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Världen i bilder 2014

50 miljoner 
människor på flykt 

Inte sedan andra världskriget har så 
många människor  varit på flykt i världen. 
När 2014 blev förskonat från de  
riktigt stora  naturkatastroferna, växte 
istället   a ntalet väpnade  konflikter med 
omfattande  humanitärt lidande som följd.

Världen
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Världen i bilder 2014

Syriska flyktingar i Libanon, 
februari 2014

Flyktingar i Sydsudan, våren 2014

Ebolakris i Liberia, oktober 2014

Flyktingläger i Khanke i  
kurdiska regionen i Irak, 2014

Båt med flyktingar från 
 Sydsudan, januari 2014
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Världen i bilder 2014

Flyktinglägret Toussri Al Jafal i Libanon, februari 2014

Internflykting i kurdiska 
 regionen i Irak, september 2014

Frivilliga hjälparbetare i Conacry 
i Guinea, april 2014

Ruin i Aleppo i Syrien, 2014



4

Svenska Röda Korset 2014

Världen i bilder 2014

Matleverans i Sydsudan, 2014

Damaskus i Syrien, februari 2014

Ebola-insats i Libera, oktober 
2014
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Världen i bilder 2014

När katastrofer skapas av våld mellan 
människor blir hjälpinsatsen ofta både 
komplicerad och  farlig. Röda Korsets 
 unika styrka är att vi finns på plats i 
hela världen. Det gör att hjälpen når 
fram även på platser dit inga andra 
 organisationer når. 

Vi behövs där
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Sverige i bilder 2014

Hemma
Röda Korsets arbete stannar inte vid 
 akuthjälp i andra delar av världen. En 
stor del av våra insatser görs på plats i 
 Sverige. Från  återförening av  familjer och 
stärkande av flyktingars  rättigheter till 
 rehabilitering av krigs- och tortyrskadade 
och hjälp till papperslösa.

Vi behövs här
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Sverige i bilder 2014

Asylboende i Älgarås, 
november 2014

Röda Korsets projekt Kompis 
Sverige, februari 2014

Krisstödjare under skogsbranden 
i Västmanland, augusti 2014
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Året som gått

» Humanitet håller sig 
inte inom  geografiska 
 eller psykologiska 
gränser.  Humanitet 
 sträcker sig från en 
 individ till en annan,  
mellan folk och mellan 
 länder. «
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Året som gått

n Vi är Sveriges främsta katastroforgani-
sation. Vi är ständigt i beredskap tack vare 
vår lokala närvaro och arbetar långsiktigt 
för att minska risker och stärka människors 
motståndskraft inför kommande kriser och 
katastrofer. Vår vision är att ingen ska lämnas 
ensam i en katastrof.

Människors utsatthet i andra delar av 
världen berör också oss i Sverige. Ett ökat 
antal asylsökande har gjort att Svenska Röda 
Korset förra året utökade insatserna på landets 
asylboenden. Vi finns i dag på över 80 procent 
av landets större asylboenden för att skapa 
trygghet och meningsfull sysselsättning. 

2014 var året då ebola-epidemin spred sig 
i Västafrika där omkring 20 000 människor 
insjuknade och närmare 9 000 människor dog 
till följd av sjukdomen. Vi arbetade intensivt 
under året för att lindra effekterna av ebola 
genom att vårda sjuka och genomföra en rad 
informationsinsatser för att förhindra ytterli-
gare spridning. En stor del av volontärernas 
insats handlade om att med respekt och utan 
att sprida smittan ta hand om döda kroppar 
och ombesörja begravningar. 

Året var förskonat från större naturkata-
strofer, i gengäld har komplexa och utdrag-
na konflikter som situationen i Syrien och 
intilliggande länder som Libanon, Jordanien 
och Irak krävt stora insatser av oss.

Vi vill att våra insatser ska få så stor effekt 
som möjligt. Därför fortsätter vi att fokusera 
det internationella arbetet på att bistå de av 
våra systerföreningar som har allra störst 
utmaningar. Ofta är det länder vars befolkning 
levt i akut katastrof under lång tid. 

Under 2014 inledde vi ett fördjupat  samarbete 

Humanitet 
utan gränser
JUST NU är över 50 miljoner 
människor på flykt. Inte sedan andra 
världskriget har så många varit på 
flykt i världen. Humanitet borde inte 
begränsas av gränser på en  karta. 
Svenska Röda Korset fortsätter där-
för att arbeta för att det måste finnas 
l  agliga sätt för människor på flykt att 
komma till Europa och få sin asyl-
ansökan prövad. 

Ordförande Eva von Oelreich 
i flyktingläger, Libanon

Generalsekreterare Ulrika Årehed 

Kågström besöker ett sjukhus i Syrien

 
 
 
 

med vår systerförening i Rumänien kring hur 
vi tillsammans ska kunna förbättra situationen 
för de utsatta EU-migranter som kommer till 
 Sverige i hopp om en bättre framtid. Det handlar 
både om vad vi kan göra på plats i Rumänien 
och vad vi kan göra här i Sverige.

Svenska Röda Korsets beredskap gav 
resultat i samband med den stora branden i 
Västmanland i augusti 2014. Då bemannade 
volontärer från Svenska Röda Korset det lager 
som upprättats för att ta hand om alla skänkta 
gåvor från allmänheten. Röda Korset bistod 
även krisledningen med att planera och ge ett 
långsiktigt krisstöd för drabbade. 

I Sverige har vi ökat vår närvaro i stor-
städernas förortsområden som ett led i att 
stärka Röda Korsets förmåga att möta olika 
typer av kriser. På detta sätt skapar vi nya och 
relevanta insatser i områden där vi inte funnits 
tidigare. Satsningen har under året engagerat 
hundratals nya frivilliga rödakorsare. 

Humanitet håller sig inte inom geografiska 
eller psykologiska gränser. Humanitet sträcker 
sig från en individ till en annan, mellan folk och 
mellan länder. Humanitet måste vara gränslös.

Eva von Oelreich
Ordförande

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare
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Svenska Röda Korset grundades redan 1865 
och är i dag Sveriges största humanitära frivillig-
organisation. I dag finns nationella rödakors- och 
rödahalvmåneföreningar i 189 länder världen 
över. Varje lands nationella förening arbetar 
utifrån sitt lands förutsättningar men stödjer också 
sina systerföreningar vid behov, exempelvis vid en 
katastrof. 

www.redcross.se 

Internationella rödakorskommittén (ICRC) 
ICRC bildades 1863 och arbetar i krig och 
konflikt. ICRC har sitt säte i Schweiz och arbetar 
utifrån ett unikt mandat som bottnar i Genèvekon-
ventionerna och är ofta den enda organisation 
som tillåts verka i konfliktdrabbade områden. 

www.icrc.org 

Internationella rödakors- och rödahalv-
månefederationen IFRC bildades 1919 och 
har sitt säte i Schweiz. För att arbeta effektivt vid 
en katastrof – men även för att stötta varandra 
i den dagliga verksamheten – samordnar alla 
världens nationella rödakors- och rödahalvmåne-
föreningar sina insatser genom IFRC. 

www.ifrc.org

RÖDAKORS- OCH RÖDAHALVMÅNERÖRELSEN

SVENSKA RÖDA KORSET arbetar varje år i en rad olika katastrofer runtom i världen. 
Utöver det, och vid sidan av vårt arbete här hemma i Sverige, har vi valt att fördjupa 
samarbetet med systerföreningar i 13 andra länder. Målet i alla dessa insatser är att 
stärka motstånds kraften och återhämtningsförmågan hos människor på plats så att de står 
bättre rustade inför framtiden. I många av våra samarbetsländer råder extremt komplexa 
 sammanhang och tuffa förhållanden. Det är just därför Röda Korset finns på plats.

Svårjobbat? 
Absolut, 
det är därför 
vi är på plats.

Vi är på plats
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DET FINNS IDAG

nationella rödakors- och rödahalv-
måneföreningar i världen. 

189

DET FINNS IDAG

lokala rödakorsföreningar i Sverige.

947

Vi är på plats

Uganda flyktingströmmar 
Centralafrikanska 
Republiken

interna oroligheter

Sydsudan stridigheter 
Syrien väpnad konflikt
Guinea ebola 
Liberia ebola 
Bosnien och 
 Hercegovina

översvämning 

Serbien översvämning 
Sudan stridigheter och internflyktingar 
Sierra Leone ebola 

Internationella rödakorsrörelsen lanserade under året 29 vädjanden om katastrofhjälp. 
Svenska Röda Korset svarade på hela 19 stycken. Vid sidan av katastrofinsatserna 
bidrog Svenska Röda Korset med delegater till 28 uppdrag för Internationella rödakors-
kommittén (ICRC).

Katastrofinsatser

Irak flyktingströmmar
Mellanöstern 
(Libanon, 
 Jordanien, Irak)

flyktingströmmar 

Palestina konflikt 
Nepal översvämning, jordskred 
Bangladesh översvämning
Pakistan översvämning pga monsun 
Syrien väpnad konflikt kopplat till 

annalkande vinter
Nigeria stridigheter
Etiopien flyktingar från Sudan

n Partnerländer
       För mer information 
       se sid 12–13

n Katastrofinsatser

n Insatser i Sverige
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1. Liberia
Nuläge: Liberia har ett långt och blodigt 
inbördeskrig bakom sig. Även om det i dag 
är fred i landet har kriget drabbat barnen 
hårt. Under inbördeskriget rövades tiotusentals barn bort 
för att utnyttjas som arbetskraft, sexslavar och barnsoldater. 
Många bär på djupa sår av kriget och har under flera år 
inte kunnat gå i skola.

Vårt uppdrag: Att barn och ungdomar får utbildning 
och hjälp att bearbeta sina upplevelser av kriget samt att 
stärka unga tjejers självkänsla och självförtroende så att 
de kan delta aktivt i sina lokalsamhällens utveckling.

