arbetar Svenska Röda Korset året runt
med att påverka politiker, opinionsbildare
och 
andra beslutsfattare för att minska
människors utsatthet. Vårt operativa arbete
ger oss kunskap och trovärdighet. Att koppla
ihop vårt omfattande lokala och opera
tiva arbete med större sammanhang och de
nödvändiga förändringar vi ser på övergripande nivå, är både en av våra viktigaste
strategier och unika styrkor.

Frivillighet – en
grundförutsättning
Röda Korset har fler än 12 miljoner frivilliga världen över och drygt 26 000 frivilliga i
Sverige. Frivilligheten är en grundförutsätt-

NEUTRALITET

Röda Korset väljer inte sida i fientligheter
eller kontroverser av politiskt, etniskt,
religiöst eller ideologiskt slag.

ENHET

I varje land kan det endast finnas en
nationell förening. Den ska vara öppen för
alla och dess humanitära verksamhet ska
omfatta hela landet.

SJÄLVSTÄNDIGHET

Röda Korset agerar självständigt, även
närnationella föreningar har en stödjande
roll till sina regeringar inom det
humanitära området.

UNIVERSALITET

Röda Korsets nationella föreningar
är jämlika och har samma ansvar och
skyldigheter att bistå varandra.

ning för både effektivt katastrofbistånd och
för att kunna lyckas med långsiktiga risk-
reducerande insatser. Tack vare att frivilliga
är grunden i genomförandet kan vi snabbt
mobilisera stora insatser vid katastrofer.

Lokalt engagemang
säkerställer effektivitet
Svenska Röda Korsets långsiktiga insatser internationellt syftar till att öka motståndskraft och
beredskap i de länder där vi verkar. Vi arbetar för
att motverka segregering, ensamhet och sysslolöshet som minskar motståndskraften och hotar
människors hälsa och sociala delaktighet. Vi
fokuserar speciellt på länder drabbade av långvariga konflikter och katastrofer och där våra nationella systerföreningar har behov av stöd.
Vi har genom åren sett att det mest effektiva
sättet att bistå människor i utsatthet är att inkludera människor på plats i riskutsatta länder.
Detta möjliggörs genom de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna och deras lokalföreningar. Den lokala förankringen
ger oss en av våra största styrkor – att vi finns
på plats både före, under och efter katastrofer.
Genom det lokala engagemanget säkrar vi
även språkkunskaper och andra kulturella
komponenter som behövs för att kunna agera
effektivt. Lokal inkludering är också en förutsättning för kunskapsöverföring, eftersom
det då alltid finns personer på plats som för
kunskap vidare. Kunskap och lokal närvaro
LÄS MER
räddar liv i generationer.
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191 länder
Röda Korset räddar liv och
ger hopp överallt

12 miljoner
frivilliga är engagerade runt
om i världen

22
appeller om katastrofhjäp
fick stöd 2017

STRATEGIER

Motståndskraftiga samhällen
står emot
Att arbeta förebyggande är det mest effektiva sättet för att minska konsekvenserna av
humanitära kriser. Hållbara samhällen med
starka människor står bättre rustade när katastrofer och kriser slår till. I motståndskraftiga
samhällen finns social gemenskap och mångfald. Här har människor kunskap, hälsa och
kraft att tillgodose sina grundläggande behov.

Strukturer på plats ger
snabbare hjälp
Tack vare att Svenska Röda Korset har syster
föreningar i så gott som alla länder i världen
kan vi på ett kostnadseffektivt sätt snabbt
bistå människor i händelse av kris eller katastrof. Vi behöver inte ägna resurser åt att
skapa strukturer på plats då dessa redan finns
genom den nationella föreningen. Genom
den Internationella rödakors- och röda
halvmånefederationen liksom multilaterala
samarbeten mellan nationella rödakors- och
rödahalvmåneföreningar kan vi snabbt kanalisera nödhjälp, dela viktiga resurser och samordna insatser för ökad effektivitet.

Röda Korsets strategiska
inriktning

Denna inriktning fastställer tre långsiktiga
mål för all verksamhet inom Svenska Röda
Korset:
Nå människor i akut kris och nöd,
effektivt och med insatser som möter
behoven.
Effektivt bidra till att stärka människors
och samhällens motståndskraft mot kriser
och återhämtningsförmågan efteråt.

Hållbara
samhällen med
starka människor
står bättre rustade
när katastrofer och
kriser slår till.

Effektivt bidra till att minska riskerna
för människor och samhällen att drabbas av
kriser och katastrofer.

För att nå de långsiktiga målen arbetar vi på
följande sätt:
Vi agerar handlingskraftigt och medmänskligt i en samlad organisation.
Vi förhindrar och lindrar lidande för
människor som drabbas av kriser och
katastrofer, i Sverige och internationellt.
Vi stärker människors och samhällens
motståndskraft mot kriser liksom deras
återhämtningsförmåga efteråt.
Vi arbetar målinriktat för att minska
riskerna för att kriser och katastrofer ska
uppstå.

50 000
människor fick tillgång till
vatten i Mosul, Irak

Vi påverkar beslutsfattare när vi ser att det
behövs, till utsatta människors försvar och
för att internationell rätt ska respekteras.

Den strategiska inriktningen för åren 2016–
2019 är styrande för samtliga delar av Svenska Röda Korset.

SÄRSKILDA
KOMPETENSOMRÅDEN
Svenska Röda Korset har särskild kompetens inom:
Vatten och sanitet

Genus och mångfald

Hälsa

Vi är en av Sveriges ledande
experter inom området vatten och sanitet i humanitära
kriser. Det finns stor kompetens inom organisationen och kapacitet att agera
snabbt med stöd vid en kris.

För att hjälpen ska vara relevant måste vi ta hänsyn till
männi
skors olika förutsättningar, behov och kapacitet. Genus och mångfald är
centrala nyckelbegrepp för
oss. Det finns stor expertis
inom organisationen kring
frågan.

Röda Korset har bred kompetens inom hälsofrämjande
insatser, såväl i Sverige som
internationellt. Vi har bland
annat en hälsopool med
specialutbildad sjukvårdspersonal som snabbt kan
skickas till katastrofområden
vid behov.
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Rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns
över hela världen. Här delas mat ut till utsatta
människor i östra Aleppo, Syrien.

