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Piroz och Baraá flydde undan krig och våld i  Afghanistan 
och Syrien. De kom till Sverige ensamma med  tomma 
händer. Genom ovärderligt stöd av Röda Korsets 
 volontärer i skånska Vellinge och norrländska Boliden 
fann de vägar in i det svenska samhället. 

De som hjälpte Piroz och Baraá heter Mikael och Matilda. I 
Tidaholm fick syrierna Jamal och Alizar hjälp av rödakors

volontären Berit. När Berit sedan drabbades av stroke fanns Jamal 
och Alizar där för henne. 

I november 2016 belönades Röda Korset och flera andra lokala 
aktörer i Göteborg med ett stort EUpris för ett projekt att med 
hjälp av entreprenörskap hjälpa nyanlända. I Göteborg sjöng 
 också Reham, från Syrien, i den internationella kören på Göte
borgsoperan. Även det ett projekt som Röda Korset medverkat i. 

År 2016 räknades antalet människor på flykt i världen till 65 
miljoner. Fler än någonsin tidigare. Hundratusentals av dem har 
de senaste åren kommit till Sverige. Mycket av vårt arbete 2016 
handlade om att hjälpa dem. För vi lämnar ingen ensam i en kata
strof, varken asylsökande, nyanlända eller flyktingar. Lika lite som 
ensamma äldre, papperslösa, torterade och fängslade. 

Vi ställde oss under 2016 upp och kritiserade både Sveriges 
och EU:s allt mer restriktiva flyktingpolitik. Stängda gränser och 
begränsningar i asylrätten skapar mer otrygghet och tvingar fler 
människor att ta större risker när de flyr. 

Riskerna speglades 2016 tyvärr av ett dystert rekord. Fler än 
5 000 människor miste livet när de försökte ta sig till Europa över 
Medelhavet. Vi vädjar därför inte bara till Sveriges regering, utan 
också till EU att hjälpa och skydda världens flyktingar istället för 
att skapa hinder för dem.

Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt 
 lidande. Därför finns vi på plats utefter flyktingarnas hela väg, 
från samhällen drabbade av krig och katastrofer till flykting
läger och gränsövergången mellan Turkiet och Grekland och på 
 räddningsfartyg på Medelhavet. Men inte minst finns vi här i 
Sverige, med volontärer som Berit, Mikael, Matilda, Jamal och 
Alizar. För att åstadkomma verklig förändring behöver vi deras 
engagemang, liksom ditt. Tack så mycket för att du stödjer oss.  

Bo Hermansson, ordförande  

Anders Danielsson, generalsekreterare

RÖDA KORSETS VOLONTÄRER 
GER OVÄRDERLIGT STÖD

Stängda gränser och begränsningar i 
asylrätten skapar mer otrygghet och 
tvingar fler människor att ta större 
 risker när de flyr. 

ÅRET SOM GÅTT

Svenska Röda Korset 2016 1



Aleppo, Syrien, november 2016
Medarbetare i Syriska Röda Halvmånen och Internationella röda-
korskommittén besöker tillfälliga boenden i Aleppo och ger vård. 

HUR DET ÄR ATT 
HJÄLPA PÅ PLATS
Hjälp och sjukvårdspersonal i krigs och katastrofområden är inga 
 måltavlor. De måste fredas för att kunna ge medmänskligt stöd och 
livsnödvändig hjälp till utsatta och skadade. Trots det blir vi beskjutna.
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60
Fler än 60 av Syriska Röda 
Halvmånens medarbetare har 
dödats i Syrien på sex år. 

1 933
sjukvårdsarbetare utsattes 2012–2014
för attacker i väpnade konflikter.



HUR DET BLIR NÄR 
 FLYKTVÄGAR STÄNGS

Medelhavet, oktober 2016
31 flyktingar räddas från en knappt sjöduglig båt av Röda 
Korset på båten Responder på havet utanför Libyens kust.

När Europa och Sverige stänger gränserna minskar antalet asylsökande, 
men fler flyktingar tar större risker i jakt på trygghet och en bättre vardag. 
Vi finns på plats utefter hela flyktvägen. 
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HUR DET BLIR NÄR 
 FLYKTVÄGAR STÄNGS
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5 022
flyktingar drunknade på 
Medelhavet 2016.

362 376
flyktingar kom till Europa över 
Medelhavet 2016.



Emtnäs, Sverige, mars 2016 
Rödakorsvolontären Inger Gustafsson tränar svenska med Zafar Yari 
och hans hustru Golpari på ett asylboende i Emtnäs, utanför Nyköping. 

HUR MAN KAN 
FÅ EN BRA NYSTART

Våra aktiviteter på asylboenden skapar trygghet i många människors liv. 
Social trygghet minskar risken för psykisk ohälsa och ökar möjligheten för 
en lyckad integration.  
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HUR MAN KAN 
FÅ EN BRA NYSTART 120 000

deltagare på Röda Korsets 
 aktiviteter för nyanlända i Sverige.

5 700
engagerade volontärer för att stödja 
nyanlända i olika aktiviteter.
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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 syster
föreningar i 12 andra länder. Målet i alla dessa insatser är att stärka 
motståndskraften 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.

INTERNATIONELLA RÖDAKORS- OCH RÖDAHALVMÅNERÖRELSEN

VI ÄR PÅ PLATS

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 Genèvekonventionerna och 
är ofta den enda organisation som tillåts 
verka i konfliktdrabbade områden. 
www.icrc.org 

Svenska Röda Korset grundades 
redan 1865 och är i dag Sveriges största 
humanitära frivilligorganisation. I dag finns 
nationella rödakors- och rödahalvmåne-
föreningar i 190 av världens länder. Varje 
lands nationella förening arbetar utifrån 
sitt lands förutsättningar men stödjer också 
sina systerföreningar vid behov, som till 
exempel vid en katastrof. 
www.redcross.se 

Röda Korsets Ungdomsförbund är 
Svenska Röda Korsets ungdomsförbund, 
självständigt sedan 1996. Verksamheten 
drivs av unga, för unga – upp till 31 år. 
Ungdomsförbundet jobbar för att barn 
och unga ska känna sig trygga, ha samma 
förutsättningar att klara sin skolgång 
och ha möjlighet till en meningsfull fritid. 
Genom 23 lokalföreningar i Sverige ges 
också stöd till unga migranter.
www.rkuf.se

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

876
lokala rödakorsföreningar 

i Sverige.

190
nationella rödakors- och 
 rödahalvmåneföreningar 

i världen.
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Globalt zikavirus
Angola gula febernutbrott
Bangladesh översvämningar och cyklon
DR Kongo gula febernutbrott
Dominikanska republiken översvämningar
Ecuador jordbävning 
Etiopien matbrist 
Filippinerna tyfoner
Haiti orkan
Irak väpnad konflikt
Italien flyktingar
Lesotho matbrist 
Mongoliet extrem köld
Nordkorea översvämningar
Paraguay översvämningar
Somalia matbrist
Sri Lanka översvämningar
Sudan översvämningar
Uganda flyktingar
Östtimor torka

VI ÄR PÅ PLATS

Stöd utgick 2016 även till dessa appeller från 2015
Guinea ebola
Jemen väpnad konflikt
Jordanien flyktingar
Kamerun flyktingar
Niger flyktingar
Sierra Leone ebola
Syrien väpnad konflikt
Zimbabwe matbrist

VÄDJANDEN OM KATASTROFHJÄLP
Internationella rödakors- och röda hälvmånerörelsen gick under året ut med 32 vädjanden om 
katastrofhjälp. Svenska Röda Korset svarade på 22 (2 i Bangladesh) av dessa. 

n Partnerländer
       För mer information 
       se sid 10–11

n Katastrofinsatser
n Fortsatta katastrofinsatser från 2015
n Insatser i Sverige
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AFRIKA
1   LIBERIA

Nuläge: Liberia drabbades 2014–2015 av en svår ebolaepidemi, som 
dödade 5 000 personer. Under 2015–2016 rapporterades flera nya utbrott, men Liberia 
förklarades 2016 vara fritt från ebola. Epidemin har slagit svårt mot landet, som fortfarande 
återhämtar sig efter det 14 år långa och blodiga inbördeskriget.  

Vårt uppdrag: Att stödja återhämtningsarbetet efter 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 yrkes-
utbildning till unga som riskerar att rekryteras av väpnade grupper eller hamna i prostitution 
och att stärka unga tjejers självkänsla och självförtroende.

Exempel på resultat 2016: 168 studenter har fått läs- och skrivundervisning och yrkes-
utbildning. Genom Röda Korsets tjejgrupper för stärkt självkänsla och självförtroende har 
också 720 unga tjejer nåtts.

