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Omslagsbild: Lesbos, Grekland, oktober  2015
Matina och andra volontärer från Röda Korset står beredda 
på Lesbos stränder för att ta emot flyktingar som kommer i små 
 gummibåtar över havet. 
Foto: Joacim Gustafson/Svenska Röda Korset
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Året  som gått

Årets svensk är 
rödakorsare

2015 har i stor utsträckning handlat om ett enormt engagemang för människor på 
flykt. Under året fick erfarna rödakorsare över hela landet sällskap av mängder 
av människor som inte ville stå bredvid och titta på utan hjälpa till. Dagligen har 
människor utan tidigare rödakorserfarenhet erbjudit sina språkkunskaper och 
annan spetskompetens, inte sällan med egna erfarenheter av flyktingskap, för att 
bistå medmänniskor i en mycket pressad situation.

När Röda Korset under sommaren uppmanade allmänheten att bli volontärer 
visade 10 500 personer intresse för att engagera sig frivilligt i Röda Korset. 
Hela 5 500 gjorde ansökningar till specifika volontäruppdrag.

Flyktingsituationen i Europa kräver samarbete och att vi alla hjälps åt. 
Ingen organisation och inget privat initiativ klarar av detta på egen hand. Vi är 
 beroende av varandra för att kunna arbeta på lång sikt och för att kunna finnas 
till hands även under det kommande året. 

Som ett pärlband löper Röda Korsets insatser från land till land i Europa. 
På flykt undan konflikter och andra umbäranden möter människor på flykt Röda 
Korsets volontärer av olika nationaliteter. Det röda korset är en välbekant symbol 
att luta sig mot i en annars högst otrygg och utsatt situation. 

Förutom att under året ha mött människor i slutet av sin flyktresa på många av 
landets tågstationer har Röda Korset fortsatt skapa meningsfulla aktiviteter på 
landets asylboenden. Vi har också utökat insatser för människor som drabbats av 
tortyr och krigstrauman samt bistått papperslösa och EU-medborgare. Parallellt 
har vi gång på gång höjt rösten när vi ansett att politiska beslut slagit hårt mot 
redan utsatta.

Vi står inför utmaningar och svårigheter även framöver, så har det alltid varit 
och så kommer det alltid att vara. Röda Korsets uppdrag att förhindra och lindra 
mänskligt lidande tar aldrig slut. Ju fler vi blir desto mer kan vi göra för att åstad-
komma förändring. Tack för att du också vill vara med och engagera dig. 

Anna Carlstedt Ulrika Årehed Kågström
Ordförande Generalsekreterare  

 

Hösten 2015 utsåg tidningen Fokus Årets svensk. Denna 
gång gick inte utmärkelsen till en enskild person utan till en 
kraftfull rörelse. Årets svensk blev Volontären.

Anna Carlstedt på plats i flyktingläger i Libanon.

Ulrika Årehed Kågström på plats i Syrien.
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På flykt 2015

2015 i urval
20 augusti Makedonien utropar nödläge efter 
att antalet flyktingar fördubblas från föregående 
månad.

24 augusti Tyskland gör ett undantag för 
 syriska flyktingar vad gäller Dublinkonventionen 
som säger att asyl måste sökas i det första EU-
land som en person kommer till.

23 oktober Svenska regeringen beslutar om 
striktare regler för asylsökande.

11 november Slovenien meddelar att landet 
kommer att sätta upp stängsel utmed delar av 
gränsen i samarbete med Kroatien.

18 november Makedonien, Serbien,  Kroatien 
och Slovenien beslutar att endast tillåta personer 
från  Afghanistan, Irak och Syrien att passera.

27 november Österrike påbörjar bygget av 
ett stängsel utmed gränsen mot Slovenien.

28 november Makedonien påbörjar byggandet 
av ett stängsel utmed gränsen mot Grekland.

8 december Antalet asylsökande i Tyskland 
för 2015 når  en miljon.

PÅ FLYKT
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På flykt 2015

Röda Korset på plats 
längs hela flyktvägen
Under 2015 var över 60 miljoner människor på flykt runtom i  världen. I Europa 
 arbetar Röda Korset längs hela flykt vägen. Röda Korset  kämpar dygnet runt i 
Syrien för att lindra den nöd som människor lever i varje dag på grund av kriget. 
Samtidigt finns vi på plats på Lesbos stränder där vi lyfter människor i land efter 
att i timmar ha färdats på öppet hav i små gummibåtar. De människor på flykt som 
kommit till Sverige har mötts av rödakorsare på  t ågstationer i  olika delar av landet 
för att erbjuda medmänskligt stöd och bland annat hjälpa människor att kontakta 
sina anhöriga.

Röda Korsets insatser i Europa
•Akut nödhjälp som mat,  vatten, kläder, hygienpaket, sovsäckar, 

 madrasser och babypaket
• Första hjälpen, sjukvård och medmänskligt stöd
• Tak över huvudet för människor på flykt
• Återförening av familjer
• Hjälp till asylsökande och nyanlända med språkträning och sociala 

 aktiviteter på asyl boenden i Sverige

Flyktinginsatsen i siffror:

662 668 sjukvårdsinsatser (exempelvis medicinsk vård, första 
hjälpen och psykosocialt stöd)

6 163 832 matpaket och måltider

1 626 879 kläder, filtar och sovsäckar

325 000 människor har fått wifi och telefonladdning

563 959 hygienartiklar

Röda Korsets insatser i Sverige
Vi fanns på plats i det akuta mottagandet på tågstationer runt om i landet. 
Röda Korset fanns, och fortsätter finnas, på asylboenden över hela landet 
för att skapa en meningsfull sysselsättning med olika sociala aktiviteter och 
svenskträning. Röda Korset driver även sex behandlingscenter för krigs- 
och tortyrskadade, vård förmedlingar för papperslösa och asylsökande 
samt erbjuder rådgivning i enskilda flyktingärenden. Vi stöder även 
ensamkommande flyktingbarn, söker efter saknade anhöriga och bistår vid 
familjeåterföreningar.

Flyktinginsatsen i siffror (1 sept–31 dec 2015):
66 021 Antal tillfällen vi har stött människor på flykt

1 435 Antal volontärer i insatsen

24 772 Antal volontärtimmar i insatsen

3 329 Antal som fått stöd på transitboenden (tillfälligt boende för 
 barnfamiljer eller ensamkommande barn i väntan på asylprövning) 

5 350
avled under flykt 2015. Av dessa  omkom 
3 770 personer när de  försökte ta sig över 
Medelhavet.*

*Källa: IMO, International Maritime Organization

71 599
volontärer engagerade 
i Europa

1 015 078
människor flydde över Medelhavet 2015*
*Källa: UNHCR

8 milj.
syrier är på flykt inom 
sitt eget land

>4,5 
milj.

syrier har sökt skydd 
i grannländerna
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I LAND
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På flykt 2015

Lesbos, Grekland, oktober 2015
Matina är en av Röda Korsets volontärer i Grekland. Hon har 
precis lyft ett barn ur den gummibåt med människor på flykt som 
nått land efter timmar på öppet hav. Volontärerna gör sitt yttersta 
för att få kontakt med de ofta nerkylda barnen och sveper in dem i 
termofiltar för att de snabbt ska återfå värmen.

I LAND
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På flykt 2015

Hegyeshalom, Ungern, oktober 2015
Människor från Syrien, Afghanistan och Irak anländer i strid ström 
med tåg till den ungerska gränsstationen Hegyeshalom. Härifrån 
är det tre kilometers promenad till österrikiska gränsen och vidare 
transport med buss till Wien.
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FRAMME

På flykt 2015

Malmö, Sverige, november 2015
Volontären Sarmad är på plats på Centralstationen i Malmö för 
att möta människor på flykt som kommit till Sverige. ”Jag är stolt att 
kunna hjälpa till. Jag kom själv till Sverige från Irak för ett halvår 
sedan. Nu kan jag bidra med att informera om Sverige och hjälpa 
människor med att få kontakt med anhöriga genom Röda Korsets 
telefon. Att jag pratar arabiska och persiska uppskattas”.
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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 190 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) 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

Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen

DET FINNS IDAG

nationella rödakors- och rödahalv-
måneföreningar i världen. 

190
DET FINNS IDAG

lokala rödakorsföreningar 
i Sverige.

909

Svenska Röda Korset arbetar varje år i en rad olika katastrofer runt-
om 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 plats10
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Vi är på plats

Malawi översvämningar
Moçambique översvämningar
Kamerun flyktingströmmar 
Syrien väpnad konflikt
Jemen väpnad konflikt 
Nepal jordbävning 
Italien flyktingströmmar 
Tanzania flyktingströmmar 
Sierra Leone ebola
Sudan flyktingströmmar
Myanmar  översvämningar
Bangladesh cyklon 
Grekland flyktingströmmar 

Internationella rödakorsrörelsen gick under året ut med 37 vädjanden om 
katastrofhjälp. Svenska Röda Korset svarade på hela 26 stycken av dessa.