Vilken kapacitet och
vilket kunnande har Svenska Röda
Korset för att uppnå sina mål?
9

KA PAC IT ET

839
lokalföreningar
i Sverige

105
medarbetare tjänstgjorde 
internationellt 2017

26 000

Volontärer från Röda Halvmånen i
Amediye i nordöstra Irak.

frivilliga i Sverige
Ett världsomspännande
skyddsnät

89 260
månadsgivare

Svenska Röda Korsets nationella kapacitet består av drygt 26 000 frivilliga i 839 lokalföreningar (kretsar) i hela landet. Därtill arbetar
413 anställda medarbetare på den nationella
övergripande nivån. Nästan lika många är anställda av de lokala föreningarna för att bistå
i det lokala arbetet med exempelvis second
hand-verksamhet. Utöver detta hade vi under
2017 105 medarbetare i internationell tjänstgöring på både kortare och längre uppdrag.
Tack vare vårt omfattande nätverk av 12
miljoner frivilliga och medlemmar över hela
världen har vi möjlighet att bistå människor
varje dag. Nätverket består inte bara av individer utan också av en enorm intern kunskapsbank som vi har samlat på oss under 150
år och som vi använder oss av varje dag.

Symboler som räddar liv
Det röda korset, den röda halvmånen och den
röda kristallen, är skyddsemblem enligt den
internationella humanitära rätten. Emblemen
utmärker skydd för alla sårade och sjuka samt
för civil och militär sjukvård i väpnade konflikter. Det är enligt både internationell och
svensk lag förbjudet att angripa fordon, bygg-
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nader eller personal som bär emblemen. Den
internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens särskilda status enligt Genèvekonventionerna, liksom det lagstadgade kyddet
för våra emblem, utgör en avgörande resurs
för vårt arbete i konfliktländer.

Spjutspets och bredd
Genom vår långa erfarenhet och breda närvaro
har vi byggt upp en unik kompetens inom de
områden där vi verkar. Denna expertis grundar
sig alltid på våra erfarenheter från operativa insatser i fält – och har gjort det i mer än ett sekel.
Eftersom vi i våra internationella insatser alltid
verkar genom våra systerföreningar kan vi också använda den kompetens som finns lokalt i
genomförandet av insatserna.
Då många insatser samordnas och bemannas
genom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen drar vi även nytta av all den
erfarenhet och spetskompetens som finns inom
rörelsen.
Att ha tillgång till och vara en del av denna
världsomspännande expertis innebär att vi kan
vi få större effekt av de resurser vi satsar, och
vi kan säkerställa att Svenska Röda Korsets
erfarenhet och spetskompetens kommer till
användning och gör maximal nytta.
LÄS MER

KA PAC IT ET

På liknande sätt finns det i Sverige en unik
kompetens inom Röda Korsets lokalföreningar. Här är rödakorsare engagerade i insatser
runt om i landet och arbetar aktivt med att sprida sin expertkunskap och goda exempel till
andra delar av den nationella verksamheten.

Bred insamling av medel
För att finansiera våra insatser krävs pengar,
inte minst långsiktiga och kontinuerliga intäkter. Med anledning av detta har Svenska
Röda Korset de senaste åren framgångsrikt
satsat på att värva månadsgivare som på månatlig basis stödjer organisationens insatser.
Vid 2017 års utgång hade Svenska Röda
Korset 89 260 månadsgivare.
Utöver det regelbundna givandet samlar
Svenska Röda Korset varje år in medel genom
partnerskap med företag, insamling från stiftelser och organisationer samt genom insamlingsarbete hos lokala Rödakorsföreningar.
Utöver det görs även insamlingar i samband
med hastigt uppkomna kriser och katastrofer. Svenska Röda Korset är en av Sveriges
tio största insamlingsorganisationer och 2017
uppgick våra insamlade medel till 367 miljoner kronor. Närmare information om våra
insamlingsintäkter finns i Svenska Röda Korsets årsredovisning för 2017, särskilt not 2.

Långsiktiga relationer
Svenska Röda Korset har nära och långsiktiga relationer med flera myndigheter och

offentliga organisationer som är viktiga för
oss i genomförandet av våra insatser. Dessa
samarbetspartners bidrar också med viktiga
finansiella resurser till vår verksamhet.
I vårt internationella arbete är Sida en stor
finansiär och en viktig samarbetspartner. Internationellt samarbetar vi även med exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap i flera av våra akuta insatser i katastrofer och kriser.
Nationellt är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Migrationsverket,
Folkbildningsrådet och Justitiedepartementet
några av dem som vi har relationer med och
som också finansierar delar av det arbete som
vi genomför nationellt.
Vi har också en nära relation med Socialdepartementet och relevanta landsting. Finansiellt utgör externa bidrag från offentliga
organisationer cirka 41 procent av våra totala
verksamhetsintäkter, cirka 284 miljoner kronor år 2017. Närmare information om våra
externa bidrag finns i Svenska Röda Korsets
årsredovisning för 2017, särskilt not 2.

Nätverk och samverkan
En kritisk framgångsfaktor vad gäller kris
respons och kapacitetsbyggande insatser –
både nationellt och internationellt – är effektiv
samverkan inom civilsamhället och mellan biståndsorganisationer. Bra samverkan är också
viktigt i påverkansarbete, kvalitetsutveckling
och i förändringsarbete inom branschen.

Matpaket och andra förnödenheter
från Röda Korset når fram till dem
som behöver det mest.
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Nedan återges tre exempel på samverkan som
hjälpt oss uppnå mer och bättre verksamhet:
Svenska Röda Korsets samverkan
inom nätverket European Council on
Refugees and Exiles (ECRE) stärker vår egen
och andra medverkande organisationers
påverkansarbete för att skapa lagliga vägar
för människor på flykt till Europa och hindra
eskalering av situationen på Medelhavet.
Svenska Röda Korsets samarbete
sedan ett antal år med universitet och
andra organisationer inom projekt för att
utveckla ny och mer effektiv vattenreningsutrustning för katastrofsituationer.
Svenska Röda Korsets samverkan
inom den internationella organisationen
Transparency International bidrar till att
hela biståndsbranschen flyttar fram
positionerna när det gäller att bekämpa
korruption och främja transparens.

Finansiell stabilitet
För att säkerställa handlingsberedskap i samband med större kriser och katastrofer har
Svenska Röda Korset ett eget kapital som
alltid ska uppgå till minst ett års normal verksamhetskostnad. För närvarande uppgår det
egna kapitalet till omkring en miljard kronor.
Förvaltningen av kapitalet styrs av den placeringspolicy som Svenska Röda Korset fastställer årligen.

Röda Korset hjälper familjer i Mongoliet
med kontantstöd. Många människor lever
på b
 oskap och tack vare stödet kan de bland
annat köpa hö så att djuren inte svälter.