2   DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
Nuläge: DR Kongo drabbades av fyra stora kriser under 2016. De var väpnad 
konflikt och våld, akut undernäring, epidemier och naturkatastrofer. Efter att det planerade 
presidentvalet 2016 skjutits upp har spänningarna i landet ökat och DR Kongo står inför en 
politiskt mycket osäker period.  

Vårt uppdrag: Att utveckla samarbetet med Röda Korset i landet för att stärka föreningens 
kapacitet inom katastrofberedskap. Det sker bland annat genom utbildning av volontärer 
och samarbeten med lokala rödakorsföreningar i huvudstaden Kinshasas förstäder.

Exempel på resultat 2016: Volontärer har under året bidragit till att utbilda och informera 
om vikten av att lokalbefolkningen låter sig vaccineras mot mässling och polio. Invånarna 
har också utbildats i vikten av att hålla god hygien och sköta sin hälsa i förebyggande syfte. 
Internationella rödakorskommittén (ICRC) får stöd för att utbilda volontärer, militärer och 
hälsopersonal i första hjälpen. 

3   SUDAN
Nuläge: Miljontals människor lever utan tillgång till rent dricksvatten, mat, 
sjukvård, utbildning och tak över huvudet. Antalet människor i utsatthet har ökat på grund 
av konflikter i landet och på det ökade antalet internflyktingar och flyktingar från grann-
länderna. Barn- och mödradödligheten är stor och undernäringen utbredd.

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

Exempel på resultat 2016: Volontärer har nått drygt 80 000 personer med hälsoinforma-
tion. Omkring 8 000 volontärer har tränats i första hjälpen. Drygt 40 000 hembesök har 
gjorts för att sprida hälsoinformation, bland annat om hiv och aids. Hälsokommittéer bestå-
ende av deltagare från lokalsamhället, hälsoministeriet och volontärer från Sudans Röda 
Halvmåne finns nu i 11 av 18 stater där det nationella hälsovolontärsprogrammet bedrivs.

4   SYDSUDAN
Nuläge: Situationen i landet är instabil med konflikter på flera håll. Under 
sommaren 2016 eskalerade våldet ytterligare vilket underminerade fredsavtalet från 2015. 
1,6 miljoner människor befinner sig på flykt inom landets gränser och en miljon lever i 
flyktingläger i grannländerna. Det ekonomiska läget är svårt och det råder stor brist på mat 
i hela landet.

Vårt uppdrag: Att stödja vår systerförening så att dess förmåga att hantera den komplexa 
situationen stärks. Samarbete sker inom hälsoområdet och organisations- och volontär-
utveckling. Stöd utgår även till Internationella rödakorskommittén (ICRC) som stödjer 
 Sydsudanesiska Röda Korset med utbildningar i bland annat internationell humanitär rätt. 
ICRC arbetar också med vattendistribution.

Exempel på resultat 2016: Det förebyggande hälsoprogrammet i en region på gränsen 
mot DR Kongo nådde 14 000 människor. Programmet har också utvecklats till att inkludera 
internflyktingar som kommit till området. Flera vattenanläggningar har restaurerats i landet 
och gett förbättrad tillgång till vatten för 150 000 människor.

5   ETIOPIEN
Nuläge: Landet drabbades 2016 hårt av väderfenomenet El Niño. En redan 
utbredd torka förvärrades och nästan var tionde invånare var i behov av mat och annat 
stöd. Torkan i kombination med förlorad boskap och sjukdomsutbrott till följd av brist på rent 
vatten har minskat människors möjligheter att försörja sig.

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 2016: Genom Röda Korsets katastrofförebyggande arbete stod 
invånarna i ett par samhällen bra rustade inför El Niño. Vatten samlades på särskilda 
uppsamlingsplatser varför det fanns vatten både till jordbruk och boskap. På andra håll 
tvingades familjer flytta. 

6   SOMALIA
Nuläge: Somalia har sedan 1991 präglats av internkonflikter 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, under 2016 
bland annat av extrem torka. En av tolv mödrar avlider av orsaker relaterade till graviditet.

Vårt uppdrag: Att stödja informationsinsatser kring hiv och aids, könsstympning och 
hygien. Att i Somaliland och Puntland driva åtta hälso- och mödravårdskliniker, varav två 
mobila och att bygga upp vår systerförenings kapacitet till att bli en stark och fungerande 
nationell förening. I samarbete med Internationella rödakorskommittén (ICRC) ge stöd till 
bland annat mödravård, kvinnor utsatta för sexuellt våld och undernärda barn.

Exempel på resultat 2016: Våra hälso- och mödravårdskliniker i landet gav under 2016 
vård till närmare 80 000 patienter varav cirka 60 procent var kvinnor. 12 000 barn under 
fem år har vaccinerats mot bland annat mässling, stelkramp, gulsot och difteri och infor-
mation kring betydelsen av amning och nutrition har nått 30 000 personer. Drygt 13 000 
blivande mödrar har genomgått hälsokontroller före och efter förlossningen. Volontärer har 
informerat bybor om könsstympning, hiv och aids och betydelsen av rent dricksvatten.

Vid sidan av katastrofinsatser fokuserar Svenska Röda Korset på långsiktiga internationella insatser i 
12 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. 

PARTNERS FÖR FRAMTIDEN

VI ÄR PÅ PLATS

Svenska Röda Korset har tidigare haft ett partnerskap med Ugandas Röda Kors, men samarbetet är 
för tillfället vilande på grund av ett bedrägeri år 2013.
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Asien
9   AFGHANISTAN

Nuläge: Landet är hårt drabbat av flera långvariga konflikter som pågått 
i mer än 30 år. Fattigdomen är utbredd 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 landsbygden där konflikt, katastrof eller 
bristande hälsoinfrastruktur gör att vården inte når fram. Merparten av dem 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 2016: Hälsovårdsinsatser i områden som inte kan nås av den 
  inhemska primärhälsovården fortsatte. 21 mobila hälsoteam reste från by till by och bistod 
med primärvård och vaccinering. Bara under årets första sex månader behandlades 
närmare 310 500 patienter.
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MELLANÖSTERN
7   PALESTINA (inklusive palestinska flykting läger i Libanon)

Nuläge: Omkring 4,5 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. 
Ytterligare 300 000 palestinska flyktingar lever i flyktingläger i Libanon där situationen 
försämrats kraftigt sedan allt fler syrier tvingats fly till Libanon. 

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

Exempel på resultat 2016: Genom möten i grupp, hembesök, offentliga möten, sommar-
läger samt besök i skolor och mediekampanjer spred fler än 1 200 volontärer på Väst-
banken och Gazaremsan, och 1 050 volontärer i de palestinska flyktinglägren i Libanon, 
information och kunskap till 60 000 personer om hur de kan leva mer hälsosamt.  

8    IRAK
Nuläge: Den humanitära krisen i Irak har försämrats dramatiskt på grund av 
väpnade strider. 4,5 miljoner människor befinner sig på flykt och behovet av stöd ökar. I 
och med striderna kring staden Mosul i slutet av året förväntades ytterligare två miljoner 
människor vara i behov av nödhjälp. Också de sekteristiska spänningarna har under året 
eskalerat.  

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 2016: 18 av Irakiska Röda Halvmånens koordinatörer har utbildats 
och försetts med material för att kunna informera om internationell humanitär rätt i landet. 
50 personer har fått utbildning i Röda Korsets planeringsarbete. 2 400 familjer på flykt i 
landet fick under vintern stöd med bränsle till sina värmeelement.

10   BANGLADESH
Nuläge:  Bangladesh är ett av världens mest katastrofutsatta länder. Nästan 
varje år drabbas landet av översvämningar och cykloner. Klimatförändringar bidrar till 
ökad sårbarhet, framförallt i kustområdena. Utbredd fattigdom är en av de främsta orsaker-
na till människors sårbarhet.

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

Exempel på resultat 2016: Under året har Röda Korset bidragit till att skapa lokala 
 kommittéer för att förebygga och hantera effekterna av katastrofer i urbana  slumområden. 
1 326 hushåll har fått tillgång till egna toaletter. För att säkerställa tillgång till rent dricksvat-
ten har 150 brunnar grävts och reparerats. 10 886 personer har fått utbildning i ”vatten, 
sanitet och hygien”. 3 860 hushåll, främst kvinnor har fått kontantstöd för att anlägga 
köksträdgårdar. Ytterligare 4 729 personer har fått kontantstöd för att förbättra sina verk-
samheter inom jordbruk, fiske eller hantverk.

11   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 
begränsad. 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 2016:  Hälsovårdsprogrammen stödjer 143 000 personer, varav 
drygt hälften kvinnor och flickor.  Projekten engagerar ungefär 4 000 volontärer som 
besöker 10 till 15 familjer varje månad för att berätta om hur de kan förebygga sjukdomar 
och skador, samt hur de kan förebygga effekterna av katastrofer.