Exempel på resultat 2014: De rehabiliteringscenter 
som Röda Korset har för barnsoldater har under året 
utvecklats till att inkludera utsatta kvinnor och män. Under 
våren ut examinerades 197 barn från centren och fick 
varsitt startpaket för att kunna påbörja sin yrkesbana eller 
starta företag i mindre skala. 

AFRIKA

Vi är på plats

Partners för framtiden

4. Sudan
Nuläge: Miljontals människor lever utan 
tillgång till rent dricksvatten, mat, sjuk-
vård, utbildning och tak över huvudet. 
Antalet människor i nöd har ökat beroende på konflikter 
i landet och på det ökade antalet flyktningar. Barn- och 
mödradödligheten är stor och undernäringen utbredd. 

Vårt uppdrag: Att stödja vår systerförening i Sudan att 
utveckla volontärverksamheten och katastrofförebyggande 
insatser. Volontärer tränas i katastrofberedskap men också 
inom områden som vatten och sanitet.

Exempel på resultat 2014: Volontärer har nått drygt 
20 000 personer med hälsoinformation. Omkring 10 000 
volontärer har tränats i första hjälpen. Drygt 1 500 
hembesök har gjorts för att sprida information om hiv och 
aids. Hälsokommittéer bestående av deltagare från lokal-
samhället, hälsoministeriet och volontärer från Sudans 
Röda Halv måne finns nu i alla landets sju stater.

5. Sydsudan
Nuläge: Landet är ett av världens mest 
underutvecklade och situationen är insta-
bil. Konflikten fortsätter med följden att 
hundratusentals människor inte har kunnat plantera grödor 
på sina fält och därmed inte heller kunnat skörda. 

Vårt uppdrag: Att stärka vår systerförening så att vi kan 
utvidga stödet kommande år. Vi har under året utökat vår 
närvaro i landet med en representant för att skapa goda 
förutsättningar inför framtida stöd.

Exempel på resultat 2014: Vi har gett stöd till sjuk-
sköterskor och läkare vid Röda Korsets mobila kirurgteam. 
Dessutom har vi spridit kunskap om den internationella 
humanitära rätten och skyddsemblemen. Under året har 
vi också stött ett förebyggande hälsoprojekt på gränsen 
mot DR Kongo.

7. Somalia
Nuläge: Somalia har sedan 1991 präglats 
av konflikter mellan olika etniska grupper 
och klaner. Decennier av osäkerhet och 
strider har resulterat i en havererad ekonomi och extrem 
utsatthet och fattigdom. Människor har flytt till intilliggande 
länder men är också på flykt inom landets gränser. Landet 
drabbas av återkommande naturkatastrofer. Vart femte 
barn dör före fem års ålder. 

Vårt uppdrag: Att genom förebyggande och vårdande 
hälsa bygga upp vår systerförenings kapacitet till att bli en 
stark och fungerande nationell förening.

Exempel på resultat 2014: Fortsatt stöd till Röda 
Halvmånens  kliniker i landet. Klinikerna gav under 2014 
vård till närmare 66 000 patienter varav omkring 4 300 
barn har vaccinerats mot bland annat mässling, stelkramp, 
gulsot och difteri och drygt 12 700 blivande mödrar har 
genomgått hälsokontroller före och efter förlossningen. 
Klinikerna har också tillhandahållit information om köns-
stympning samt hiv och aids.    

3. Uganda
Nuläge: Landet drabbas ofta av naturka-
tastrofer med svåra följder för befolkningen 
då odlingsmark och försörjningskällor 
försvinner. Av dödsfallen är upp till 14 procent mala-
ria-relaterade. Siffran för barn är uppemot 30 procent. 
En fjärdedel av hushållen i Uganda har barn som förlorat 
minst en förälder i aids.  

Vårt uppdrag: Att stödja femtio byar där invånarna 
själva identifierat sina behov och vilka aktiviteter som ska 
genomföras. Vi fokuserar särskilt på de utsatta barnen i 
områden med utbredd fattigdom och hög andel vuxna 
som insjuknat i hiv eller avlidit i aids. 

Exempel på resultat 2014: Med anledning av 
det  bedrägeri som upptäcktes inom systerföreningen i 
 Uganda under 2014 (se sid 25) har aktivitetsnivån varit 
låg under året. Trots detta finns exempel på lyckade 
projekt,  exempelvis vatten- och sanitetsinsatser liksom 
informationskampanjer om riskreducering.

2. DR Kongo
Nuläge: Korruptionen är utbredd och det 
pågår flera konflikter i Östra Kongo. Redan 
nu märks ett ökat våld i Kinshasa-regionen 
inför valet 2017.     

Vårt uppdrag: Svenska Röda Korset har en delegat på plats 
för att se hur vi kan samarbeta med DR Kongos Röda Kors.  

Exempel på resultat 2014: Svenska Röda Korset arbetar 
för att fler ska få tillgång till rent vatten och toaletter i slummen 
utanför huvudstaden Kinshasa. Röda Korset drar vattenled-
ningar, samlar in regnvatten och bygger toaletter på skolor. 
Röda Korset utbildar invånare inom hygien och hälsa. 

6. Etiopien
Nuläge: Två av tre invånare i Etiopien 
är kroniskt undernärda. Regnen kommer 
oregelbundet och endast 24 procent 
har tillgång till rent vatten. Infektionssjukdomar är vanliga 
främst på grund av bristen på rent vatten och fungerande 
sanitära förhållanden.     

Vårt uppdrag: Att stärka vår systerförening rörande 
katastrofriskreducering, hälsa, vatten och sanitet samt 
 kapacitetsuppbyggnad. Detta för att bygga motstånds-
kraft mot framtida katastrofer. Att öka kunskapen i häl-
sofrågor och att ändra beteenden gällande toalettvanor 
samt personlig hygien.  

Exempel på resultat 2014: Bybor utbildades i 
katastrofförebyggande aktiviteter. Två underjordiska be-
tongvattentankar har byggts för att säkerställa tillgången 
på vatten. Personer på plats har även blivit utbildade i 
grundläggande veterinärkunskap eftersom djurhållning är 
en stor del av samhället i Somaliregionen. 

 

Vid sidan av katastrofinsatser kraftsamlar Svenska Röda Korset sitt internationella stöd 
till 13 långsiktiga samarbeten med systerföreningar i Afrika, Mellanöstern och Asien. 
Syftet med våra långsiktiga samarbeten är att stärka människors kapacitet att hjälpa 
sig själva. Vi vill bidra till byggandet av starka och väl fungerande systerföreningar som 
effektivt kan agera vid kris och konflikt.
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8. Palestina
Nuläge: Oroligheter och vägspärrar 
begränsar säkerheten och rörelsefriheten 
i Gaza och på Västbanken. Sommaren 
2014 dödades drygt 2 000 palestinier och 10 000 
skadades.

Vårt uppdrag: Att nå och förbättra livskvaliteten för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättning och ge dem 
och deras familjer kunskap och hjälpmedel för att kunna 
skapa sig ett värdigt liv. Att påverka samhället och motver-
ka diskriminering av personer med funktions nedsättning. 

Exempel på resultat 2014: Under 2014 gjordes mer 
än 300 hem besök till barn och unga med funktionsned-
sättningar. Hälften av dessa har blivit bättre integrerade 
både i sina familjer och i lokalsamhällena de lever i som 
ett direkt resultat av detta stöd. Drygt 3 000 skol- och 
universitetsstudenter deltog i möten med personal från 
Palestinska Röda Halvmånen som själva har funktions-
nedsättningar för att öka kunskapen hos allmänheten. Två 
specialdagar  anordnades under året där barn med funk-
tionshinder fick prova på olika aktiviteter som att skulptera, 
dansa, måla och utöva olika idrotter. 

MELLANÖSTERN ASIEN

Vi är på plats

9. Irak
Nuläge: Den humanitära krisen i Irak har 
eskalerat oerhört snabbt. Regionen är en 
av de mest instabila i världen. Miljoner 
flyktingar och internflyktingar befinner sig i en mycket 
allvarlig situation.

Vårt uppdrag: Svenska Röda Korset utbildar och 
stöttar sin systerförening vad gäller bland annat strategisk 
planering, behovsanalys och resultat. Svenska Röda 
Korset skickade även en delegat för att sprida kunskap om 
krigets lagar i bland annat skolor.

Exempel på resultat 2014: Under 2014 anställdes 
ytterligare en delegat för att stötta Iraks Röda Halvmåne 
i att sprida medvetenheten om den internationella 
humanitära rätten, det vi vanligtvis kallar för krigets lagar, 
exempelvis  rörande att civila och frihetsberövade ska 
behandlas humant av de stridande parterna.

10. Afghanistan
Nuläge: Landet är hårt drabbat av flera 
långvariga konflikter som pågått i mer 
än 30 års tid. Fattigdomsnivån är hög 
och tillgången till utbildning och hälsa är bland de lägsta 
i världen. Landet har hög mödradödlighet och drabbas 
dessutom årligen av återkommande naturkatastrofer som 
till exempel jordbävningar, jordskred, extrema vintrar, 
översvämningar och torka.     

Vårt uppdrag: Att nå utsatta människor på l andsbygden 
där hälsoinfrastrukturen ofta är mycket begränsad eller 
obefintlig. Merparten av de som får hjälp är kvinnor och 
barn. Insatserna samordnas med lokala myndigheter och 
andra organisationer för att verkligen nå de mest utsatta.   

Exempel på resultat 2014: Hälsovårdsinsatser i 
 områden som inte kan nås av den afghanska primär-
hälsovården fortsatte. 17 mobila hälsoteam reste från 
by till by och bistod med primärvård och vaccinering. 
Bara under årets första sex månader behandlades över 
200 000 patienter.

13. Nordkorea
Nuläge: Isolations politik, bristen på 
fredsavtal på Koreahalvön och en 
lång serie naturkatastrofer har gjort att 
landet sjunkit i djup fattigdom. Dåliga vattenförsörjnings-
system och avsaknad av avloppssystem är fortfarande 
vardag i många delar av landet. Det råder brist på vatten. 
Vattenburna sjukdomar är vanliga och drabbar framför 
allt små barn hårt.   