Hur vet Svenska Röda Korset
om man gör framsteg?
Grunden för en god styrning av Svenska Röda Korsets verksamhet är att mål,
strategisk inriktning och värderingar är tydliga och väl kända för medlemmar,
frivilliga och anställda medarbetare. Styrningen syftar till att skapa en
effektiv organisation med en sund kultur som bidrar till att ständigt
förbättra verksamheten.
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RÖ D A KO RS ETS F R A MST EG

Styrning och uppföljning
Svenska Röda Korset arbetar kontinuerligt
med uppföljning av de resultat vi når samt
med våra kort- och långsiktiga mål. Vi använder oss av en målstyrningsmodell för
att skapa ökad effektivitet och bättre förutsättningar att styra verksamheten mot de
övergripande målen. Inför genomförandet
av insatser bestämmer vi alltid först vilket
resultat som ska uppnås samt hur det ska mätas. Resultaten från insatserna kopplar an till
våra övergripande mål, och både resultat och
mål följs upp kvartalsvis för att kontinuer-

ligt ge en översikt så vi kan omprior itera där
det eventuellt behövs.
Uppföljningsrutiner och rapporteringsflöden varierar beroende på typ av insats.

Resultatuppföljning Sida
Utöver den löpande resultatuppföljningen
som görs för samtliga våra insatser sker en
resultatbaserad rapportering till Sida årligen. Denna innefattar hela vår internationella verksamhet och bygger på ett övergripande resultatramverk med ett antal indikatorer
samt projektspecifik resultatuppföljning.

Resultatuppföljning till Inter
nationella rödakors- och rödahalvmånefederationen
Via Internationella rödakors- och röda
halvmånefederationens rapporteringssystem
rapporterar alla medlemmar inom rödakorsoch rödahalvmånerörelsen årligen ett antal
nyckeltal. Exempelvis: antal frivilliga, antal anställda, antal utdelade förnödenheter, totala intäkter, totala kostnader och antal personer som
Röda Korset når. Dessa nyckeltal utgör ett slags
övergripande resultat som på en aggregerad
nivå visar omfattningen av vår verksamhet.

Orkaner slog hårt mot Karibien 2017.
I Dominikanska Republiken
delades bland annat hygienkit ut.
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UPPFÖLJNING OCH STYRNING AV VÅRA
INTERNATIONELLA KATASTROFINSATSER
Varje katastrof Svenska Röda Korset väljer att
stödja har en appell (internationell vädjan om
hjälp) som grund. Den beskriver bland annat
vilka resultat som planeras uppnås, vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå dessa
resultat samt uppskattad kostnad. Appellen uppdateras regelbundet beroende på hur katastrofen
utvecklas.
Katastrofinsatser rapporteras sedan på sex
månaders basis då Svenska Röda Korset gör en
bedömning av resultaten. Större k atastrofinsatser

utvärderas också
under pågående
insats. Svenska Röda
Korset följer även upp
insatser genom fältbesök.
I samband med årsuppföljningen görs en övergripande analys
av alla de katastrofinsatser som fått stöd
under året. Syftet med den övergripande
analysen är främst att bidra till lärande inför
kommande år.

Exempel på indikatorer vid katastrofinsatser
Hur väl insatsen nått de planerade
resultaten
Antal personer vi nått med insatserna
Hur väl insatserna tar hänsyn till
genusperspektiv

Hur väl insatserna tar hänsyn till genus
perspektiv mäts genom en kvalitativ
bedömning av handläggare vid rapportering
av insatsen. Utöver ovan används också
andra indikatorer utifrån relevans och kan

därför variera i varje enskilt fall.

UPPFÖLJNING OCH STYRNING AV VÅRA
LÅNGSIKTIGA INTERNATIONELLA INSATSER
Varje insats i våra partnerskapsländer utgår
från en plan som Svenska Röda Korset godkänner. Denna plan innehåller bland annat en
behovsanalys, ett resultatramverk, en risk
analys samt analys av tvärfrågor. Partners
rapporterar sedan mot detta ramverk till

Svenska Röda Korset på halvårs- och årsbasis.
Svenska Röda Korset gör alltid en bedömning av resultatuppfyllnaden innan beslut tas
om att fortsätta insatsen. Utöver rapportering
görs regelbundna uppföljningsbesök, revisioner samt utvärderingar av olika insatser.

Exempel på indikatorer i våra långsiktiga
insatser
Hur väl insatsen levererat resultat
Antal personer vi nått med insatserna
Antal insatser som har data
uppdelade efter kön/ålder
Hur väl insatserna har ett inkluderat
genusperspektiv

De två sista indikatorerna mäts genom en kvalitativ bedömning av handläggare baserad
på rapportering, fältbesök och utvärderingar.
Vi använder också ett antal andra tematiska
indikatorer, till exempel specifika indikatorer
för insatser inom vatten och sanitet. Svenska
Röda Korsets riktlinje är att alla insatser över
två år ska utvärderas och att varje utvärder
ing ska följas upp.
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Hur väl
insatserna tar
hänsyn till genusperspektiv mäts
genom en kvalitativ
bedömning.
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UPPFÖLJNING AV
INSATSER I SVERIGE
De lokala rödakorsföreningarna runt om i
Sverige rapporterar vilka verksamheter som
bedrivs och hur många som nås, samt den frivilligtid som läggs ner i respektive verksamhet. De rapporterar också årligen ekonomisk
sammanställning, balans- och resultatrapport. Detta möjliggör en ekonomisk översikt
och en bild över hur många personer vi når
i Sverige.
Hur verksamheter följs upp och hur framsteg mäts varierar beroende på verksamhetsområde. Svenska Röda Korsets mobilisering
inom krishantering och beredskap följs upp
genom att vi mäter vår kapacitet runt om i landet, det vill säga vilken kapacitet för lokal beredskap som finns, hur många som utbildas i
första hjälpen, krisstöd och psykosocialt stöd.
Vi följer också upp antalet samtal till tjänsteperson i beredskap, och alla nationella insatser. Vi följer också upp relationerna till externa samverkanspartners och finansieringen av
arbetet. Genom att följa dessa övergripande
resultatmått får vi en bra bild av hur vi ligger
till i förhållande till den handlingsplan som
styr arbetet, samt underlag för utvärdering
för att utveckla insatserna. Vi följer också

upp de hälsofrämjande verksamheter
vars frivilliga agerar
vid olika kriser.
Vi följer upp verksamheter i socioekonomiskt utsatta
områden genom att mäta närvaro och
vår kapacitet, det vill säga antal verksamheter, antal områden där vi etablerar verksamhet, antal frivilliga och deltagare som vi
involverar i verksamheterna, samt ett antal
kvalitetsmått för kapacitet som är kopplade
till verksamheterna, samarbetspartners och
finansieringsgrad.
Genom att följa alla dessa övergripande
resultatmått får vi en bra bild av den totala
effekt våra verksamheter har för att bygga
motståndskraft hos individer och samhällen
och kan följa denna över tid. Delaktighet
och vikten av att boende i området är med
i behovsinventering, verksamhetsplanering
och utveckling är en viktig faktor i arbetet.
Vi kan också använda uppföljningen för att
identifiera särskilt lyckade verksamheter och
våra lokala föreningar kan snabbt sprida goda
exempel mellan sig.