12   NORDKOREA
Nuläge: En isolationistisk politik, frånvaron av ett fredsavtal mellan Syd- och 
Nordkorea och ständigt återkommande naturkatastrofer gör att landet sjunker allt djupare 
ner i fattigdom. I stora delar av landet saknas fungerande avloppssystem och vattenför-
sörjningen lider av svåra brister. Det finns inte rent vatten åt alla. Vattenburna sjukdomar är 
vanliga och drabbar framför allt små barn hårt.

Vårt uppdrag: Att ge utsatta människor möjlighet att hantera och minska effekter av 
återkommande katastrofer. Förbättra tillgång på mat, vatten och sanitet och hälsa i utvalda 
byar och på så sätt nå 390 000 personer. Minska jorderosion och översvämningsrisk 
genom trädplantering. Minska effekter av översvämning genom att bygga skyddsvallar.

Exempel på resultat 2016:  I slutet av augusti 2016 hade fem byar fått utbyggda vatten-
försörjningssystem och latriner med avloppssystem. Byggnationen utfördes av utbildade 
volontärer med stöd av experter på vatten och sanitet från Nordkoreas Röda Kors. Totalt 
har projektet nått närmare 26 000 personer.

VI ÄR PÅ PLATS
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JAMAL, ALIZAR OCH BERIT HJÄLPER  
OCH STÖTTAR VARANDRA

Tidaholm, juni 2016
Berit hjälpte de syriska flytktingarna 
Jamal och Alizar, och deras barn 
Ahmed, Eslam, Aisha och Adam, med 
svenskan. När Berit fick stroke gav de i 
sin tur henne stöd. 
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PIROZ MED SIN MENTOR 
PERNILLA 

Vellinge, september 2016
Piroz kom till Sverige från Afghanistan. 
Via ett mentorsprojekt genom Röda 
Korset har han lärt sig odla och fått en 
extramamma, Pernilla.

MEDMÄNNISKOR 
SOM BRYR SIG

Våra volontärer i hela Sverige engagerar sig för att ge nyanlända stöd och en bra 
start på sitt nya liv i Sverige. Med hjälp av språkträning, läxhjälp och mentor-
skap blir vardagen för många människor lättare.
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R öda Korset har en viktigare roll än någonsin. Allt fler människor 
såväl lokalt som globalt behöver stöd på grund av väpnade 

 konflikter, naturkatastrofer, flykt, migration eller social utsatthet. 
Oavsett var finns vi på plats för att förhindra och lindra nöd. Som 
handlingskraftiga medmänniskor har vi rödakorsare bestämt oss för att 
hjälpa till. 

Tar ställning för den som är utsatt
Vi tar alltid ställning för människor i utsatthet, men väljer aldrig den 
ena eller andra sidan i en konflikt. Detta är en av Röda Korsets grund
principer och gäller oavsett var i världen vi arbetar. Enligt grundprin
ciperna ska våra insatser alltid vara opartiska och neutrala. På så sätt 
skapar vi förtroende hos alla parter i en konflikt. Vår erfarenhet är att 
denna metod är den mest effektiva för att hjälpa människor i utsatthet.

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

Hjälparbete där ingen annan finns
Vår styrka är att vi finns överallt. Röda Korset har funnits i mer än 
150 år. Det har gett oss en unik kompetens och erfarenhet. Vi har fått 
ett alldeles särskilt uppdrag i den internationella humanitära rätten, 
det som i dagligt tal kallas för krigets lagar. Det handlar om att hjälpa 
människor som drabbats av krig och konflikt. Detta unika mandat, vår 
neutralitet och opartiskhet gör att vi finns på plats i oroshärdar och 
krigszoner där inga andra organisationer finns.

Organisationens hjärta är volontärer
Vi utgår alltid från de lokala behoven. I Sverige eller oavsett var i 
världen. Därför ser våra insatser olika ut. Hjärtat i Röda Korsets insat
ser är alla våra volontärer – fler än 32 000 i Sverige och 17 miljoner i 
världen.

Skiljer oss från andra
Röda Korset skiljer sig från andra frivilligorganisationer. Den stödjande 
roll som grundas på internationell och nationell rätt ger oss en särskild 
ställning. Nationellt finns en överenskommelse med regeringen och 
svenska myndigheter som gör att vi genomför humanitära insatser som 
staten har det yttersta ansvaret för. Det gäller behandling av krigs
skadade och torterade, efterforskning av saknade familjemedlemmar 
eller familjeåterförening. 

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. Utan djupare sjukvårdskunskaper bistod 
Dunant, tillsammans med traktens kvinnor, de sårade. 
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 32 000 är aktiva volontärer spridda i 876 
lokala föreningar.

Vi i Röda Korset tror på en värld där alla människor är lika mycket 
värda. Ingen ska behöva lämnas ensam i en katastrof. Tillsammans 
står vi upp för medmänsklighet i vardagen. Det är vår styrka.

MEDMÄNSKLIGT HJÄLP-
ARBETE I VARDAGEN

DÄRFÖR FINNS RÖDA KORSET

+32 000
volontärer i Sverige

17 miljoner
volontärer i världen
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DETTA VILL RÖDA KORSET UPPNÅ:
Projekt Framtid 2020 handlar om att Svenska Röda Korset ska bli mer ända-
målsenligt och stå redo för framtida utmaningar. Bland annat visar Framtid 
2020 att Röda Korset behöver nå större effekt och nå fler utsatta internatio-
nellt, exempelvis genom att stärka de nationella systerföreningar som står 
inför störst utmaningar. Ofta är de verksamma i länder vars befolkning levt 
under akut katastrof en längre tid. Vi behöver också sända ut fler delegater i 
internationell tjänst och 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 flyktingmottagande, 
integrationsarbete och i socialt utsatta områden. I takt med att vi tar på oss 
allt fler uppdrag som tidigare varit myndigheters ansvar behöver vi påtala 
vikten av att den typen av arbete kräver stöd, resurser och struktur. Det 
kräver mer samarbete och samverkan med statliga, kommunala och regio-
nala  myndigheter och institutioner. Vi behöver också stärka vår egen och 
 samhällets förmåga att möta olika typer av kriser.

TRENDER:

Fortsatt stort engagemang för 
 utsatta medmänniskor
Röda Korset och våra systerorganisationer ute i världen behövs mer än 
någonsin. Det är en av slutsatserna i Svenska Röda Korsets projekt Framtid 
2020. Människors engagemang för utsatta medmänniskor kommer de 
närmaste åren att vara fortsatt stort. Det ställer nya krav på flexibilitet, 
organisering och ledarskap. Vi ser följande trender:  

VÅLDSAMMARE KONFLIKTER, KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
OCH URBANISERING
Väpnade konflikter blir alltmer komplexa, svårlösta och utdragna. Internationell hu-
manitär rätt (krigets lagar) kränks. Antalet människor på flykt ökar och många utsät-
ter 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 asylsökande som är traumatiserade 
av krig eller tortyr. Antalet människor som drabbas av katastrofer ökar också. Med 
stor sannolikhet kommer klimatförändringarna göra att antalet katastrofer blir fler 
och svårare. Det är en utveckling som påskyndas av att allt fler människor i världen 
kommer att flytta in i städerna med en livsstil som har stor påverkan på miljön och 
klimatet. Snabbt växande städer är ofta dåligt rustade för naturkatastrofer.

ÖKANDE BEHOV I EN TUFFARE OMVÄRLD
I Europa har både politikers och allmänhetens attityd i migrationsfrågan hårdnat. 
Resultatet är ökad främlingsfientlighet och en allt mer invandringsrestriktiv politik. 
Antalet asylsökande minskar samtidigt som fler utvisas, sätts i förvar och utsätter sig 
för större risker på flykt. Vikten av god integration och fler möjligheter för dem som 
beviljas asyl blir därför avgörande. Ökande ekonomiska klyftor och en åldrande 
befolkning gör även att behovet av stöd i socialt utsatta områden och äldrevård 
blir större. Utvecklingen innebär en påfrestning på statliga myndigheter. Forskare 
på civilsamhället ser i framtiden ett behov av att aktörer inom civilsamhället tar ett 
ökat ansvar för välfärden.

ENGAGEMANG OCH MER FLEXIBILITET 
Människor söker sig inte längre alltid till organisationer för ett traditionellt medlem-
skap utan vill oftare engagera sig i kortare och mer spontana uppdrag. Framför 
allt syns denna trend bland yngre och äldre. Företag ser också i större utsträckning 
att deras anställda ska kunna arbeta pro bono inom idéburna eller frivilligorgani-
sationer som arbetar med att stödja utsatta människor. Detta ställer högre krav på 
organisationerna vars egna anställda också vill se mer utrymme för kreativitet och 
flexibilitet. Både inom organisations- och företagsvärlden får hierarkier ge plats åt 
mer dialog. Beslutstagande och lärande genomsyrar hela verksamheter. 