Vårt uppdrag: Att förbättra vatten- och sanitets-
förhållanden i femton utvalda byar och på så sätt nå 
60 000 personer. Vatten-, sanitets- och  hygienprojektet 
syftar till att minska förekomsten av vattenburna 
 sjukdomar, särskilt bland kvinnor och barn. 

Exempel på resultat 2014: Vattenförsörjningssystem 
är påbörjade i fem byar. Under året har även material 
upphandlats och införskaffats för att kunna bygga 
ytterligare sanitets anläggningar. I planeringen tas hänsyn 
till att arbete endast kan utföras under vissa tider på året 
då invånarna behövs ute på fälten för risplantering eller 
skörd. Allt arbete i Nordkorea görs för hand, vilket gör att 
det krävs många människor. 

12. Myanmar
Nuläge:  Myanmar  har under decennier 
styrts av en militärregim vilket resulterat 
i att landets många minoriteter lever i 
utsatthet. Landet drabbas årligen av  översvämningar, 
jordskred, cykloner och torka. Mödradödligheten är 
hög och tillgången till mödravård är begränsad och 
gravida kvinnor löper stor risk att drabbas av smittsamma 
sjukdomar.  

Vårt uppdrag: Att minska dödlighet och sjukdom 
orsakade av vissa smittsamma sjukdomar och katastrofer, 
samt främja hälsa och hygien. 

Exempel på resultat 2014: En kampanj för att 
förebygga malaria genomfördes där bland annat 3 800 
impregnerade myggnät delades ut. Hälsoarbetet har nått 
ut till 31 000 personer varav 16 000 kvinnor och flickor. I 
alla byar som ingår i projektet genomfördes kampanjer för 
att uppmärksamma den internationella första hjälpen- 
dagen samt den internationella handtvättardagen. 

11. Bangladesh
Nuläge: Bangladesh är ett av världens 
mest katastrofutsatta länder. Utsattheten 
har framför allt sin grund i den utbredda 
 fattigdomen. Att landet geografiskt ligger vid toppen av 
den bengaliska bukten där cykloner sveper in i det låg-
länta deltaområdet gör kustbefolkningen extra utsatt. 

Vårt uppdrag: Att minska människors och samhällens 
utsatthet samt öka motståndskraft inför framtida risker och 
faror. Det gör vi genom att stärka människors förmåga att 
vara förberedda och kunna minimera effekten av de hot 
de ställs inför samt att vara beredda när katastrofen väl 
inträffar.

Exempel på resultat 2014: 3 000 kvinnor har fått 
utbildning i att anlägga och sköta en köksträdgård samt 
mottagit kontantbidrag för detta ändamål. Produktionen 
går dels till familjens egen livsmedelsförsörjning men 
överskottet säljs och generar inkomst. Dessutom har över 
24 000 fruktträd och andra plantor planterats för att 
motverka erosion. Närmare 45 00 latriner har installerats 
under året.
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VI I RÖDA KORSET TROR på en värld där alla människor är lika 
mycket värda. Tillsammans står vi upp för medmänsklighet i vardagen. 
Det är vår styrka.

Som rödakorsare 
är vi alla olika. 
I hjälparbetet är 
mångfald en styrka.

»Vår styrka är att vi finns 
överallt och vi har sedan 
starten arbetat i hundratals 
konflikter för att förhindra 
mänskligt lidande världen 
över. Det har gett oss 
en unik kompetens och 
erfarenhet.«

Vi tar ställning för den 
som är utsatt
Oavsett var i världen vi arbetar gör vi det 
utifrån Röda Korsets grundprinciper. Dessa 
grundprinciper handlar om att våra insatser 
alltid ska vara opartiska och neutrala. Vi tar 
alltid ställning för människor i utsatthet men 
tar däremot aldrig ställning för ena eller andra 
sidan i en konflikt. Skälet till detta är att vi 
vill kunna ge effektiv hjälp på båda sidor i 
en konflikt. Det kan vi bara göra om vi får 
förtroende från alla inblandade parter. Vår 
erfarenhet är att denna metod är den mest 
effektiva för att hjälpa människor i utsatthet.

Vi vill minska segregation och utanförskap 
och öka integrationen mellan människor. I 
våra insatser, nationella såväl som internatio-
nella, är mångfald en styrka. Med mångfald 
menar vi en blandning av människor med 
olika bakgrunder, tillhörigheter, erfarenheter, 
kunskaper och personligheter. Det är inte olik-
heterna i sig utan samspelet mellan människor 
med olikheter som gör mångfalden till en 
framgångsfaktor.

Vi tar oss till platser dit 
ingen annan når
Vår styrka är att vi finns överallt och vi har 
sedan starten arbetat i hundratals konflikter 
för att förhindra mänskligt lidande världen 
över. Det har gett oss en unik kompetens och 
erfarenhet. Röda Korset har ett alldeles sär-
skilt uppdrag i den internationella humanitära 
rätten, det som i dagligt tal kallas för krigets 
lagar, att hjälpa människor som drabbats av 
krig och konflikt. Det ger oss unika möjlighe-
ter att ta oss till platser som inga andra orga-
nisationer når till och gör att vi kan förändra 
situationen för de mest utsatta i världen som 
ingen annan organisation kan. 

RÖDA KORSETS HISTORIA

n Röda Korset startade på slagfältet för 
drygt 150 år sedan. Av en tillfällighet 
råkade den schweiziske affärsmannen Henri 
Dunant vara i norra Italien i juni 1859 och 
såg förödelsen efter ett av dåtidens värsta 
slag, slaget vid Solferino.

Tillsammans med traktens  kvinnor 
kavlade Dunant upp ärmarna för att 
hjälpa  sårade utan att ha några djupare 
sjukvårdskunskaper. Dunant fick efter denna 
erfarenhet idén att i varje land utbilda 
frivilliga som opartiskt kunde ta hand om 
sårade och skadade i krig och katastrofer. 
Redan 1863 fick hans idéer fäste och Röda 
Korset bildades. 

Svenska Röda Korset bildades 1865 och 
är i dag landets största humanitära orga-
nisation med drygt 124 700 medlemmar, 
 varav 30 000 är aktiva volontärer spridda i 
947 lokala föreningar i Sverige.

Detsamma gäller även i Sverige. Eftersom 
Svenska Röda Korset även på hemmaplan 
utgår från de behov som finns lokalt ser också 
våra insatser olika ut beroende på var i landet 
man befinner sig. Men oavsett vad vi arbetar 
med är grunden alltid att insatserna utförs av 
frivilliga rödakorsare. Det är alla volontärer 
som ger av sin tid för att möta medmänniskor 
i olika slags insatser som är både själen och 
hjärtat i Röda Korset och det nav kring vilket 
allt annat snurrar.

Förebyggande insatser – smartaste 
sättet att hjälpa 
Katastrofer är dessvärre återkommande 
och Svenska Röda Korsets metod handlar 
om att bistå våra systerföreningar så att de 
ännu  bättre kan förbereda sig och stå emot 
kommande katastrofer på egen hand. För att 
effekten av vårt arbete ska bli så stor som 
möjligt lägger vi en stor del av våra resurser 
på det förebyggande arbetet. 

För att hjälparbetet ska bli så effektivt som 
möjligt involverar vi de människor som drab-
bats av en kris eller katastrof. Den som själv 
har direkta erfarenheter av en katastrof har 
också störst kunskap om de rådande behoven 
och vilken hjälp det är som bäst behövs. 

Vi har bestämt oss
Rödakorsare visar humanitet genom att förstå, 
hjälpa och visa omtanke om utsatta människor. 
Henry Dunants idé om en humanitet som sträck-
er sig över hela världen är lika aktuell i dag som 
för 150 år sedan. Det som utmärker oss rödakor-
sare är att vi är handlingskraftiga medmänniskor 
som bestämt oss för att hjälpa till. 
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Trender

Omvärlden i  ständig rörelse

Människors utsatthet och engagemang liksom samhällens 
utmaningar  f örändras. Röda Korset möter förändringar 
i omvärlden genom att ständigt  utveckla verksamhet och 
arbetssätt. Det har vi alltid gjort. Vi ser följande  trender inför 
2016–2019:

n LÅNGVARIGA KONFLIKTER OCH KRISER MED FLER 
MÄNNISKOR PÅ FLYKT
Väpnade konflikter tenderar att bli mer komplexa, svårlösta och utdragna. 
Internationell humanitär rätt (krigets lagar) kränks. Antalet människor på 
flykt ökar och många utsätter sig för stora risker när de försöker sätta sig i 
säkerhet, bland annat på sin flykt över Medelhavet till Europa. I Europa och 
Sverige ökar antalet asylsökande liksom människor som är traumatiserade 
av krig eller tortyr.

n FLER KATASTROFER MED FLER  DRABBADE 
Antalet katastrofer och antalet människor som drabbas av katastrofer har 
trefaldigats de senaste årtiondena. Med stor sannolikhet kommer extremt 
väder på grund av klimatförändringar att öka antalet katastrofer och deras 
effekter ytterligare kommande år med fler drabbade som följd. 

n ÖKANDE OJÄMLIKHET INOM OCH MELLAN SAMHÄLLEN
I Europa har den ekonomiska krisen gjort att fler människor står utan 
försörjning och bostad. Även i Sverige syns den ökande ojämlikheten bland 
annat i medellivslängd och skolresultat beroende på var man bor. Tillresan-
de människor från Europa som söker försörjning och bättre levnadsvillkor 
ökar i Sverige. Främlingsfientlighet och bristande framtidstro riskerar att bli 
grogrund för extrema åsikter. 

n ENGAGEMANGET ÖKAR MEN STÄLLER ANDRA KRAV 
Människor söker sig inte längre alltid till organisationer och medlemskap 
utan vill oftare engagera sig i kortare uppdrag och olika mycket beroende 
på livssituation. Kraven ökar från både  volontärer, allmänhet och givare att 
veta vart pengarna går och vilka effekter de leder till.