Vi gör alltid en
bedömning av
resultatuppfyllnaden
innan beslut fattas
om att fortsätta
insatsen.

Exempel på indikatorer i insatser i Sverige
Resultat av insatser

Väntetider

Antal personer vi nått med insatserna

Uppföljning av behandlingsplaner

Antal besök

Brukarundersökningar

Behandlingstimmar

1 684

familjer i Sverige fick hjälp med
efterforskning, asylfrågor och
familjeåterförening
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Under hösten 2017 flydde över
600 000 människor till området
Cox’s Bazar i Bangladesh.

Vad har Svenska Röda Korset
åstadkommit så här långt?
Röda Korset ger stöd till människor både före och under kriser, liksom i
återhämtningsarbetet efteråt. Vi strävar efter att människor och samhällen
ska få bättre motståndskraft mot kriser.
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R Ö D A KO R S ET
I VÄRLDEN

2 500

skolbarn i västra Mosul,
Irak, fick dricksvatten i
skolan varje dag

700 000

vaccinerades i Cox’s Bazars
flyktingläger tack vare
Svenska Röda Korset

Vad gör Svenska Röda
Korset
i världen?
Svenska Röda Korsets internationella verksamhet syftar till att
bistå människor som drabbas av
kriser, krig, konflikter och naturkatastrofer. Under 2017 svarade vi på
22 appeller om katastrofhjälp. Vi
gav stöd till långsiktiga insatser i
20 länder runt om i världen. På följande sidor presenteras exempel
på resultat som uppnåtts.
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300 000
människor i Syrien fick
hjälp med medicin och
sjukvård
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40 000 människor som har återvänt till Syrien efter att ha varit på flykt, har fått hjälp att
hitta försörjning. I Jordanien fick bland annat
1 044 syriska flyktingfamiljer hjälp med kontantstöd under ett kvartal.
300 000 människor i Syrien fick
tillgång till medicin och sjukvård.

Mellanöstern och Nordafrika
Under 2017 har världens mest utdragna kriser
fortgått i regionen utan större ljusning.
SYRIEN

Syrien är inne på sitt sjunde år av konflikt och
fler människor än Sveriges hela befolkning
är beroende av humanitär hjälp. Röda Korset
och Röda Halvmånen nådde över fyra miljoner människor varje månad med nödhjälp i
form av mat, medicin, filtar, tält och presenningar samt andra förnödenheter. Svenska
Röda Korset var bland annat med och såg
till så att 300 000 människor i Syrien fick
tillgång till medicin och sjukvård. 200 000
människor, framför allt i Aleppo, i utkanterna av Damaskus, i Homs och i Deir-Ez-Zour
fick hjälp med mat. 250 000 hygienpaket delades ut till de hushåll som hade störst behov.

IRAK

Situationen i Irak är fortsatt mycket svår och
Svenska Röda Korset har fokuserat på att
stödja Irakiska Röda Halvmånens arbete med
vatten och mat i områden kring staden Mosul.
Under juni–december fick bland annat 7 000
familjer per månad (ca 50 000 personer) tillgång till vatten i konfliktområdena runt Mosul och 2 500 skolbarn fick dagliga leveranser
av dricksvatten till två skolor i västra Mosul.
JEMEN

I Jemen har striderna förvärrats under året
och som en följd av den politiska konflikten
har den humanitära situationen förvärrats.
Under 2017 var ungefär 22 miljoner av landets
29 miljoner invånare beroende av humanitär
hjälp för sin överlevnad. Det kolerautbrott
som tog sitt grepp om delar av landet under
våren 2017 har fortsatt och närmare en miljon
har drabbats och flera tusen människor har
dött. Se effekter under Afrikas Horn sid. 19.

Rent vatten blir snabbt en
bristvara i krig och konflikter.

Väst- och Centralafrika

40 000 flyktigar i Uganda
får rent vatten.

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
OCH KAME RUN

I Väst- och Centralafrika pågår flera av världens längsta och mest underrapporterade
konflikter. Demokratiska Republiken Kongo är till ytan Afrikas näst största land och
över 13 miljoner människor var 2017 i behov av humanitär hjälp. Under året har flera
tusen människor varje dag tvingats fly från
sina hem på grund av den konflikt som sliter
isär landet och familjer. I de östra delarna av
landet har Svenska Röda Korset arbetat med
stöd till akut sjukvård och i andra delar har vi
fokuserat på att långsiktigt stärka samhällens
och individers motståndskraft. Bland annat
fick 21 861 flickor och 17 990 pojkar (totalt 39
851 barn) mellan 2 och 59 månader vaccin mot
polio i Equateurprovinsen och 2 500 människor
fick tillgång till dricksvatten i östra Kamerun.
I östra Kamerun bistår Svenska Röda
Korset människor som flytt från konflikten
i grannlandet Centralafrikanska Republiken. 12 500 flyktingar samt personer från
lokalbefolkningen i området fick tillgång till
dricksvatten. Hygienutbildning nådde omkring 57 000 personer, varav mer än 44 000
skolbarn.
LÄS MER
18

EFFEKTER 2017

Östra och södra Afrika
SYDSUDAN OCH UGANDA

Sedan våldsamheterna bröt ut på nytt i
Sydsudan 2013 har mer än fyra miljoner
människor tvingats lämna sina hem, av vilka närmare två miljoner har sökt skydd i
grannländer. Sedan augusti 2016 har över en
miljon människor, de flesta barn, kommit till
Uganda. Som ett svar på de stora humanitära
behoven i flyktinglägren i Uganda skickade
Svenska Röda Korset bland annat en så kallad
Emergency Response Unit (ERU) i februari
2017 till norra Uganda. ERU:n försåg 40 000
människor med över 600 000 liter rent vatten
per dag. Under sommaren lämnades ERU:n
över till Ugandiska Röda Korset.
AFRIKAS HORN

Konflikt och torka ledde till extrem hungersnöd på Afrikas horn. Under de första månaderna 2017 eskalerade de humanitära behoven
i delar av Afrika och Jemen. Som ett bälte,
tvärs igenom Afrika, bredde hungersnöden
ut sig. Långt över 50 miljoner människor
var i behov av mat, vatten och mediciner i
de mest drabbade länderna (Sydsudan, Nigeria, Somalia, Etiopien, Kenya och Jemen).
Svenska Röda Korset bidrog med över 40
MSEK för att undvika att fler människor
riskerade att dö i svält, genom att bedriva
program fokuserade på mat, mediciner och
omedelbart försörjningsstöd. Bland annat
gav Svenska Röda Korset 10 000 undernärda
barn i Somalia behandling och 200 000 personer i Sydsudan fick månadsransoner med
mat. Regnen under hösten 2017 hade behövt
vara mer omfattande, så 2018 riskerar därför
att bli ett ännu svårare år för redan utsatta
människor.

