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Vi på Röda Korset är medmänniskor som engagerar oss till-
sammans och för varandra. Under året har vi fortsatt ge stöd 
till människor i kriser och bland annat förstärkt verksamheten 
på våra center för krigsskadade och torterade. Vi har även  
tagit viktiga steg i vårt arbete med krisberedskap i Sverige.

Från Malmö till Jemen  
– på plats överallt

Röda Korsets arbete handlar om att skapa 
förutsättningar för att människor och sam-
hällen som drabbats av kriser ska kunna resa 
sig igen. Våra verksamheter spänner över 
en mängd olika områden. Under 2017 del-
tog 20-åriga Idman i Rinkeby i språkträning 
med volontären Marita. Nu drömmer Idman 
om att läsa på universitetet. Tolvåriga Ham-
pus i Malmö samlade pantburkar till stöd för 
människor i Somalia. Och sjuksköterskan 
Katarina begav sig till krigets Jemen för att 
vårda skadade i en av de värsta humanitära 
kriserna just nu. 

Under året påbörjades en resa med att stär-
ka vårt beredskapsarbete, lokalt och natio-
nellt. Vid attacken på Drottninggatan i Stock-
holm i april var Röda Korset snabbt på plats. 
Vi gav stöd till rädda och skärrade människor, 
öppnade mötesplatser för dem som inte kunde 
ta sig hem och var närvarande på stan i flera 
dagar efteråt. 

Under 2017 samlade Röda Korset in 367 
miljoner kronor från allmänhet, företag och 
organisationer, en ökning med 48 miljoner 
jämfört med föregående år. Bidrag från Sida, 
andra offentliga organ och intäkter av för-
säljning av fastigheter samt medlemsavgifter 
stod för ytterligare 321 miljoner kronor. De 

totala intäkterna var 688 miljoner kronor. 
Det är pengar som har möjliggjort många 
livsviktiga insatser – och de behövs! Idag är 
fler än 135 miljoner människor i världen i 
behov av humanitär hjälp. Röda Korset har 
som ingen annan organisation möjlighet att 
nå människor i utsatthet, ibland på de mest 
otillgängliga platser. Även i Sverige finns sto-
ra behov av stöd. 

2017 var ett år av förändring och utveck-
ling, men vårt uppdrag är detsamma. Våra 
grundprinciper leder oss i en vardag där hu-
manitet och frivillighet är viktigare än nå-
gonsin. Vi finns där när samhällen drabbas 
av konflikter och katastrofer. Vi finns längs 
flyktvägen för att dela ut mat, vatten och för-
nödenheter. Vi finns på behandlingscentret 
och vårdar de som lider av svåra trauman. Vi 
ser till att familjer återförenas. Vi är på plats 
på torget och ger första hjälpen om någon 
svimmat. Vi är Röda Korset.

Tack för att du stödjer oss – det gör att vi 
kan fortsätta att kämpa för att ingen ska läm-
nas ensam i en katastrof!

Anna Ernestam, tf generalsekreterare
Margareta Wahlström, ordförande

65 miljoner
människor är på  
flykt i världen

191 länder
Röda Korset räddar liv 
och ger hopp överallt

135 miljoner
människor är i  behov  
av humanitär hjälp
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2017 var ett år av oro på många håll i världen. Röda Kor-
sets uppdrag att bistå människor i utsatta situationer fick 
än mer relevans. Vi fortsatte arbeta i krig och konflikter, 
där Syrien var vårt största insatsområde. Vi bidrog med 
vår expertis inom bland annat genus, vatten och sanitet 
på en rad katastrofdrabbade platser. I Sverige låg stort 
fokus på att förstärka vår krisberedskap.

Glädjande är att viljan att stödja Röda Korset ökar! Vi får 
in allt fler månadsgivare och mer insamlade medel. Det 
visar att fler och fler ställer sig bakom vårt motto: Ingen 
ska lämnas ensam i en katastrof.

Året i korthet

367 miljoner
kronor insamlade

22 appeller
om katastrofhjälp fick stöd

89 260
månadsgivare
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Å R E T  I  K O R T H E T

AFRIKAS HORN OCH JEMEN
Hungersnöd till följd av torka och konflik-
ter har i många år drabbat östra Afrika och 
 Jemen. Under 2017 förvärrades situationen 
och fler än 50 miljoner människor var i akut 
behov av mat, vatten och mediciner. Svenska 
Röda Korset bidrog med 40 miljoner kronor för 
att förhindra svält i regionen. Läs mer på sid.10.

SVERIGE
Vi fortsatte lägga stort fokus på att ge stöd 
till asylsökande och nyanlända liksom vård till 
krigsskadade och torterade. Vi hjälpte famil-
jer att återförenas efter krig och flykt. Under 
året inleddes även en satsning på att förstärka 
krisberedskapen i Sverige. Läs mer på sid.28.

UGANDA
Sedan våldsamheter bröt ut på nytt 2013 
har mer än fyra miljoner människor från 
 Sydsudan tvingats lämna sina hem. Under 
2017 kom många av dem till Uganda. En stor 
insats under året var att se till att människor 
på flykt fick rent vatten. En reningsverk sat-
tes upp vid Nilen, vilket kunde bistå 40 000 
människor med rent vatten varje dag. Läs mer 
på sid.22.

SÖDRA ASIEN
40 miljoner människor drabbades av svå-
ra översvämningar i regionen. Röda Korset 
fanns på plats för att bistå nödställda i bland 
annat Sri Lanka, Bangladesh, Nepal och 
Myanmar. Stort fokus gavs också till den på-
gående flyktingkrisen i Bangladesh, dit flera 
hundra tusen människor flydde från Myanmar 
2017. Läs mer på sid.14.

KARIBIEN
Orkansäsongen började i juni och slog hårt 
mot den karibiska övärlden. Röda Korset 
hjälpte bland annat utsatta människor på öar-
na Dominica, St Kitts och Antigua. Orkanerna 
är återkommande varje år, men kraften i dem 
har ökat. Läs mer på sid.18.
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Världens främsta  
katastroforganisation 

Vårt uppdrag

Att förhindra och lindra mänskligt li-
dande, skydda liv och hälsa och säker-
ställa respekten för varje människas 
värdighet.

Vår vision

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Våra mål 2016–2019

Röda Korset når människor i akut kris 
och nöd, på ett effektivt sätt som möter 
behoven.

 Röda Korset bidrar effektivt till att 
stärka människors och samhällens mot-
ståndskraft mot kriser samt deras åter-
hämtningsförmåga efteråt.

 Röda Korset bidrar effektivt till att 
minska riskerna för att människor och 
samhällen ska drabbas av kriser och 
 katastrofer.

Hur arbetar vi för att nå målen? 

Vi agerar handlingskraftigt och med-
mänskligt i en samlad organisation.

Vi förhindrar och lindrar lidande för 
människor som drabbas av kriser och 
katastrofer, i Sverige och internationellt.

Vi stärker människors och samhällens 
motståndskraft mot kriser liksom deras 
återhämtningsförmåga efteråt. 

Vi arbetar målinriktat för att minska 
riskerna för att kriser och katastrofer ska 
uppstå.

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

Röda Korset finns på plats före, under och efter katastro-
fer för att hjälpa utsatta människor och stärka samhäll-
ens motståndskraft. Svenska Röda Korset är en av 191 
nationella föreningar i en världsomspännande rörelse.

Särskilda kompetensområden
Svenska Röda Korset har särskild kompetens inom:

Vatten och sanitet

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

Genus och mångfald

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

Hälsa

Röda Korset har bred kompetens inom hälsofrämjande in-
satser, såväl i Sverige som internationellt. Vi har bland an-
nat en hälsopool med specialutbildad sjukvårdspersonal 
som snabbt kan skickas till katastrofområden vid behov. 
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O M  R Ö D A  K O R S E T

SJU VIKTIGA  
GRUNDPRINCIPER

HUMANITET
Röda Korset arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda 

liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.

OPARTISKHET 
Röda Korset hjälper nödställda oavsett 

 nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning 
eller politiska åsikter.

Oavsett var i världen vi arbetar gör vi det utifrån Röda Korsets grundprinciper. 
De ger oss vägledning i vårt arbete i allt från lokala dilemman till avvägningar 
vid stora internationella katastrofer.

NEUTRALITET
Röda Korset väljer inte sida i fientligheter eller 
kontroverser av politiskt, etniskt, religiöst eller 

ideologiskt slag.

SJÄLVSTÄNDIGHET
Röda Korset agerar självständigt, även när  

 nationella föreningar har en stödjande roll till 
sina regeringar inom det humanitära området.

UNIVERSALITET
Röda Korsets nationella föreningar är jämlika 
och har samma ansvar och skyldigheter att 

bistå varandra.

FRIVILLIGHET 
Röda Korset är en frivillig  katastroforganisation 

utan eget vinstsyfte.

ENHET
I varje land kan det endast finnas en nationell 

förening. Den ska vara öppen för alla och dess 
humanitära verksamhet ska omfatta hela landet.
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Internationella 
rödakors-  

och rödahalv- 
månekonferensen

Vår internationella  
verksamhet 2017

Internationella rödakorskommittén (ICRC) är en 
opartisk, neutral och självständig organisation med uppdrag 
att skydda människor som drabbas av krig och konflikter, 

samt att förse dem med bistånd. ICRC leder och koordinerar rödakors- 
och rödahalvmånerörelsens hjälpinsatser på plats. ICRC arbetar för 
att stärka internationell humanitär rätt och universella humanitära 
principer. ICRC grundades 1863 och är ursprunget till internationella 
rödakors– och rödahalvmånerörelsen. 

Nationella rödakors- och rödahalvmåne-
föreningar finns i 191 länder, däribland i Sverige. 
Föreningarna har en stödjande funktion till 

nationella myndigheter inom det humanitära området och erbjuder 
katastrofhjälp, hälsoprogram och sociala insatser. I krig och konflikter 
hjälper nationella föreningar den drabbade civilbefolkningen och 
stödjer också, där det är lämpligt, de väpnade styrkornas sjukvårds-
enheter. 