Vädjanden om  katastrofhjälp

Serbien flyktingströmmar
Forna jugoslaviska rep. Makedonien flyktingströmmar
Turkiet flyktingströmmar
Dominikanska republiken tropisk storm
Zimbabwe matbrist
Ungern flyktingströmmar
Rwanda burundiska flyktingar
Libanon flyktingströmmar
Niger flyktingströmmar
Tanzania kolera
Jordanien flyktingströmmar
Ukraina interna oroligheter
Filippinerna tyfoner och översvämningar

n Partnerländer
       För mer information 
       se sid 12–13

n Katastrofinsatser

n Insatser i Sverige
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Uganda
Nuläge: Landet drabbas ofta av naturkatastrofer med 
svåra följder för befolkningen, då odlingsmark och 
 försörjningskällor försvinner. 31 procent av befolkningen 
lever i bergsområden där jordskred är vanligt före-
kommande. Torkkatastrofer liksom epidemier som kolera, 
tyfoid och gulsot drabbar befolkningen regelbundet.

Vårt uppdrag: Att stödja trettio byar där invånarna 
själva identifierat sina behov och vilka aktiviteter som ska 
genomföras. Vi fokuserar särskilt på lokalbefolkningen på 
landsbygden med utbredd fattigdom.

Exempel på resultat 2015: Med anledning av det 
 bedrägeri som upptäcktes inom systerföreningen i 
 Uganda under 2013 har aktivitetsnivån varit låg både 
under 2014 och under 2015. Trots detta finns exempel på 
lyckade projekt,  exempelvis vatten- och sanitetsinsatser, 
hälsoutbildning samt informationskampanjer, utbildning 
och material som tagits fram för riskreducering.

Liberia
Nuläge: Liberia håller fortfarande på att återhämta sig från 
ett 14 år långt och blodigt inbördeskrig. 2014 drabbades 
landet dessutom hårt av historiens värsta ebolautbrott 
då omkring 5 000 människor dog. I september 2015 
ansågs Liberia ebolafritt men bara ett par månader senare 
 rapporterades nya fall av sjukdomen.

Vårt uppdrag: Att minska spridningen och den nega-
tiva effekten av ebola. Att förbereda lokalsamhällen för 
katastrofer och kriser och minska de negativa effekterna 
av olika sjukdomar samt arbeta för tillgång till rent vatten 
i dessa samhällen. Att erbjuda läs- och skrivundervisning 
och yrkesutbildning till unga som riskerar att rekryteras av 
väpnade grupper eller hamna i prostitution liksom att stärka 
unga tjejers självkänsla och självförtroende.

Exempel på resultat 2015: 7 251 ebolasmittade perso-
ner har fått psykosocialt stöd och över en miljon människor 
har fått livsviktig information om hur de ska skydda sig från 
ebola. Flera tusen personer har fått tillgång till rent vatten 
och toaletter tack vare Röda Korsets arbete. 

Afrika

Vi är på plats

Sudan
Nuläge: Miljontals människor lever utan tillgång till 
rent dricksvatten, mat, sjukvård, utbildning och tak över 
 huvudet. Antalet människor i utsatthet har ökat beroende 
på konflikter i landet och på det ökade antalet intern-
flyktingar och flyktingar från grannländerna. Barn- och 
mödradödligheten är stor och undernäringen utbredd.

Vårt uppdrag: Att stödja vår systerförening i Sudan 
att utveckla volontärinsatserna och det katastrofföre-
byggande arbetet för att bygga motståndskraftiga 
 samhällen. Volontärer tränas i katastrofberedskap men 
också inom områden som hälsa, vatten och sanitet.

Exempel på resultat 2015: Volontärer har nått drygt 
80 000 personer med hälsoinformation. Omkring 8 000 
volontärer har tränats i första hjälpen. Drygt 1 500 
hembesök har gjorts för att sprida hälsoinformation, 
bland annat om hiv och aids. Hälsokommittéer bestående 
av deltagare från lokalsamhället, hälsoministeriet och 
volontärer från Sudans Röda Halvmåne finns nu i alla 
landets sju stater.

DR Kongo
Nuläge: Väpnade konflikter och våld, akut undernäring, 
utbrott av epidemier och plötsliga naturkatastrofer är de 
fyra stora kriser som påverkat DR Kongo under 2015. 
 Landet går även in i en intensiv valperiod inför president-
valet 2016 som kan leda till ökade spänningar i landet.

Vårt uppdrag: Att utveckla samarbetet med Röda Korset 
i landet för att stärka deras kapacitet inom katastrof-
beredskap. Detta sker genom att Svenska Röda Korset har 
en representant på plats i landet.

Exempel på resultat 2015: Svenska Röda Korset 
 arbetar för att fler ska få tillgång till rent vatten och 
toaletter i slummen i huvudstaden Kinshasa. Röda Korset 
drar vattenledningar, bygger vattenstationer – till vilka det 
lokala vattenbolaget levererar vatten – samt bygger toa-
letter på skolor. Röda Korsets volontärer utbildar invånare 
i både hygien och hälsa.

Vid sidan av katastrofinsatser 
fokuserar Svenska Röda Korset sina 
långsiktiga internationella insatser 
till 13 systerföreningar i Afrika, 
Mellanöstern och Asien. Syftet med 
dessa fördjupade samarbeten är att 
stärka människors och samhällens 
kapacitet att hjälpa sig själva vid 
kriser och katastrofer. Svenska 
Röda Korset bidrar aktivt till att 
bygga starka och väl fungerande 
systerföreningar som effektivt kan 
agera vid kris och konflikt. 

PARTNERLÄNDER

13
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Palestina
Nuläge: Omkring fyra miljoner palestinier lever under 
ockupation i Palestina på Västbanken och Gazaremsan. 
Ockupationen innebär frihetsberövande i bemärkelsen 
att den begränsar rörelsefrihet och tillgång till platser 
och sjukvård för utsatta människor. Den sammantagna 
utsattheten hos hela befolkningen har satt djupa spår och 
får allvarliga konsekvenser för människors hälsa. 

Vårt uppdrag: Att stärka utsatta människors motstånds-
kraft vid katastrof genom att öka deras tillgång till hälso-
information och utbildning inom krishantering. Att stärka 
volontärers engagemang och öka deras kunskap för att 
sprida information om exempelvis sexuell och reproduktiv 
hälsa, våld i hemmet och första hjälpen. 

Exempel på resultat 2015:  Genom möten i grupp, hem-
besök, offentliga möten, sommarläger samt besök i skolor 
och mediekampanjer spred över 1 300 volontärer på Väst-
banken och Gazaremsan information och kunskap till mer än 
60 000 personer om hur man lever ett hälsosammare liv.  

Afrika forts. Mellanöstern

Asien

Vi är på plats

Sydsudan

Nuläge: Landet är ett av världens mest underutvecklade 
och situationen är fortsatt instabil trots fredsavtalet. Nästan 
två miljoner människor befinner sig på flykt. Det ekonomiska 
läget har förvärrats drastiskt med följden att matbristen har 
ökat i hela landet.

Vårt uppdrag: Att stärka vår systerförening så att deras 
förmåga att hantera den komplexa situationen stärks. 
Samarbetet har under året stärkts med Internationella 
rödakorskommittén, ICRC.

Exempel på resultat 2015: Ett förebyggande hälso-
projekt på gränsen mot DR Kongo har nått 20 000 
människor. Sydsudanesiska Röda Korset har för första 
gången utarbetat årliga planer i samtliga tio regionala 
avdelningar. 20 vattenanläggningar har restaurerats 
runtom i landet och gett förbättrad tillgång till vatten för 
45 000 människor.

Somalia
Nuläge: Somalia har sedan 1991 präglats av internkon-
flikter 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. 
1 av 12 mödrar avlider av orsaker relaterade till graviditet.

Vårt uppdrag: Att stödja informationsinsatser kring hiv och 
aids, könsstympning och hygien. Att driva sex hälso- och 
mödravårdskliniker och att bygga upp vår systerförenings 
kapacitet till att bli en stark och fungerande nationell förening.

Exempel på resultat 2015: Våra hälso- och mödravårds-
kliniker i landet gav under 2015 vård till närmare 80 000 
patienter varav omkring 60 procent var kvinnor. 5 000 barn 
har vaccinerats mot bland annat mässling, stelkramp, gulsot 
och difteri och information kring betydelsen av amning och 
nutrition har nått 23 500 personer. Drygt 14 000 blivande 
mödrar har genomgått hälsokontroller före och efter förloss-
ningen. Volontärer har informerat bybor om könsstympning, 
hiv och aids och betydelsen av rent dricksvatten.

Etiopien
Nuläge: Två av tre invånare i Etiopien är kroniskt 
undernärda. Regnen uteblev nästan helt under 2015, 
vilket i slutet av året ledde till brist på livsmedel i de östra 
delarna av landet. Bristen på tillgång till rent vatten är stor. 
Infektionssjukdomar är vanliga, främst på grund av bristen 
på rent vatten och fungerande sanitära förhållanden.