Asien
COX´S BAZAR

Under hösten 2017 flydde över 650 000
människor till området Cox’s Bazar i
Bangladesh, från ökat våld i Rakhineprovinsen i Myanmar. Svenska Röda Korset skickade en Emergency Respons Unit för att leverera dricksvatten (1 miljon liter totalt) och bidra
till att motverka vattenburna sjukdomar som
kan ge diarréer. Behoven bara ökade i Cox’s
Bazar under hösten, så Svenska Röda Korset
kom även att bidra till en ERU som fokuserar på sanitet vilket inkluderar latriner och

h ygien. Svenska Röda Korset har även bidragit
med mat, filtar, medicin och sjukvårdspersonal samt expertis inom hur man bäst minskar
kvinnors utsatthet och f örbättrar kommunikation med utsatta människor i en katastrof. 101
400 matpaket delades ut och Svenska Röda
Korset bidrog till att 700 000 personer vaccinerades i flyktinglägren i Cox’s Bazar. Även i
Rakhine i Myanmar har Svenska Röda Korset
stöttat människor på flykt.

57 000
människor i Kamerun fick
hygienutbildning

AFGHANISTAN

Säkerhetssituationen i Afghanistan har förvärrats under året. Under året har åtta kollegor
från Internationella Rödakorskommittén
mördats. En del av den verksamhet som
Internationella Rödakorskommittén bedriver
i landet har periodvis fått avbrytas. Svenska
Röda Korset har under hela året stöttat
Afghanistans Röda Halvmånens arbete med
hälsoprojekt. Med över 23 000 frivilliga i
landet når Afghanistans Röda Halvmånen de
flesta provinser i landet.

10 000
undernärda barn i Somalia
fick vård och behandling

Naturkatastrofer
Asien är den kontinent som löper störst risk
att drabbas av naturkatastrofer. Nära hälften
av alla naturkatastrofer sker här. Dessa återkommande katastrofer innebär att bostäder
förstörs och tillgången till vatten och sanitet
samt hälsoinrättningar förstörs. Mer än 40
miljoner människor drabbades av översvämningar i Asien 2017. Över 1 500 människor
omkom i de drabbade områdena i Asien och
miljontals hem, åkrar, skolor och annan infrastruktur gick förlorade. Svenska Röda Korset
gjorde insatser i främst Sri Lanka, Bangladesh, Nepal och Myanmar. 7 084 familjer i
Nepal har fått mat och tak över huvudet efter
att ha drabbats av översvämningar.
I Sri Lanka hjälpte Svenska Röda Korsets
räddningsbåtar tusentals människor som tagit
sin tillflykt i träd och på hustak. Rent vatten
delades ut och första hjälpen erbjöds.
Orkanerna i Karibien började komma i juni
och ett par veckor in på den månaden kom den
uppmärksammade orkanen Harvey. Strax
därpå kom Irma, Maria och José. Den karibiska övärlden drabbades hårt och Svenska
Röda Korset bidrog aktivt till att hjälpa utsatta människor på Dominica, St Kitts och Antigua. Orkanerna är återkommande men kraften i dem har blivit större de senaste åren.
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200 000
personer i Sydsudan fick
månadsransoner med mat

VISSTE DU ATT...

Röda Korset har hittills
hjälpt över 300000
människor som flytt
från Rakhine till
Bangladesh med mat,
rent vatten, tak över
huvudet, sjukvård och
familjeåterförening.
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R Ö D A KO R S ET
I SVERIGE

85

frivilliga erbjöd krisstöd och
första hjälpen efter
terrordådet på
Drottninggatan

2 003

patienter fick hjälp vid våra
behandlingscenter

Vad gör Röda Korsets
nationella verksamhet?
Röda Korset finns över hela landet. En stor del av våra insatser
2017 riktade sig till människor som
sökt skydd i Sverige från krig, konflikter och förföljelse. Vi arbetar
med efterforskning och familjeåterförening, hälsofrämjande och
social verksamhet liksom behandling av krigsskadade och torterade. Vi är en del av Sveriges krisberedskap och ger medmänskligt
stöd, första hjälpen och praktisk
hjälp i kris.
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15 200
personer utbildades
i första hjälpen
under året
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en timme. Under veckan efter dådet bidrog
över 85 frivilliga med krisstöd, första hjälpen
och informationsspridning
Svenska Röda Korset har första hjälpengrupper som är beredda att rycka ut vid katastrofer och under året gjorde de cirka 360
insatser. Vi har även krisstödjare och andra
frivilliga med förmåga att agera i kris.
Vi har dygnet-runt- jour för att alltid kunna
rycka ut vid olika kriser och katastrofer. Under 2017 aktiverades vår jour 36 gånger och
fyra större nationella insatser genomfördes.
Därutöver agerar lokalföreningarna självständigt vid lokala kriser. Den största insatsen
efter terrorattacken var en bussolycka i Sveg
där flera ungdomar dog. Över 15 200 personer
har utbildats i första hjälpen under året.

Rätten till vård
Röda Korsets frivilliga erbjuder
krisstöd och första hjälpen.

Förenings- och
frivilligutveckling
Svenska Röda Korsets frivllig- och föreningsutveckling är central för organisationen.
Det är genom frivilliga Svenska Röda Korset
bistår människor i vardag och kris.
SECOND HAND OCH ÅTERBRUK

De gåvor vi får in till våra second hand-butiker ska i första hand säljas lokalt i butiken
för att kunna ge ekonomiska intäkter till den
lokala kretsen. Enligt den klädpolicy Svenska
Röda Korset tog fram 2012 ska vi även ta ansvar för de gåvor vi inte kan sälja i butikerna.
Sedan 2013 skickar vi kläder, textiler, väskor
och skor som vi inte kan sälja eller återbruka till en återvinningspartner. På så sätt tar
vi ansvar för miljön samt att vi får betalt för
något vi annars skulle betala för att göra oss
av med. Detta är alltså både en miljömässig
och ekonomisk vinst, både för Svenska Röda
Korset och samhället.
Svenska Röda Korset arbetar centralt och
lokalt med att bidra till att nå målen enligt
Agenda 2030. Det innebär bland annat att
vi bedriver en central textilåtervinning. Det
praktiska arbetet sker ute i våra lokalföreningar. Den lokala föreningen levererar de
kläder de inte kan sälja till en av våra 16 depåer i landet och under 2017 öppnade vi en ny
depå i Norrköping. 45 % fler lokalföreningar
skickade textiler för återvinning 2017 och nu
arbetar mer än hälften av lokalföreningarna
enligt vår återvinningsmodell.