Internationella rödakors- och rödahalvmånefe-
derationen  

(IFRC) ska inspirera, underlätta och främja allt humanitärt arbete som 
utförs av dess medlemmar, de nationella rödakors- och rödahalv-
måneföreningarna. Den leder och koordinerar rörelsens internatio-
nella hjälpinsatser vid natur-, hälso- och tekniska katastrofer samt 
i flyktingsituationer. IFRC företräder medlemsföreningarna på den 
internationella arenan och främjar samarbete mellan föreningar. 
IFRC grundades 1919.

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

 DOMINICA, ST KITTS OCH ANTIGUA

 PERU

VÅR INTERNATIONELLA RÖRELSE

Stater som  
 undertecknat 

Genevé-
konventionerna

Röda Korsets internationella verksamhet syftar till att hjäl-
pa människor som drabbas av kriser, krig, konflikter och 
naturkatastrofer. Under 2017 svarade vi på 22 appeller 
om katastrofhjälp från olika områden i världen. Vi stödjer 
långsiktiga insatser i 20 länder. 

På följande sidor presenteras ett urval av vår breda verk-
samhet under året som gick. Vi lyfter särskilt arbetet med 
vattenförsörjning i katastrofer, ett av våra expertområden.
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 SOMALIA

 SENEGAL

 SIERRA LEONE

 KAMERUN

 NIGERIA

  DEMOKRATISKA 
REPUBLIKEN KONGO

  MALI

 ELFENBENS- 
    KUSTE

 SUDAN

  SYDSUDAN

 JEMEN

GREKLAND

 RUMÄNIEN

 UKRAINA

 AFGHANISTAN

 BANGLADESH

 MYANMAR

 SYRIEN

JORDANIEN

 IRAK PALESTINA

 LIBANON

 NORDKOREA

PLANERADE  
INSATSER
Röda Korset ger stöd till människor både 
före och under kriser, liksom i återhämt-
ningsarbetet efteråt. Vi strävar efter att 
människor och samhällen ska få bättre 
motståndskraft mot kriser. Vi har 20 lång-
siktiga samarbeten runt om i världen. Ett 
exempel är Demokratiska Republiken Kongo 
där 40 000 barn fick poliovaccin 2017.

AKUTA  
INSATSER
När akuta kriser och katastrofer uppstår 
krävs snabb hjälp. Röda Korset svarade på 
22 appeller om katastrofhjälp under 2017. 
Appellerna kommer från våra systerfören-
ingar runt om i världen och vi agerar där vi 
ser att vi gör mest nytta. Ett exempel är det 
akutstöd vi gav till flera av öarna i Karibien 
under årets orkansäsong.

ETIOPEN
FILIPPINERNA

KENYA

MADAGASKAR

MONGOLIET

UGANDA

SRI LANKA

NIGER

NEPAL

Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns i 191 länder.  
Kartan visar Svenska Röda Korsets insatser 2017.

R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N

!
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Katarina räddar liv i 
krigets Jemen

Världens värsta humanitära kris växte fram i Jemen under 2017. Katarina Öberg 
jobbade som sjuksköterska för Röda Korset på plats. Hon berättar om ett krigs-

sargat land där nära 80 procent av befolkningen är i behov av nödhjälp.

Röda Korsets sjuksköterska 
Katarina Öberg.

K R I G  O C H  KO N F L I KT E R
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R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N

JEMEN LIGGER LÄNGST söderut på den 
arabiska halvön och gränsar till Saudiarabien 
och Oman. Landet är ett av de fattigaste i Mel-
lanöstern och sedan 2015 rasar krig. Konflik-
ten påverkar befolkningens liv på alla tänkbara 
vis. Det saknas rent vatten, mat, bränsle, medi-
ciner och det är svårt för människor att resa 
och röra sig fritt i samhället. 

Civila drabbas både av direkta attacker och 
av att infrastruktur som elnät, vattensystem och 
hälsokliniker förstörs. Hela 80 procent av befolk-
ningen på 29 miljoner behöver humanitär hjälp.

Sjukhus attackeras
Krigets lagar är tydliga. Civila, sjukhus, 
ambulanser och vårdpersonal får inte an-

gripas. Trots det har det skett gång på gång 
i Jemen. Över 160 attacker mot sjukvårds-
inrättningar har rapporterats sedan 2015. 

Katarina Öberg är sjuksköterska och job-
bade i Jemen under 2017.

– Det är en skrämmande utveckling. Li-
vet i Jemen är väldigt osäkert. Det präglar 
oss som jobbar där, men framför allt be-
folkningen. Många upplever en fysisk räds-
la för själva bli offer i den här konflikten.

Endast hälften av landets alla hälsokli-
niker är fungerade. Det beror på attacker 
samt brist på personal, medicin och bränsle. 
Samtidigt som det finns allt färre platser att 
få vård på så är behoven väldigt stora.

Hösten 2017 drabbades Jemen av det vär-

LÄS MER

sta kolerautbrottet i modern tid. Tusentals 
människor dog och vid årets slut var över en 
miljon smittade.

Brist på medicin och mat
Som en del av konflikten i Jemen införde den 
Saudiledda koalitionen under året hårda res-
triktioner på import, vilket bidrog till att en-
dast 30 procent av den medicin som behövdes 
kom in och få sjuka personer släpptes ut ur 
landet. Restriktionerna har också lett till brist 
på bränsle vilket påverkar hela samhället, till 
exempel genom att vattenreningsverk och 
vattenpumpar inte kan fungera.

Priserna på mat har ökat drastiskt som en 
följd av blockaden, många jemeniter har nu 
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”Ibland undrar jag hur barnen uthärdar 
allt de är med om”, säger Fredrik Runsköld, 
Röda Korsets sjuksköterska på plats utanför 

det krigsdrabbade Mosul i Irak.

Många skadade i Mosul är barn
Mosul i Irak drabbades hårt av kriget 2017.
Röda Korset var på plats för att hjälpa utsatta 
människor med vatten, mat och varma filtar. 
Och med sjukvård. 

Röda Korsets sjuksköterska Fredrik Run-
sköld jobbade med ett kirurgteam på Al-She-
kan-sjukhuset, bara fyra mil från fronten. Där 
tog de hand om patienter som blivit skadade i 
konflikten. Alla nödställda fick hjälp, oavsett om 
de var militärer eller civila. Det är en av Röda 
Korsets grundprinciper, att agera opartiskt.

Varje dag utförde Fredrik och hans team 
mellan fem och sex operationer. De flesta 
skadorna var orsakade av bomber, näst efter 
det kom skottskador från krypskyttar. Många 
patienter var barn. 

– Barnen är det jobbigaste att hantera i det 
här jobbet. Ibland undrar jag hur barnen ut-
härdar allt de är med om, säger Fredrik. 

Men mitt i det svåra uppdraget finns ock-
så glädjeämnen, berättar Fredrik. Han minns 
särskilt en sjuårig flicka vars hus blivit träffat 
av en granat. De tvingades amputera hennes 
ben och ett lillfinger, men några veckor senare 
lekte hon igen. 

– Det är otroligt vilken återhämtningsförmå-
ga som finns hos barnen, säger Fredrik.  

Det är ett land där 
man träffar de mest an-
språkslösa människor 
som verkligen bara vill 
ha sitt enkla liv och som 
nu drabbas så hårt. Det 
är hjärtskärande.

- Katarina Öberg, sjuksköterska

inte råd att köpa den mat de behöver. Över 8 
miljoner människor lider av akut matbrist och 
riskerar svält.

Förebygga kolera
Röda Korset finns på plats i hela  landet. 
 Hjälpen består av både internationell 
 personal, jemenitiska frivilliga och stöd 
till den lokala sjukvården. För att förbygga 
kolera smittan har 300 000 människor hittills 
fått utbildning om hur sjukdomen sprids och 
hur man undviker smitta. 

Röda Korset bistår också med livsviktiga 

förnödenheter som mediciner, mat och rent 
vatten. Humanitär hjälp är livsviktig och det 
behövs mer, men det är också viktigt att på-
peka att det krävs en politisk lösning för att 
lösa situationen.

– Jag känner oerhört mycket för den je-
menitiska befolkningen. Det är ett land där 
man träffar de mest anspråkslösa människor 
som verkligen bara vill ha sitt enkla liv och 
som nu drabbas så hårt. Det är hjärtskärande. 
Det är svårt att se människor som lider och 
att det råder så stor brist på grundläggande 
hjälp, säger Katarina Öberg. 

Sjukvård i skottlinjen
Även i krig finns det lagar. Människor som 
är skadade eller sjuka har rätt att få vård i 
väpnade konflikter. Sjukvårdspersonal och 
vårdinrättningar får inte heller attackeras. 
Det här slår krigets lagar i den internationel-
la rätten tydligt fast. 

I många områden där det pågår väpnade 
konflikter är verkligheten en annan – sjuk-
vården attackeras gång på gång. I Jemen 
har till exempel över 170 sjukhus, ambulan-
ser och sjukvårdspersonal angripits sedan 
2015.

 

– Det är oacceptabelt att sjukvården allt 
oftare hamnar i skottlinjen. Varje angrepp 
mot en hälsoklinik, ett sjukhus eller en am-
bulans är ett för mycket och det här måste 
få ett slut. Vi på Röda Korset kommer att 
fortsätta vårt arbete med att hjälpa krigets 
offer, men skyddet för sjukvården måste för-
bättras, säger Melker Måbeck, internationell 
chef på Röda Korset i Sverige.

Röda Korset uppmanar alla parter i väp-
nade konflikter att göra mer för att skydda 
sjukvården. 
 

 

26personer
omkom på internationellt 

uppdrag för Röda Korset 2017
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300 000 
människor i Syrien har fått 

hjälp med medicin och 
sjukvård

Vad gör Röda Korset?

 Röda Korset hjälper sårade 
och sjuka samt militär och civil 
sjukvård i krig och väpnade konflikter. 
Det är förbjudet att angripa personer, 
fordon eller byggnader som bär 
rödakors- och rödahalvmånerörelsens 
skyddsemblem. Hur det röda korset, 
den röda halvmånen och den röda 
kristallen skyddar och hur de får 
användas finns inskrivet i de så kallade 
Genèvekonventionerna, grunden för 
den internationella humanitära rätten.