Volontärer från Aleppo, Syrien, delar 
ut  förnödenheter i stadens östra delar.
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Världsomspännande nätverk

RÖDA KORSET ÄR VÄRLDENS FRÄMSTA katastrof organisation. 
Genom vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa på ett sätt 
som ingen annan organisation kan. Katastrofarbetet sker både 
 internationellt och i Sverige. Självklart involverar vi de som är 
 mottagare av hjälpen. Det är den som är drabbad som har bästa 
 kunskapen om vad som behövs.

Vi är världens 
främsta katastrof-
organisation

n Antalet naturkatastrofer har fyrfaldigats 
sedan 1970-talet och det är väderrelaterade 
katastrofer som står för den största ökningen. 
Följden blir att hundratals miljoner människor 
varje år drabbas av katastrofer och kriser. 
Värst är det för de människor i fattiga länder 
som redan lever i utsatthet. 

Stora och plötsliga katastrofer får ofta stor 
medial uppmärksamhet. Mindre katastrofer, 
särskilt de som är lågintensiva och som pågått 
under lång tid, får inte alls samma uppmärk-
samhet. Eftersom de flesta lågintensiva och 
utdragna kriserna inte nämns i media finns de 
inte heller i allmänhetens medvetande. Det är 
en utmaning att skapa intresse för, eller samla 

tortyrskador och bistår på olika sätt fattiga 
EU-migranter som befinner sig i Sverige 
tillfälligt. Utöver det fortsätter vi självklart 
att arbeta med det vi gjort under lång tid, 
exempelvis att bistå vid efterforskning och 
familjeåterförening av familjemedlemmar 
som kommit ifrån varandra på grund av kris 
och katastrof.

Vi är först på plats
När en katastrof inträffar är oftast vår syster-
förening i det drabbade landet först på plats 
för att göra de inledande livräddningsinsats-
erna. Det kan vara att rädda överlevare ur 
rasmassorna, att ge första hjälpen, transporte-
ra skadade till sjukhus eller förse behövande 
med rent vatten, mat och tak över huvudet. 
Vissa delar av världen är mer utsatta för 
katastrofer än andra. Det innebär att många 
av våra systerföreningar har stor vana av att 
arbeta med katastrofer. Inte sällan finns en så 
stor kunskap och kapacitet att det inte behövs 
internationellt stöd eftersom den nationella 
rödakors- eller rödahalvmåneföreningen kan 
hanterar hjälpinsatsen på egen hand. En av 
fördelarna med att arbeta genom våra syster-
föreningar är att de kan språket, kulturen och 
sedvänjorna så att hjälparbetet flyter smidigare 
än det annars skulle ha gjort. 

Vatten och sanitet är livsviktigt 
Om hjälpbehoven är så stora att de egna resur-
serna inte räcker till ber det drabbade landet 
om stöd från den övriga rödakors rörelsen. 
Hjälpen kan bestå av antingen pengar, 
material eller expertkunskap. Inom Svenska 
Röda Korset är vi till exempel extra bra på 
vattenrening och sanitet och kan bidra med 

Översvämning i Serbien, maj 2014

in pengar till, något som allmänheten inte ens 
vet existerar eller har vaga kunskaper om. 

Utsattheten kommer allt närmre
I takt med att behoven i Sverige och världen 
förändras måste också vi förändra våra 
arbetssätt, metoder och insatser. I dag ser vi 
inte bara utsatthet i andra delar av världen 
utan även här hemma, inte sällan till följd av 
händelser i andra delar av världen.

Idag bedriver Svenska Röda Korset vård-
förmedling till papperslösa, vi har verksam-
heter för asylsökande på över 80 procent av 
landets asylboenden. Vi har fem behandlings-
center i landet för rehabilitering av krigs- och 
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»Vår utgångspunkt är alltid 
människan i utsatthet. Det 
viktiga är därför att alltid 
ta hänsyn till vad de som 
drabbats själva säger att de 
har behov av så att det inte 
blir givarens behov av att 
ge som styr.«

både specialtränade delegater och utrustning 
kring detta med kort varsel.

Svenska Röda Korset svarar årligen på ett 
stort antal internationella förfrågningar om 
att bidra till katastrofinsatser. Världens olika 
nationella rödakors- och rödahalvmånefören-
ingar samordnar sedan hjälpinsatser så att inte 
alla skickar samma slags hjälp utan ser till att 
komplettera varandras bidrag.

Behoven i det drabbade 
landet styr
När en katastrof inträffar väcks ofta känslan 
hos medmänniskor i andra delar av världen 
att vilja hjälpa till. Vår utgångspunkt är alltid 
människan i utsatthet. Det viktiga är därför 
att alltid ta hänsyn till vad de som drabbats 
själva säger att de har behov av så att det 
inte blir givarens behov av att ge som styr. 
Ofta är pengar det mest effektiva sättet att 
bistå i det första skedet så att förnödenheter 
snabbt kan köpas in i närområdet. Att frakta 
nödhjälp från en del av världen till en annan 
tar lång tid och kostar mycket mer. Dessutom 
finns risken att priser på den lokala markna-
dens varor  dumpas i takt med att efterfrågan 
minskar. 

Varje katastrof är personlig
Katastrofer som involverar människor blir 
alltid personliga, oavsett storleken på själva 
katastrofen. För att insatserna ska ge ett bra 
resultat är det nödvändigt att utgå ifrån de 
människor som är drabbade och höra vad 
de har behov av så att hjälpen blir relevant. 
Eftersom vi är en lokal organisation så åker vi 
inte heller hem utan stannar kvar under lång 
tid efteråt för att hjälpa människor. 

Katastrofer sker inte bara i andra delar av 
världen utan även i Sverige. Svenska Röda 
Korsets lokala beredskap är ett komplement 
till myndigheternas insatser i händelse av 
kris och katastrof. Vi använder oss då av den 
kapacitet och kompetens som vi redan har 
genom våra frivilligverksamheter. Medmänsk-
ligt stöd kan ta sig många uttryck och alla kan 
bidra med något. Det är den stora mängden 
av handlingskraftiga frivilliga som utgör vår 
styrka och som möjliggör en uthållighet i 
stödet som är långt utöver vad de flesta andra 
organisationer klarar av. Ebola-insats i Liberia, oktober 2014
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Särskilda 
 kompetensområden
Svenska Röda Korset har särskild kompetens 
och därmed ett mervärde inom rörelsen 
inom fyra områden:

Sanitet i katastrofer
Vi är erkänt kompetenta inom vatten och 
sanitet, och är redan i dag en av Sveriges 
ledande experter inom området och med ett 
antal experter med internationell erfarenhet 
inom området. 

Genusfrågor
Om vi ska vara relevanta måste vi ha 
ett  genusperspektiv som tar hänsyn till 
 människors olika förutsättningar, behov 
och kapacitet. Genusperspektivet bidrar till 
effektivitet och att våra nål mås. 

Frivillighet i konflikt och katastrof
Rödakors- och rödahalvmånerörelsen har 
miljontals frivilliga. Samhället förväntar sig att 
den enskilda nationella föreningen har för-
måga och kapacitet att utföra frivillig insatser 
även i svåra situationer. 

Uppföljning, utvärdering, ansvars-
skyldighet och lärande
Former för uppföljning, utvärdering, 
ansvarsskyldighet och lärande ska alltid 
utvecklas. När målgrupper deltar i planering, 
uppföljning och utvärdering av insatser ökar 
kvaliteten och verksamheten förbättras.

Vi förebygger katastrofer …
Eftersom vi redan finns på plats kan vi också 
arbeta för att förebygga katastrofer och se 
till att konsekvenserna blir mindre allvarliga 
om de inträffar. På lång sikt är det mycket 
effektivare att hjälpa ett samhälle att självt 
hantera en katastrof än att bara göra det när 
katastrofen är ett faktum.

Varningssystem för tyfoner som ger 
människor möjlighet att sätta sig i trygghet 
är ett sätt att arbeta förebyggande. Men det 
kan också innebära att utbilda frivilliga i 
hälsohygien och första hjälpen, ge utsäde 
inför en torka eller bygga skyddsvallar inför 
översvämningar. Vi bygger även upp lager 
och utbildar i första hjälpen och katastrof-
beredskap. Vi skapar varningssystem och 
bygger upp logistik. 

… och skapar förändring på lång sikt
Syftet med det långsiktiga humanitära sam-
arbetet är att stärka människors kapacitet att 
hjälpa sig själva, samt att bidra till byggandet 
av starka och väl fungerande nationella syster-
föreningar som effektivt kan agera i tider av 
kris och konflikt.

Det övergripande målet för den interna-
tionella verksamheten är att rädda liv och 
upprätthålla mänsklig värdighet för människor 
som har utsatts för utdragna humanitära 
 kriser, väpnade konflikter och katastrofer. 

Vid sidan av katastrofinsatserna har 
 Svenska Röda Korset ett närmare samarbete 
med systerföreningar i 13 länder, primärt 
sådana med utdragna humanitära kriser. 
Dessa är: Liberia, Etiopien, Uganda, Somalia, 
Sydsudan, Sudan, DRC Kongo, Palestina, 
Afghanistan, Bangladesh,  Myanmar, Nord-
korea och Irak.

»Syftet med det långsiktiga 
humanitära samarbetet 
är att stärka människors 
kapacitet att hjälpa sig 
själva, samt att bidra till 
byggandet av starka och 
väl fungerande nationella 
systerföreningar som 
 effektivt kan agera i tider 
av kris och konflikt.«

Matleverans i Syrien, 2014
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Asylärenden, efterforskning och 
 familjeåterförening
n Varje år förlorar tusentals människor kontakt med varandra i samband med krig, konflikt och natur-
katastrofer. Saknaden efter anhöriga och osäkerheten om när återförening kan ske gör det ofta svårt för 
den som har fått skydd i Sverige att koncentrera sig på språkinlärning, utbildning och arbetssökande. 