Haidar Aljabrie från Irak lärde sig svenska av Röda Korset 
och lär nu själv ut svenska åt andra. 
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VI ÄR VÄRLDENS FRÄMSTA 
 KATASTROFORGANISATION
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Genom vårt 
världsomspännande nätverk av systerföreningar och volontärer i 190 
länder arbetar vi förebyggande och är först på plats när  katastrofen 
inträffar. Vi har unika möjligheter att förändra situationen för 
människor runtom i världen. 

VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÄTVERK 

Irakiska Röda Halvmånen delar ut mat och nödhjälp till 
familjer som flytt striderna i staden Mosul, i Irak. 
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A ntalet naturkatastrofer har femfaldigats sedan 1970talet. 
Framför allt beror ökningen på klimatförändringarna, med högre 

 temperaturer och fler stormar, översvämningar och torka som följd. 
Antalet utdragna humanitära kriser på grund av väpnade konflikter 
och krig ökar också. Följden blir att miljontals människor drabbas av 
katastrofer och kriser. Värst är det för de människor som redan lever i 
utsatthet i fattiga länder.

Den stora majoriteten av de katastrofer och kriser som varje år 
drabbar människor får ingen större uppmärksamhet. De finns därför 
inte i allmänhetens medvetande som de få stora och plötsliga kata
strofer som får medial uppmärksamhet. För Röda Korset är ingen 
katastrof liten eller stor. Vi är alltid på plats.

Vi är först på plats
När en katastrof inträffar är vår systerförening i det drabbade landet 
först på plats och gör de inledande livräddningsinsatserna. Våra sys
terföreningar har stor vana av att arbeta med katastrofer och kan ofta 
hantera hjälpinsatsen på egen hand. Deras medarbetare och volontärer 
talar språket och känner till kulturen och sedvänjorna på plats, vilket 
gör att hjälparbetet flyter smidigare än vad det annars skulle ha gjort. 
De räddar överlevande ur rasmassorna, ger första hjälpen, transpor
terar skadade till sjukhus eller förser behövande med rent vatten, mat 
och tak över huvudet.

Stora resurser på förebyggande insatser
På lång sikt är det mycket mer effektivt 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 förebyggande arbetet. Det kan exempelvis vara var
ningssystem för tyfoner så att människor kan sätta sig i trygghet i god 
tid. Det kan  också vara att utbilda lokalbefolkningen i hälsohygien och 
första hjälpen eller att bygga skyddsvallar inför översvämningar. 

Samordning för bästa möjliga effektivitet
Är hjälpbehoven så stora att landets egna resurser inte räcker till 
skickar den lokala rödakors eller rödahalvmåneföreningen ut en 
vädjan om stöd från den övriga rödakors och rödahalvmånerörelsen. 
Svenska Röda Korset svarar varje år på ett stort antal internationella 
förfrågningar om att bidra till katastrofinsatser. Förfrågningarna hand
lar om pengar såväl som material och expertkunskaper. Inom Svenska 
Röda Korset är vi till exempel extra bra på vattenrening och sanitet 
och kan bidra med både specialtränade delegater och utrustning kring 
detta med kort varsel. Hjälpinsatserna samordnas inom rödakors och 
rödahalvmånerörelsen så att rätt hjälp skickas och når dem som behö
ver den bäst. 

Hjälpen köps in i närområdet
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. 

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 systerföreningar i 12 länder, primärt sådana med utdragna 
humanitära kriser. Dessa är: Liberia, Etiopien, Somalia, Sydsudan, Sudan, DR 
Kongo, Palestina, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Nordkorea och Irak. 
Läs mer på sid 10–11.

Vi är kvar under lång tid efteråt 
Katastrofarbete eller stöd i kriser kräver stort tålamod och närvaro. 
Genom våra systerföreningar finns vi alltid kvar i katastrof eller 
krisområdet under lång tid för att hjälpa människor. Det gäller även i 
Sverige. 

Svenska Röda Korsets lokala beredskap är ett komplement till de 
svenska myndigheternas insatser i händelse av kris och katastrof. 
Liksom i övriga världen är den stora mängden av handlingskraftiga 
volontärer i Sverige Röda Korsets styrka.

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

VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÄTVERK 

Jordbävning i Italien 
2016

Svenska Röda Korset 2016 17



WDR 2016: FÖREBYGGANDE 
ARBETE SPAR BÅDE LIV OCH 
PENGAR 

Antalet 
 katastrofer 
ökar i 
världen. Det 
leder till att 
de humanitä-
ra  behoven 
ökar dra-
matiskt. Bakom utvecklingen står 
klimat förändringar, extrema 
väder händelser och krig. Detta 
hittills oöverträffade  humanitära 
behov kan inte bara mötas med 
katastrofinsatser i efterhand. Det 
visar Röda Korsets World  Disasters 
Report 2016. World  Disasters 
Report är en sammanställning av 
fakta, analyser och det senaste 
inom katastrofbiståndet. Rappor-
ten, som är en årlig publikation, 
utges av Internationella rödakors- 
och  rödahalvmånefederationen 
(IFRC). 

Hjälp på Medelhavet
Sommaren 2016 gick Svenska Röda Korset in med tre miljoner kronor till stöd för 
en räddningsinsats för migranter på Medelhavet. Insatsen, som är ett samarbete 
mellan Röda Korset och organisationen Migrant Offshore Aid Station, består av 
båten Responder. Båten går på internationellt vatten mellan Nordafrika och Italien. 
Besättningen består av en läkare, två sjuksköterskor, en barnmorska, en logistiker 
och en tolk. Insatsen beräknas kunna rädda fler än 1 000 personer i månaden. 
De räddade förs i hamn på det italienska fastlandet eller på Sicilien. På Responder 
tjänstgjorde bland annat en sjuksköterska från Svenska Röda Korset. 

Hundratals döda i   jordbävning 
i Ecuador
Ett kraftigt jordskalv skakade Ecuador i april. Nästan 600 människor dödades, 
7 000 skadades och fler än 24 000 förlorade sina hem. Ecuadors Röda Kors var 
snabbt på plats för att ge första hjälpen och psykosocialt stöd. Volontärer deltog 
också i sök- och räddningsinsatserna i rasmassorna. Röda Korset bistod med 
mat, tillfälliga bostäder, vatten och hälsovård. Sida stödde insatsen genom att via 
Svenska Röda Korset skicka tre miljoner kronor, vid sidan av Svenska Röda Korsets 
egna medel. 

STÖD TILL 40 000 
MÄNNISKOR PÅ FLYKT 
 UNDAN STRIDER I MOSUL
Hösten 2016 flydde närmare 
60 000 människor undan striderna 
i och kring staden Mosul, i norra 
Irak. Irakiska Röda Halvmånen 
fanns på plats i flyktinglägren runt 
staden. Med stöd av systerför-
eningar från hela världen, bland 
annat Svenska Röda Korset, 
fick 40 000 personer stöd med 
mat, tält, filtar, köksutrustning, 
madrasser, hygienartiklar, hälso-
vård och psykosocialt stöd. Totalt 
befinner sig närmare 4,5 miljoner 
människor i Irak på flykt. Svenska 
Röda Korset stödde dem under 
året med fyra miljoner kronor. 
 Insamlingen till förmån för de 
 flyende från Mosul gav två miljo-
ner kronor. Svenska Röda Korset 
har stött Irakiska Röda Halvmånen 
under lång tid och  bidragit till att 
stärka den  kapacitet som förening-
en har idag. 

VOLONTÄRER STÖDJER 
NYANLÄNDA
Det stora engagemang för de 
många flyktingar som kom till 
Sverige under 2015 fortsatte 
2016. I december 2015 tilldelades 
 Svenska Röda Korset 34 miljoner 
kronor av regeringen för att 
stärka det humanitära stödet för 
människor på flykt. Tack vare de 
pengarna kunde Röda Korsets 
volontärer under 2016 stödja 
nyanlända i 132 kommuner från 
Gällivare i norr till Vellinge i 
söder. Sammanlagt genomförde 
5 700 volontärer aktiviteter som 
språkträning, läxhjälp, teater och 
idrott för 120 000 nyanlända. Fler 
än 4 000 volontärer utbildades i 
psykosocialt stöd. Totalt tog 203 
av Svenska Röda Korsets kretsar 
del av stödet.