 Neutralitet är en av Röda 
Korsets grundprinciper. Det betyder 
att vi alltid håller oss neutrala i 
konflikter som rör politik, etnicitet, 
religion eller ideologi. Neutraliteten 
ger Röda Korset stort förtroende och 
en unik möjlighet att hjälpa utsatta 
människor, även i svåra konflikt- 
områden där få andra internationella 
organisationer ges tillträde.

FOKUS: Afrika | MellanösternFAKTA:  
KRIG OCH KONFLIKTER
Det är alltid civila som utsätts hårdast i 
krig och konflikter. Krigen i Syrien, Irak 
och Jemen var de konflikter som skör-
dade flest civilia offer under 2017.

Av de 65 miljoner människor som är 
på flykt i världen just nu har majoriteten 
flytt på grund av krig och konflikter.

Idag sker allt fler konflikter inom län-
ders gränser och inte mellan stater.  

Det finns en trend mot att fler kon-
flikter sker i urbana miljöer, det vill 
säga i städer och på andra tättbefol-
kade  platser.

200 000 
människor i Sydsudan har fått 

månadsransoner med mat

23 000 
volontärer har sett till att 

utsatta människor i 
Afghanistan fått stöd

K R I G  O C H  KON F L I KT E R :
SÅ HJÄLPER RÖDA KORSET

R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N
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Kvinnors säkerhet tas på allvar
Världens största flyktingläger växte på kort tid upp i Cox’s Bazar, Bangladesh, 

hösten 2017. Hundratusentals människor flydde över gränsen från våldet i 
grannlandet Myanmar. De allra flesta var kvinnor med barn. I Röda Korsets 

insatser tas kvinnors särskilda behov på allvar.

De flesta som flyr från våldet i 
Myanmar är kvinnor och barn.

P Å  F L Y K T
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Kvinnors specifika behov och säkerhet 
är lika viktiga som mat och vatten.

Familjerna i flyktinglägret sover i enkla tält 
 av bamburör med presenningar som tak.

vit utsatta för sexuellt våld och fått sina hem 
nedbrända. Behovet av vård, både för fysiska 
och psykiska skador, är stort.

Majoriteten är kvinnor med barn. Ismat 
Arcas är en av dem. Hon och de två barnen 
flydde då Ismats make dödades. Nu bor de 
under en presenning. Det är full insyn utifrån 
och Ismat säger att hon hoppas få tag på fler 
bamburör så att hon kan skapa väggar och 
försöka få till något slags hem.

– Men jag kan inte lämna tältet, då kan nå-
gon komma och ta barnen. Jag sover dåligt. 
Jag är ensam och rädd för vad som ska hända 
mina barn, och mig själv.

Kvinnotält blir en frizon 
I flyktinglägret finns det tusentals kvinnor 
som Ismat. Kvinnor som nyss blivit änkor och 
som får kämpa dubbelt så hårt som tidigare 
för att ordna tillvaron för sig själva och sina 
barn. Samtidigt måste de ta hand om sin egen 
oro och rädsla. Att vara kvinna i ett flykting-
läger innebär alltför ofta att ständigt bära med 
sig skräcken för att även själv bli utsatt för 
våld. Att duscha eller gå på toaletten kan vara 
något som undviks in i det längsta av rädsla 
för övergrepp.

Strax nedanför kullen där Ismat bor finns 
Röda Korsets kvinnotält.

– Här är bara kvinnor välkomna, här kan de 
prata ostört, berättar Röda Korsets Eliza Che-
ung, som jobbar med att tillgodose kvinnors 
behov i lägret.

Omkring 15 kvinnor har slagit sig ned i en 
ring på bambumattor som ligger utrullade på 
marken. Här finns inga möbler att sitta på eller 
någon annan inredning. Eliza leder samtalet 
med hjälp av en tolk och frågar om någon av 
kvinnorna har kunnat duscha sedan de kom 
till lägret. Alla skakar på huvudet. De berättar 
att de ofta går till latrinerna i grupp, helst när 
det är mörkt och färre personer är ute.

FLYKTINGLÄGRET BREDER UT sig en tim-
mes bilväg från den sömniga badorten Cox ś 
Bazar vid Indiska oceanen. Nästan varje yta i 
det böljande landskapet är täckt av nödtorftigt 
uppbyggda tält och skjul omgivna av leriga 
stigar och vägar. Det var i slutet av augusti 
som människor började fly hit från de våld-
samheter som utbrutit i delstaten Rakhine i 
Myanmar. Allt sedan dess har strömmen av 
flyende fortsatt över gränsen till Bangladesh.

Människor kommer gående, ofta utan att 
ha hunnit få med sig någonting hemifrån. De 
saknar mat, tak över huvudet, rent vatten och 
trygghet.

Många har upplevt fruktansvärda saker. De 
har sett familjemedlemmar dödas, de har bli-

– Det skulle kännas tryggare om vi hade 
ficklampor, säger en av kvinnorna.

Eliza antecknar. Det borde vara något som 
Röda Korset kan hjälpa till med.

Flera i gruppen berättar att de har mar-
drömmar, nästan varje natt, och att de är så 
väldigt trötta. Eliza inleder ett samtal om vik-
ten att ta hand om sig själv. Hon visar en enkel 
avslappningsövning. Kvinnorna ser lite fun-
dersamma ut men alla vågar prova och sluter 
ögonen. Under ett par minuter följer de Elizas 
guidning. När de slår upp ögonen igen är både 
det intensiva pratet om mardrömmar och den 
lite avvaktande stämningen ersatt med en mer 
rofylld stämning.

– Det här får bli er hemläxa! När vi ses om 
tre dagar igen så får vi se om det har hjälpt er 
att sova bättre, avslutar Eliza mötet.

Ökad stöd till kvinnor 
På senhösten 2017 förstärkte Röda Korset 
stödet till Bangladesh för att kunna möta det 
enorma behovet av hjälp, med kvinnors behov 
i centrum. Hanna Persson är rådgivare i ge-
nus- och mångfaldsfrågor:

– Efter önskemål från kvinnor i flykting-
lägret har vi tagit fram ett särskilt självstän-
dighetskit som vi delar ut. I det finns bland 
annat tvättbara bindor, klädombyten och en 
solcellsdriven ficklampa.

Egna köer till matutdelning, barnpassning 
och låsbara duschar är andra insatser som un-
derlättar för kvinnor att leva ett tryggare liv 
i flyktinglägret. Hanna poängterar att olika 
grupper är olika sårbara och har olika behov i 
humanitära katastrofer.

– Det måste vi tänka på för att kunna le-
verera ett så effektivt bistånd som möjligt. I 
stödet till flyktingarna från Myanmar är kvin-
nors specifika behov och säkerhet lika viktigt 
att tillgodose som mat och vatten. Det kan 
också rädda liv.  

R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N

- Hanna Persson, genusexpert på Röda Korset
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På flykt i sitt eget land
Under 2017 gick kriget i Syrien in på sitt sjun-
de år. Röda Korset är en av få organisationer 
som kan arbeta över frontlinjerna och med 
brett tillträde i landet. 

Staden Raqqa drabbades hårt av strider 
under året liksom bland annat Deir Ez Zor 
och Mayadin. Röda Korset utökade stödet 
i området för att bistå de många tusentals 
människor som tvingades på flykt från sina 
hem.

I september kom vi fram med den första 
hjälpkonvojen på tre år till Deir Ez Zor. Mat 

och mediciner till 80 000 människor levere-
rades och efter det kunde vi nå fram med fler 
konvojer till staden.

Varje månad når Röda Korset genom an-
ställda och tusentals volontärer på plats 4,5 
miljoner utsatta människor i det krigsdrab-
bade Syrien. Hjälpen består av mat, vatten, 
sanitet, sjukvård, första hjälpen, tak över hu-
vudet och psykosocialt stöd. 

Våra anställda och volontärer riskerar 
dagligen sina liv för att hjälpen ska komma 
fram.

Livskvalitet handlar 
inte bara om att få mat 
och vatten, utan även om 
att må bra.

”Det känns fantastiskt att hjälpa”
I norra Irak finns flyktinglägret Hassansham. 
Här samlas många människor som flytt från 
Mosul. 21-åriga Mayar Ali jobbar som vo-
lontär i flyktinglägret.

– Lägren är som fängelser. Människor har 
flytt från bombningar och nu är de instäng-
da här. Livskvalitet handlar inte bara om att 
få mat och vatten, utan även om att må bra. 

Mayars uppgift är att utbilda grupper av 
flyktingkvinnor så att de kan bidra till att 
sprida information om hälsa, sanitet och hy-
gien. I lägret bor människor tätt tillsammans 
och det är brist på vatten och toaletter, vilket 
gör att sjukdomar lätt sprids. Mayars hjälp 
betyder mycket, även för henne själv.

– Jag blir glad när jag får höra att kvin-

norna kommer sakna mig när utbildningen 
är över. Eller när nya grupper säger att de 
har hört gott om mig. Det gör mig stolt. Det 
känns fantastiskt att kunna hjälpa till!

I lägret finns många ensamma barn. 
–  Även om de säger att de är okej kan jag 

se att de mår dåligt. Detsamma bland vuxna 
som har mist familjemedlemmar. 

Ändå möter Mayar både hoppfullhet och 
stort tålamod. 

– Vissa har gått över döda kroppar och 
andra har sett familjemedlemmar dödas. 
Alla har tvingats fly. Trots allt så kan de fak-
tiskt skämta och skratta. Jag tror aldrig jag 
skulle klara av att gå igenom vad de har 
gjort, säger Mayar.

Mayar Ali är volontär i ett 
flyktingläger i Irak.

65miljoner
människor är på  

flykt i världen

Den första hjälpkonvojen på 
tre år nådde i september Deir 
Ez Zor i Syrien.