Familjer som återförenas och har vetskap om saknade anhöriga har bättre förutsättningar att ta de 
första stegen i sitt nya hemland. Familjeåterförening spelar också en stor roll i behandling av trauman eller 
 rehabilitering av krigs- och tortyrskador. Tack vare Svenska Röda Korset kunde 1 574 personer återförenas 
med sina familjer under 2014.

FÖRSTA HJÄLPEN

n Under 2014 utbildades 14 300 personer i 
någon av Röda Korsets första hjälpen-utbildningar. 
 Svenska Röda Korset testade under året, efter brit-
tisk modell, en ny och förenklad utbildnings modell 
i första hjälpen där tanken är att volontärer ska 
kunna genomföra utbildningarna efter en kortare 
introduktion. Idag är 15 informatörer utbildade som 
redan kör denna utbildningsform i socio-ekono-
miskt utsatta områden i Göteborg och Stockholm. 

Vård för papperslösa
Erfarenhet visar att papperslösa vuxna och deras barn är några av de mest utsatta i vårt 
samhälle. Många saknar möjlighet att tillgodose grundläggande behov som mat, kläder, 
skola, vård och bostad och de utnyttjas ofta av andra.

n Röda Korsets vårdförmedlingar för papperslösa i Stockholm och Göteborg vänder sig till 
människor som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd och flyktingar som är oroliga eller av olika 
skäl inte vill, eller inte hittar till, den offentliga vården. Vår främsta uppgift är att medverka till 
att dessa patienter slussas vidare till rätt ställe. Under 2014 genomförde Röda Korsets vårdförmed-
lingar 1 905 konsultationer och tog hand om 1 293 patienter.

Svenska Röda Korset driver även en mötesplats för papperslösa i Stockholm med medel från 
PostkodLotteriet. Vid mötesplatsen får papperslösa vuxna och barn samtalsstöd och rådgivning 
i rättighets- och samhällsfrågor och hjälp i kontakter med myndigheter samt möjlighet att delta i 
olika sociala aktiviteter. 

I fokus 2014
BEHANDLING AV KRIGSSKADADE 
OCH TORTERADE FLYKTINGAR

n Svenska Röda Korset har behandlings center 
för krigsskadade och torterade flyktingar på 
fem platser i Sverige: Stockholm, Skövde, 
Malmö, Uppsala och Skellefteå. Genomsnittlig 
behandlingstid är tolv månader men tiden kan 
variera mycket. Under 2014 hade centren 1 534 
patienter i behandling.  

ASYLBOENDEN

n Under året fanns Svenska Röda Korset 
på över 80 procent av landets större asyl-
boenden med aktiviteter för de boende såsom 
promenader, utflykter, cykelskola, simskola 
eller att träna svenska i form av språkkafé och 
att få kunskap om det svenska samhället. 

av landets större asylboenden hade 
representanter från Svenska Röda Korset 
på plats under året.

>80 %
EU-MIGRANTER

n Under senare år har antalet tillresande 
människor från andra länder i Europa ökat kraftigt 
i Sverige, bland annat som en följd av den ekono-
miska krisen. Röda Korsets mötesplatser runt om i 
landet står öppna för alla. Röda Korset erbjuder 
medmänskligt stöd, toalett- och tvättmöjligheter, 
värme och något varmt att dricka och något enkelt 
att äta. Detta görs ofta tillsammans med andra 
organisationer, kommuner och församlingar. Under 
våren 2014 påbörjade Svenska Röda Korset en 
dialog med Rumänska Röda Korset för att under-
söka möjligheterna till ett samarbete vad gäller just 
EU-migranter. Ett av syftena är stärkt kapacitet och 
utökade insatser, i såväl Rumänien som Sverige, 
för att förbättra livsvillkoren för människor som 
lever i stor utsatthet och i samhällen präglade av 
misär och utanförskap. 

Röda 
Korsets  
telefonjour
n Röda Korsets telefonjour bemannas av frivilliga 
rödakorsare och syftar till att vara en stödjande 
medmänniska. De vanligast förkommande samta-
len berör ensamhet, psykisk och fysisk ohälsa samt 
relationsproblem. Telefonjouren har sedan 2013 
även möjlighet att ta emot samtal på arabiska en 
dag i veckan. Röda Korsets telefonjour tog under 
2014 emot 19 800 samtal.

Asylboende i Älgarås, 
november 2014
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Hållbarhet

ARBETET FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE är en självklar och 
 naturlig del i alla Svenska Röda Korsets insatser för att förhindra och 
lindra mänskligt lidande. Våra insatser ska vara hållbara ur såväl 
 ekologisk som ekonomisk och social synvinkel.  

Vi arbetar för en 
 hållbar framtid

n Hållbar utveckling handlar om att tillgodo-
se dagens behov utan att äventyra kommande 
g  enerationers möjligheter att sörja för sina 
 behov. För att minska mänskligt lidande och 
säkra utvecklingen mot en mer välmående 
värld måste Sverige och andra rika länders 
bistånd inriktas på att förebygga effekterna av 
extremt väder, minska trycket på miljön och 
hjälpa drabbade att överleva i ett förändrat 
klimat.

Svenska Röda Korset gör det genom att 
stärka utsatta människors förmåga att stå emot 
katastrofer, återhämta sig efter dem och anpassa 
sig till nya förutsättningar. Vi strävar efter att 
arbeta på ett sätt som inte leder till miljö-
mässiga, sociala eller ekonomiska problem. 

Svenska Röda Korset arbetar huvudsakli-
gen med katastrofförebyggande insatser för 
att bygga människors motståndskraft. 

Vi strävar efter att våra insatser ska vara 
hållbara ur både ekologisk, ekonomisk och 
social synvinkel. 

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om att lång-
siktigt bevara vattnens, jordens och eko-
systemens produktionsförmåga och att minska 
påverkan på naturen och människans hälsa.

Antalet katastrofer och antalet människor 
som drabbas av katastrofer har trefaldigats 
de senaste årtiondena. Svenska Röda Korset 
har ett ansvar både för att minska vårt eget 
ekologiska fotavtryck och för att hjälpa 
människor att anpassa sig till de effekter 
som klimatförändringen orsakar i dag. Vi 
gör det genom att bistå människor i våra 
partnerskapsländer genom riskreducerade 
insatser. Ofta handlar det om anpassning till 
ett förändrat klimat och genom att göra det 
humanitära arbetet mer klimatsmart. 

I Svenska Röda Korsets internationella 
insatser fokuserar vi särskilt på insatser som 
 integrerar klimatanpassning och tar fram 
metoder som är hållbara både i det akuta 
 katastrofstödet och i det långsiktiga arbetet. Det 

kan handla om att på förhand upprätta lager i 
katastrofdrabbade områden istället för att flyga 
in förnödenheter från andra delar av världen 
när katastrofen är ett faktum. Eller att efter en 
katastrof bygga tillfälliga bostäder av hållbart 
material på plats istället för att flyga in tält.

På Röda Korsets mötesplatser runtom i 
Sverige sker hållbarhetsarbete på flera plan. 
Vi tar varje år hand om omkring 5 000 ton 
textilier. Genom att sälja kläder och saker som 
skänks har vi, förutom direkta miljövinster, 
möjlighet att omvandla skänkta ting till peng-
ar som används i våra insatser i Sverige såväl 
som i andra delar av världen. Skänkta saker 
som är trasiga eller av andra anledningar inte 
kan säljas omvandlas till nya produkter och 
får därmed nytt liv. 

I det internationella katastrofarbetet arbetar 
vi aktivt tillsammans med våra systerfören-
ingar för att våra katastrofinsatser ska belasta 
miljön så lite som möjligt.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att bygga ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 
där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 
Den sociala aspekten tar vi bland annat 
hänsyn till genom att våra mötesplatser varje 
dag besöks av människor som annars skulle 
ha varit isolerade. 

Ett internationellt exempel är arbetet mot 
matbrist då vi stöder lokalt jordbruk i 15 
afrikanska länder genom uthålliga jord-
bruksmetoder, mikrofinansierade projekt och 
småskalig bevattningsteknik. Dessa långsik-
tiga projekt bidrar till att göra lokalsamhällen 
bättre rustade att hantera prisökningar och att 
undvika matbrist. 

I det internationella katastrofarbetet arbetar 
vi aktivt tillsammans med våra systerfören-
ingar i fält för att våra katastrofinsatser ska ha 
så lite påverkan på miljön som möjligt.

Varje år skapar Svenska Röda Korset plats 
för cirka 1 000 personer i praktik, arbetsträ-
ning eller annan samhållsåtgärd. 

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att förvalta 
Röda Korsets kapital på ett ansvarsfullt sätt 
och att hushålla med mänskliga och materiella 
resurser på lång sikt. Det senare innefattar att 
professionellt ta hand om volontärer och per-
sonal så att de övergripande målen nås. Här 
inkluderas även insatser för ett gott ledarskap 
på både frivillignivå och i tjänstemannaorga-
nisationen samt insatser gällande arbetsträ-
ning, praktikantverksamhet och andra slags 
samhällsåtgärder.

Vi utvecklar ständigt nya sätt att finansiera 
våra verksamheter. Vi stärker vårt finansiella 
oberoende för att vi ska kunna fortsätta vara 
en neutral, opartisk och handlingskraftig 
organisation.

Vi arbetar också aktivt för att öka lön-
samheten i Svenska Röda Korsets second 
hand-verksamhet för att i högre grad kunna 
finansiera verksamheten i Sverige med egna 
medel. Det är även viktigt att stärka samarbe-
tet med stora bidragsgivare som EU, Sida och 
andra myndigheter liksom företag, filantroper 
och andra aktörer för att öka intäkterna och 
få både bredare finansiering och engagemang 
inför framtiden.