BEHANDLING AV KRIGSSKADADE
OCH TORTERADE

Krisberedskap
Svenska Röda Korset bedriver sedan 2015
ett långsiktigt arbete för att utveckla sin roll
och förmåga att agera inom ramen för svensk
krisberedskap och totalförsvaret. Idag har
Svenska Röda Korset flera uppdrag utifrån
rollen som frivillig försvarsorganisation,
inom bland annat första hjälpen, krisstöd och
frivilligsamordning. Kärnan i vårt arbete är
det krisstöd som vi bidrar med vid svåra händelser och som syftar till att stärka samhället
och individers upplevelse av trygghet, lugn,
tillit, samhörighet och hopp.

Många människor som söker asyl i Sverige,
men även flyktingar som lever här sedan tidigare, har utsatts för tortyr eller är traumatiseLÄS MER

KRISHANTERING OCH BEREDSKAP

Svenska Röda Korset har en stödjande funktion till myndigheterna inom det humanitära
området, grundad i internationell rätt, nationell lagstiftning och beslut fattade av internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.
Det innebär bland annat specifika uppdrag
under kris och krig. Svenska Röda Korset är
även en av arton frivilliga försvarsorganisationer med uppdrag att bistå totalförsvarets
sjukvård och bidra till civilbefolkningens
skydd i krig.
Under 2017 har vi bland annat bistått med
krisstöd och första hjälpen vid olyckor, manifestationer, demonstrationer och andra situationer med risk för social oro.
Den största insatsen 2017 var vid terror
attentatet på Drottninggatan i Stockholm den
7 april. Svenska Röda Korset var på plats med
krisstödjare och första hjälpen-grupper inom
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Under 2017 gjordes 360
första hjälpen-insatser.
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rade på grund av krig eller andra våldsamheter.
Under 2017 utökades verksamheten på
Svenska Röda Korsets behandlingscenter för
krigsskadade och torterade till följd av det
ökande behovet. Nu erbjuder vi vård även
för barn och unga med svåra upplevelser från
krig och flykt. Bland annat har vi satsat på
ett mobilt behandlingsteam för ungdomar i
västra Götaland och i Uppsala med ett program för traumabehandling av barn under 13
år. Den befintliga verksamheten för vuxna
förstärktes under året, bland annat genom
utökning med filialer i Umeå och Luleå, då
resvägarna i Norr- och Västerbotten ofta är
mycket långa för patienterna. Specialiserad
vård för ungdomar och flyktingar med trauman är bristfällig i den offentliga vården, och
fler har därmed kunnat få ett adekvat stöd i
rehabiliteringen för att kunna gå vidare med
sina liv. 2017 behandlade Svenska Röda Korset 2 003 patienter och gjorde 18 tortyrskadeutredningar. Att kunna styrka kroppsstraff
och tortyr är ibland nödvändigt för att migrationsmyndigheterna ska bevilja skydd och
genom vår specialistvård har vi kunnat bidra
till att ge fler människor som utsatts för tortyr
en fristad.
FLYKT OCH MIGRATION

Röda Korset finns längs hela flyktvägen, i
konflikten, under flykten och i de länder dit
flyktingar och andra migranter kommer, och
tillgodoser behov och säkerställer rättigheter.
Svenska Röda Korset har lång erfarenhet och
bred kompetens inom dessa områden, och
bidrar internationellt till rödakorsrörelsens
arbete med migrationsfrågor.
Antalet asylsökande i Sverige var under
2015 historiskt högt under så kort period och
många som anlänt under de senaste åren har
under 2017 fortfarande väntat i ovisshet på
beslut om sin framtid. Till följd av ändrad
lagstiftning råder sedan 2016 mer restriktiva regler för uppehållstillstånd och rätten till
familjeåterförening. Det har också varit ett
större fokus på att verkställa beslut om utvisningar.
De humanitära konsekvenserna av förändringarna på migrationsområdet har under året
fått stort genomslag och medfört stor oro och
ökad psykisk ohälsa. Behoven av korrekt och

saklig migrationsrådgivning har varit stora.
Vår nationella rådgivning har tagit emot drygt
2 300 samtal, varav många rört Afghanistan
där säkerhetsläget stadigt har förvärrats. Enskilda asyl- och familjeåterföreningsärenden
har också framgångsrikt drivits av våra juridiska ombud i fall där rätten till skydd eller
familjeåterförening har riskerat att kränkas,
samt i prejudicerande fall. Bifall har där beviljats i närmare 30 % i fall som rört asyl, och
70 % i fall som rört familjeåterförening vilket är exceptionellt högt och fler människor i
utsatta situationer har därmed fått skydd och
kunnat återförenas med sina familjer.
Under 2017 var det framför allt unga ensamkommande från Afghanistan som fick
hjälp att efterforska nära anhöriga som de
tappat kontakten med vid eller under flykten.
Mellan 2015 och 2016 tredubblades efterforskningsärendena vilket bidrog till långa
handläggningstider.
Svenska Röda Korset har ökat resurserna för
att väntetiden för dem som behöver vår hjälp
ska bli så kort som möjligt och därmed minska
utsatthet och främja den psykiska hälsan.
Även om antalet ärenden gått ned något
2017 var köerna långa och verksamheten har
därför förstärkts med extra resurser. Under
2017 hanterades 1 073 efterforskningsärenden, 151 ärenden fick ett positivt avslut där
familjer återigen fick kontakt och 899 personer fick praktisk assistans och resestöd för att
kunna återförenas med sina familjer. Totalt
antal personer som vi hjälpt med efterforskning, asyl- och familjeåterförening var under
året 1 684.
Sedan 1 juni 2016 gäller en lag som i korthet innebär att vuxna asylsökande utan barn
som fått avslag på asylansökan inte längre
kommer att ha rätt till boende, dagersättning
eller särskilt bidrag. Det gäller även ensamkommande ungdomar som är eller bedöms
vara över 18 år. Det har lett till att allt fler
människor lever i hemlöshet och efterfrågar
basala förnödenheter som mat, vatten och
tak över huvudet samt tillgång till vård och
hälsa. Många fler människor lever alltså utanför samhällets skyddsnät idag. Det kan
vara människor som väntar på utvisning, som
inte kan återvända till sina hemländer eller
som lever som papperslösa i Sverige. Det kan
LÄS MER
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2 500
intagna fick besök av
en frivillig 2017

520
barn fick hjälp med
sina läxor

52 000
personer deltog i våra aktiviteter för nyanlända i Sverige

2 300

telefonsamtal kom in till vår
migrationsrådgivning
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Svenska Röda Korset har intensifierat
arbetet för och med ensamkommande barn
och unga och hade vid årets slut verksamheter
på mer än 131 platser i landet. Fler ungdomar
har därmed fått möjlighet till en meningsfull
fritid, engagemang i föreningslivet samt nätverk för gemenskap och erfarenhetsutbyten.