Stöd till kvinnor på flykt 

Majoriteten av världens flyktingar är kvin-
nor och barn. Röda Korset har ett genus- 
och mångfaldsperspektiv i sina insatser för 
att se till att alla människor får den hjälp de 
behöver. För att säkerställa kvinnors behov 
i flyktingläger görs bland annat detta:

Toaletter och duschar får belysning 
och placeras inte i utkanten av flyktinglä-
ger, i syfte att minska risk för övergrepp.

Matutdelning organiseras separat 
för män och kvinnor. Då minskar risken 
för att kvinnor ska trängas undan eller 
behöva oroa sig för att bli sexuellt 
trakasserade. I kön får äldre kvinnor, de 
med små barn och funktionshinder 
företräde.

Mötesplatser för kvinnor ordnas där 
de kan dela erfarenheter och få stöd. 
Barnpassning erbjuds.

Självständighetskit delas ut, med 
allt från bindor till ficklampor och 
ombyten.

Självständighetskit för kvinnor på flykt.

- Mayar Ali, volontär
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P Å  F L Y K T :
SÅ HJÄLPER RÖDA KORSET

Vad gör Röda Korset? 

 Röda Korset har alltid sett 
till flyktingars behov. Vi finns på 
plats längs hela flyktvägen för att 
ingen ska lämnas ensam i en 
katastrof.

 Röda Korset finns i 
flyktingläger runt om i världen. Vi 
ger tak över huvudet, vård, mat 
och vatten.

Vi hjälper till med infrastruk-
tur i flyktingläger, bland annat 
genom vattenrening och att bygga 
brunnar.

När familjemedlemmar 
kommer ifrån varandra bistår vi 
med efterforskning av anhöriga 
och familjeåterförening.

FOKUS: Mellanöstern | Asien | AfrikaFAKTA: 
MÄNNISKOR PÅ FLYKT  
65 miljoner människor är på flykt i 
världen undan kriser, krig, konflikter 
och naturkatastrofer.

Uppskattningsvis befinner sig ytter-
ligare 250 miljoner människor i migra-
tion, det vill säga att de har lämnat sina 
hem för att få jobb eller för att skapa 
sig ett bättre liv någon annanstans. 

Under 2017 växte världens största 
flyktingläger upp i Bangladesh, när 
700 000 människor flydde från våld-
samheter i Myanmar.

Två miljoner människor är på flykt 
från det konfliktdrabbade Sydsudan.

I Demokratiska Republiken Kongo 
pågår sedan många år flera allvarliga 
väpnade konflikter. Under 2017 tving-
ades varje dag tusentals människor 
på flykt från sina hem. 4,5 miljoner 
människor lever som internflyktingar.

101 400
matpaket har delats ut i  

flyktinglägren i Bangladesh

700 000 
männniskor på flykt från 

Myanmar har fått vaccin mot 
smittsamma sjukdomar

40 000 
människor som har återvänt 
till Syrien efter att ha varit på 
flykt, har fått hjälp med att 

hitta försörjning

R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N
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Kraftiga orkaner mot Karibien
Med extrem kraft drog orkanerna Irma och Maria in över den karibiska 
övärlden hösten 2017. Hundratusentals människor drabbades när hus 

och vägar förstördes, elen slogs ut och det uppstod akut brist på vatten 
och mat. Röda Korset var snabbt på plats för att hjälpa nödställda.

Trevor Jean Baptiste och hans son Kamal utanför sitt  
förstörda hem efter orkanen Marias framfart.

N A T U R K A T A S T R O F E R
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Under orkanen  och de första timmarna efteråt 
handlar det om att rädda liv.

- Michaela Friberg Storey, operativ internationell chef på Röda Korset

så ser det ut över hela världen. Tusentals fri-
villiga finns på plats och räddar liv genom att 
redan i ett tidigt skede varna, och ofta även 
evakuera, boende i riskzoner när ett oväder 
befaras dra in. 

De första timmarna är kritiska
När katastrofen väl är ett faktum handlar det 
om att hjälpa människor att komma bort från 
översvämningar och kollapsade byggnader, 
ge första hjälpen och psykosocialt stöd lik-
som att dela ut mat, filtar och rent vatten. 

– Under orkanen och de första timmarna 
efteråt handlar det om att rädda liv, säger Mi-
chaela Friberg Storey, operativ chef för Röda 
Korsets internationella insatser. 

När den mest dramatiska fasen är över på-
börjas det mödosamma arbetet med att bygga 
upp samhället igen samtidigt som de huma-
nitära behoven kvarstår. Människor behöver 
någonstans att bo, risken för smittsamma 
sjukdomar ökar och hela samhällsstrukturer 
kan behöva byggas upp igen. 

– Röda Korset finns kvar för att hjälpa 
människor att återgå till ett normalt liv, säger 
Michaela Friberg Storey. 

Röda Korsets hjälp når fram.

R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N

EN AV MÅNGA SOM fick sina liv omkull-
kastade av orkanen Maria var Trevor Jean 
Baptiste på ön Dominica. 

 – Det var hemskt. Jag trodde att vi skulle dö.
 Det var i mitten av september som jätteor-

kanen drog in mot den lilla ön Dominica i Ka-
ribien. Trevor Jean och hans familj befann sig 
mitt i ovädret.

– Jag har upplevt stormar tidigare, men ald-
rig någon som den här, minns han.

När orkanen kom tog de skydd på övervå-
ningen i sitt hus. De kunde höra hur undervå-
ningen svämmades över med vatten. Plötsligt 
kollapsade väggen där familjen tagit skydd. 
Trevor Jean agerade snabbt.

– Vi tog oss in i ett litet utrymme under en 
trappa. Jag försökte skydda mina barn med 
ett bord, men de blev ändå genomblöta, säger 
han.

Trevor Jean, hans fru, nyfödda dottern Di-
naiah och tvåårige sonen Kamal överlevde, 
men deras hem och familjeföretag förstördes. 

Två orkaner på en vecka
Bara en dryg vecka innan Maria slog till hade 
orkanen Irma drabbat Karibien. Så samtidigt 
som många människor var extra sårbara efter 
Irma tvingades de möta en ny naturkatastrof. 
Dominica var en av de öar som drabbades 
ofattbart hårt. El- och vattenförsörjning slogs 
ut, träd föll och områden svämmades över. 
Mer än 90 procent av alla hustak på ön gick 
sönder. 

Röda Korset var snabbt på plats för att 
hjälpa Trevor Jean och andra nödställda. I 
det mest akuta skedet delade vi ut rent vatten, 
filtar och presenningar så att människor inte 
skulle behöva sova under bar himmel. Vuxna 
och barn som kommit bort från varandra un-
der ovädret fick hjälp att hitta varandra igen. 

Röda Korsets höga beredskap gjorde den 
snabba stödinsatsen på Dominica möjlig och 
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Stora översvämningar i Asien
Hösten 2017 drabbades södra Asien av 
 gigantiska översvämningar. 900 människor 
dog och nära 40 miljoner människor 
 påverkades, fyra gånger så många som bor 
i hela Sverige. 

Röda Korset fanns på plats med  anställda 
och 2 000 volontärer för att rädda liv och 
hjälpa nödställda. Vi deltog i i sök- och 
räddningsinsatser samt evakuerade strand-
satta människor. 

Ofta var vägarna bortspolade vilket 
 gjorde att båttransport var det enda sätter 
att ta sig fram till avskurna byar. Mat och 
rent vatten delades ut och de som tvingats 
lämna sina hem fick tak över huvudet. 

Röda Korset såg till att vi fick mat och kläder.

”Göm dig under en 
möbel!” I Nepal utbildar 
Röda Korset skolbarn så 
att de kan skydda sig om 
det blir jordbävning.

Stora översvämningar drabbade 
flera länder i södra Asien 2017.

Galapati och hans syster tillsammans med Röda 
Korsets katastrofhandläggare Olle Castell.

- Galapati, drabbad av jordskred i Sri Lanka 

Vad gör du vid en jordbävning?

Det kan vara livsfarligt att hamna mitt i en katastrof, som en jordbävning. Genom att hålla 
sig lugn och agera på rätt sätt, ökar chansen att klara sig. Röda Korset utbildar människor i 
katastrofdrabbade områden för att de ska bli bättre förberedda på naturkatastrofer. Vet du 
hur du ska skydda dig om det sker en jordbävning? Läs våra råd som kan rädda liv!

 Är du inomhus 

Vänta ut jordbävningen. Trapphus är en 
svag punkt och hissar slutar ofta att fungera. 
Dessutom kan du skadas av glas och annat 
fallande material om du springer ut.

 Ta skydd under en rejäl möbel. Om 
möbeln rör sig, försök att röra dig du också 
så att du fortsätter skyddas av möbeln.

 Finns det inget skydd i rummet så håll 
dig nära en innervägg. Ligg inte under 
fönster.

 Skydda huvudet från fallande saker.

Är du utomhus 

 Försök ta dig till en öppen plats.

 Akta dig för objekt som faller, till 
exempel glas.

 Var uppmärksam på nedfallna 
elledningar.

 Gå inte tillbaka in i byggnader förrän 
myndigheter på plats har gett klartecken.

 Sker jordbävningen i närheten av vatten, 
ta dig till en högre punkt för att undvika en 
eventuell tsunami.

Leran täckte deras hus
I maj drabbades Sri Lanka av häftiga sky-
fall som gjorde att många människor fick fly 
från sina hem. I sydvästra delarna av lan-
det drabbades distrikten Galle, Matara och 
 Ratnapura av jordskred och  översvämningar. 
Minst 200 människor dog i katastrofen och 
150 000 drabbades. Röda Korsets rädd-
ningsbåtar hjälpte tusentals människor som 
tagit sin tillflykt i träd och på hustak. Rent 
vatten delades ut och första hjälpen erbjöds.

Många familjer flydde till tillfälliga läger. 
Galapati och hans familj fick snabbt fick 
evakueras till en skola i närheten när deras 
bostad översvämmades av leriga vatten-
massor.

– Röda Korset såg till att vi fick mat och klä-
der. Vi bodde på skolan i en hel vecka, tills vi 
kunde se att vattennivån sjunkit. När vi kom 
hem var allt täckt av lera och de flesta av våra 
ägodelar var förstörda. Röda Korset hjälpte 
oss med förnödenheter och pengar för att 
kunna flytta tillbaka hem, berättar han.
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Vad gör Röda Korset?