Vårt uppdrag: Att stärka vår systerförening i landet vad 
gäller katastrofriskreducering, hälsa, vatten, sanitet samt 
kapacitetsuppbyggnad. Att öka kunskapen i hälsofrågor 
och att ändra beteenden gällande toalettvanor samt 
personlig hygien. 

Exempel på resultat 2015: Röda Korset har utbildat 
bybor i katastrofförebyggande aktiviteter. Fattiga familjer 
har fått en regelbunden inkomst genom att börja tillverka 
honung, producera frukt och sälja getter och höns. 
Personer har även utbildats i grundläggande veterinär-
kunskap eftersom djurhållning är en stor del av samhället 
i Somaliregionen.

Irak
Nuläge: Den humanitära krisen i Irak har försämrats 
 ytterligare och är extremt oförutsägbar med många 
miljoner på flykt i landet och eskalerande sekteristiska 
spänningar. De humanitära behoven växer samtidigt som 
det blir allt svårare att nå ut med hjälp på grund av den 
ansträngda säkerhetssituationen.

Vårt uppdrag: Svenska Röda Korset utbildar och stöttar 
sin systerförening vad gäller bland annat strategisk 
planering, behovsanalys och resultatanalys med fokus på 
katastrofhjälp. 

Exempel på resultat 2015: Irakiska Röda Halvmånen 
presenterade tvåårsplaner på både central och lokal nivå 
och kunde presentera sina resultat på ett betydligt mer 
överskådligt sätt än tidigare.

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 minsta i världen. Landet har hög mödradödlighet och 
drabbas dessutom årligen av återkommande naturkata-
strofer som till exempel jordbävningar, jordskred, extrema 
vintrar, översvämningar och torka.

Vårt uppdrag: Att nå utsatta människor på landsbygden 
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 2015: Hälsovårdsinsatser i områden 
som inte kan nås av den inhemska primärhälsovården 
fortsatte. 24 mobila hälsoteam reste från by till by och bistod 
med primärvård och vaccinering. Bara under årets första sex 
månader behandlades närmare 123 000 patienter.

Nordkorea
Nuläge: Isolationspolitik, bristen på fredsavtal på Korea-
halvön 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 sanitetsför-
hållanden i sex utvalda byar och på så sätt nå 30 000 
personer. Vatten-, sanitets- och hygienprojektet syftar till 
att minska förekomsten av vattenburna sjukdomar, särskilt 
bland kvinnor och barn.

Exempel på resultat 2015: Redan i slutet av augusti 
2015 hade fem byar fått utbyggda vattenförsörjnings-
system och latriner med avloppssystem. Utbildade 
 volontärer står för själva bygginsatserna med stöd från 
experter på vatten och sanitet från Nordkoreas Röda Kors. 
Totalt har projektet nått närmare 29 000 personer.

Myanmar
Nuläge: Myanmar har under decennier styrts av en 
militärregim vilket resulterat i att landets många minoriteter 
lever i utsatthet. Landet drabbas årligen av översväm-
ningar, 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 smittsamma sjukdomar och katastrofer, samt 
att främja hälsa och hygien.

Exempel på resultat 2015: Projektet kring mödra- och 
barnhälsovård har under 2015 nått till cirka 28 000 
 personer, varav drygt hälften kvinnor och flickor. Ungefär 
1 000 volontärer är engagerade i projektet och de 
 besöker 10 till 15 familjer varje månad för att berätta om 
vikten av personlig hälsa och hygien. 

Bangladesh
Nuläge: Bangladesh är ett av världens mest katastrofut-
satta 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 låglänta deltaområdet gör kustbefolkningen extra 
utsatt.

Vårt uppdrag: Att minska människors och samhällens 
utsatthet samt öka motståndskraft inför framtida katastrofer. 
Det gör vi genom att stärka människors förmåga att 
vara förberedda inför kommande katastrofer, stärka 
försörjningsmöjligheter och förbättra tillgång till rent vatten 
och sanitet.

Exempel på resultat 2015: 16 776 personer har fått 
information om sätt att minska riskerna för katastrofer och 
om hur de kan anpassa sig till ett förändrat klimat.1 890 
hushåll har fått tillgång till en hushållstoalett och däri-
genom förbättrad tillgång till sanitet och minskad risk för 
sjukdomsspridning. 470 hushåll har fått ett säkrare hem 
efter utbildning och kontantstöd till att bygga om sina hus. 
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150 ÅR I
HUMANITETENS 

TJÄNST

2015 firade Svenska Röda Korset 150 år. Det 
innebär att Svenska Röda Korset är en av 
världens äldsta rödakorsföreningar. Under 
året firades jubileet runtom i landet. I samband 
med Röda Korsets dag den 8 maj 2015 fanns 
Röda Korset på plats i tre dagar på Skansen i 
Stockholm för att visa upp både nationella och 
internationella insatser och uppmärksamma det 
lokala arbetet. Det medmänskliga mötet utgör 
grunden till allt Röda Korsets arbete. Under 
året placerades därför 150 röda soffor ut i olika 
delar av landet för att uppmuntra till ännu fler 
oväntade möten.
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Därför finns Röda Korset

Vi i Röda Korset tror på en värld 
där alla människor är lika mycket 
värda. Vi vet att medmänsklighet 
ger resultat i kampen för att 
 ingen ska lämnas ensam i en 
katastrof. Tillsammans står vi upp 
för medmänsklighet i vardagen. 
Det är vår styrka.

Tillsammans står vi 
upp för humanitet 
i vardagen

I tider då fler människor befinner sig i utsatt-
het har Röda Korset en viktigare roll än nå-
gonsin. Vi agerar såväl lokalt som globalt för 
att förhindra och lindra nöd. Vi rödakorsare är 
handlingskraftiga medmänniskor som bestämt 
oss för att hjälpa till. På så sätt förhindrar vi 
ytterligare utsatthet.

Mångfald en styrka
Vi vill minska segregation och utanförskap 
och öka integrationen mellan människor. 
I våra insatser är mångfald en styrka. 
Med mångfald menar vi en blandning av 
människor med olika bakgrunder, tillhörighe-
ter, erfarenheter, kunskaper och personlighe-
ter. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet 
mellan människor med olikheter som gör 
mångfalden till en framgångsfaktor.

Vi tar ställning för den som 
är utsatt
Oavsett var i världen vi arbetar gör vi det 
utifrån Röda Korsets grundprinciper. Dessa 
principer handlar om att våra insatser ska 
vara opartiska och neutrala. Vi tar alltid 
ställning för människor i utsatthet men väljer 
aldrig ena eller andra sidan i en konflikt, 
detta för att få förtroende från alla sidor i en 
konflikt. Vår erfarenhet är att denna metod är 
den mest effektiva för att hjälpa människor i 
utsatthet.

Vi tar oss till platser dit 
ingen annan når
Röda Korsets styrka är att vi finns överallt. 
Vi har funnits i över 150 år och det har gett 
oss en unik kompetens och erfarenhet. Röda 
Korset har ett alldeles särskilt uppdrag i den 
internationella humanitära rätten, det som i 
dagligt tal kallas för krigets lagar, att hjälpa 
människor som drabbats av krig och konflikt. 
Tack vare vårt unika mandat, vår neutralitet 
och opartiskhet finns vi på plats i oroshärdar 
och krigszoner, dit ingen annan organisation 
når.

Eftersom vi alltid utgår från de behov som 
finns ser våra insatser olika ut runtom i Sverige 
och världen. Det är alla våra 32 000 volontärer 
i Sverige och 17 miljoner volontärer i världen 
som är hjärtat i alla Röda Korsets insatser, 
nationella såväl som internationella.

Vi skiljer oss från andra
Efter överenskommelse med regeringen eller 
svenska myndigheter genomför vi humanitära 
insatser som staten har det yttersta ansvaret 
för. Det gäller exempelvis behandling av 
krigsskadade och torterade, efterforskning av 
saknade familjemedlemmar liksom familje-
återförening. Denna så kallade stödjande roll 
grundas på internationell och nationell rätt 
och ger Röda Korset en särskild ställning som 
skiljer oss från andra frivilligorganisationer.

RÖDA KORSETS HISTORIA
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 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 den största humanitära organisationen i 
Sverige med drygt 121 000 medlemmar, varav 32 700 
är aktiva volontärer spridda i 947 lokala föreningar.
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Därför finns Röda Korset

l Långvariga konflikter och kriser 
med fler människor på flykt
Väpnade konflikter blir alltmer 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 till Europa. 
I Europa liksom i Sverige ökar antalet asyl-
sökande liksom människor som är traumatise-
rade av krig eller tortyr.

l Fler katastrofer med 
fler drabbade 
Antalet människor som drabbas av 
 katastrofer har trefaldigats de senaste 
 årtiondena. Med stor sannolikhet kommer 
extremt väder på grund av klimatföränd-
ringar att öka antalet katastrofer och deras 
effekter ytterligare  kommande år med fler 
drabbade som följd. 