Hälsa och delaktighet
Svenska Röda Korset arbetar även i vardagen,
genom hälsofrämjande insatser, för att stärka
individers och samhällens motståndskraft
vilket stärker förmåga att agera i och hantera
kriser.
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER

Röda Korsets Högskola
i Stockholm.

vara människor från andra europeiska länder
som söker sig bort från fattigdom och diskriminering. Våra mötesplatser runt om i landet
har mött en ökad efterfrågan på basala behov.
Rödakorshuset i Stockholm som är lokaliserat
i Skärholmen erbjuder tillgång till dusch- och
tvättmöjligheter, vilrum och kläder, såväl som
rådgivning och andra verksamheter. Röda
Korshuset välkomnade 5 414 personer 2017.
Via Svenska Röda Korsets vårdförmedling
som tar emot papperslösa, asylsökande och
andra migranter har 519 patienter fått medicinsk hjälp.
Den psykiska ohälsan har ökat hos de
många asylsökande pga. omflyttningar av
asylboenden mellan olika orter samt den
långa ovissa väntan på asylbeslut. Framför allt har den psykiska ohälsan ökat bland
ensamkommande barn och unga av den stora
osäkerheten kring deras framtid.
Svenska Röda Korset tilldelades 15 MSEK
av regeringen för att stärka arbetet i asylmottagande och med nyanländas etablering vilket
bidrog till att verksamhet bedrevs i 95 kommuner och mer än 52 000 personer deltog i
aktiviteterna. Fler än 3 000 frivilliga arbetade
lokalt med olika etableringsaktiviteter. Vårt
arbete med efterforskning, familjeåterförening,
migrationsrådgivning samt psykosocialt stöd
utökades med hjälp av regeringsbidraget.

Hälsofrämjande insatser stärker människors
motståndskraft i utsatta situationer såväl akut
som långsiktigt. Svenska Röda Korset bedriver verksamheter för att öka uthålligheten i
vardag och kris. Vi har besöksverksamhet
som riktar sig till ofrivilligt isolerade som
frihetsberövade på häkten, anstalter och i
Migrationsverkets förvar. Ett psykosocialt
stöd bidrar till att bryta isolering och främja
den psykiska hälsan. Vi finns för närvarande
på 23 häkten och anstalter där vi genomför
regelbundna besök. Under 2017 har 2 500
intagna fått besök av en frivillig vid 1 500
tillfällen. Svenska Röda Korsets frivilliga

genomförde cirka 100 besök på förvaren och
425 enskilda samtal med förvarstagna.
Våra frivilliga ger lokalt stöd till anhöriga
som vårdar närstående.
På flera sjukhus finns det rödakorsvärdar
som ger stöd och hjälp till patienter, anhöriga
och besökare som kommer till sjukhuset. De
frivilliga ger även stöd till anhöriga som vårdar kroniskt sjuka eller långtidssjuka. Svenska
Röda Korset finns på 100 platser med anhörig
stöd och har rödakorsvärdar på 60 platser.
Vi har lokala besöksverksamheter runt om i
hela landet för personer som riskerar psykisk
ohälsa till följd av ofrivillig isolering.
Att möta människor i särskilt utsatta situationer kräver kunskap och kompetens. Under
året har 130 lokalföreningar utbildats inom
psykosocialt stöd.

Socioekonomiskt utsatta
områden
För att bidra till att stärka människors och samhällens motståndskraft mot kriser och stärka
återhämtningsförmågan bygger Svenska Röda
Korset upp sitt arbete i socioekonomiskt u tsatta
områden. Vi stärker kapacitet i de områden där
vi redan har närvaro, och etablerar oss i nya
områden. Arbetet baseras på erfarenheter och
forskning samt kräver ett nära samarbete med
både kommunerna och andra civilsamhälles
LÄS MER
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aktörer såväl som stor lokal kännedom. Genom
vårt arbete i dessa områden bidrar vi till förbättrad hälsa, social delaktighet för unga och
vuxna samt till ökad trygghet.
Rödakorshuset som är baserat i Skärholmen
är ett exempel på en verksamhet som i samverkan med Röda Korsets Folkhögskola skapar
förutsättningar för Svenska Röda Korset att
vara en aktiv och stark aktör med god lokal beredskap i de händelser som skapar social oro.
Andra områden där Svenska Röda Korset har
stark närvaro är i Malmö och Göteborg.
Svenska Röda Korset arbetar och ger stöd lokalt vid säsongsbetonad utsatthet. Bland annat
deltog vi i stöd till hemlösa i Malmö tillsammans med föreningen Kontrapunkt, där bland
annat 3 800 portioner mat serverades. Verksamheten hade 7 800 nattbesök under 2017.
RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND

Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF, mötte
800 unga ensamkommande i 30 kompisgrupper runt om i Sverige. Rollspelet ”På flykt”
genomfördes för 3 060 elever, lärare och andra
yrkespersoner som möter unga på flykt. RKUF
hade 2 531 viktiga samtal med unga i chattjouren Jourhavande kompis och 520 barn fick
stöd med sina läxor. RKUF serverade 14 900
frukostar på grundskolor i socioekonomiskt
utsatta områden.
Effekten som ungdomsförbundet uppnår
genom sitt arbete är att bidra till förverkligande av barnkonventionen i praktiken. Kompisgrupperna ger nyanlända barn och unga en
bra start i Sverige genom en meningsfull och
trygg fritid under asylprocessen. Jourhavande
kompis stärker barns och ungas självkänsla.
Läxhjälpen bidrar till att fler unga får en trygg
framtid genom ökade chanser att klara skolan.
Rollspelet ”På flykt” ökar förståelsen för hur
det är att vara på flykt, vilket ger minskad rasism och motverkar diskriminering.