ÖVERSVÄMNINGAR I 
 NORDKOREA
Tyfonen Lionrock orsakade i augusti 
 massiva skyfall över Nordkorea. Det 
kraftiga regnet ledde till svåra översväm-
ningar. Närmare 100 000 människor 
tvingades lämna sina hem och 700 000 
människor saknade tillgång till rent 
vatten. Åkermark på 16 000 hektar för-
stördes och både majs och risskörd gick 
förlorad. Hjälpinsatsen försvårades av 
att vägar förstörts och kommunikationen 
med flera samhällen brutits. Volontärer 
från Nordkoreas Röda Kors bistod 
de drabbade med bland annat första 
hjälpen, rent vatten, psykosocialt stöd 
och köksredskap för att kunna laga mat. 
Hemlösa fick tillfälligt tak över huvudet 
och försågs med rent vatten och toaletter. 
Svenska Röda Korsets insatser stöddes 
av Sida med fyra miljoner kronor.

I FOKUS 2016

1 000
personer i månaden 

kan räddas med
MOAS insats

VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÄTVERK 

18 Svenska Röda Korset 2016



Medelhavet, november 2016
Sjukvårdare från Italienska Röda Korset tar 
hand om ett barn som räddats från en flykting-
båt i Medelhavet.
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I en värld där klimatförändringar och social utsatthet bidrar till fler 
katastrofer och utdragna konflikter är det viktigt att arbeta före

byggande. En del av det förebyggande arbetet handlar om att jobba 
för ett hållbart samhälle. För Svenska Röda Korset är investeringar i 
hållbar utveckling att skapa utveckling som ser till dagens behov utan 
att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina. 

Vårt uppdrag är att värna om, försvara och stärka människor i ut
satta lägen. Genom volontärer och lokalt engagemang skapar vi goda 
förutsättningar för effektiva och långsiktiga insatser. Det gäller vårt 
arbete både nationellt och internationellt. 

Svenska Röda Korset har en uppförandekod som gäller såväl 
förtroendevalda, volontärer och anställda som delegater i internatio
nell tjänst, praktikanter, studerande eller andra som har uppdrag för 
Svenska Röda Korset i Sverige eller utomlands. I uppförandekoden 
står det att den som engagerar sig i Röda Korset ska ta miljö och 
klimathänsyn. Som nationell rödakorsförening ska vi föregå med 
gott exempel och se till att hållbarhet alltid är en naturlig del av Röda 
Korsets insatser. 

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

Vi tog under verksamhetsåret 2016 fram en första hållbarhets
rapport. Den kommer att fungera som grund för att i framtiden kunna 
redovisa utifrån den globala standarden för hållbarhetsrapportering, 
Global Reporting Initiative (GRI). 

Svenska Röda Korset strävar efter att organisationens insatser ska vara 
hållbara ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel. 

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och 
materiella resurser på lång sikt. Svenska Röda Korset tar hand om 
sina volontärer och sin personal på ett ansvarsfullt sätt. Vi stöttar våra 
ledares utveckling och skapar förutsättningar för ett framgångsrikt 
ledarskap och en bra arbetsmiljö genom utbildning, stöd och nätverk, 
både inom volontärverksamheten och på tjänstemannanivå. 

Vi arbetar aktivt med att förvalta Svenska Röda Korsets kapital på 
ett ansvarsfullt sätt. Det handlar bland annat om att, vid sidan av att 
stärka samarbetet med stora bidragsgivare och myndigheter, också 
stärka samarbetet med företag, filantroper och andra aktörer. 

En annan synlig del av vårt hållbarhetsarbete är utvecklingen av 
våra second handbutiker runtom i landet. De ger ett ekonomiskt över
skott till sociala insatser nationellt och internationellt. 

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara våra vattens, 
vår jords och ekosystems produktionsförmåga. Inom Svenska Röda 
Korset försöker vi i möjligaste mån resa och konsumera klimatsmart 
för att ha så liten negativ klimatpåverkan som möjligt. Vi arbetar 
aktivt för att våra katastrofinsatser både ska lindra akut nöd och 
 förhindra framtida lidande genom att vara långsiktigt hållbara.  

I vårt second handarbete ser vi kläder och textilier som en resurs 
och tar ansvar för att de hanteras på ett hållbart sätt. Återvunna och 
återanvända textilier och textilfibrer är ett viktigt alternativ till resurs
krävande nyproduktion.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Svenska Röda 
Korset spelar en stor roll idag när den sociala utsattheten blir allt 
större. Våra mötesplatser är öppna för alla. De besöks varje dag av 
människor som annars skulle varit isolerade. Vi informerar om asyl
sökande och nyanländas rättigheter. Vi ger stöd åt ensamma människor 
och erbjuder social verksamhet, språkträning, läxhjälp och cykel eller 
simkurser. 

Genom vårt föreningsarbete och vår volontärverksamhet attraherar vi 
intresserade till fortsatt föreningsengagemang, möjligheter att påverka 
och sociala aktiviteter för att hjälpa andra. 

Ett mer medvetet arbete för att minska belastningen på miljön hade 
 kunnat förhindra många katastrofer i världen. Ett hållbart  samhälle är 
också en förutsättning för att minska mänskligt lidande och utsatthet. 
Därför tar Röda Korset ansvar för miljö, klimat och mänskliga rättigheter.

VI FÖREBYGGER KATASTROFER 
GENOM HÅLLBARHET

HÅLLBARHET
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ÅTERVINNING AV TEXTILIER
Svenska Röda Korset samarbetar sedan i februari 2016 med Soex Group som är 
en ledande aktör inom Europa för återvinning av textilier. Under året tog företaget 
emot 1 200 ton textilier från Röda Korset. Det handlar om textilier som av olika skäl 
inte kunnat säljas i Röda Korsets 290 second hand-butiker. Soex Group återvann 
under 2016 närmare 95 procent av alla textilier som Röd Korset exporterade till 
deras anläggningar. Det återvunna materialet användes till exempel som isole-
ringsmaterial i bilar eller till nya textilfibrer. Övriga fem procent återvanns till energi.  

FÖRETAG GER TIMMAR TILL
VOLONTÄRARBETE
Som en del av Svenska Röda Korsets 
företagssamarbeten finns det möjlighet 
för företag att engagera sig som 
volontärer i Röda Korsets verksamhet. 
Företagen efterskänker arbetstid för 
de anställda som vill bidra. År 2016 
 bidrog 312 anställda vid nio företag 
med volontärtimmar för att stödja 
Röda Korsets arbete med läxhjälp, 
undervisning i svenska, kurser i att 
cykla och arbete i någon av second 
hand- butikerna. Hälften av företags-
volontärerna valde att fortsätta sitt 
engagemang efter att de timmar deras 
arbetsgivare efterskänkt tagit slut. 
Enligt Sveriges största arbetslivspanel, 
Manpower Work Life, anser var femte 
svensk att deras drömjobb erbjuder 
en möjlighet att hjälpa andra och 
förbättra samhället. Den här typen av 
volontärpartnerskap med företag ger 
också företagen en möjlighet att bidra 
till ett mer öppet och inkluderande 
samhälle.

Mer hållbara  katastrofinsatser
Svenska Röda Korset leder sedan två år ett arbete inom Internationella rödakors- 
och rödahalvmånefederationen (IFRC) för att begränsa humanitära hjälpinsatsers 
negativa miljöpåverkan. Syftet är att ta fram riktlinjer för hur katastrofinsatser kan 
bli mer hållbara. I värsta fall kan en hjälpinsats efter en naturkatastrof lägga grun-
den till en annan katastrof i framtiden. För att undvika detta innehåller arbetet med 
riktlinjerna idéer kring hur den drabbade befolkningen ska involveras mer i hjälpar-
betet. Bland annat kan de utbildas i miljö och hållbarhet. Hjälpinsatserna bör också 
ta hänsyn till koldioxidutsläpp för flygtransporter och användandet av plast. Under 
2016 hölls två seminarier med utbildningspass i Malaysia och Sydkorea. Fokus låg 
bland annat på hur avfallshanteringen i katastrofinsatser kan göras mer hållbar. 
Deltagarna tittade även på hur hållbarhet kan inkluderas i upphandlingar och 
logistikarbete. Initiativet kallas för Green Response. I arbetsgruppen ingår förutom 
Svenska Röda Korset även systerföreningarna i Kanada och Australien.

Hållbara kontor och grön el
Svenska Röda Korset köper bara ekologiskt kaffe, te, socker, mjölk och frukt 
till våra kontor. Det ska inte finnas några engångsartiklar som plast- eller 
pappersmuggar. Vårt kaffe och te är dessutom Rättvisemärkt. Under 2016 
omförhandlades alla elavtal för att  elförsörjningen bara ska komma från förny-
elsebara energikällor. Inför 2017 ses även avfallshanteringen över. Bland röda-
korsföreningarna ute i landet finns sedan 2016 material och checklistor för att 
öka medveten kring hållbarhetsfrågor. Vi vill även uppmuntra våra volontärer 
till att arbeta mer med hållbarhet inom sina verksamheter.