»I Svenska Röda Korsets 
internationella insatser 
fokuserar vi särskilt på 
insatser som  integrerar 
klimatanpassning och 
tar fram metoder som är 
hållbara både i det akuta 
 katastrofstödet och i det 
långsiktiga arbetet.«
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Hållbarhet

Second hand- 
försäljning
n På 295 platser i landet driver Svenska Röda 
Korset lokala mötesplatser med second hand-för-
säljning. Under 2014 satsade Svenska Röda Korset 
på ett nytt butikskoncept för att öka lönsamheten 
och effektiviteten i second hand-verksamheten. Det 
är viktigt både ur socialt hänseende och utifrån de 
intäkter som verksamheten genererar. De kretsar 
som deltagit under en testperiod har i genomsnitt 
ökat omsättningen med 30 procent under året.

Varje år hanterar Svenska Röda Korset 5 000 ton 
kläder. Målet är att skapa så stort mervärde som möj-
ligt av alla skänkta varor. Först och främst säljs skänkta 
kläder, liksom prylar och möbler, lokalt i Röda  Korsets 
second hand-butiker. De drygt 1 000 ton uttjänta 
textiler som inte kan säljas i Sverige säljs vidare till en 
stiftelse i Holland och omvandlar textilerna till nya 
produkter, som exempelvis isoleringsmaterial.

Att skapa något tillsammans kan vara en social 
aktivitet och ett sätt att bidra. Över hela Sverige del-
tar tusentals rödakorsare för att sy och sticka, snickra 
eller handarbeta på andra sätt någon gång i veckan. 
Mycket av det som tillverkas säljs på basarer där 
intäkterna går till Röda Korsets arbete i Sverige och 
ute i världen. Att redesigna saker istället för att köpa 
nytt är också ett sätt att bidra till en hållbar utveckling.

Redesign av skänkta kläder i 
Sverige, juni 2014

med nytt butikskoncept

Omsättningen ökade med

30 %

BRANDEN ÖKADE INTRESSE FÖR 
LOKAL BEREDSKAP

n I samband med den stora branden i Västmanland 
i augusti 2014 bemannade volontärer från Svenska 
Röda Korset det centrallager som upprättats för att 
ta hand om alla skänkta gåvor från allmänheten. 
Röda Korsets krisstödjare deltog i insatsen  liksom 
bistod krisledningen i att planera för ett långsiktigt 
krisstöd till bland annat skolor och förskolor inför 
skolstarten. Rödakorsare från hela landet lade ner 
över 1 000 frivilligtimmar för att bidra till hjälp och 
stöd. Branden ledde till att fler lokala rödakorsfören-
ingar hörde av sig med ett ökat intresse och en vilja 
att mobilisera och agera inför svåra påfrestningar 
som drabbar lokalsamhället.

Social  mobilisering 
i stor städernas 
 förortsområden
n Under 2014 gjorde vi stora framsteg inom vår 
pågående satsning för att öka vår närvaro i stor-
städernas förortsområden för att fånga upp den vilja 
till engagemang som finns. Vid utgången av 2014 
fanns Röda Korset etablerad med verksamheter 
och frivilligstruktur i 23 förortsområden i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Lokalbefolkningen är del-
aktiga i alla beslut och ges utrymme till delaktighet 
i alla aktiviteter. Insatserna består bland annat av 
samhällsinformation, träna svenska, utflykter för 
asylsökande och kafé för papperslösa. Antalet 
volontärer har med anledning av denna satsning 
ökat med omkring 750 personer.

BEGAGNADE DATORER 
SPARAR MILJÖN

n Ett exempel på både 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet är Svenska Röda 
Korsets IT-enhet som väljer att 
inte köpa in helt nya datorer utan istället inhandlar 
datorer som har haft en tidigare ägare, men som 
ändå är i fullgott skick. Genom att köpa begag-
nade datorer har IT minskat sina inköps kostnader 
med 70 procent. Miljöbesparingen är på 5 950 kg 
koldioxid, vilket motsvarar den energi som krävs 
för att driva 571 kylskåp i ett år. 

I fokus 2014

HÅLLBARHET VID KATASTROF-
INSATSER

n I Svenska Röda Korsets internationella 
katastrofarbete arbetar vi aktivt tillsammans 
med våra systerföreningar i fält för att våra 
katastrofinsatser ska ha så lite åverkan på 
miljön som möjligt.
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Svenska Röda Korsets påverkansarbete

FÖR ATT FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS SITUATION på lång sikt 
 behövs välgrundade politiska beslut. Därför arbetar Svenska Röda 
Korset med att  påverka politiker, opinionsbildare och andra besluts-
fattare för att minska  människors utsatthet.

Vi upptäcker, påvisar 
och påverkar

n Påverkansarbetet sker på både lokal och 
central nivå. Vi har regelbundna kontakter 
med regering, departement och myndigheter 
liksom samarbeten med andra organisationer 
och nätverk kring specifika frågor. En del av 
påverkansarbetet sker öppet genom debattar-
tiklar, seminarier, rapporter, aktivt pressarbete 
och öppna möten med lagstiftare, politiker 
och andra opinionsbildare. Annat arbete sker 
i det tysta och genom en ständig dialog med 
beslutsfattare. Vi väljer alltid det sätt som vi 
tror får bäst resultat. 

Ibland gör vi arbetet på egen hand och 
ibland samarbetar vi med andra organisationer 
och nätverk. Att agera tillsammans med andra 
kan i många fall stärka kraften i budskapet.

Svenska Röda Korset påverkar aktivt 
inom följande områden:
• Världens katastrofer
• Med människor på flykt
• Humanitär rätt
• Humanitet

Genom åren har vi varit pionjärer i vårt 
påverkansarbete för en rad olika insatser som 
samhället senare tagit över: skoltandvård, 
ambulansflyg, färdtjänst liksom hiv- och 
aidsinsatser.

Svenska Röda Korset är en partipolitiskt 
neutral organisation. Vi tar inte ställning i 
olika partipolitiska spörsmål men många av 
de frågor vi driver är politiska. För oss ligger 
fokus alltid på människor i utsatta situationer. 
Det är också vår utgångpunkt när vi opinions-
bildar. 

Påverkansarbetet tar sin utgångspunkt i 
erfarenheter och det vi som rödakorsare möter 
i vardagen. Vårt lokala nätverk ger oss unika 
möjligheter att möta utsatthet i olika delar av 
landet och världen och med trovärdighet påvi-
sa dessa för att en förändring ska kunna ske.

Vår uppgift är att upptäcka, påvisa och 
påverka. Det innebär att vi påtalar brister vi 
ser i det dagliga rödakorsarbetet och agerar 
på dessa för att förändra samhället i en ny 
och bättre inriktning. Det handlar om allt från 

Eva von Oelreich överlämnar World 
 Distaster Report 2014 till Margot Wallström 

»Svenska Röda Korset 
är en partipolitiskt 
neutral organisation. Vi 
tar inte ställning i olika 
partipolitiska spörsmål 
men många av de frågor 
vi driver är politiska. För 
oss ligger fokus alltid 
på människor i utsatta 
situationer.«

lagförändringar till attityd- och beteendeför-
ändringar. För oss står människan i centrum 
och vi står väl förankrade i Röda Korsets 
grundprinciper om humanitet, opartiskhet och 
neutralitet.  

Att förändra politiska beslut, liksom 
människors attityder och beteenden, kan ta 
tid. När vi ser att människor far illa kan vi inte 
vänta. Det innebär att vi ofta påbörjar konkreta 
insatser för att lindra människors utsatthet 
samtidigt som vi arbetar med att påverka be-
slutsfattare för att få till en förändring på sam-
hällsnivå. Svenska Röda Korsets arbete med 
papperslösa är ett tydligt exempel på vårt sätt 
att arbeta där vi vid sidan av påverkansarbetet 
driver vårdförmedlingar och öppenverksamhet 
för papperslösa. 

Men påverkansarbete är inte bara en ange-
lägenhet för makthavare. Som rödakorsare har 
vi alla en uppgift att stå upp för medmänsklig-
het i vardagen och påverka människor vi har 
omkring oss – familj, vänner och kollegor – i 
frågor vi tycker är viktiga. 
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World Disasters Report 2014
n Varje år publicerar Internationella rödakors- och rödahalvmåne-
federationen rapporten World Disasters Report om katastrofläget 
i världen. World Disasters Report 2014 fokuserade på behovet att 
överbrygga klyftan mellan humanitära aktörer och lokalbefolkning 
i katastrofutsatta områden när det gäller risk, riskbedömning och 
katastrofförebyggande arbete. Något så enkelt som att anpassa 
cyklonskydd för kvinnor i Bangladesh kan vara skillnaden mellan 
liv och död för många människor.

”Beslutsfattare och det internationella humanitära samfundet 
behöver förstå de lokala kultur- och maktperspektiven i samhäll-
en som är utsatta för katastrofer, annars blir det svårt att få effekt 
i arbetet med att minska risken för katastrofer”, sa Svenska 
Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich i samband med 
att hon lämnade ett exemplar av rapporten till utrikesminister 
Margot Wallström. 

Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström överlämnade rapporten till 
 biståndsminister Isabella Lövin. 

I fokus 2014

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.

World Disasters ReportFocus on culture and risk 

2014 MIGRANTERS RÄTTIGHETER 
OCH BEHOV 

n Vad gäller internationella migranters 
behov och rättigheter har Svenska Röda 
Korset under 2014 deltagit i en rad forum, 
exempelvis Global Forum on Migration and 
Development i Stockholm samt bidragit till ett 
aktivt lobby-arbete både internationellt och 
nationellt.

Under året har företrädare från Svenska 
Röda Korset återkommande påtalat vikten 
av att människor som drabbats av krig och 
konflikt måste kunna ta sig lagligt in i Europa 
för att ansöka om asyl. EU-migranters och 
papperslösas rättigheter och behov har varit 
frågor där Svenska Röda Korset under året 
uttalat sig vid ett flertal tillfällen.

RAPPORTER

n Röda Korsets EU-kontor och flera euro-
peiska rödakorsföreningar presenterade 
under året en rapport om familjeåterfören-
ingsprocessen i flera av EU:s medlemsstater. 
Rapporten Disrupted Flight – The Realities of 
Separated Refugee Families in the EU visar 
att återföreningen ofta förvandlas till en 
byråkratisk mardröm för personer som fått 
internationellt skydd inom EU.