Kunskap och påverkan
PÅVERKANSARBETE OCH
OPINIONSBILDNING

Svenska Röda Korset arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare i frågor som rör
respekten för varje människas värde i humanitära kriser. Vi ökar också kunskap hos beslutsfattare och allmänheten om utsatta människors
situation och behov genom att informera och
berätta om humanitära konsekvenser av lagar

och beslut, samt utbilda i frågor som exempelvis humanitär rätt, flyktingrätt, traumabehandling och villkor för människor i utsatta
situationer.
I april 2017 skrevs bland annat ett öppet brev
till ombuden vid den Socialdemokratiska partikongressen. Där pekade vi på tre allvarliga
konsekvenser av den tillfälliga lagen: rätten till
familjeåterförening äventyras, ovisshet bidrar
till ökad psykisk ohälsa och att fler tvingas ut på
livsfarliga resor för att nå Europa och Sverige.
Vi har synliggjort vår inställning och påverkat genom medverkan i två statliga utredningar som bland annat har stor betydelse
för asylsökande och deras tillträde till internationellt skydd. Svenska Röda Korset har
framgångsrikt drivit asyl- och familjeåterföreningsärenden som lett till att människor som
hotats av utvisning till konfliktområden eller
av förföljelse beviljats skydd här i landet eller
har kunnat återförenas efter många års separation. Frågor kring asylsökandes behov och rättigheter har tagits upp med migrationsminister
Heléne Fritzon med flera. Vi har tydliggjort
vikten av att utvärdera konsekvenserna av den
tillfälliga lagen då den har stor negativ effekt
på de berörda människornas psykiska hälsa
och deras möjligheter till snabb etablering.
Vi möter förtvivlade unga människor som
riskerar utvisning till osäkra och konfliktdrabbade länder. När det gäller Afghanistan har vi
drivit frågan om att helt upphöra med tvångsutvisningar till landet på grund av den svåra
konflikten och vi har även påtalat detta till ansvariga politiker och beslutsfattare.
Den ökade psykiska ohälsan hos asylsökande och nyanlända nationellt har varit en stor
fråga under året där vi fört dialog med berörda
myndigheter och departement. De psykiska
konsekvenserna av krig och konflikt i ett bredare perspektiv har också varit en prioriterad
fråga för Svenska Röda Korset. Den främsta
orsaken till att lidandet är så omfattande i dagens väpnade konflikter är bristande respekt
för den internationella humanitära rätten
(krigets lagar). Att verka för ökad respekt för
krigets lagar är ett av Svenska Röda Korsets
viktigaste uppdrag och mer angeläget nu än
någonsin. Därför gjorde vi detta till huvudtema för vår medverkan i politikerveckan i
Almedalen.
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Röda Korsets
Folkhögskola
Exempel på resultat 2017:
5 643 deltagarveckor.
Till höstantagningen 2017 fanns
287 (208) sökande till de allmänna
kurserna och 267 (287) sökande
till de särskilda kurserna. Siffrorna
inom parantes är antalet sökande
för 2016.
Effekt vi vill nå: Röda Korsets
Folkhögskola bidrar till kompetensutveckling hos de studerande.
Många av studenterna kommer
från socioekonomiskt utsatta
områden och har stort behov av
vidareutbildning.
Skolan ska särskilt uppmärksamma frågor kring den gemensamma
värdegrunden, mångfaldssamhällets utmaningar samt folkhälsa,
hållbar utveckling och global
rättvisa.

Forskningsstöd till
Röda Korsets Högskola
En studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor.
Exempel på resultat 2017:
Ett flertal studier inom områdena
psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor har rapporterats
Effekt vi vill nå: En vetenskaplig
kunskapsbas gällande systematiskt
framtagna resultat som presenterats i flertalet vetenskapliga tidskrifter och som finns indexerade
i databaser och digitala arkiv som
Svenska Röda Korset kan använda
för att vidareutveckla och förändra
verksamheter för att bättre bidra
till att målgruppernas behov kan
nås har redovisats.

Första hjälpen
Exempel på resultat: Under
2017 har 15 200 personer fått
utbildning i första hjälpen, hjärtlungräddning eller psykosocialt
stöd. Svenska Röda Korset fanns på
plats på konserter, sportevenemang
och en stor insats gjordes efter
terrordådet på Drottninggatan i
Stockholm i april.
Effekt vi vill nå: Att ha personer
omkring sig som kan ge livräddande första hjälp under de första
minuterna vid ett olycksfall eller
akut sjukdom är ofta avgörande
för hur det hela ska sluta. Svenska
Röda Korsets mål är att människor
har tillräcklig kunskap i första
hjälpen för att våga agera när
något händer.

SÅ HÄR ANVÄNDS PENGARNA

Så här används pengarna1
KOSTNADER | 1 028 MSEK
NATIONELLT ARBETE

INTERNATIONELLT ARBETE

556 MSEK gick till nationella insatser 2017. Det största insatsområdet
var Frivilligt engagemang (252 MSEK), där allt arbete som görs i relation till våra 32 000 volontärers humanitära insatser ingår. På grund
av ökade behov förstärktes insatsområdet Behandling av krigsskadade
och torterade, med ökade kostnader som följd (76 MSEK).

326 MSEK gick till internationella insatser 2017. Syrienkrisen var det
enskilt största insatsområdet med kostnader på 41 MSEK. Akuta
insatser har också genomförts i bland annat Bangladesh, Etiopien,
Filippinerna, Kenya och Somalia.
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INSAMLINGSKOSTNADER

Kostnader för insamling uppgick till 89 MSEK. Under året gjordes satsningar på ökad digital effektivitet och rekrytering av månadsgivare liksom kampanjer för att öka intäkter och stärka vår transparens kring
redovisning av resultat.

n Insamlingskostnader
n Administration

ADMINISTRATION

Kostnader för administration och medlemshantering uppgick till 57
MSEK. Det omfattar främst kostnader för medlemshantering, ledning,
styrelse, riksstämma, revision samt planering, uppföljning och kvalitetssäkring i enlighet med riktlinjer och legala krav.

89 MSEK

57 MSEK

INTÄKTER | 1 028 MSEK
FÖRDELNING AV INTÄKTSTYPER

HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA

Drygt 1/3 av intäkterna till verksamheten kommer via Röda Korsets
lokala föreningar runt om i landet, från lokal insamling och försäljning.

Den största intäktstypen till verksamheten är bidrag, framför allt
från kommun, landsting och stat. Omkring 1/3 av intäkterna utgörs
av gåvor, från privatgivare och företag.
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De ovan presenterade intäkterna och kostnaderna rör både Svenska Röda Korset nationellt och de lokala föreningarna. I Röda Korsets
årsredovisning 2017 presenteras enbart de siffror som som rör Svenska Röda Korset nationellt.
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TACK FÖR ERT STÖD!

Svenska Röda Korset Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm.
Telefon: 08-452 46 00. E-post: info@redcross.se.
Facebook: facebook.com/rodakorset Twitter: twitter.com/rodakorset