INGA INVESTERINGAR I 
 FOSSILA BRÄNSLEN
Svenska Röda Korset ska från och 
med 2016 inte investera i företag 
vars huvudverksamhet är utvinning 
av fossila bränslen. Sedan tidigare 
premierar vi kapitalförvaltare 
som tar vara på de affärsmässiga 
möjligheter som finns inom hållbar 
utveckling. Vi investerar inte i 
företag som bryter mot de inter-
nationella normer för mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö 
och anti-korruption som uttrycks 
i såväl Internationella arbetaror-
ganisationen ILO:s konventioner 
som i Förenta Nationerna, FN:s 
deklarationer, konventioner och 
riktlinjer för hållbart företagande, 
Global Compact. 

HÅLLBARHET

I FOKUS 2016

1 200
ton

textilier gick till 
återvinning 

2016

Vattenrening i Bangladesh
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RIV LAGEN 
– INTE FAMILJER

Ingen ska behöva vänta tre år på sin familj. Vi anser att den nya lagen 
om tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad anhöriginvandring  
skapar oro och otrygghet bland nyanlända och asylsökande i Sverige. 

Göteborg, augusti 2015
Zozan flydde ensam till Sverige från 
Syrien. Hennes mamma och syskon, 
som var kvar i Grekland kunde senare 
återförenas med Zozan, som fick per-
manent uppehållstillstånd innan reglerna 
ändrades förra året
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RIV LAGEN 
– INTE FAMILJER
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D et tar tid att förändra politiska beslut och människors attityder 
och beteenden. Vi kan inte vänta när vi ser att människor far illa. 

Ofta inleder vi ett arbete med att påverka beslutsfattare att få till en 
förändring på samhällsnivå samtidigt som vi utför konkreta insatser 
för att lindra människors utsatthet. Ett tydligt exempel på det är den 
svenska flyktingpolitiken. Vid sidan av att vi bistår människor på flykt, 
tar emot dem när de når fram och bistår med integrationen driver vi ett 
påverkansarbete för att få svenska politiker att genomföra ändringar 
av flyktingpolitiken både i Sverige och inom EU. Ett annat exempel är 

vårt arbete med papperslösa där vi jobbar med påverkan samtidigt som 
vi tar emot papperslösa på vår vårdförmedling och öppenverksamhet.
Svenska Röda Korsets påverkansarbete sker på både lokal och natio
nell nivå. Vi har regelbundna 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, semi
narier, rapporter, aktivt pressarbete och öppna möten med lagstiftare, 
politiker och andra opinionsbildare. Den största delen av Röda Korsets 
påverkansarbete sker dock i det tysta genom dialog direkt med besluts
fattare. Vi väljer alltid det sätt som vi tror ger bäst resultat. 

Svenska Röda Korset påverkar aktivt 
inom följande områden:
l Världens katastrofer
l Människor på flykt
l Humanitär rätt
l Humanitet

Svenska Röda Korset är en partipolitiskt neutral organisation. Vi tar 
inte ställning i olika partipolitiska frågor men många av de frågor 
vi driver är politiska. När vi opinionsbildar är vår utgångspunkt de 
humanitära konsekvenserna av politiska beslut eller handlingar. Fokus 
ligger alltid på människor i utsatta situationer. 

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

Kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år. Allt fler konflikter runt 
om i världen blir mer utdragna. Under 2016 befann sig 65 miljoner 
människor i världen på flykt. Samtidigt blir flyktingpolitiken på flera 
håll i världen, inklusive i Sverige och inom EU, mer restriktiv. 

Genom en mer restriktiv flyktingpolitik minskade antalet asylsökande 
i Sverige 2016. Samtidigt möter Röda Korset en stor oro bland ny
anlända och migranter. Det är tydligt att begränsningar i asylrätten inte 
är en långsiktig lösning, stängda gränser leder till ökad otrygghet och 
psykisk ohälsa bland migranter.

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 beteendeförändringar. För oss 
står människan i centrum och vi står väl förankrade i Röda Korsets 
grundprinciper om humanitet, opartiskhet och neutralitet.  

Svenska Röda Korset vill vara en stark röst för utsatta människor. 
För att förbättra deras situation behövs välgrundade politiska 
 beslut. Därför arbetar vi med att påverka politiker, opinionsbildare 
och andra beslutsfattare.

EN RÖST ÅT DE UTSATTA

SVENSKA RÖDA KORSETS PÅVERKANSARBETE

Seminarium med politiker i Almedalen.
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RÖDA KORSET VILL HA
LAGLIGA FLYKTVÄGAR
I september hölls världens första 
FN-toppmöte om migration. Röda 
Korset var på plats. Syftet var att 
bevaka mötet, men också att upp-
muntra till mod och beslutsamhet. 
När 65 miljoner människor är 
på flykt hjälper det inte att införa 
mer restriktiv lagstiftning. Röda 
Korset förmedlade ett budskap 
om vikten av att skapa lagliga 
vägar för flyktingar som söker 
internationellt skydd. När gränser 
stängs och mänskliga rättigheter 
begränsas ökar flyktingarnas 
och migranternas otrygghet och 
den psykiska hälsan försämras. 
Risken att människor dör på flykt 
ökar också. ”Diskussionen kring 
migration är ytterst politiserad. Det 
är lätt att glömma att det handlar 
om människor av kött och blod”, 
sa Svenska Röda Korsets vice 
ordförande Hala Mohammed, som 
närvarade på mötet.

RÖDA KORSET PODDAR
#Redcrosstalks är namnet på 
 Svenska Röda Korsets podd. Det nya 
kommunikationsformatet lanserades 
i Almedalen 2016. Där intervjuades 
företrädare för riksdagspartierna om 
svensk flyktingpolitik. Under hösten 
spelades ytterligare sju avsnitt in. Fokus 
är värderingar, frivillighet, humanitet 
och drivkrafter. Lyssnarna fick möta 
bland andra tidigare biståndsminister 
Gunilla Carlsson, den förra chefen 
för Sveriges television, Ewa Hamilton, 
Seher Yilmas, som är ordförande i 
Rättviseförmedlingen och Svenska 
Röda Korsets nya generalsekreterare, 
Anders Danielsson. 

Stor uppmärksamhet för 
kampanjen Riv lagen
”När hämtar du?” frågar den lilla flickan på dagis.
”Om tre år”, svarar flickans mamma. 
”Glöm inte att vinka genom fönstret”, säger mamman innan hon går ut genom 
dörren. 
Scenen utspelar sig i en av Röda Korsets två kampanjfilmer Riv lagen. Inte familjer. 
från 2016. Många identifierade sig med personerna i filmerna, som fick stor sprid-
ning. I och med en ny lag som infördes 2016 får nyanlända i Sverige tillfälligt istället 
för permanent uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring har också begränsats. 
Röda Korset var i sitt remissvar till lagförslaget skarpt kritiska. ”Hur skulle det som 
förälder kännas att inte få träffa sina barn på tre år? Våra folkvalda politiker behöver 
allvarligt fundera över om den här lagen är rätt väg att gå då miljontals människor 
i Europas närområde är på flykt undan krig och förföljelse”, sa Ulrika Årehed 
 Kågström, dåvarande generalsekreterare på Röda Korset. Kritiken framfördes även 
under Almedalsveckan 2016 där kampanjen Riv lagen. Inte familjer. nominerades till 
hetast i Almedalen. Kampanjfilmerna nominerades under året både till Hundra-
wattaren och Spinn för bästa annons- respektive PR-kampanj. 

Sjukvård i skottlinjen
Under året bombades såväl rödakors- och rödahalvmånerörelsens hjälpkonvojer som 
sjukvårdsinrättningar i bland annat Syrien och Jemen. Förutom civila och  patienter 
dödades även vår personal och våra volontärer. Attackerna är ett klart brott mot 
internationell humanitär lag. Enligt en studie utförd av Internationella rödakorskom-
mittén (ICRC) attackerades 1 933 sjukvårdsarbetare, varav 262 från rödakors- och 
halvmånerörelsen i elva länder under åren 2012–2014. För att uppmärksamma 
situationen driver Röda Korset kampanjen Sjukvård i skottlinjen. Under året visades 
en skadeskjuten ambulans upp på flera orter i Sverige och i riksdagen hölls ett semi-
narium med riksdagsledamöter från flera av partierna. I maj antog FN:s säkerhetsråd 
en resolution för att stärka skyddet av sjukvård i krig. ”Det är avgörande att de som 
attackerar sjukvården ställs till svars och lagförs. För att detta ska ske måste inhemsk 
lagstiftning vara tillämplig när det gäller skydd av sjukvårdspersonal och sjukhus”, sa 
Melker Måbeck, Svenska Röda Korsets internationella chef.

