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INLEDNING 

 

Stämman i Björneborg år 2005 beslutade att en partnerskapspolicy läggs upp för Röda Korset 

under stämmoperioden 2005–2008. Målet för policyn är att styra och fastställa de strategiska 

valen för Röda Korset såväl inom den interna och externa samverkan som för partnerskaps-

verksamheten.  

 

För att staka ut partnerskapspolicyn tillsatte organisationsstyrelsen våren 2006 en arbetsgrupp 

med Kalevi Kivistö som ordförande samt styrelseledamot Sami Matikainen, Tavastlands di-

strikts ordförande Pirkko-Liisa Ollila, räddningsöverdirektör Pentti Partanen från inrikesministe-

riet, kontaktdirektör Anne Santamäki från S-gruppen, vice verkställande direktör Harri 

Saukkomaa från Yhtyneet Kuvalehdet, generalsekreterare Kristiina Kumpula från centralbyrån, 

verksamhetsledare Arja Vainio från Sydöstra Finlands distrikt och kommunikationsdirektör 

Hannu-Pekka Laiho från centralbyrån som medlemmar.  

 

Arbetsgruppen samlades från hösten 2006 till början av år 2007 sammanlagt fem gånger och 

hörde varje gång utomstående experter från statsmakten, privata sektorn och organisations-

världen. 

 

Målet för policyprocessen är att dels förtydliga Röda Korsets roll som myndigheternas med-

hjälpare, dels bistå Röda Korset också när organisationen samarbetar med andra aktörer för 

att förverkliga sitt syfte.  

 

Röda Korsets roll som aktör och nätverkare för medborgarsamhället har öppnat många nya 

samarbetsformer. På riksnivå har Röda Korset etablerat partnerskapsliknande samarbete med 

de s.k. stora hjälporganisationerna, och på lokalnivå en mycket nära samverkan kring olika 

aktiviteter med organisationer och församlingar. 

 

De senaste årens debatt om företagens samhälleliga och sociala ansvar och deras egna linje-

dragningar kring ämnet har ökat företagens intresse för samarbete med den tredje sektorns 

aktörer och även Röda Korset. 

 

Enligt de flesta sakkunniga som forskat i partnerskap är verksamheten som modell en ytterst 

krävande form av samarbete. Det är fråga om ett nytt betraktelsesätt som kräver att organi-

sationen både lär sig och tydligt anger på vilken nivå och med vilken målsättning partnerskap-

en tas fram och verkställs. På grund av sin krävande natur är partnerskapet och dess policy 

alltså snarare ett levande arbetssätt som styr samarbetet och verksamheten än ett regelverk 

eller en modell på papper. 

 

I allmänhet avviker partnerskapet radikalt från en organisations traditionella handlingssätt, det 

gäller även Röda Korset. För att kunna omfatta partnerskapet måste organisationen analysera 

och synliggöra sina sedvanor och de förändringar partnerskapet medför. Partnerskapet med 

kringaktiviteter förutsätter av organisationen att den är kritisk, att den gör intressegrupps- och 

konkurrensanalyser och att den har klara egna visioner för framtiden.  
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PARTNERSKAP ÄR EN MODELL FÖR SAMVERKAN 

 

Samarbetet mellan organisationer har blivit ett villkor för framgångsrik verksamhet både inom 

den privata och den offentliga sektorn. Organisationssamarbetet har en lång historia. Bekanta 

och traditionella men sinsemellan avvikande samarbetsmodeller är till exempel underleverans, 

samföretag, central upphandling, administrativ samordning, programsamarbete, samarbets-

protokoll, arbetsgruppsarbete, nätbildning och partnerskap. 

 

Partnerskap anses vara svårgestaltat men det finns också enkla beskrivningar av ämnet. Part-

nerskap har jämförts med äktenskap som ju likaså innefattar ett specifikt område, delade mål-

sättningar, ömsesidig bundenhet, delade resurser, nära samarbete och informationsflöde. 