DETTA VILL RÖDA KORSET UPPNÅ:
De humanitära utmaningarna i världen 2016 
– 2019 kommer att vara fortsatt stora. Vi be-
höver därför nå större effekt och nå fler utsatta 
internationellt, exempelvis genom att stärka de 
nationella systerföreningar som har störst utma-
ningar. Ofta är det länder vars befolkning levt 
under akut katastrof en längre tid. Vi behöver 
också sända ut fler delegater i internationell 
tjänst liksom bidra med kompetens inom bland 
annat ledarskap, vatten och sanitet, psykosocialt 
stöd, genus och migration. 

I Sverige måste vi öka våra insatser för 
att kunna möta fler människor i utsatthet, 
bland annat genom att finnas närvarande i 
flyktingmottagandet. Vi behöver också stärka 
vår egen och samhällets förmåga att möta olika 
typer av kriser. Det kan vara vid en brand, en 
översvämning, social oro eller någon annan 
kris. Vår förmåga att agera vid större kriser 
och katastrofer bygger på att vi samverkar 
och samarbetar mellan lokala rödakorskretsar 
liksom över kommun- och regiongränser och det 
omgivande samhället.

l 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. 
Tillresande människor som söker försörjning 
och bättre levnadsvillkor ökar i Sverige. 
Främlingsfientlighet och bristande framtidstro 
riskerar att bli grogrund för extrema åsikter. 

l Engagemanget ökar men 
ställer andra krav 
Människor söker sig inte längre alltid till 
organisationer för ett traditionellt medlem-
skap utan vill oftare engagera sig i kortare 
uppdrag och olika mycket beroende på livs-
situation. Kraven ökar från både volontärer, 
allmänhet och givare att veta vart pengarna 
går och vilka effekter de leder till.

TRENDER: 
En omvärld i ständig rörelse

Människors utsatthet och samhällens  utmaningar förändras. Röda Korset  möter 
 förändringar i omvärlden genom att ständigt utveckla insatser och arbetssätt. 
Så har vi alltid gjort. De kommande åren ser vi följande trender:

Barn från flyktingförläggningen i 
Eskilstuna leker med Röda Korsets 
volontär Bashar.
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Världsomspännande nätverk

Vi är världens främsta 
katastrof organisation

Det övergripande målet för våra internatio-
nella insatser är att rädda liv och upprätthålla 
mänsklig värdighet för människor som har ut-
satts för utdragna humanitära kriser, väpnade 
konflikter och katastrofer. 

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. 

Vi är först på plats
När en katastrof inträffar är vår systerförening 
i det drabbade landet först på plats och gör 
de inledande livräddningsinsatserna. Det kan 
vara att rädda överlevande ur rasmassorna, 
att ge första hjälpen, transportera 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 och kan hantera hjälp-

insatsen på egen hand. En av fördelarna med 
att arbeta genom våra systerföreningar är att 
de kan språket, kulturen och sedvänjorna så 
att hjälparbetet flyter smidigare än det annars 
skulle ha gjort. 

Förebyggande insatser – smartaste 
sättet att hjälpa 
På lång sikt är det mycket effektivare att 
hjälpa ett samhälle att självt hantera en 
katastrof än att komma in tillfälligt med hjälp 
när katastrofen är ett faktum. Svenska Röda 
Korset lägger därför stora resurser på det före-
byggande arbetet. Det kan exempelvis vara 
varningssystem för tyfoner så att människor 
kan sätta sig i trygghet i god tid. Det kan 
också innebära att utbilda lokalbefolkningen i 
hälsohygien och första hjälpen eller att bygga 
skyddsvallar inför översvämningar. 

Hjälpen samordnas för bästa 
möjliga effektivitet
Om hjälpbehoven är så stora att det egna 
landets resurser inte räcker till skickar landets 
rödakors- eller rödahalvmåneförening ut 

Röda Korset är världens  främsta 
katastroforganisation. Tack 
vare vårt världsomspännande 
nätverk kan vi hjälpa på ett sätt 
som ingen annan organisation 
kan. Det ger oss unika möjlig-
heter att förändra situationen för 
människor runtom i världen. 

Röda Korset delar ut förnödenheter 
efter jordbävningen i Nepal 2015.
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Världsomspännande nätverk

en vädjan om stöd till den övriga rödakors-
rörelsen. Svenska Röda Korset svarar årligen 
på ett stort antal internationella förfrågningar 
om att bidra till katastrofinsatser. Förfrågning-
arna handlar både om pengar, material och 
expertkunskap. Inom Svenska Röda Korset är 
vi till exempel extra bra på vattenrening och 
sanitet och kan bidra med både specialtränade 
delegater liksom utrustning kring detta med 
kort varsel. Självklart samordnas hjälpinsat-
serna så att rätt hjälp skickas och når dem som 
behöver den bäst.

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 
den drabbade människan. Det är viktigt att 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. Genom att importera stora 
mängder nödhjälp finns också risk att priser 
på den lokala marknadens varor dumpas på 
grund av minskad efterfrågan. 

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 alltid är förankrade finns vi alltid 
kvar lång tid efter en katastrof för att hjälpa 
människor. 

Utsattheten kommer allt närmare
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. Den stora mängden av handlings-
kraftiga volontärer utgör Röda Korsets styrka.

Svenska Röda Korset har exempelvis 
en vårdförmedling för papperslösa och 
anordnar aktiviteter för asylsökande på över 
80  procent av landets asylboenden. Vi har 
dessutom sex behandlingscenter i landet för 
rehabilitering av krigsskadade och trau-
matiserade och bistår på olika sätt fattiga 
EU-migranter som befinner sig i Sverige 
tillfälligt. Utöver det fortsätter vi att arbeta 
med att efterforska och återförena familje-
medlemmar som kommit ifrån varandra på 
grund av kris och katastrof.

Särskilda  kompetensområden
Svenska Röda Korset har särskild kompetens 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. 

Genusfrågor
För att hjälpen ska vara relevant måste vi ta hänsyn till människors olika förutsättningar, 
behov och kapacitet. 

Frivillighet i konflikt och katastrof
Rödakors- och rödahalvmånerörelsen har miljontals volontärer med förmåga och 
 kapacitet att arbeta även i svåra situationer. 

Uppföljning, utvärdering, ansvarsskyldighet och lärande
När målgrupper deltar i planering, uppföljning och utvärdering av insatser ökar 
 kvaliteten och verksamheten förbättras.

Vid sidan av katastrofinsatserna har Svenska Röda Korset ett närmare samarbete med syster-
föreningar i 13 länder, primärt sådana med utdragna humanitära kriser. Dessa är: Liberia, Etiopien, 
Uganda, Somalia, Sydsudan, Sudan, DR Kongo, Palestina, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, 
Nordkorea och Irak. Läs mer på sid 11–13.

Röda Korset på plats i Grekland för 
att bistå människor på flykt.
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Världsomspännande nätverk

Malmö, Sverige, november 2015
Zeeshan en av Röda Korsets volontärer, tröstar en liten 
pojke som efter veckor på flykt kommit till Sverige.
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Världsomspännande nätverk

Nästan 9 000 dödade av jordbävning i Nepal
Under april och maj drabbades Nepal av flera kraftiga jordbävningar. Nästan 9 000 personer dog, närma-
re 18 000 skadades och hundratusentals människor lämnades hemlösa. Svenska Röda Korset bidrog med 
personal och påbörjade genast en insamling som gav 17,5 miljoner. Röda Korsets räddningsinsatser sträcker 
sig i en första fas över 18 månader och kommer då att nå 75 000 människor. Tillgängligheten till områden 
på landsbygden är extremt utmanande. Till många byar finns inget annat sätt att ta sig än genom att gå i 
timmar. Röda Korset finns på plats i alla distrikt i landet. Svenska Röda Korset har samarbetat med Nepals 
Röda Kors i många decennier och har bidragit till att stärka den kapacitet som föreningen har idag.

Hemkallad på 
grund av  misstänkt 
 ebolasmitta
I januari 2015 hemkallades en av Röda Korsets 
svenska delegater som arbetat med ebola-
insatsen i Sierra Leone. Delegaten hade haft 
kontakt med en lokalanställd kollega vars 
hälsotillstånd hastigt försämrats och som kort där-
efter avled av ebolasmitta. Röda Korset fattade 
samma kväll beslutet att skicka hem den svenska 
medarbetaren i enlighet med Röda Korsets 
säkerhetsrutiner. 

Undersökningar och medicinska kontroller 
visade senare att den svenska medarbetaren inte 
blivit smittad. Fler än 10 000 lokalanställda och 
volontärer, och fler än 200 internationella delega-
ter har arbetat med ebolainsatsen i Västafrika. Av 
dessa har fem varit svenska. 