UTBREDD PSYKISK  OHÄLSA 
BLAND   MIGRANTER
Nästan alla flyktingar och nyanlän-
da migranter i Sverige har upplevt 
någon form av traumatisk händelse 
i sitt tidigare hemland eller på flykt. 
Bland de nyanlända från Syrien har 
nästan var tredje person utsatts för 
tortyr. Av de nyanlända från Eritrea 
och Somalia har så många som 87 
procent torterats. Detta visar en studie 
gjord av Röda Korset, i samarbete 
med Röda Korsets högskola. Studien, 
”Nyanlända och asylsökande i 
Sverige – en studie i psykisk  ohälsa, 
trauma och levnadsvillkor”, gjordes 
2014–2016. Resultaten bygger på 
svar från 1 400 intervjuade flyktingar 
och nyanlända från Eritrea, Somalia 
och Syrien.

KOMMUN- OCH 
 LANDSTINGSANSTÄLLDA 
 UTBILDAS OM TRAUMA 
OCH TORTYR
I samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 
har Röda Korset tagit fram ett 
utbildningsmaterial om trauma, 
tortyr och bemötande. Materialet 
är riktat mot anställda inom lands-
ting och kommun. Främst rör det 
personal inom primärvården, men 
det kan användas även av annan 
personal som möter flyktingar och 
asylsökande i sitt arbete. Röda 
Korset ger sedan tidigare utbild-
ningar till dessa yrkesgrupper, 
men sedan 2015 har efterfrågan 
ökat. Därför finns nu allt material 
med diskussionsfrågor samlat 
på SKL:s hemsida under Psykisk 
hälsa.  

SVENSKA RÖDA KORSETS PÅVERKANSARBETE

I FOKUS 2016

Ewa Hamilton

Syrien 2016
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Insamlade medel står för cirka hälften av Svenska Röda Korsets verk
samhetsintäkter. 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 insamlingsverksamhet eller second handförsäljning.

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 
användas där de behövs som bäst. En stor finansiär är bistånds
myndigheten Sida. Även andra myndigheter, på såväl nationell som 
lokal nivå, bistår Röda Korsets arbete i Sverige. 

Katastroffond för snabba insatser
När en katastrof är så omfattande att det drabbade landet inte självt 
kan hantera den skickas en vädjan om hjälp ut till alla rödakors och 
rödahalvmåneföreningar i världen. Under 2016 kom 32 (37) interna
tionella förfrågningar om hjälp. Svenska Röda Korset svarade på 22 
(26) 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.

Pengarna kommer fram
Det finns många olika sätt att stödja Röda Korsets arbete på. Före
tagssamarbeten, lotterier, second handförsäljning eller volontärer 
som samlar in pengar på gator och torg. De rödakorsare som syns med 
insamlingsbössor eller värvar månadsgivare i stadsvimlet ska vara tyd
ligt märkta, kunna identifiera sig och kunna svara på vad de insamlade 
pengarna ska användas till.

Svenska Röda Korset har ett så kallat 90konto. Det innebär att vi 
kontrolleras av Svensk insamlingskontroll som ser till att pengar som 
samlas in genom ett 90konto går till angivet ändamål, inte belastas 
med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används 
och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas.
Under 2016 använde Svenska Röda Korset 17 procent (14 procent) 
– det vill säga cirka 17 kronor per hundralapp – till insamlings, 
 medlems och  administrationskostnader, till exempel kvalitets
kontroller, för att  hjälpen ska bli så effektiv som möjligt. 

Viktigt att nå så många som möjligt
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 infor
mation i sociala medier. Men det handlar också om att annonsera och 
producera insamlingsmaterial för landets lokala rödakorsföreningar. 
Vid större katastrofer erbjuds Röda Korset ofta gratis utrymme eller 
kraftigt rabatterade priser, men vid mindre publika katastrofer måste 
vi betala för exempelvis annonser för att få utrymme och möjlighet att 
berätta om en specifik insats och insamling.

Stabila och långsiktiga intäkter ger Svenska Röda Korset 
 möjligheter att bistå människor i utsatta situationer,  nationellt 
och 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

FINANSIERING

Månadsgivare
Regelbundet obundet 
givande ger större 
flexibilitet vid katastrof-
arbete.

Privat givande
Viktigt stöd via bank, 
SMS, Swish, gåvor och 
egen insamling.

Företag och lotterier
PostkodLotteriet är liksom 
flera företagssamarbeten 
stora finansiärer.

Lokalföreningar
Bidrag från lokalfören-
ingar, största delen från 
överskott av second 
hand-försäljning. 

Offentliga aktörer
Myndigheter på såväl 
nationell som lokal nivå 
bidrar till enskilda 
 verksamheter.

SIDA
I det långsiktiga huma-
nitära arbetet är statligt 
stöd viktigt. 

RÖDA KORSETS SEX FRÄMSTA  FINANSIERINGSKANALER

319 milj. kr
samlade vi in under 2016.
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POSTKODLOTTERIET STÖDER 
PSYKOSOCIALT ARBETE 
Svenska PostkodLotteriet är Sveriges 
största lotteri. 2016 fick Svenska Röda 
Korset 31,5 miljoner kronor från Svenska 
PostkodLotteriet. 6,5 miljoner kronor 
gick till arbete med psykosocialt stöd 
till asylsökande familjer. Resterande 
pengar fördelades på internationellt 
katastrofarbete, stöd till asylsökande, 
vårdförmedling för papperslösa, 
trauma- och tortyrbehandling för asyl-
sökande, lokal beredskap i Sverige 
och utveckling av Röda Korsets second 
hand-butiker. Svenska Röda Korset har 
varit förmånstagare hos PostkodLotteriet 
sedan 2008.

Röda Korset förmånstagare 
för ny lott – Tacklotten
I samarbete med Cancerfonden och 
ICA-stiftelsen lanserade Svenska 
Röda Korset 2016 en ny skraplott. 
Tack- lotten. Bakom Tack-lotten står 
föreningen Vi kan mer, som grundats 
av de tre organisationerna. Lotten säljs 
på ICA. Förmånstagare är Cancer-
fonden och Svenska Röda Korset. 
De verksamheter inom Röda Korset 
som främst får ta del av intäkterna är 
integrationsfrämjande aktiviteter som 
språkträning, läxhjälp, råd och stöd 
kring det svenska samhället och andra 
sociala aktiviteter. Framöver ska även 
ICA-stiftelsen bli förmånstagare. 

MED NÄRINGSLIVET I  MYANMAR
Tillsammans med representanter för näringslivet reste tidigare biståndsminister 
 Gunilla Carlsson under hösten 2016 till Myanmar för att besöka Svenska Röda 
Korsets projekt i landet. Myanmars Röda Kors är sedan länge en av de systerfören-
ingar som Svenska Röda Korset har ett fördjupat samarbete med. Syftet med resan 
var att skapa engagemang för framtida investeringar, bidrag och samarbeten 
för en mer hållbar utveckling. Under resan besöktes de projekt som Röda Korset 
driver för att förbättra mödra- och barnahälsovård och information om hygien i 
 Myanmar. Resan arrangerades av Svenska Röda Korset. Samarbeten med både 
företag och filantropi är en viktig del av Svenska Röda Korsets insamlingsarbete. År 
2016 bidrog de med 45 miljoner kronor. 

Vårt insamlingsarbete
Insamlade medel kommer till största delen från privatpersoner genom exempelvis 
månadsgivande, akutinsamlingar, kampanjer, lokala rödakorskretsar och genom 
PostkodLotteriets bidrag. Under 2016 uppgick dessa till 319 (399) 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 2016 uppgick antalet månadsgivare till cirka 
81 000. Det är en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.

Bidrag kommer nästan uteslutande från svenska offentliga myndigheter, 
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.

En annan viktig insamlingskanal för Röda Korset är de 290 second hand- 
butikerna runt omkring i landet. Sedan 2014 arbetar vi med ett gemensamt second 
hand-koncept, i slutet av 2016 hade 68 av våra butiker anslutit sig. Inom konceptet 
får de lokala rödakorsföreningar som driver butikerna hjälp med exempelvis 
marknadsföring, försäljning och personalstöd. 

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.

FINANSIERING

I FOKUS 2016

Fortsatt stora behov i Syrien
Den humanitära katastrofen i Syrien och grannländerna gick 2016 in på sitt sjätte år. 
Den väpnade konflikten har orsakat enormt lidande för befolkningen. Svenska Röda 
Korsets akutinsamling för Syrien gav under året 15 miljoner kronor. Främst går peng-
arna till mat. Fler än 11 miljoner syrier befinner sig i dag på flykt, varav 6,5 miljoner 
i sitt eget land. Nästan 40 procent av befolkningen i landet lider av matosäkerhet. 
Det innebär att de dag för dag inte vet om de har tillräckligt att äta. 8 av 10 personer 
i landet äter inte mer än ett mål mat om dagen. Svenska Röda Korsets systerorgani-
sation Syriska Röda Halvmånen utför hälften av alla FN-ledda hjälpinsatser i landet 
och når 4–5 miljoner människor i månaden. De insamlade medlen i Sverige går 
förutom mat också till bland annat filtar, hygienartiklar, vatten och hälsovård.