 Vid naturkatastrofer finns 
Röda Korset snabbt på plats för att 
ge akuthjälp till drabbade. Det kan 
handla om evakuering, sjukvård och 
att ge människor mat och tak över 
huvudet. 

 När el och infrastruktur slås ut  
uppstår akut brist på rent vatten och 
fungerande toaletter. Vatten och 
sanitetsfrågor är nästan alltid en del 
i Röda Korsets katastrofarbete. 

Förberedda människor klarar 
sig bättre när en naturkatastrof slår 
till. Röda Korset utbildar människor 
och samhöllen i katastrofdrabbade 
länder så att de vet hur de ska 
agera i händelse av kris. 

 Röda Korset finns på plats så 
länge behovet finns. Ofta tar det lång 
tid att bygga upp ett samhälle igen 
efter en naturkatastrof. 

FAKTA:  
NATURKATASTROFER
Klimatförändringarna är en av vår 
tids största utmaningar. De mest sår-
bara samhällena riskerar att drabbas 
hårdast. Riskerna ökar för bristande 
mat- och vattentillgång, fattigdom, 
instabilitet och konflikter. 

Asien är den kontinent som löper 
störst risk att drabbas. Nära hälften 
av alla naturkatastrofer sker här. 

I stora delar av Afrika rådde 
svår torka under 2017. 50 miljoner 
människor var i akut behov av mat, 
vatten och vård. Situationen riskerar 
att förvärras 2018. 

7 084
familjer i Nepal har fått mat 

och tak över huvudet efter att 
ha drabbats av översvämningar

15 000
höbalar har delats ut som 

foder till husdjur i Mongoliet, 
som riskerade att svälta ihjäl i 

den stränga vintern

5 000
orkandrabbade familjer på 

ön Dominica har fått hjälp att 
bygga upp sina förstörda hus

R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N

N A T U R K A T A S T R O F E R :
SÅ HJÄLPER RÖDA KORSET

FOKUS: Afrika  |  Asien |  Karibien
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Så blir Nilens smutsiga  
vatten drickbart

I norra Uganda lever omkring en miljon människor på flykt från  
kriget i  Sydsudan. I flyktinglägren blir det livsviktiga vattnet snabbt en 
bristvara,  i  nte minst när torkan slår till. Röda Korset hjälper till att rena 

 vatten från Nilen så att det blir drickbart.

När vattnet blir en bristvara får 
människor gå långt för att få tag 
på de dyrbara dropparna. Det är 
nästan alltid kvinnor och barn som 
står för vattenhämtningen, som här 
i Somaliland.

T E M A :  R E N T  V A T T E N
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UNDER ÅRET SOM gick flydde 350 000 
människor från Sydsudan över gränsen till 
Uganda. Det betyder att en miljon människor 
nu trängs i överfulla flyktingläger, framför allt 
i norra Uganda.

– Så långt ögat kan nå ser man enkla hyd-
dor, många av dem bara av pålar och presen-
ningar. Många av dem som bor här kommer 
inte att kunna återvända hem inom överskåd-
lig tid, säger Tomas Ärlemo, en av Röda Kor-
sets vatten- och sanitetsexperter.

Det var under ett besök i flyktinglägret Rhino 
Camp som Tomas såg att vattenbristen i området 
snart skulle kunna leda till en katastrof. 

– Ett av de vattenreningsverk som fanns 
hämtade sitt vatten från floden Enyau. Vi såg 
hur vattennivån sjönk, samtidigt som allt fler 
flyktingar kom. Vattenbrist och extremt dåli-
ga sanitära förhållanden innebär överhängan-
de risk för kolerautbrott, berättar han.

Tillsammans med Röda Korset i Uganda 
satte Tomas igång den apparat som är ett inoljat 
koncept inom Röda Korset. Förfrågan om stöd 
formulerades och skickades till internationella 
rödakorsfederationen i Genève. Därefter gick 
en förfrågan ut till alla nationella rödakorsför-
eningar som har efterfrågad expertis.

15 liter per dygn
Svenska Röda Korset är erkänt skickliga på 
vattenfrågor och kan snabbt bistå med exper-
tis och utrustning vid behov. En komplett en-
het för vattenrening kan med kort varsel stäl-
la upp i en insats. Väl på plats kan 600 000 
liter vatten renas per dygn och därmed förse 
40 000 människor med 15 liter vatten per per-
son och dag. Det är vad som brukar sägas vara 
den minsta nödvändiga dagliga vattenmängd 
för en människa. I Sverige förbrukar en per-
son i snitt 150 liter varje dag.

– Varje människa behöver vatten att dricka, 
till matlagning och disk, för att sköta sin per-
sonliga hygien och för att tvätta sina 
kläder. Utan vatten till att till exempel 
tvätta händerna efter toabesök och före 
man äter, riskeras spridning av olika ty-
per av sjukdomar, säger Tomas.

En av de värsta vattenburna sjukdo-
marna är kolera, som kan liknas med en 
oerhört kraftig magsjuka. Om man inte 
får vård kan man dö av uttorkning då 
kroppen inte behåller något av det man 
äter eller dricker.

– När Sverige ska hjälpa till med vat-
tenrening kan det gå fort. Utbildad per-
sonal kan resa iväg inom ett par dagar. 
Själva anläggningen skickas från Wien, 
eftersom vårt arbete med att rena vatt-
net är ett samarbete med Österrikiska 
och Tyska Röda Korset.

– Förhandlingar med markägare och 
de lokala myndigheterna är en stor del 
av förarbetet, och näst intill omöjligt att 
genomföra om vi inte samarbetar med 
det lokala Röda Korset, säger Tomas.

Utan vatten till att 
till exempel tvätta hän-
derna efter toabesök och 
före man äter, riskeras 
spridning av olika typer 
av sjukdomar.

- Tomas Ärlemo, vattenexpert på Röda Korset

Utöver det behöver lokala entreprenörer 
med maskiner anlitas för markarbeten.

– På platsen som valdes ut vid Nilen, där 
vattentillgången är stor, behövde vi exempel-
vis göra en helt ny väg för att komma ner till 
vattnet, berättar Tomas.

Inte minst skulle den stora vattenrenings-
anläggningen, som väger närmare 25 ton, 
transporteras 60 mil på dåliga vägar, från 
flygplatsen i staden Entebbe dit den flugits in 
från Österrike.

Klor och handtvätt
I väntan på att få anläggningen på plats kan 
klortabletter delas ut för att rena hushållsvatten. 
Information är också livsviktigt – hur viktigt det 
är med handtvätt efter toalettbesök till exempel.

Tomas Ärlemo betonar vikten av att arbeta 
med lokala rödakorsföreningar, men också med 
den lokala befolkningen.

– Det är alltid det lokala Röda Korset och de-
ras frivilliga som arbetar hårdast, och som kän-
ner sin närmiljö bäst, det skulle inte gå utan dem.

Efter en veckas monteringsarbete kunde 
det nya reningsverket vid Nilen sättas igång 
och börja leverera rent vatten, till och med 
mer än vad som utlovats. Hela 800 000 liter 
per dygn pumpas nu ut, vilket försörjer drygt 
53 000 människor med vatten varje dag.

– Vissa dagar, när det finns gott om tank-
bilar, kan vi leverera över en miljon liter rent 
vatten till flyktinglägren, säger Tomas.

Hur vattenfrågan ska lösas efter den initia-
la katastroffasen är något som bestäms i ett ti-
digt skede. För Ugandas del är vattenfrågan en 
ständig utmaning och med tanke på det stora 
antalet flyktingar kommer vattenreningsver-
ket att stå kvar där det byggts upp och driften 
har tagits över av Ugandas Röda Kors.

– Människorna här blir fler och fler och de 
kommer att behöva rent vatten under lång tid 
framöver, avslutar Tomas. 

Tomas Ärlemo är vattenexpert 
på Röda Korset och bistår när 
reningsverk ska byggas upp i 

katastrofområden. 

R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N
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Kamp mot kolera i Jemen
Bortom nyhetsrubrikerna pågår kriget 
i Jemen sedan 2015. Redan innan stri-
derna bröt ut var det ett av de fattigaste 
länderna i världen. Nu ser vi facit på 
vad konflikten och den långa blocka-
den har gjort mot landets invånare: Det 
största utbrottet av kolera i modern tid, 
åtta miljoner människor som lider av 
akut matbrist och 16 miljoner som sak-
nar tillgång till rent dricksvatten. Det 
är den största humanitära katastrofen 
i världen.

Det senaste året har Röda Korset 
bistått 3 miljoner människor med rent 
vatten. På sjukhus runt om i landet finns 
vi på plats och behandlar allvarliga fall 
av kolera. För att förebygga smittan ut-
bildas människor om hur kolera sprids 
och hur man undviker den – hittills har 
300 000 personer nåtts. Dessutom de-
las mediciner, mat och andra förnöden-
heter ut till en befolkning som saknar allt.

– Dagligen räddar vi liv, säger Gabriel 
Karlsson, Röda Korsets delegat i Jemen.

16 miljoner
människor i Jemen 
saknar rent vatten

När vattnet kom till Sorto
Uteblivna regn och dåliga skördar slår hårt 
mot Etiopien. Bristen på mat och rent vatten 
gör att många människor är undernärda. 
Kolera och diarréer sprids. 

Det är ibland svårt för Röda Korset att 
nå ut till utsatta familjer i svårtillgängliga 
områden. För att se till att byn Sorto skulle 
kunna få rent vatten bestämde sig bonden 
Yonas Bade under året för att bygga en 
egen väg. 

– Jag använde min åsna och min vagn för 
att flytta stenar och bygga en smal väg. Jag 
fick fler att hjälpa till. Det gjorde att Röda 
Korsets tankbil till slut kunde komma fram.

Yonas odlar majs och sötpotatis, men 
skördarna har på senare tid varit alltför små 
för att mätta familjen. 