Genusbaserat våld ökar vid  katastrof
Sedan tidigare finns en medvetenhet om att genusbaserat våld är vanligt förekommande i 
 samband med konflikter. Däremot är det mindre känt att det även förkommer vid naturkatastrofer. 
Men faktum är att det genusbaserade våldet även ökar under och efter naturkatastrofer. Det visar 
en rapport som Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) lanserade under 
hösten. Katastrofer förstärker redan existerande utsatthet och diskriminering på grund av exempel-
vis kön, ålder, etnisk minoritet, funktionsnedsättningar och extrem fattigdom. Det genusbaserade 
våldet beror på ojämlikheter och diskriminering som existerar i samhället och som ökar i samband 
med en katastrofsituation. Rapporten Unseen, unheard: Gender-based violence in disasters 
är baserad på fältstudier från Bangladesh, Bosnien-Herzegovina, El Salvador, Haiti, Malawi, 
 Myanmar, Namibia, Rumänien och Samoa. 

Specialpaket till 
 kvinnor i Syrien
I samband med den internationella kvin-
nodagen delade Röda Korset ut nödpaket 
anpassade för kvinnornas behov. I krigets 
Syrien kämpar kvinnor dagligen för familjens 
överlevnad, inte sällan på bekostnad av att 
de egna behoven och säkerheten prioriteras 
bort med förödande konsekvenser. Under 
våren delades 50 000 nödpaket ut innehål-
lande hygienprodukter, klädesplagg för att 
enklare och säkrare kunna vara utomhus, 
ficklampa för att kunna göra ärenden tryg-
gare när det är mörkt liksom visselpipa för att 
kunna påkalla uppmärksamhet. 

ÖVERSVÄMNINGAR I MYANMAR

Kraftiga monsunregn orsakade under sensommaren 
svåra översvämningar och jordskred i flera delar 
av Myanmar (Burma). Uppskattningsvis drabbades 
en miljon människor samtidigt som över en miljon 
tunnland odlingsmark blev obrukbar. Hjälpinsatsen 
försvårades av att vägar förstörts och broar rasat 
samman. Volontärer från Myanmars Röda Kors 
evakuerade drabbade och delade ut förnödenheter 
och rent vatten. Insatsen handlade om att säkra till-
gången till rent vatten och fungerande sanitära för-
hållanden, ge drabbade tillfälligt tak över huvudet, 
stöd att bygga upp bostäder liksom hälsoinsatser. 
Sida skickade tre miljoner kronor till Svenska Röda 
Korsets insatser vid sidan av egna medel. 

WDR 2015: LOKALA AKTÖRER ÄR 
 LIVSVIKTIGA

Trots att det är känt att 
lokala aktörer är de mest ef-
fektiva i humanitära insatser 
har de svårt att få det stöd 
som behövs. Mindre än 
två procent av det totala 
humanitära biståndet i 
världen går till lokala 
och nationella aktörer. 
Det visar Röda Korsets 
World Disasters Report 
2015 som lanserades i november 2015. 
World Disasters Report är en sammanställ-
ning av fakta, analyser och det senaste inom 
katastrofbiståndet. Rapporten, som är en årlig 
publikation, utges av Internationella rödakors- 
och rödahalvmånefederationen (IFRC). 

HUNDRATUSEN PÅ FLYKT 
FRÅN BURUNDI

På grund av det politiska läget i Burundi flydde 
under året över hundratusen människor från 
 Burundi. En stor del tog sig till grannlandet 
Tanzania. Röda Korset fanns på plats för att säkra 
tillgången och se till att det fanns latriner, duschar 
och lösningar för att leda bort smutsigt vatten för 
att minska spridningsrisken för sjukdomar. Svenska 
Röda Korset skickade i samband med flykting-
situationen ett team bestående av experter och 
utrustning inom vatten och sanitet till Tanzania.

I FOKUS 2015

nödpaket delades ut under våren.
50 000
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HJÄLP
TILL NEPAL 
PÅ KORT OCH 

LÅNG SIKT
När Nepal under våren 2015 drabbades av två 
kraftiga jordbävningar drabbades hela 5,6 
 miljoner människor. 18 000 människor skadades 
och 9 000 dödades. Röda Korset i Nepal har lång 
erfarenhet av att hantera naturkatastrofer och 
finns på plats i alla landets distrikt. Svenska Röda 
Korset har under flera decennier samarbetat med 
sin systerförening i Nepal och har genom åren 
bidragit till att bygga upp en stark organisation. 
Svenska Röda Korset bidrog  under året både med 
personal och med 17 miljoner kronor till tillfälliga 
bostäder, rent vatten och fungerande sanitära 
förhållanden.
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HJÄLP
TILL NEPAL 
PÅ KORT OCH 

LÅNG SIKT

Lamjung, Nepal, sommaren 2015
I den första fasen ligger allt fokus på att rädda liv, att så långt det 
är möjligt rädda människor ur rasmassorna, ge första hjälpen och 
erbjuda tillfälliga tak över huvudet. Efter jordbävningarna i Nepal 
bistod Röda Korset drabbade familjer med material som köks-
utrustning, filtar, verktygslådor och korrugerad plåt för att hjälpa 
till att upprätta tillfälliga hem.
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Hållbarhet

Hållbarhet – en naturlig 
del av vårt humanitära 
uppdrag
Sambandet mellan klimatförändringar och katastrofer i världen 
har de senaste åren blivit alltmer uppenbart. Som världens främsta 
 katastroforganisation arbetar rödakors- och rödahalvmånerörelsen 
medvetet för att minska belastningen på miljön. Vi vill inte bidra till 
katastrofer som vi vill förhindra.

Svenska Röda Korset anser att hållbar utveck-
ling är tillväxt som ser till dagens behov utan 
att äventyra framtida generationers möjlighe-
ter att tillgodose sina. 

Vårt uppdrag är att värna om, försvara och 
stärka människor i utsatta lägen. Svenska 
Röda Korset har därför en uppförandekod 
som gäller såväl förtroendevalda, volontärer 
och anställda som delegater i internationell 
tjänst, praktikanter, studerande eller andra 
som har uppdrag för Svenska Röda Korset 
i Sverige eller utomlands. Här anges även 
att den som engagerar sig i Röda Korset ska 
ta miljö- och klimathänsyn. Som nationell 
rödakorsförening ska vi föregå med gott 
exempel vad gäller hållbarhet genom att se till 
att hållbarhet alltid är en naturlig del av Röda 
Korsets insatser. 

Uppförandekoden inkluderar även Svenska 
Röda Korsets antikorruptionspolicy. Röda 
Korsets resurser – personella, ekonomiska och 
materiella – ska användas på ett ansvarsfullt 
sätt och alltid till de ändamål de är avsedda för.

Riksstämman beslutade i maj 2015 om en 
ny strategisk inriktning för Svenska Röda 
Korset 2016–2019. I inriktningen betonas 
hållbarhet som en förutsättning för att nå 
organisationens mål. Det väsentliga är att 
arbeta med hållbarhetsfrågan, inte att rappor-
tera om den. 

Svenska Röda Korset strävar efter att orga-
nisationens insatser ska vara hållbara ur både 
ekologisk, ekonomisk och social synvinkel. 

Ekonomisk hållbarhet – från 
 förtroende till bidrag 
En förutsättning för den ekonomiska hållbar-
heten är att allmänheten fortsätter ha ett stort 
förtroende för Röda Korset. Det är genom att 
allmänheten har förtroende för Röda Korset 

som de också vill stödja Röda Korsets arbete. 
Detta innebär bland annat att vi aktivt arbetar 
med att förvalta Svenska Röda Korsets kapital 
på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar bland 
annat om att, vid sidan av att stärka samarbe-
tet med stora bidragsgivare och myndigheter, 
också stärka samarbetet med företag, filantro-
per och andra aktörer. 

En annan synlig del av vårt hållbarhets-
arbete är utvecklingen av våra second hand- 
butiker runtom i landet vilka ger ett eko-
nomiskt överskott till sociala insatser såväl 
nationellt som internationellt. 

Ekologisk hållbarhet
Svenska Röda Korset arbetar aktivt för att 
katastrofinsatser både ska lindra akut nöd och 
förhindra framtida lidande genom att vara 
långsiktigt hållbara. I möjligaste mån reser 
och konsumerar vi klimatsmart för att ha så 
liten negativ klimatpåverkan som möjligt. 

I vårt second hand-arbete ser vi kläder och 
textilier som en resurs och tar ansvar för en 
hållbar hantering av dessa, eftersom återvunna 
och återanvända textilier och textilfibrer är ett 
viktigt alternativ till resurskrävande nypro-
duktion.

Social hållbarhet
Eftersom ledarskapet inom Röda Korset är 
 viktigt för våra framgångar stöttar vi våra 
ledare i deras utveckling och skapar förutsätt-
ningar för ett framgångsrikt ledarskap och en 
bra arbetsmiljö genom utbildning, stöd och 
nätverk. 

Förändringar i omvärlden innebär föränd-
rade förutsättningar att driva förenings- och 
medlemsstyrda organisationer. För att attra-
hera intresserade till medlemskap och fortsatt 
föreningsengagemang vill vi underlätta och 
inspirera till större möjligheter att påverka och 
till mindre hierarki. 