100 MILJONER FRÅN  
 MÅNADSGIVARNA
Sedan Svenska Röda Korset började 
med egen värvning av månads-
givare 2012 har antalet regelbundna 
givare ökat med fyra gånger. I 
år uppgick intäkterna från enbart 
månadsgivarna till mer än 100 
miljoner kronor, vilket också det är 
en ökning med fyra gånger sedan 
2012. Det gör månadsgivarna 
till de enskilt största givarna till 
 Svenska Röda Korset. Då dessa 
pengar inte är öronmärkta för 
specifika ändamål skapar de en 
långsiktig säkerhet och flexibilitet i 
vårt katastrof-
arbete. 

17%
Fler 

månadsgivare 
2016
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Ett av Röda Korsets mest grundläggande uppdrag är att ge och 
lära ut första hjälpen. Våra volontärer över hela värden står redo att 
rädda liv såväl i krig och konflikt som vid katastrofer och olyckor. 
Svenska Röda Korset har 40 första hjälpengrupper i Sverige. Vi 
utbildar dessutom 10 000tals personer i första hjälpen, bland annat 
många nyanlända. 

FÖRSTA HJÄLPEN 
RÄDDAR LIV

FÖRSTA HJÄLPEN

R öda Korsets humanitära uppdrag är att förhindra och lindra 
mänskligt lidande. Enligt Svenska Röda Korsets stadgar har vi 

i uppgift att samverka med myndigheterna i samband med olyckor, 
kriser och katastrofer. Det är en stödjande och kompletterande roll. 
Vi har också en egen uppgift att upptäcka och agera när vi ställs inför 
sårbarhet och utsatthet i samhället. Vi ska inte behöva vänta på att 
myndigheterna kallar. Ser vi att någon behöver stöd agerar vi. En 
viktig kunskap i en sådan situation är att kunna ge första hjälpen.

Våra första hjälpenvolontärer finns varje år på plats på konser
ter, sportevenemang, demonstrationer och andra större evenemang 
där många människor samlas. Röda Korset ger också utbildningar i 

15 000
personer utbildades 

i första hjälpen 2016.

 första hjälpen till företag och organisationer. Genom projektet Första 
hjälpen för alla utbildar vi även lokala informatörer i första hjälpen. 
Informatörerna ska kunna ge grundläggande information om första 
hjälpen och hur liv kan räddas bland medmänniskor i deras närhet.

Under 2016 utbildades 78 informatörer bland asylsökande och 
 nyanlända. Sammanlagt fick fler än 1 000 personer information 
om första hjälpen genom våra lokala informatörer inom projektet 
 Första hjälpen för alla 2016. Utbildningsmaterialet finns på svenska, 
 e ngelska och arabiska. Genom våra första hjälpenutbildare och infor
matörer fick totalt 15 000 personer utbildning i livräddande kunskaper 
av Röda Korset.

LADDA NER VÅR APP: 

Röda Korset Första hjälpen. Finns för iOS 
och Android.
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FÖRSTA HJÄLPEN

1. Reagerar personen?
Om en person faller ihop, skaka försiktigt i skuldrorna och 
 försök få kontakt. 

2. Andas personen?
Böj försiktigt huvudet bakåt – se, lyssna och känn efter andning. 
l Om du känner normal andning – lägg personen i stabilt 

 sidoläge och ring 112. 
l Om personen inte andas eller andas onormalt ring 112. Be 

om möjligt någon hämta hjärtstartare. Starta hjärtlungrädd
ning (HLR).

4. Gör 30 Bröstkompressioner
Tryck bestämt ned bröstbenet, mitt på bröstkorgen och släpp 
sedan upp. Tryck hårt och snabbt 30 gånger.

5. Gör 2 inblåsningar
Böj personens huvud bakåt och lyft upp underkäken. Täpp till 
personens näsborrar med tummen och pekfingret. Slut dina 
läppar runt personens mun och blås in – se till att bröstkorgen 
höjer sig. Gör ytterligare en inblåsning.

6. Fortsätt att växla mellan 30 bröst-
kompressioner och 2 inblåsningar:
När hjärtstartaren är hämtad så fortsätter en hjälpare med 
HLR medan den andra sätter igång hjärtstartaren. Följ hjärt
startarens instruktioner. Om ni är flera så byt av varandra efter 
2 minuter.

7. Fortsätt tills:
– personen visar livstecken
– ambulans eller räddningspersonal tar över
– någon annan tar över

Källa: Svenska Röda Korset
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FINANSIERING

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 resurser
na 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 2016

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.

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

352 Mkr3)

Ändamål nationellt

266 Mkr

Övriga verksamhetskostnader
(motsvarar cirka 17 % av 
totala intäkter)2)

•Insamling 82 Mkr
• Administrations och  

medlemskostnader 34 Mkr

Årets resultat  
(uttag av eget kapital)

46 Mkr

17 Mkr

–37 Mkr

5 Mkr 296 Mkr 254 Mkr

Årets 
avkastning

Försäljnings-
intäkter

Centrala offentliga bidrag
(Sida/EU/myndigheter)

Insamling
Centralt

Övrigt

M
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734 Mkr

FINANSIERING

n Mellanöstern och nordafrika: 100 Mkr; 28 %
n Asien: 85 Mkr; 24 %
n Östra och södra afrika: 58 Mkr; 16 %
n  Övriga världen och övergripande internationella 

kostnader: 55 Mkr; 16 %
n Väst- och centralafrika: 54 Mkr; 15 %
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FINANSIERING

n Frivilligt engagemang: 240 Mkr; 44 %
n Hälsa och social delaktighet: 166 Mkr; 30 %
n Migration: 56 Mkr; 10 %
n Konflikt- och katastrofberedskap: 29 Mkr; 5 %
n Föreningsutveckling: 29 Mkr; 5 %
n Kommunikation: 27 Mkr; 5 %

121 000
medlemmar

876
lokala rödakorsföreningar

32 000
aktiva frivilliga

Nationellt Lokalföreningar

Anställda av Svenska Röda Korsets styrelse

365 4)

4) Medeltal anställda 2016.
5) Del som skickats vidare till centrala aktiviteter.

Ändamålsrelaterade verksamhets
kostnader 2011–2015, koncern
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n Internationell verksamhet  n Nationell verksamhet

Svenska Röda Korsets lokalföreningar

–3 Mkr

5 Mkr

22 Mkr

65 Mkr

14 Mkr

Insamling
lokalt

Försäljning
av skänkta

varor

Lokala bidrag från främst 
kommun och landsting

Årets resultat (uttag eget kapital)

• Insamling
• Administration
• Medlemskostnader

Kapitalavkastning

Ändamål
nationellt

546 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 Korsets 
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.  

FINANSIERING

37 Mkr 84 Mkr193 Mkr
–38 Mkr5)

31 Mkr
–27 Mkr5)

28 Mkr

38 Mkr

4 Mkr14 Mkr

Medlems-
avgifter

Kursintäkter 
och övriga 

verksamhetsintäkter

302 Mkr
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VÄLKOMMEN SOM RÖDA KORSARE

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/rodakorsetlokalt 

Här hittar du volontäruppdrag:
frivillig.redcross.se

Vill du ge en gåva eller bli kontinuerlig månadsgivare?
stod.redcross.se
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TACK!
Arlanda Express | Bisnode | Bokningsbolaget | BR | Canon | Danone | Efva Attling | Euroflorist | Hertz| 
innocent | Kraftringen | Svensk Krisledning AB | Linklaters | Preem | Radisson Blu Arlandia | Ramlösa | 
Sankt Kors | SJ  | Skanska | Svensk Exportkredit | Toyota Material Handling | Veidekke | Wallenius Lines

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      

 



Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra  mänskligt 
lidande. Därför finns vi på plats utmed flyktingarnas hela 
väg, från samhällen drabbade av krig och katastrofer till 
flyktingläger och gränsövergången mellan Turkiet och 
Grekland och på räddningsfartyg på Medelhavet. Men 
inte minst finns vi här i Sverige, med volontärer som Berit, 
 Mikael, Matilda, Jamal och Alizar. För att åstadkomma 
verklig förändring behöver vi deras engagemang, liksom 
ditt. Tack så mycket för att du stödjer oss.

N
A
R
V
A

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
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