– Förut kunde vi äta tre mål om dagen, nu 

räcker maten bara till ett mål, berättar han.
Nu kommer lastbilen var fjärde dag med 

vatten. Eftersom Yonas familj är stor, han 
har tio barn, så får de 60 liter varje gång. 
Det kan jämföras med Sverige där en per-
son i snitt förbrukar 150 liter vatten per dag.

Vid sidan om att dela ut vatten arbetar 
Röda Korset bland annat för att se till att 
människor blir mer rustade för katastrofer 
som torka och svält. Fattiga familjer lär 
sig att tillverka honung och odla frukt för 
att få en regelbunden inkomst. Kunskap i 
hälsofrågor sprids för att minska risken för 
smittsamma sjukdomar. 

Yonas Bade är idag volontär för Röda 
Korset. Han organiserar bybor för att säkra 
vattendistributionen.

– Det är min uppgift att hjälpa andra.

Livsviktigt vatten i krigssargat Irak
I Mosul är vattensystemet helt förstört till följd 
av kriget. De 86 vattentankar som Röda Kor-
set har placerat ut runt om i stadens kvarter 
blir en livlina för många invånare, särskilt 
när temperaturen stiger upp mot 50 grader.

– Vi är tacksamma för vattnet, men mäng-
den är inte tillräcklig. Vi är fem personer i 
familjen. 50 liter per dag ska räcka till att 
dricka, diska, tvätta kläder, duscha, laga mat 
och annat, säger trebarnspappan Amar Ah-
mad Abdullah.

Mosul är Iraks näst största stad och hårt 
drabbat av kriget. Terrorgruppen IS intog 
staden i juni 2014 och först tre år senare 
förklarades de besegrade. Majoriteten av 

de över en miljon invånarna befinner sig på 
flykt.

– Folk flyr fortfarande, men nu för att det 
inte finns el och vatten, säger Amar.

Vattentankarna är en temporär lösning i 
väntan på att den totalförstörda infrastruk-
turen ska repareras. Men först måste Mosul 
röjas på ammunition och minor och säker-
hetsläget är fortfarande instabilt. 

Röda Korset är flexibla och erbjuder tek-
niskt hållbara lösningar för att säkerställa 
vattentillgången där det behövs som mest. 
Det sker i nära samarbete med lokala myn-
digheter. Att förse civilbefolkningen med liv-
räddande hjälp är Röda Korsets prioritet.

Människor i Etiopien lämnar sina gårdar 
och hem för att söka vatten och mat.

Amar Ahmad Abdullah och hans 
 familj får klara sig på 50 liter 
vatten om dagen. En genomsnittlig 
svensk använder 150 liter per dag.

Bayan och hennes mamma 
Mishair Abdullah i Jemen 
fick 2017 hjälp med vård 
från Röda Korset.
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FAKTA: 
RENT VATTEN
Enligt FN är tillgång till vatten och sani-
tär utrustning grundläggande mänskli-
ga rättigheter.

Över 800 miljoner människor i värl-
den saknar tillgång till rent vatten. Över 
hälften bor i Afrika söder om Sahara 
eller i Asien.

Varje år drabbas miljontals 
människor av kolera, en sjukdom som 
snabbt kan leda till livshotande skador. 
Kolera sprids via smutsigt vatten.

Varje dag dör 1 000 barn i världen i 
vattenburna sjukdomar.

Vad gör Röda Korset?

Under katastrofer och kriser 
orsakar bristen på dricksvatten och 
toaletter stora problem. Därför är 
vatten- och sanitetsfrågor nästan 
alltid en del i Röda Korsets 
katastrofarbete.

Sanitet är lika viktigt som 
vatten. Vid dålig sanitet är risken 
stor att sjukdomar sprids. Därför är 
vårt mål att se till att det finns 
latriner på plats, fungerande avlopp 
och möjlighet att tvätta händerna.

Våra specialutbildade 
delegater utbildar människor i 
vikten av god sanitet och hygien.

1,5 miljoner 
människor har fått  utbildning 

i sanitet, hygien och 
 sophantering

1 miljon 
liter vatten delades ut 

till flyktingar från Myanmar

2 500
skolbarn i det krigsdrabbade 
Mosul, Irak, har dagligen fått 

rent dricksvatten 

R Ö D A  K O R S E T  I  V Ä R L D E N

R E N T  V A T T E N :
SÅ HJÄLPER RÖDA KORSET

FOKUS: Afrika  |  Asien 
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Vår nationella  
verksamhet 2017

Röda Korset finns över hela landet. En stor del av våra insat-
ser 2017 riktade sig till människor som sökt skydd i Sverige 
från krig, konflikter och förföljelse. Vi arbetar med efter-
forskning och familjeåterförening, hälsofrämjande och social 
verksamhet liksom behandling av krigsskadade och torte-
rade. Vi är en del av Sveriges krisberedskap och ger med-
mänskligt stöd, första hjälpen och praktisk hjälp i kris.

RÖDA KORSET I SVERIGE

Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som 
grundades 1865. Vi är Sveriges största humanitära frivilligorgani-
sation med över 30 000 frivilliga i 839 lokala föreningar, rödakor-
skretsar, spridda över hela landet. Vi har en stödjande funktion till 
nationella myndigheter inom det humanitära området och erbjuder 
katastrofhjälp, hälsoprogram och sociala insatser. Röda Korset är en 
medlemsorganisation med riksstämma vart fjärde år. Vid slutet av 
2017 fanns 119 600 medlemmar i Svenska Röda Korset.

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen. Här erbjuds bland 
annat kurser med internationellt fokus inom dokumentärfilm, mänskli-
ga rättigheter, ledarskap och hållbarhet.

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

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

839
lokalföreningar finns runt 

om i Sverige
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R Ö D A  K O R S E T  I  S V E R I G E

Mest av allt lär vi 
känna varandra, och 
vi vet hela tiden att det 
finns folk som tänker på 
oss och som vill besöka 
oss varje vecka.

- Hamid, ensamkommande från Afghanistan  
och deltagare i Röda Korset Ungdoms- 

förbundets  kompisgrupp i Värmdö

1 krets

2–4 kretsar

Fler än 4 kretsar

VERKSAMHET FRÅN 
NORD TILL SYD
Fler än 30 000 volontärer engagerar 
sig i Röda Korset runt om i landet. De 
är organiserade i 839 lokalföreningar, 
så kallade kretsar.

Föreningarna driver en mängd oli-
ka typer av aktiviteter, allt utifrån de 
behov som finns i närmiljön. Det kan 
handla om att besöka frihetsberövade 
på häkten och anstalter, bistå som sjuk-
husvärdar, ordna sociala aktiviteter, 
skapa mötesplatser och driva second 
hand-butiker.

Röda Korset har kontor och behand-
lingscenter på flera platser i Sverige.
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Medmänskligt stöd i kris
Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Det betyder att vi ska 

vara redo att agera vid samhälleliga kriser. Under 2017 togs flera viktiga 
steg mot att förstärka Röda Korset som krisberedskapsorgansiation. 

Terrorattacken på Drottninggatan chockade Sverige. 
Röda Korset fanns snabbt på plats och stannade flera 
dagar för att ge medmänskligt stöd.

K R I S B E R E D S K A P
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HALLÅ DÄR, YLVA!

Vad är Röda Korsets roll vid en 
samhällskris?
Vi är en del av Sveriges krisberedskap och 
totalförsvaret och ska stötta myndigheterna 
i krissituationer. Röda Korsets verksamhet 
är ett komplement till myndigheter och 
kommuner och vi agerar i samverkan med 
dem men kan även agera självständigt.

På vilket sätt då?
Vid många kriser och samhällsstörningar 
finns ett gap mellan den hjälp som samhäl-
let erbjuder och den hjälp människor behö-
ver. Röda Korsets frivilliga kan erbjuda med-
mänskligt stöd, första hjälpen och praktisk 
hjälp till drabbade och deras närstående.

Vad har hänt 2017?
Våra frivilliga har varit aktiva vid flera allvar-
liga händelser. Under året fanns vi med kris-
stödjare och första hjälpare efter terrorattack-
en i Stockholm. Vi fanns också på plats vid 
en bussolycka i Sveg, en nazistdemonstration 
i Göteborg och en skolskjutning i Stockholm.

Ylva Jonsson Strömberg, Röda 
 Korsets krisberedskapschef,  berättar 
om hur  organisationen ska stärka sin 

 krisberedskap.

Hur blir du krisberedd?

Svenskarna är inte särskilt bra förberedda 
på samhällskriser, som större översvämning-
ar eller elavbrott. Ta del av våra tips för att 
öka din beredskap! Se till att det här finns 
hemma:

R Ö D A  K O R S E T  I  S V E R I G E

Trygghet och stöd på Drottninggatan
I terrordådet på Drottninggatan i Stockholm  
7 april 2017 dödades fem människor och 
många skadades. Röda Korset var snabbt 
på plats ute på stan för att ge stöd till rädda 
och chockade människor. 

Redan i ett tidigt skede efter att en lastbil 
kört in i Åhlénsvaruhuset fick Röda Korset 
veta från sjukvårdens insatsledare att det 
behövdes krisstödjare. Sammanlagt bidrog 
85 frivilliga med krisstöd efter attacken.

Ett kriscenter öppnades i närheten av 
Drottninggatan. Dit kom människor som be-
hövde stöd efter att ha blivit vittnen till at-
tacken. Många fick en axel att luta sig mot, 
andra hjälp att komma i kontakt med famil-
jemedlemmar och det ordnades fram över-
nattningsmöjligheter för dem som inte kunde 
ta sig hem. 

Röda Korset öppnade även flera av sina 
mötesplatser för människor som inte kunde 
ta sig hem när lokaltrafiken stoppades. 

– Det är enastående att se hur starka vi 
står tillsammans. Mitt i allt mörker är en sak 
säker – medmänsklighet och handlingskraft 
lever i allra högsta grad i Sverige, säger Ylva 
Jonsson Strömberg, krisberedskapschef  på 
Röda Korset. 

Dagen efter attacken var Annika Anders-
son en av alla de frivilliga rödakorsare som 
var på plats vid Sergels Torg. 