I rapporten Alterantives to immigration 
and asylum detention in the EU - Time for 
Implementation jämförde flera organisatio-
ner, däribland Svenska Röda Korset, Sveri-
ges och fem andra EU-länders användande 
av förvar och alternativ till förvar. Bland 
annat visade rapporten att användandet av 
förvar inte leder till minskad migration.

Svenska Röda Korsets alternativa rap-
port för den sjätte och sjunde periodiska 
rapporten om hur Sverige lever upp till 
FN:s konvention mot tortyr. Detta är tredje 
gången som Svenska Röda Korset lämnar en 
alternativ rapport till tortyrkommittén angå-
ende Sveriges agerande kring konventionen.

Sjukvård i skottlinjen
n Våld mot patienter samt hälso- och sjukvårds-
personal under väpnad konflikt är en av de mest 
allvarliga men ändå förbisedda humanitära 
frågorna i dagens väpnade konflikter. För att upp-
märksamma ämnet och rödakorsrörelsens arbete 
med frågan medverkade Svenska Röda Korset 
under en av dagarna på en nationell konferens om 
akutsjukvård i Stockholm.

En utställning om Sjukvård i skottlinjen hade 
under året Sverigepremiär på Brigadmuseet i 
Karlstad där en heldag ägnades åt olika aktiviteter 
för att uppmärksamma problemet att rätten till vård 
inte alltid kan tillgodoses i väpnade konflikter. Årets viktigaste 

 julklapp
n Varje år offentliggör konsultbolaget HUI Research 
Årets Julklapp. Under sin 26-åriga historia har 
denna tradition bland annat berikat Sverige med 
Bakmaskinen (1988), Pokersetet (2005) och 
Spikmattan (2009). Julen 2014 bestämde sig 
Svenska Röda Korset för att uppmärksamma juryn 
på en annorlunda men viktig julklapp: matpaket 
till krigsdrabbade i Syrien. Matpaketet uppfyller 
samtliga tre kriterier för Årets Julklapp: ett betydande 
nyhetsvärde, en stor försäljningspotential och en 
förmåga att säga något om den tid vi lever i. 

”Julhandeln i Sverige beräknas i år omsätta nära 
70 miljarder kronor, varav julklapparna står för en 
fjärdedel. Så lite som en hundradel av vår gemen-
samma julklappsbudget skulle kunna ge fler än två 
miljoner människor i Syrien basförnödenheter i en 
månad”, sa kommunikations- och insamlingschef 
Morgan Olofsson i samband med nomineringen.
Även om inte matpaketet blev årets julklapp med-
förde nomineringen stor uppmärksamhet i medierna 
där Röda Korset fick möjlighet att diskutera vikten 
av att även under julen tänka på människor i 
utsatthet.

Politikermöten i Almedalen
n Svenska Röda Korsets påverkansarbete pågår året om. Vår närvaro i Almedalen är därmed bara en 
förlängning av det arbete vi gör under resten av året. Även om Svenska Röda Korset deltar och arrangerar 
olika seminarier under Almedalsveckan är den viktigaste uppgiften de kontakter och möten som vi har med 
enskilda makthavare, exempelvis representanter för regering, partier, myndigheter och andra organisa-
tioner. Under veckan bjöd Röda Korset in företrädare för de olika politiska riksdagspartierna för öppna 
frågestunder där de ställdes mot väggen i en rad olika humanitära frågor.

När mediebyrån Opiont skulle välja årets opinionsbildare utifrån vilka som varit mest aktiva i sociala 
medier under Almedalsveckan kom Röda Korset på tredje plats. En stor anledning till framgången var 
närvaron på Twitter, men även andra sociala medier som Facebook och Instagram liksom uppmärksamhet 
i traditionella medier.

ÖKAD KUNSKAP I FOLKRÄTT

n Alla nationella rödakors- och rödahalvmåneför-
eningar har ett uppdrag att sprida kunskap om den 
internationella humanitära rätten och krigets konse-
kvenser.  Genom att även informera om människor 
på flykt vill vi motverka främlingsfientlighet och 
rasism.  Under 2014 nådde Svenska Röda Korsets 
folkrättsinformatörer 3 088 personer. 6 550 elever 
fick dessutom skolmaterialet När kriget drabbar.
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Finansiering

STABILA OCH LÅNGSIKTIGA INTÄKTER ger Svenska Röda Korset 
bättre  möjligheter att bistå människor i utsatta situationer, nationellt 
såväl som internationellt. Vårt arbete finansieras genom gåvor från 
allmänhet och företag, bidrag från myndigheter och offentliga organ 
samt avkastning på eget kapital.

Så här finansierar 
vi vårt arbete

n Insamlade medel står för cirka hälften av 
Svenska Röda Korsets verksamhetsintäkter 
och den största delen utgörs av regelbundna 
gåvor från privatpersoner. En annan stor del är 
de  bidrag som Svenska Röda Korset centralt 
får från lokala rödakorskretsar runtom i landet, 
oftast som resultat av lokal insamlingsverk-
samhet eller second hand-försäljning.

För att Röda Korset ska kunna vara en 
trovärdig och pålitlig part i en hjälpinsats är 
det viktigt att ha omärkta pengar som snabbt 
kan styras om från en insats till en annan vid 
behov. Svenska Röda Korset har eget kapital 
motsvarande minst ett års verksamhetskost-
nader, enligt rekommendationer från Svensk 
insamlingskontroll. 

När katastrofen slår till
När en katastrof är så omfattande att det 
 drabbade landet inte själv kan hantera den 
skickas en vädjan om hjälp ut till alla rödakors- 
och rödahalvmåneföreningar i världen. Under 
2014 kom 31 internationella förfrågningar 
om hjälp. Svenska Röda Korset svarade på 19 
stycken.

Många gånger börjar vi med att direkt 
skicka pengar från vår katastroffond Kata-
strofhjälpen, men när det inte räcker startar 
vi insamlingar för den specifika katastrofin-
satsen. Att snabbt nå ut med information är 
av största vikt liksom att göra det enkelt för 
allmänhet, företag och andra som vill stödja 
insatsen digitalt eller online.

Vår- och julinsamlingar
Vid sidan av akutinsamlingarna, som inte går 
att planera i förväg, har Svenska Röda Korset 
två planerade insamlingar om året. 

Över 50 miljoner människor befinner sig 
just nu på flykt runtom i världen, från krig 

och konflikt, våld och övergrepp, förföljelse 
och terror. Under vårinsamlingen samlar vi 
in pengar till vårt arbete för att på olika sätt 
stötta människor som är eller har varit på 
flykt medan de medel som samlas in under 
julinsamlingen går till beredskap inför en 
 katastrof, akut hjälp när katastrofen är ett 
faktum samt återuppbyggnadsarbetet. 

Insamlade pengar 
De rödakorsare som syns på gator och torg 
med insamlingsbössor ska alltid vara tydligt 
märkta och personen som har bössan i hand 
ska alltid kunna svara på vad de insamlade 
pengarna ska användas till.

Svenska Röda Korset har ett så kallat 
90-konto (alltså ett plus- och bankgironum-
mer som börjar med 90). Det innebär att vi 
kontrolleras av Svensk insamlingskontroll 
som ser till att pengar som samlas in genom 
ett 90-konto går till angivet ändamål, inte 
belastas med oskäliga kostnader, att sunda 
marknadsföringsmetoder används och att 
 ändamålsenliga metoder för insamlings-
kontroll ska utvecklas.

De senaste fem åren har Röda Korset i snitt 
använt drygt 14 procent (det vill säga cirka 14 
kr per hundralapp) till insamlings-, medlems- 
och administrationskostnader, till exempel 
kvalitetskontroller för att stödet och hjälpen 
ska bli så effektiva som möjligt. 

Det kostar att samla in pengar
Något som det sällan talas om är att det kostar 
pengar att samla in pengar. Vid större katastro-
fer erbjuds Röda Korset ofta gratis utrymme 
eller kraftigt rabatterade priser, men vid mindre 
publika katastrofer måste vi betala för exem-
pelvis annonser för att få utrymme och möjlig-
het att berätta om en pågående insamling.

»Vid sidan av akut-
insamlingarna, som inte 
går att planera i förväg, 
har Svenska Röda Korset 
två planerade insamlingar 
om året.«

varav 61 miljoner kommer från landets 
lokala rödakorsföreningar

UNDER 2014 SAMLADE VI IN

272 
miljoner kr



25

Svenska Röda Korset 2014

Finansiering

33 miljoner från 
PostkodLotteriet
n Svenska PostkodLotteriet är Sveriges största 
lotteri. 2014 fick Svenska Röda Korset 33 miljoner 
från Svenska PostkodLotteriet till följande insatser:

•Att bistå människor i asylprocessen samt att 
efterforska familjemedlemmar som kommit ifrån 
varandra på grund av krig, konflikt eller natur-
katastrof och hjälpa dem att återförenas.

•Att motverka diskriminering, stigmatisering 
och fördomar liksom att främja insatser för att 
bryta människors ofrivilliga ensamhet genom 
att erbjuda medmänskligt stöd, läxhjälp och 
språkträning.

•Att genom Röda Korsets vårdförmedlingar 
arbeta för att den som behöver vård ska få det 
oavsett legal status. 

•Att bistå människor i Sverige som lider av 
krigs- och tortyrskador genom Röda Korsets 
behandlingscenter runtom i landet.

•Att arbeta med lokal beredskap för att ha 
 kapacitet att agera före, under och efter en 
lokal kris eller katastrof i Sverige.

•Att utveckla våra lokala mötesplatser med 
second hand-försäljning vars försäljning av 
skänkta och återbrukade varor är en viktig källa 
för finansiering av Röda Korsets insatser.