Översvämningar i 
Myanmar 2015
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Hållbarhet

I FOKUS 2015

Från kullblåsta palmer 
till tak över huvudet
Återuppbyggnadsarbetet efter tyfonen Hayans 
framfart i Filippinerna 2013 fortsatte även under 
2015. Förutom att över 6 000 människor miste livet 
i katastrofen skadades över en miljon bostäder helt 
eller delvis. Förutom akuta åtgärder för drabbade 
människor handlade de första månaderna efter 
katastrofen uteslutande om att ordna tillfälliga 
nödbostäder i form av tält och presenningar. Nu 
har katastroffasen övergått i en fas med återupp-
byggnad av mer eller mindre permanenta hus. 
Den metod som används handlar om hållbarhet 
på kort och lång sikt. Röda Korset erbjuder familjer 
byggnadsmaterial till ett trähus på 40 kvadratmeter 
som är konstruerat på ett sätt som gör att familjerna 
enkelt på egen hand kan utöka byggnaden efter 
sina specifika behov. 

Första steget är att nerblåsta kokosnötspalmer 
köps av Röda Korset från det kollektiv som äger 
plantagen där palmerna ligger. Kollektivet får på 
så sätt betalt för utebliven skörd och kan använda 
pengarna till att köpa och sätta nya plantor. På 
detta sätts röjs plantage upp och risken minskar för 
att skadedjur frodas vilket annars skulle medfört 
kostsamma och miljöskadliga bekämpningsmedel. 
En positiv följd är att arbetstillfällen skapas genom att 
lokalbefolkningen hämtar upp trädstammar, sågar 
upp dessa och transporterar virket till användaren. 

Second hand gör susen för miljön 
En viktig del i Svenska Röda Korsets hållbarhetsarbete är de 303 platser runtom i landet med second 
hand-försäljning. Svenska Röda Korset har haft second hand-butiker sedan 1986 och det koncept som 
arbetats fram sedan ett par år tillbaka för att öka lönsamhet och effektiviteten i second hand-verksamheten 
fortsatte även under 2015. 

VATTEN, SANITET OCH HÅLLBARHET I 
KATASTROFER

Internationella rödakors- 
och rödahalvmånerörelsen 
arbetar aktivt för att katastrof-
insatser ska ha så lite negativ 
påverkan på miljön som möj-
ligt. När det gäller att rädda 
liv är inga kostnader för höga, 
men går det att rädda liv på 

ett effektivt och mindre miljöbelastande sätt ska 
dessa lösningar i möjligaste mån väljas. Genom 
att vid en katastrofsituation tänka in hållbarhet från 
början är mycket vunnet när akutfasen övergår i 
återuppbyggnad och utveckling. 

Den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra 
människors hälsa är god hygien kopplat till funge-
rande sanitära lösningar. 

I en global befolkning på omkring 7,2 miljarder 
människor är det en tredjedel som inte har tillgång 
till hygieniska toaletter i avskild miljö. Genom 
finansiering från PostkodLotteriet påbörjade 
Svenska Röda Korset 2015 ett arbete med syfte 
att ta fram innovativa och hållbara lösningar inom 
sanitet. Målet är inte bara att förbättra ett förebyg-
gande hälsoarbete i utsatta miljöer utan också att 
undersöka möjligheterna att studera och utveckla 
lösningar för att konstruktivt förvandla avfall till en 
resurs. Bland annat studeras hygieniseringsproces-
ser av latrinavfall så att resulterande slam kan bli 
en näringstillgång till jordbruket och därmed ligga 
till grund för en hållbar avfallshantering. Dessutom 
studeras möjligheterna att bryta ner avfall med 
hjälp av olika bakteriekulturer istället för med 
kemikalier. I Etiopien, Nepal, och Bangladesh 
testas exempelvis bakteriekulturer som oxiderar 
allt organiskt material. Detta kan få en revolutio-
nerande tillämpning i exempelvis stadsmiljöer och 
slumområden som i dag saknar avloppssystem.

Inom tidsramen för projektet kommer 50 000 
människor fram till 2018 att få tillgång till hållbara 
sanitära lösningar. I förlängningen kommer lös-
ningarna att infogas i rödakors- och rödahalvmå-
nerörelsens alla vatten och sanitetverksamheter 
och bidra med hållbara lösningar för över en 
miljon människor årligen. 

Flyg största delen av  klimatpåverkan
För att aktivt kunna minska sin klimatpåverkan gjorde Svenska Röda Korset under 2015 en klimatut-
redning för att redovisera de koldioxidutsläpp som Svenska Röda Korsets tjänstemannaorganisation 
orsakar. De aktiviteter som mättes var tjänsteresor, energianvändning, pappersförbrukning och 
avfallshantering. 

Resultaten från klimatberäkningen visar att utsläpp från flygresor utgör majoriteten av organisa-
tionens klimatpåverkan. Lösningen är dessvärre inte så enkel som att begränsa flygresande eftersom 
det skulle kunna skapa svårigheter i att genomföra insatser och nå ut till människor i katastrofer vilket 
är Svenska Röda Korsets mål.  De rekommendationer som gavs i rapporten fokuserade istället på 
att införliva förändringar som medarbetare enkelt kan relatera till, kunskapshöjande handlingar som 
skapar beteendeförändringar kring utsläpp samt nya specifika målsättningar för klimatarbetet. 

ÅTERVINNING AV EJ SÅLDA TEXTILIER

Trots en omfattande second hand-verksamhet 
liksom återbruk av textilier skickade Svenska 
Röda Korset hela 1 200 ton textilier vidare 
till återvinning under 2015. Det som skickas 
vidare är textilier som av olika skäl inte kun-
nat säljas i Röda Korsets second hand-butiker 
runtom i landet. 

Under året genomförde Svenska Röda 
 Korset ett antal testsändningar till olika 
återvinningsaktörer för att hitta en samar-
betspartner som kan ta emot det material 
som inte kan säljas. Valet föll på Soex Group 
som är en ledande aktör i Europa inom textil 
återvinning. Hela 90 procent av det som 
Soex Group tar emot återvinns, exempelvis 
till  isoleringsmaterial i bilar eller till nya textil-
fibrer. Övriga 10 procent återvinns till energi.  

Svenska Röda Korset påbörjade under året 
även ett projekt tillsammans med bland annat 
företaget Re:newcell och forskare på Kungliga 
Tekniska Högskolan som tagit fram en unik tek-
nologi för att återvinna bomullsfibrer och andra 
cellulosabaserade fibrer. Projektets mål är att ta 
fram en helt ny återvinningskedja, från insam-
ling av returtextil till färdig kollektion i butik.
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Svenska Röda Korsets påverkansarbete

Svenska Röda Korsets frågor står i fokus i samhällsdebatten och vår 
uppgift är att vara en stark röst för de utsatta. Därför arbetar vi med 
att påverka politiker, opinionsbildare och andra beslutsfattare.

Vi ger röst åt den som 
är utsatt. Alltid.

Att förändra politiska beslut, liksom människ-
ors 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 beslutsfattare för att 
få till en förändring på samhällsnivå. Svenska 
Röda Korsets arbete med papperslösa är ett 
tydligt exempel på vårt sätt att arbeta där vi vid 
sidan av påverkansarbetet driver vårdförmed-
lingar och öppenverksamhet för papperslösa.

Svenska Röda Korsets påverkansarbete sker 
på både lokal och central nivå. Vi har regel-
bundna kontakter med regering, departement 
och myndigheter liksom samarbeten med andra 
organisationer och nätverk kring specifika 
frågor. Att agera tillsammans med andra kan i 
många fall stärka kraften i budskapet.

En del av påverkansarbetet sker öppet 
genom debattartiklar, seminarier, rapporter, 
aktivt pressarbete och öppna möten med 
lagstiftare, politiker och andra opinionsbilda-
re. Annat arbete sker i det tysta genom dialog 
direkt med beslutsfattare. Vi väljer alltid det 
sätt som vi tror ger bäst resultat. 

Svenska Röda Korset påverkar aktivt 
inom följande områden:

• Världens katastrofer
• Med människor på flykt
• Humanitär rätt
• Humanitet

Svenska Röda Korset är en partipolitiskt neu-
tral organisation. Vi tar inte ställning i olika 
partipolitiska frågor 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 opinionsbildar. 

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.

Kriget i Syrien är inne på sitt femte år. 
Samtidigt är 60 miljoner människor i världen 
på flykt. Väldigt lite fokus riktas mot hur 
människorna har det i Syrien och i de närlig-
gande länderna. Ett antal av flyktingarna tar 
sig till EU och här har EU-ledarna toppmöte 
efter toppmöte för att diskutera vem som ska 
ta ansvar. 

Sverige är bäst i världen på integration. 
Samtidigt visar undersökningar att svenska 
folket är oroade över integrationen. Det tar 
för lång tid för nyanlända att lära sig svenska, 
komma i arbete och få bostad. 