– När vi kom dit på förmiddagen var det 
väldigt tyst och lugnt. Det var ingen som 
rusade utan alla tog in, stannade upp och 
reflekterade. Det kändes bra att kunna för-
medla trygghet som vi gör. Folk kom fram 
och tackade för att vi finns, minns hon. 

140 
utbildade krisstödjare fanns 

redo att agera 

85 
krisstödjare fanns på  

plats efter terrordådet på 
Drottninggatan

 15 200
personer har fått utbildning i  

första hjälpen

Batteridriven radio

Fotogenlampa och bränsle

Tändstickor

Stearin- och värmeljus

Ficklampa och extra batterier

Dunkar att hämta vatten i

Husapotek med det viktigaste

Vevladdare till mobil

Extra element, som t ex drivs med fotogen

Sovsäck, filtar och varma kläder

Hygienartiklar som fungerar utan vatten,  
t ex tvättlappar

Campingkök och bränsle

Mat som klarar rumstemperatur

Kontanter

Telefonlista med viktiga nummer

Vad händer framåt?
Vi vet att behovet av krisstöd, första hjälpen 
och frivilligsamordning är stort i händelse 
av en större samhällskris och vi strävar ef-
ter att ha organiserad beredskap i samtliga 
kommuner. Idag kan vi erbjuda det i unge-
fär hälften av kommunerna, så vi kommer 
att satsa stort på lokal beredskap!

Hur ska Röda Korset göra det?
Vi ska rekrytera och utbilda fler volontärer. 
Vårt mål är att ha 20 000 personer som är  
redo att agera i kris 2025. 

Varför gör Röda Korset det här?
Ingen människa ska lämnas ensam vid 
en allvarlig händelse eller kris. Det är en 
grundläggande del av Röda Korsets upp-
drag att förhindra och lindra mänskligt li-
dande, både i vardagen och i kris eller krig.

85 krisstödjare fanns på plats efter 
attacken på Drottninggatan.
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Yoga är en av många metoder som används på Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

Skydd, vård och efterforskning
Behovet av stöd är stort bland människor som flyr krig, konflikt och förföl-
jelse. Behandling av trauma och tortyr, hjälp med efterforskning och famil-
jeåterförening samt stöd till skyddsbehövande är några av de verksamheter 

hos Röda Korset som var starkt efterfrågade under 2017. 

R Ä T T E N  T I L L  V Å R D
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Att hitta sin familj igen
Varje dag förlorar människor kontakt med 
varandra i samband med väpnade konflikter, 
flykt eller katastrofer. Röda Korset arbetar för 
att hjälpa människor att hitta varandra igen. 
För att efterforska försvunna anhöriga sam-
arbetar vi med den internationella rödakors- 
och rödahalvmånerörelsen som finns över 
hela världen.

Under 2017 var det framför allt unga en-
samkommande från Afghanistan som fick 

hjälp att efterforska nära och kära som för-
svunnit. 

Mellan 2015 och 2016 tredubblades  ären-
dena vilket bidrog till långa handläggningsti-
der. Även om antalet gått ned något 2017 är 
köerna långa och verksamheten har därför 
förstärkts med extra resurser. En digital ut-
veckling pågår för att effektivisera arbetet. 
Totalt handlades 1 073 ärenden 2017. 151 
efterforskningsärenden fick ett positivt avslut.

Familjen Hussein är en av många som har fått 
hjälp att återförenas efter att ha splittrats på flykt.

R Ö D A  K O R S E T  I  S V E R I G E

Utökat stöd till barn och unga
I mer än 30 år har Röda Korset be-
drivit behandling av krigsskadade och 
torterade. Under 2017 utökades verk-
samheten på våra behandlingscenter 
så att fler barn och unga med svåra 
upplevelser från krig och flykt får stöd 
och vård. Bland annat finns ett mob-
ilt behandlingsteam för ungdomar i 
väst ra Götaland och i Uppsala utveck-
las ett program för traumabehandling 
av barn under 13 år.

Den befintliga verksamheten för 
vuxna förstärktes också under året, 
bland annat genom inrättandet av 
filialer till centren i Umeå och Luleå, 
dit resvägen ofta är mycket lång för 
patienterna.

Totalt 18 529 behandlingstimmar 
utfördes 2017.

2 003 
patienter har fått vård vid våra 

behandlingscenter 

519 
patienter har fått hjälp via 

Röda Korsets vårdförmedling

899
personer har fått hjälp med  

resa för att kunna återförenas 
med sina familjer

Vattengymnastik gör skillnad för 
patienterna på våra behandlingscenter.
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Medmänsklighet i ord 
och handling

Runt om i Sverige arbetar Röda Korset med hälsofrämjande aktiviteter för att bryta 
ofrivillig isolering och stärka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Genom att 

erbjuda mötesplatser för människor stärker vi delaktighet i samhället. Med psykosocialt 
stöd bidrar vi till att stärka människors förmåga att hantera påfrestande händelser. 

I Södertälje bjuder Röda Korset in till konstskapande. 
Inne på Skaparverkstan spirar kreativiteten.

H Ä L S A  O C H  D E L A K T I G H ET
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Fjällvandring var en ny upp levelse 
för flera av deltagarna i nätverket 

Vän i Umeås sommarutflykt. 

Fjäll, kompisar och frivillighet
– Det här är människor som troligtvis aldrig 
hade träffats annars. Svenskfödda och nyan-
lända. Nu stod de sida vid sida och hjälptes 
åt med att ta sig upp för ett fjäll, berättar Åsa 
Norin i nätverket Vän i Umeå, som med stöd 
från Röda Korset arrangerade vandringar i 
Västerbottens fjällvärld sommaren 2017. 

Insatsen är en av många som arrangera-
des runt om i landet under året, med syfte att 
bistå asylsökandes och nyanländas integra-
tion i Sverige. 

I Örebro satsades det på att erbjuda men-
torskap för nyanlända, i Gävle stod barn i 
fokus och Röda Korset Ungdomsförbundet 

ordnade kompisgrupper för unga. 
– Mest av allt lär vi känna varandra, och 

vi vet hela tiden att det finns folk som tänker 
på oss och som vill besöka oss varje vecka, 
berättar Hamid, som är ensamkommande 
från  Afghanistan och med i en kompisgrupp i 
Värmdö.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (MUCF) bidrog till insatsen med 
15 miljoner kronor. 

Totalt deltog 52 000 personer i de olika 
verksamheterna, i 95 kommuner. 3 000 vo-
lontärer var engagerade, varav 765 var nya 
2017. 

R Ö D A  K O R S E T  I  S V E R I G E

”Utan er hade jag blivit galen”
Att sitta i förvar är tufft. Det vet Max Al-Jas-
haami, 25 år. Trots att tiden i Migrationsver-
kets förvar ska vara så kort som möjligt blev 
han kvar i sex månader. Besöken från Röda 
Korset hjälpte honom att stå ut. 

– Det var en hemsk, fruktansvärd period. 
Jag levde inte. Hade jag inte fått ta emot be-
sök hade jag blivit galen. 

Max hamnade på förvaret efter att ha 
tackat nej till Migrationsverkets erbjudande 
om en biljett tillbaka till Irak – hemlandet 
som han flytt från för att finna tryggheten i 
Sverige. Att återvända var otänkbart. 

– Jag kunde inte åka tillbaka, säger han. 
Där finns ingen säkerhet. 

Frivilliga från Röda Korset har besökt 
människor som frihetsberövats i 20 år. Syftet 
är att motverka isolering och erbjuda med-
mänskligt stöd.

– Vi möter alla sorters känslor. Många 
är ledsna, frustrerade och arga. Några har 
självmordstankar. Ofta är vår roll att bara 
finnas där och lyssna, säger Tove Kopperdal, 
en av Röda Korsets volontärer. 

– När vi lyssnar på frustrationen och  ilskan 
övergår ofta känslorna i ett slags lugn, säger 
en annan volontär, Eric Röst. 

De har tillsammans besökt förvarstagna 
i flera år. De kommunicerar på svenska, 
 engelska och har lärt sig mängder av häls-
ningsfraser på världens alla språk. 

– Men lika ofta kommunicerar vi utan 
ord. Det kan vara genom en stöttande hand 
på en axel eller genom att sitta bredvid 
 varandra och skratta åt samma film. Det är 
också ett möte som kan betyda jättemycket 
för någon, säger Eric. Eric Röst, Max Al-Jashaami 

och Tove Kopperdal. 

32 000
volontärer jobbade  

ideellt för Röda Korset  
runt om i landet 2017

52 000
asylsökande och nyanlända 

har deltagit i vår landsomfat-
tande integrationsinsats

131
lokalföreningar i landet  
har haft verksamhet för  
ensamkommande unga
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Låt familjer leva tillsammans!
Röda Korset arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare i 

frågor  som rör respekten för varje människas värde i humanitära kriser. 
Vi sprider också kunskap om vårt arbete och situationen i katastrofer. Den 
tillfälliga asyllagen och rätten till familjeåterförening var två frågor som fick 

uppmärksamhet under året.

Bloggaren Therese Lindgrens praktik hos Hans 
Lindström på Röda Korsets familjeåterförenings-
enhet var en del av en kampanj hösten 2017 där 
vår breda verksamhet  presenterades. 1,6 miljoner 
människor nåddes av den digitala kampanjen!

K U N S K A P  O C H  P Å V E R K A N
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K U N S K A P  O C H  P Å V E R K A N 

HUR PÅVERKAR VI?
 Vi strävar efter att beslutsfattare och opinionsbildare 

alltid ska agera med fokus på människor i utsatta situationer 
och med full respekt för de humanitära principerna. Vi riktar 
oss till regeringen, politiska partier, departement och 
myndigheter och samarbetar med andra organisationer och 
aktörer. 

Röda Korset efterfrågas ofta som experter. Vi 
publicerar rapporter, lämnar remissyttranden, skriver 
pressmeddelanden, debattartiklar, insändare och deltar i 
debatter. Rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinci-
per styr påverkansarbetet.

Under 2017 togs en ny påverkansstrategi fram för att 
förstärka arbetet.