I fokus 2014

KORRUPTION AVSLÖJAD I UGANDA

n Svenska Röda Korsets antikorruptionsarbete är omfattande och ständigt pågående. När det som 
inte får hända inträffar finns tydliga rutiner för hur det ska hanteras. Under 2014 fick Svenska Röda 
Korset kännedom om att pengar inom partnerskapslandet Uganda hade förskingrats. En polisutredning 
inleddes och parallellt med den genomförde Svenska Röda Korset en egen utredning genom en extern 
revisionsbyrå.

Med anledning av det avslöjade korruptionsärendet ligger samarbetet mellan rödakorsföreningar-
na i Sverige och Uganda i dag på en minimal nivå. Det är nu upp till den nyvalda styrelsen för Ugandas 
Röda Kors att visa att en förändring har skett inom föreningen för att säkra ett kommande samarbete.

Vårt insamlingsarbete
n Svenska Röda Korsets intäkter ökade 2014 med 1,4 procent och uppgick till 649 Mkr. Gåvor kommer till 
största delen från privatpersoner genom exempelvis månadsgivande, akutinsamlingar, kampanjer, lokala 
rödakorskretsar och genom PostkodLotteriets bidrag. Under 2014 uppgick gåvorna till 272 Mkr.

Månadsgivande, det vill säga att stödja Svenska Röda Korset med en viss summa varje månad, är 
kostnadseffektivt och bidrar till både långsiktighet och stabilitet i arbetet. Vid utgången av 2014 uppgick 
antalet månadsgivare till drygt 53 000. Det är en ökning med 67 procent jämfört med föregående år.

Bidrag kommer nästan uteslutande från svenska offentliga organ, varav det avsevärt största är Sidas 
bidrag till Svenska Röda Korsets internationella insatser. Men Svenska Röda Korset får även ekonomiskt 
stöd från landsting, EU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera.

Ett av målen med julinsamlingen 2014 var att lansera ett matpaket till Syrien som årets julklapp. Insam-
lingsmässigt var kampanjen framgångsrik och Svenska Röda Korsets e-shop, där bland annat matpaket 
kunde köpas, ökade sin försäljning med 104 procent jämfört med föregående år.

 Under 2014 har vi satsat på de lokala mötesplatser som har second hand-försäljning runtom i landet 
för att skapa både lokal och global nytta. Ett nytt butikskoncept har lanserats för att öka lönsamheten och 
effektiviteten i second hand-verksamheten. Det är viktigt både ur socialt hänseende och utifrån de intäkter 
som verksamheten genererar. 

n De flesta spontangåvor skänks via 
Svenska Röda Korsets bankgiro 900-8004 
eller  plusgiro 900800-4. Utöver dessa har 
Svenska Röda Korset ytterligare bank- och 
plusgiron. Bg 900801-2 (pg 900-8012) 
för månads givare och givarbrev samt bg 
900809-5 (pg 900809-5 och 900807-9) för 
medlemsavgifter.

Ökningen av 
månads givare 2014.

67 %
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I denna bild kan du följa hur intäkter och kostnader fördelas inom hela Svenska Röda Korset1). Dels får vi intäkter via 
 nationella aktiviteter, dels via Svenska Röda Korsets lokalföreningar (kretsar). Till detta kommer även en beräkning av 
vad de frivilligas insats i tid motsvarar i pengar. Därefter redovisar vi hur resurserna fördelas på internationellt respektive 
nationellt arbete uppdelat på olika verksamhetsområden. Vi redovisar även hur mycket av inkomna medel som används för 
insamling, administration och kostnader för medlemsrekrytering och medlemsvård.

Så använder vi 
pengarna

Svenska Röda Korsets styrelse

Ändamål
internationellt

325 Mkr3)

Ändamål nationellt

208 Mkr

Övriga verksamhetskostnader
(motsvarar cirka 19 % av 
totala intäkter)2)

•Insamling 84 Mkr
•Administration 21 Mkr
•Medlemskostnader 7 Mkr

RÖDA KORSETS INTERNATIONELLA ARBETE
Svenska Röda Korset kanaliserar oftast pengar till 
 internationella insatser via Internationella rödakors- och 
röda halvmånefederationen samt i vissa fall Internatio-
nella rödakorskommittén. Det blir dock allt vanligare 
att stöd ges bilateralt, det vill säga från Svenska Röda 
Korset direkt till en systerförening i ett annat land.

n Akuta katastrofer: 136 Mkr; 42 %
n Resiliens: 108 Mkr; 33 %
n Föreningsutveckling: 46 Mkr; 14 %
n Konflikt: 35 Mkr; 11 %

Årets resultat (avsättning till 
eget kapital)

107 Mkr

10 Mkr

4 Mkr

2 Mkr 268 Mkr

649 Mkr

187 Mkr

Årets 
avkastning

Försäljnings-
intäkter

Centrala bidrag
(Sida/EU/myndigheter)

Insamling
Centralt

Övrigt
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1) Dock ej anknutna stiftelsen Rödakorshemmet och övriga anknutna stiftelser.
2) Enligt Svensk insamlingskontroll.
3) Beloppet inkluderar verksamhetsanknutna stödkostnader för internationellt arbete.
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Ändamål
nationellt

459 Mkr

Svenska Röda Korsets lokalföreningar

n Frivilligt engagemang: 229 Mkr; 51 %
n Hälsa och social delaktighet: 101 Mkr; 22 %
n Migration: 38 Mkr; 9 %
n Konflikt- och katastrofberedskap: 40 Mkr;  9 %
n Föreningsutveckling: 23 Mkr; 5 %
n Kommunikation: 20 Mkr; 4 %

SVENSKA RÖDA KORSETS 
NATIONELLA ARBETE
Baserat på studier av omfattningen av frivilligas insatser 
kan man anta att frivilliga i genomsnitt arbetar 140 
timmar per år. Vid en värdering av varje timma till 175 
kronor6) uppgår det ekonomiska värdet för frivilliga 
insatser årligen inom Svenska Röda Korset till 735 Mkr.

5 Mkr

5 Mkr

20 Mkr

268 Mkr

124 707
medlemmar

947
lokala röda-
korsföreningar

30 000
aktiva frivilliga

735 Mkr
värdet av frivilligas 
arbete

29 Mkr 46 Mkr 66 Mkr22 Mkr
–22 Mkr2)

176 Mkr
–39 Mkr2)

61 Mkr

15 Mkr 14 Mkr

39 Mkr

Medlems-
avgifter

Insamling
lokalt

Försäljning
av skänkta

varor

Kursintäkter 
och övriga 

verksamhetsintäkter

Lokala bidrag från främst 
kommun och landsting

Årets resultat (avsättning
till eget kapital)

• Insamling
• Administration
• Medlemskostnader

Kapitalavkastning

NATIONELLT LOKALFÖRENINGAR

Anställda av Svenska Röda Korsets 
styrelse

307 4)

4) Medeltal anställda 2014.
5) Del som skickats vidare till centrala aktiviteter.
6) Den värderade timkostnad som EU-programmet LEADER, EU:s stödprogram för landsbygdsutveckling, använder sig av för personer över 18 år.

ÄNDAMÅLSRELATERADE VERKSAMHETS-
KOSTNADER 2010–2014, KONCERN

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014

n Internationell verksamhet  n Nationell verksamhet



28

Svenska Röda Korset 2014

Välkommen som rödakorsare

PERSONLIGT ENGAGEMANG är själva livsnerven i Röda Korset. Som  rödakorsare 
kan du ta du ställning för humanitet på flera olika sätt. 

Humanitet minskar avstånd och förhindrar i det långa loppet både  l idande och 
utanförskap. Så länge det finns medmänsklighet finns det en kraft som arbetar för att 
lindra effekter av både kriser och katastrofer.

Jag behöver någon att prata med.
Röda Korsets telefonjour 0771-90 08 00
(öppen söndag–torsdag kl 15–21, på onsdagar 
kl 10–14 bemannas även jouren av arabisk-
talande volontärer)

Vill du också ha 
ett öppet och 
 välkomnande 
samhälle?

Jag vill bidra med min tid och min kompetens.
Svenska Röda Korset har många olika sorters volontäruppdrag. 
Kontakta Röda Korset nära dig och  berätta om dig själv 
och vad du kan erbjuda.

www.redcross.se/kontakt/roda-korset-lokalt 

Sök även i vår nationella databas för att hitta volontäruppdrag 
som känns passande.

frivillig.redcross.se 

Jag vill bli medlem och visa att jag ställer mig 
bakom Röda Korsets värderingar.
Som medlem ser du till att Svenska Röda Korset finns och har en 
fungerande organisation som snabbt kan agera så att 
hjälpen kommer fram och når dem som behöver den bäst. 
 Genom att vara medlem får du Röda Korsets tidning  Henry 
4 ggr/år. En del lokala rödakorsföreningar ger även 
 medlemmar rabatt i Röda Korsets second hand-butik på orten.

stod.redcross.se/bli-medlem

Jag vill skänka pengar, antingen en enskild 
gåva eller återkommande varje månad.
stod.redcross.se

Ta reda på mer om vårt arbete här
www.redcross.se
www.facebook.com/rodakorset 
www.twitter.com/rodakorset
instagram.com/rodakorset
blog.redcross.se



Tack!

Tack företagspartners för 
ert stöd under 2014.

Tack även till Svenska Röda Korsets katastrofpartners som 
valt att ställa sitt engagemang och sitt kunnande till Röda 
Korsets förfogande när en katastrof inträffar i Sverige.

 
Hertz Preem  Landvetter Airport Radisson Hotell SJ Svensk Krisledning      
 

Ett särskilt tack till Hertz och Preem för stöd till våra insatser vid storbranden i  Västmanland 
sommaren 2014.

Ett varm tack även till övriga företag som på olika sätt bidragit till att Svenska Röda Korset kan 
 fortsätta att kämpa för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Efva Attling Wallenius Lines Arlanda Express Telenor
 Euroflorist Bokningsbolaget Canon  Stormberg
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Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi 
 kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige. 

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

» Humanitet håller sig inte inom 
 geografiska eller psykologiska 
gränser.  Humanitet  sträcker sig 
från en individ till en annan,  
mellan folk och mellan  länder. «