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 
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.  

PÅVERKANSARBETET 2015

• Den rådande flyktingsituationen har domi-
nerat påverkansarbetet under året. Svenska 
Röda Korset har varit en stark röst för utsatta 
människor och lyft deras situation i media 
och i samtal med politiker och myndigheter. 

• Vi har opinionsbildat inför alla EU-topp-
möten genom att proaktivt gå ut i media och 
påtala att fler EU-länder måste ta ansvar för 
de flyktingar som kommer till Europa.

• Vi har framgångsrikt drivit en lobbykampanj 
för att motverka att moms ska införas på 
ideell second hand.

• Statsministern och flera statsråd har besökt 
Röda Korsets arbete på centralstationerna 
i Malmö och Stockholm liksom boendet i 
Vårberg. 

• Vi har lanserat en kampanj på temat Inte-
gration i praktiken där vi påtalar behovet av 
svenskundervisning och rätt till sysselsättning 
för asylsökande och nyanlända. 

Anna Soscia-Nilsson 
berättar om Röda 
Korsets ebola-insatser 
för justitie- och migra-
tionsminister Morgan 
Johansson när han 
besökte Röda Korsets 
Riksstämma i Växjö i 
maj 2015.
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Svenska Röda Korsets påverkansarbete

Kristina från Duvemåla slog ett slag för 
 nytänkande integration
I september bjöd Röda Korset in till en kväll om nytänkande integration i samband med generalrepetitionen i 
Stockholm av musikalen Kristina från Duvemåla. Musikalen baseras på Vilhelm Mobergs Utvandrar-svit om de 
svenskar som en gång emigrerade från Sverige. Före föreställningen bjöd Röda Korset in samarbetspartners, 
politiker och andra opinionsbildare till ett angeläget samtal kring integration. Volontärer från olika framgångsrika 
initiativ gav konkreta exempel på vad som kan göras för att välkomna människor in i det svenska samhället.

– Alla människor som tvingas bryta upp från utsattheten i sina hemländer, som vågar och orkar ta sig till 
Sverige har så mycket gemensamt med utvandrarna i Kristina från Duvemåla. Vi har sett hur musikalen kan 
öppna ögonen för hur det är att vara på flykt. Därför känns det naturligt att vi tillsammans med Röda Korset 
bjuder in till generalrepetitionen, säger forne Abba-stjärnan Björn Ulvaeus som tillsammans med Benny 
Andersson är upphovsman till musikalen.

SVERIGE MÅSTE VARA FORTSATT STARK 
RÖST FÖR ASYLRÄTTEN

Då EU:s medlemsstater under sommaren diskuterade 
Europeiska kommissionens förslag på migrationsag-
enda uppmanade Röda Korset Sveriges regering att 
fortsätta påverka fler EU-länder att ta sitt ansvar för 
att ge skydd till människor på flykt.

– Fokus måste i den akuta situationen vara att 
rädda människor från att drunkna i Medelhavet. 
Människor ska inte behöva dö på väg till EU, det 
kan vi inte acceptera. Vi hoppas att justitie- och 
migrationsminister Morgan Johansson för fram till de 
andra EU-ländernas ministrar att EU både kan och 
bör ta ett större ansvar för dagens flyktingsituation, 
sa Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed 
Kågström i samband med mötet. 

Röda Korset har sedan tidigare välkomnat 
förslaget till ny migrationsagenda som presenterats 
av EU-kommissionen i maj 2015. Förslaget pekade 
bland annat ut att EU:s medlemsstater har en skyldig-
het att bistå människor i behov av skydd liksom att ha 
en långsiktig lösning för hur EU hanterar flyktingkriser. 

Vi synliggör röster från skuggsamhället
Ge papperslösa barn rätt till plats i förskola och gör det möjligt att anmäla brott utan att riskera utvisning. 
Det uppmanade Röda Korset och Stockholms Stadsmission till i rapporten Röster från skuggsamhället – att 
leva som papperslös i Sverige i april 2015.

Det finns en stor rädsla hos papperslösa kvinnor och barn för att söka hjälp eller att anmäla sina förövare 
på grund av risk för utvisning ur landet. Även utanför familjen utnyttjas papperslösa i och med att förövarna 
oftast går fria då papperslösa sällan vågar anmäla brotten.

– Självklart ska våldsutsatta papperslösa kvinnor och barn ges skydd från våld och kunna anmäla brott 
oavsett legal status, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

I FOKUS 2015

VI LYFTER VAD SOM BEHÖVS FÖR 
LYCKAD INTEGRATION

3 av 4 anser det viktigt att asylsökande får 
lära sig svenska direkt när de kommer till 
Sverige. Det visar den undersökning som 
NOVUS genomförde på uppdrag av Röda 
Korset under våren 2015.

Alla som fått uppehållstillstånd har rätt till 
svenskundervisning genom SFI, svenska för 
invandrare. Dessvärre är väntetiderna i dag 
så långa och det dröjer alltför länge innan 
svenskundervisning kan påbörjas. Röda Korset 
finns på plats i hela landet och hjälper varje år 
tiotusentals människor med språkträning. 

– Språket är en av de viktigaste nyck-
larna för att snabbt komma in i samhället. 
Tillgången till undervisning måste säker-
ställas. Regering och riksdag måste avsätta 
mer resurser för detta, säger Ulrika Årehed 
Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

ÖKAT SAMARBETE MED 
 MIGRATIONS VERKET

Under Almedalsveckan skrev Migrationsverket 
och Svenska Röda Korset under en gemensam 
avsiktsförklaring om att utveckla och stärka 
samarbetet för att asylsökande, nyanlända 
och andra migranters rättigheter och behov 
tillgodoses. Svenska Röda Korsets ambition har 
varit att stärka det lokala samhällets beredskap 
och förmåga att bidra till ett humant och 
värdigt flyktingmottagande. 

Vi påvisar vikten av 
traumavård
Att tidigt ge rätt vård och behandling är en del av 
en ansvarstagande integrationspolitik. När flyktingar 
ska placeras i hela landet är det nödvändigt att 
regeringen säkerställer att det finns en jämlik tillgång 
till traumabehandling, vilket inte är fallet i dag, skrev 
Röda Korset i en debattartikel i oktober. 

För att integration ska fungera måste hänsyn tas 
till hur psykisk ohälsa påverkar förutsättningarna 
för den enskilde att ta till sig åtgärder. Personer som 
möter nyanlända, till exempel vårdpersonal, arbets-
förmedlare, SFI-lärare och gode män, behöver få 
grundläggande kunskap så att de kan känna igen 
symptom på traumatisering och veta vart patienterna 
kan hänvisas. 
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Finansiering

Stabila och långsiktiga intäkter 
ger Svenska Röda Korset 
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

Insamlade medel står för cirka hälften av 
Svenska Röda Korsets verksamhetsintäkter. 
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 trovär-
dig och pålitlig part i en hjälpinsats är det viktigt 
att ha omärkta pengar som snabbt kan användas 
där de behövs som bäst.  

När katastrofen slår till
När en katastrof är så omfattande att det drab-
bade landet inte självt kan hantera den skickas 
en vädjan om hjälp ut till alla rödakors- och 
rödahalvmåneföreningar i världen. Under 
2015 kom 37 (29) internationella förfrågning-
ar om hjälp. Svenska Röda Korset svarade på 
26 (19) stycken.

Många gånger börjar vi med att direkt 
skicka pengar från vår katastroffond, men 
när det inte räcker startar vi insamlingar för 
den specifika katastrofinsatsen. 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.

Insamlade pengar 
Det finns många olika sätt att stödja Röda 
Korsets arbete på. Företagssamarbeten, lotte-
rier, second hand-försäljning eller volontärer 
som samlar in pengar på gator och torg. De 
rödakorsare som syns med insamlingsbössor 
i stadsvimlet ska vara tydligt märkta, kunna 

identifiera sig och kunna svara på vad de 
insamlade pengarna ska användas till.

Svenska Röda Korset har ett så kallat 
90-konto. 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 oskäli-
ga kostnader, att sunda marknadsföringsmeto-
der används och att  ändamålsenliga metoder 
för insamlings kontroll ska utvecklas.

Under 2015 använde Svenska Röda 
Korset endast 14 procent (det vill säga cirka 
14 kronor per hundralapp) till insamlings-, 
medlems- och administrationskostnader, till 
exempel kvalitetskontroller, för att hjälpen 
ska bli så effektiv som möjligt. 

Det kostar att samla in pengar
Det kostar pengar att samla in pengar. När vi 
har påbörjat en insamling är det viktigt att nå ut 
till så många som möjligt för att ge människor 
möjlighet att stödja Röda Korsets arbete. 
Detta sker på olika sätt, exempelvis genom att 
sprida information i sociala medier. Men det 
handlar också om att annonsera och producera 
insamlingsmaterial för landets lokala rödakors-
föreningar. Vid större katastrofer erbjuds Röda 
Korset ofta gratis utrymme eller kraftigt rabat-
terade priser, men vid mindre publika katastro-
fer måste vi betala för exempelvis annonser för 
att få utrymme och möjlighet att berätta om en 
en specifik insats och insamling.