HUR SPRIDER VI KUNSKAP?
Rödakorsrörelsens unika närvaro i 191 länder gör 

att vi besitter stor kunskap om situationen i pågående kriser 
och konflikter.

För att öka kunskapen bland allmänheten om vår 
verksamhet och vikten av att stödja människor i kris gör vi 
flera olika insatser. 

Röda Korsets hemsida uppdateras med relevant 
information om vad vi bidrar med runt om i världen, vi 
kommunicerar via sociala medier och vår tidning Henry  
samt syns i media.

TVÅ VIKTIGA PÅVERKANSFRÅGOR 2017

tydliggjort vikten av att utvärdera konsekven-
serna av den tillfälliga lagen och avser att 
göra en egen utvärdering av den. 

Vi möter förtvivlade unga människor som 
riskerar utvisning till osäkra och konflikt-
drabbade länder. När det gäller Afghanistan 
har vi drivit frågan om att helt upphöra med 
tvångsutvisningar till landet på grund av den 
svåra konflikten. Detta har framförts till både 
förre migrationsminister Morgan Johansson, 
Heléne Fritzon samt till Migrationsverkets ge-
neraldirektör Mikael Ribbenvik.

 Den ökade psykiska ohälsan har varit en 
stor fråga under året där vi aktivt bedrivit på-
verkansarbete och fört dialog med berörda 
myndigheter och departement.

Vårt budskap under Almedalsveckan 2017 
syntes på vita skjortor runt om i Visby.

Den tillfälliga asyllagen
Röda Korset påtalar ständigt de konsekven-
ser vi möter varje dag i vår verksamhet – allt 
ifrån familjer som inte kan återförenas, tids-
begränsade uppehållstillstånd till grupper 
som med den tillfälliga asyllagen från 2015 
inte får skydd i Sverige. 

I april 2017 skrevs bland annat ett öppet 
brev till ombuden vid den socialdemokra-
tiska partikongressen. Där pekade vi på tre 
allvarliga konsekvenser av den tillfälliga la-
gen: rätten till familjeåterförening äventyras, 
ovisshet bidrar till ökad psykisk ohälsa och 
att fler tvingas ut på livsfarliga resor för att 
nå Europa och Sverige. 

Vi har synliggjort vår position genom 
medverkan i två statliga utredningar och 
framgångsrikt drivit asyl- och familjeåterför-
eningsärenden. Frågan har tagits upp med 
migrationsminister Heléne Fritzon och vi har 

Internationell humanitär rätt
Den främsta orsaken till att människors ut-
satthet och lidande är så omfattande i da-
gens konflikter är bristande respekt för kri-
gets lagar, den internationella humanitära 
rätten. Under politikerveckan i Almedalen 
var detta vårt huvudtema. Under rubriken 
”Även krig har regler” lyfte vi frågan i semi-
narier, intervjuer och bilaterala möten. Vår 
monter fylldes av en utställning om krigets 
lagar.

Den tillfälliga asyllagens  konsekvenser är en 
viktig  påverkansfråga för Röda Korset.
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Första hjälpen räddar liv

Under 2017 fanns 40 första hjälpen- 
grupper i Sverige och en satsning på att 
 etablera flera inleddes. 

Lokala informatörer utbildades för att 
kunna sprida kunskap om första hjälpen och 
hur liv kan räddas, bland medmänniskor i 
deras närhet. 

15 200 personer fick utbildning i första 
hjälpen, där nyanlända var en prioriterad 
grupp under året. 

Röda Korset gav också utbildningar i för-
sta hjälpen till företag och organisationer.

Röda Korsets humanitära uppdrag är att för-
hindra och lindra mänskligt lidande. Vi har i 
uppgift att samverka med myndigheter i sam-
band med olyckor, kriser och katastrofer. Det 
är en stödjande och kompletterande roll. Men 
vi väntar inte på att myndigheter kallar. Ser 
vi att någon behöver stöd agerar vi. En viktig 
kunskap då är att kunna ge första hjälpen.

Ett av Röda Korsets mest grundläggande uppdrag är att ge och 
lära ut första hjälpen. Våra volontärer över hela världen står 
redo att rädda liv såväl i krig och konflikt som vid katastrofer 
och olyckor. 

Ladda ner vår app: 

Röda Korset Första 
hjälpen. Finns för iOS 
och Android.

På plats vid terrordådet

2017 fanns vi på plats på konserter och sport-
evenemang, som Lidingöloppet. En stor och 
viktig insats gjordes efter terrordådet på 
Drottninggatan i Stockholm i april. Genom 
snabbt agerande kunde människor som var 
skadade och chockade få hjälp och samtals-
stöd av volontärer ute på stan. 

40 första hjälpen-grupper finns i Sverige, 
redo att agera i händelse av kris.
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F Ö R S T A  H J Ä L P E N

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. 

Om du känner normal andning – lägg personen i stabilt  sidoläge 
och ring 112. 

Om personen inte andas eller andas onormalt, ring 112. Be om 
möjligt någon hämta hjärtstartare. Starta hjärt-lungräddning enligt 
nedan.

3. Gör 30 st bröstkompressioner
Tryck bestämt ned bröstbenet, mitt på bröstkorgen, och släpp sedan 
upp. Tryck hårt och snabbt 30 gånger.

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

5. Fortsätt att växla mellan 30 st kompressioner 
och 2 st inblåsningar
Om ni är flera som kan hjälpa till, byt av varandra efter 2 minuter. 
Om en hjärtstartare är hämtad, låt en person sätta igång den enligt 
instruktioner medan en annan fortsätter med hjärt-lungräddning tills 
startaren kan tas i bruk.

6. Fortsätt till:
personen visar livstecken.
ambulans eller räddningspersonal tar över.
någon annan tar över.

SÅ FUNKAR FÖRSTA HJÄLPEN
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Så här används pengarna1

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

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

INSAMLINGSKOSTNADER 
Kostnader för insamling uppgick till 89 MSEK. Under året gjordes sats-
ningar på ökad digital effektivitet och rekrytering av månadsgivare  lik-
som kampanjer för att öka intäkter och stärka vår transparens kring 
redovisning av resultat. 

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

556 MSEK326 MSEK

FÖRDELNING AV KOSTNADER

n Nationellt arbete n Insamlingskostnader

57 MSEK

n Internationellt arbete n Administration
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45%
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32%
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n Lokala intäkter

36%

64%

31%

3%

41%

21%
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KOSTNADER | 1 028 MSEK

INTÄKTER | 1 028 MSEK

HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA
Drygt 1/3 av intäkterna till verksamheten kommer via Röda Korsets 
lokala föreningar runt om i landet, från lokal insamling och försälj-
ning.

FÖRDELNING AV INTÄKTSTYPER
Den största intäktstypen till verksamheten är bidrag, framför allt 
från kommun, landsting och stat. Omkring 1/3 av intäkterna utgörs 
av gåvor, från privatgivare och företag.

1 De ovan presenterade intäkterna och kostnaderna rör både Svenska Röda Korset nationellt och de lokala föreningarna. I Röda Korsets årsredo-
visning 2017 presenteras enbart de siffror som som rör Svenska Röda Korset nationellt. 

n Bidrag
n Gåvor
n Nettoomsättning
n Medlemsavgifter
n Övriga intäkter
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E K O N O M I

Sju miljoner i pant!
ICA har på flera sätt bidragit till Röda Kor-
sets verksamhet under året. Med ett stort en-
gagemang för sociala frågor har det både 
centralt och hos enskilda handlare gjorts 
satsningar för att stödja våra insatser. ICA:s 
kunder bidrog med 7,6 miljoner kronor ge-
nom pantknappen till stöd för Röda Korset. 
Nytt rekord! 

ICA Supermarkets butiker har under året 
uppmuntrat till lokalt engagemang mellan 
handlare och Röda Korsets lokalföreningar. 
Kampanjen kallades ”En god handling” och 
gav 3,7 miljoner kronor. Varmt tack!

ICA:s pantknapp gav Röda Korset 7,6 miljoner kronor!

Träffpunkt i Tynnered
Tack vare värdefullt stöd från Svenska Post-
kodLotteriet har en viktig mötesplats skapats i 
Tynnered, Göteborg. Här får boende i områ-
det chans att träffas och diskutera hur de vill 
utveckla sin stadsdel. Mötesplatsen har drivits 
i tre år tillsammans med Rädda Barnen. Från 
2018 drivs verksamheten av en nystartad rö-

Zozan Hussein och Röda Korsets övriga 
värvare gör ett viktigt arbete för att öka 

privatpersoners stöd till Röda Korset. Vid 
slutet av 2017 hade vi 89 260 månadsgivare! 

Ökningen i intäkter var 18 procent. 

Familjekvällar, diskussioner och lek. 
Mötesplatsen i Tynnered är till  

för alla i området.

dakorsförening i området som samarbetar 
med stadsdelsförvaltning, bostadsbolag och 
andra lokala aktörer.

Svenska Postkodlotteriet och alla dess lott-
köpare bidrog med 25 miljoner värdefulla 
kronor i basstöd till Röda Korset 2017.

Tack för alla bidrag!

Våra sponsorer, företagspartners och givare gör Röda Korsets 
arbete för utsatta människor möjligt. Nedan presenterar vi ett 
urval av det stöd vi fick under året! Läs mer om hur vår verk-
samhet finansieras i Röda Korsets årsredovisning 2017.

gav H&M Foundation i bidrag 
till Röda Korset 2017. Ett bety-
delsefullt stöd till vårt arbete 

såväl internationellt som 
nationellt!

5.5 miljoner 



TACK FÖR ERT STÖD!

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

Arlanda Express | Bokningsbolaget | BR | Canon | Danone | Efva Attling | Euroflorist | Hertz
Humanfonden | innocent | JM | KFX HR-partner | Kraftringen | Linklaters | Ramlösa

Skanska | Toyota Material Handling | Veidekke | Viking Line | Wallenius Lines

Tack till Röda Korsets katastrof partners som ställer upp med 
engagemang och kunnande vid samhällskriser i Sverige.

Arlanda | Hertz | Landvetter Airport | Preem | Radisson Hotell | SJ | Svensk Krisledning      
 