399 
miljoner kr
Under 2015 samlade vi in 399 miljoner 
konor varav 71 miljoner kom från 
 landets lokala rödakorsföreningar.

Exempel på hur människor kan hjälpa

Bli medlem
Medlemmarna bidrar till att Röda 
Korset kan existera.

Skänk via bank, SMS eller Swish
Det finns många sätt att bidra med 
ekonomisk hjälp. 

Starta en egen insamling
Starta en egen insamling på Svenska 
Röda Korsets webbplats. 

Testamente
Genom en testamentgåva kan ett arv 
rädda liv i generationer.

Bli volontär
Engagemang som frivillig/volontär i 
våra verksamheter.

Ge bort en gåva
Presenter som räddar liv och ger 
hopp.
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43 miljoner från 
 PostkodLotteriet
Svenska PostkodLotteriet är Sveriges största lotteri. 
2015 fick Svenska Röda Korset 43 miljoner från 
Svenska PostkodLotteriet till bland annat följande 
insatser:

•Att bistå människor i det internationella 
katastrof arbetet.

•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 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.

INGA KONTANTER? 
DET ÄR LUGNT, VI TAR SWISH.

I takt med att allt färre bär med sig kontanter 
måste vi som insamlarorganisation anpassa 
oss till nya betalningssätt. Det ska självklart 
vara enkelt att ge ett bidrag till Röda Korsets 
insatser även för den som inte har kontanter 
på sig. Swish är en tjänst 
som utvecklats för att 
erbjuda en enkel och 
trygg mobiltjänst för 
direkta betalningar via 
smartphone. Fördelar-
na är många, även för 
Röda Korsets lokala 
föreningar. Pengarna 
förflyttas genast till 
 angivet bankkonto 
vilket gör att ingen 
hantering av kontan-
ter behövs.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD 
FÖR MÄNNISKOR PÅ FLYKT

Engagemanget för att hjälpa människor på 
flykt har under 2015 varit enormt stort. Röda 
Korset samlade under året in över 70 miljoner 
kronor till arbetet för människor som befinner 
sig på flykt. I samband med Röda Korsets 
kampanj hörde hundratals företag av sig för 
att bidra till Röda Korsets arbete för människor 
på flykt med allt från penninggåvor, insam-
lingar bland anställda och kunder, volon-
tärer, kompetenser och material. Omkring en 
tredjedel av intäkterna till insamlingen kom 
från företag, bland annat skänkte ICA Maxi 
en miljon kronor och både Swedbank och 
Handelsbanken drygt en miljon vardera. 

Vårt insamlingsarbete
Insamlade medel kommer till största delen från 
privatpersoner genom exempelvis månadsgivande, 
akutinsamlingar, kampanjer, lokala rödakorskretsar 
och genom PostkodLotteriets bidrag. Under 2015 
uppgick dessa till 399 (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 2015 uppgick antalet månadsgivare till drygt 
69 000. Det är en ökning med 29 procent jämfört 
med föregående år.

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

Second hand-marknaden har ökat de senaste 
åren och är en av Röda Korsets största insamlings-
kanaler. En kartläggning visar att marknaden har 
en mycket större kapacitet än vad vi idag drar nytta 
av. För att åstadkomma detta arbetar vi med ett 
gemensamt second hand-koncept utifrån de lokala 
rödakorsföreningarnas behov, exempelvis gällande 
marknadsföring, försäljning och personalstöd.

Nepal
Jordbävningarna i Nepal i april och maj 2015 
drabbade befolkningen hårt. Jordbävningen är den 
mest förödande i landet sedan 1934. Svenska Röda 
Korsets insamling till räddningsinsatser i landet gav 
17,5 miljoner kronor, varav de lokala rödakors-
kretsarna stod för 8,5 miljoner. Röda Korset i Nepal 
finns på plats i samtliga distrikt i landet och har lång 
erfarenhet av att hantera naturkatastrofer. Pengarna 
har bland annat använts till tillfälligt skydd och bo-
ende för dem som mist sina hem, lokal sjukvård, rent 
vatten och förebyggande åtgärder för att minska 
risken att sjukdomar sprids. Röda Korset har även 
arbetat med att återförena försvunna familjemed-
lemmar och eftersöka saknade.

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 månadsgivare och givarbrev samt bg 
900809-5 (pg 900809-5 och 900807-9) för 
medlemsavgifter.

Ökningen av 
månads givare 2015.

29%
I FOKUS 2015
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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). 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 använde vi 
pengarna 2015

SVENSKA 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: 177 Mkr; 46 %
n Resiliens: 118 Mkr; 31 %
n Föreningsutveckling: 66 Mkr; 17 %
n Konflikt: 24 Mkr; 6 %

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

Svenska Röda Korsets styrelse

Ändamål
internationellt

385 Mkr3)

Ändamål nationellt

224 Mkr

Övriga verksamhetskostnader
(motsvarar cirka 14 % av 
totala intäkter)2)

•Insamling 72 Mkr
•Administration 25 Mkr
•Medlemskostnader 8 Mkr

Årets resultat (avsättning till 
eget kapital)

68 Mkr

11 Mkr

51 Mkr

3 Mkr 268 Mkr 328 Mkr

Årets 
avkastning

Försäljnings-
intäkter

Centrala offentliga bidrag
(Sida/EU/myndigheter)

Insamling
Centralt

Övrigt

M
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EL
A
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765 Mkr
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n Frivilligt engagemang: 219 Mkr; 47 %
n Hälsa och social delaktighet: 111 Mkr; 24 %
n Migration: 48 Mkr; 10 %
n Konflikt- och katastrofberedskap: 38 Mkr; 9 %
n Föreningsutveckling: 19 Mkr; 4 %
n Kommunikation: 27 Mkr; 6 %

121 000
medlemmar

909
lokala rödakorsföreningar

32 700
aktiva frivilliga

NATIONELLT LOKALFÖRENINGAR

Anställda av Svenska Röda Korsets 
styrelse

347 4)

4) Medeltal anställda 2015.
5) Del som skickats vidare till centrala aktiviteter.

ÄNDAMÅLSRELATERADE VERKSAMHETS−
KOSTNADER 2011–2015, KONCERN
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Svenska Röda Korsets lokalföreningar

–5 Mkr

7 Mkr

18 Mkr

41 Mkr 70 Mkr28 Mkr
–27 Mkr5)

166 Mkr
–44 Mkr5)

71 Mkr

16 Mkr 12 Mkr

44 Mkr

Medlems-
avgifter

Insamling
lokalt

Försäljning
av skänkta

varor

Kursintäkter 
och övriga 

verksamhetsintäkter

Lokala bidrag från främst 
kommun och landsting

Årets resultat (uttag eget kapital)

• Insamling
• Administration
• Medlemskostnader

Kapitalavkastning

28 Mkr

257 Mkr

Ändamål
nationellt

464 Mkr

SVENSKA RÖDA KORSETS 
NATIONELLA ARBETE
Finansiella resurser är viktiga för att kunna genomföra 
insatser men en förutsättning för att över huvud taget 
kunna utföra det humanitära uppdraget i Röda Korset 
namn är alla volontärer. Svenska Röda Korsets arbete 
i Sverige utförs i huvudsak av lokalt engagerade 
volontärer. Viss verksamhet, exempelvis Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och torterade, 
bedrivs dock på central nivå.  
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Välkommen som rödakorsare

Personligt engagemang är själva livsnerven i 
Röda Korset. Som rödakorsare tar du ställning 
för humanitet i vardagen.

VILL DU OCKSÅ HA ETT 
 ÖPPET OCH  VÄLKOMNANDE 

SAMHÄLLE?

Jag vill bidra med min tid och min kompetens.
Kontakta Röda Korset där du bor:
www.redcross.se/kontakt/roda-korset-lokalt 

Här hittar du volontäruppdrag:
frivillig.redcross.se

Vill du ge en gåva eller bli kontinuerlig månadsgivare?
stod.redcross.se
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Tack även till Svenska Röda Korsets katastrof
partners 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 Arlanda SJ Svensk Krisledning      

 

Ett särskilt tack till Hertz och SJ för allt stöd till Röda Korsets insatser för 
människor på flykt under 2015.

    Efva Attling Arlanda Express Euroflorist innocent
 Wallenius Lines Telenor Bokningsbolaget Ramlösa 
  

TACK!Energi för 
en  Energi för en  
bättre värld.

oresundskraft.se



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

N
A
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V
A

Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga 
skyddsnät. Vi  kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen 
och hemma i Sverige. 

Flyktingsituationen i Europa 
kräver samarbete och att vi alla 

hjälps åt. Ingen organisation och inget 
privat initiativ klarar av detta på egen 
hand. Vi är beroende av varandra för 
att kunna arbeta på lång sikt och för att 
kunna finnas till hands även under det 
kommande året.