 

Yrjö Engström som är professor på centret för verksamhetsteori och utvecklande arbetsforsk-

ning vid Helsingfors universitets pedagogiska institution definierar partnerskap som en långva-

rig allians med hjälp av vilken de involverade organisationerna försöker få kontrollen över en 

strategiskt betydelsefull utmaning. Utmaningen kan vara en ny krävande produktgrupp, ett 

marknadsgebit eller, såsom framför allt inom den offentliga sektorn, ett komplicerat samhälls-

problem. Partnerskapet skiljer sig dock till och med från en krävande produktutvecklingsar-

betsgrupp genom att (a) för samverkan finns ingen utsatt tid, (b) samverkan är inte represen-

tativ, den ska genomsyra hela organisationen eller åtminstone en stor del av den, (c) den ak-

tuella utmaningen är så omfattande och mångformig att det inte lönar sig att alltför drastiskt 

lösgöra den från partnerskapsorganisationernas helhetsstrategi. 

 

Partnerskap är en aktiv och medveten process där parterna samverkar ömsesidigt och där rol-

lerna och ansvaret har delats. Samarbetet grundar sig på gemensamma handlingslinjer och 

mål, fastän partnernas egna intressen och nyttan av samarbetet skulle avvika. Samarbetsre-

lationen kräver ansvarsfullhet och öppenhet av partnerna. 

 

Med strategiskt partnerskap avses ett företagsrelaterat tätt affärssamarbete där två parter slår 

ihop sin kompetens inom strategiska områden, även med avkall på konkurrensläget. 

 

I och med den offentliga och den tredje sektorns inträde har begreppet strategiskt partnerskap 

utvidgats. Strategiskt partnerskap kan också ingås kring begränsade helheter och program. 

 

Det framgångsrika och långsiktiga Norra Karelen-projekt som startades inom den tredje sek-

torn i början 1970-talet är ett utmärkt exempel på lyckat partnerskap. Projektet togs fram 

eftersom männens dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar speciellt i norra Karelen internationellt 

sett var synnerligen hög. En central ställning under projektet hade hälsovården (folkhälsoarbe-

tet, företagshälsovården, sjukhusen), den allmänna hälsofostran och kommunikationen 

(radion, teven, pressen, tidskrifterna och affischerna i hälsofostran, videorna), skolverket 

(ungdomsprojekten och kontakten med föräldrar), organisationerna (hjärtföreningarna, mar-

torna, idrottsföreningarna), näringslivet (butikerna, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin) 

samt kommunerna och statsmakten. Tack vare projektet har man i tre decennier lyckats 

minska på hjärt- och cancerdödligheten.  

 

 

RÖDA KORSETS PARTNERSKAPSSAMARBETE 

 

Finlands Röda Kors har under sin 130-åriga historia haft, speciellt här hemma men även utom-

lands, en mängd olika samarbetsmodeller och –projekt som enligt dagens mått kan kallas för 

partnerskap. Utgångspunkten har varit att inom ramen för det egna mandatet och de egna 

resurserna hjälpa behövande. I och med partnerskapsprogrammen har Röda Korset skaffat sig 

aktiviteter och kunskaper som fortfarande hör till organisationens hörnstenar, såsom exempel-

vis blodtjänsten och specialkompetensen inom hjälpverksamhet.  

 

Som myndigheternas medhjälpare har Finlands Röda Kors ett betydande samarbete med 

kommunerna, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbetsministeriet och utri-
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kesministeriet. FRK samarbetar intimt med räddningsmyndigheterna på riks-, regional och lo-

kal nivå samt inom utbildningen i humanitär rätt med universiteten och försvaret. 

 

FRK har ingått samarbetsavtal om utvecklingssamarbete med utrikesministeriet. Avtalet ger 

FRK en större frihet att använda ministeriets bidrag men ökar samtidigt ansvaret för kvalitets-

kontroll. Till de genomgående inslagen i partnerskapsprojekten hör bl.a. milleniemålsättning-

arna och jämlikhetsfrågorna som uppmärksammas särskilt inom kvalitetskontrollen.  

 

Samarbetet med ministerier och myndigheter grundar sig dock oftast mer på det mandat som 

fastställs i förordningen för Finlands Röda Kors och mindre på partnerskapsavtalen. 

 

De största partnerskapsprojekten för Finlands Röda Kors på riks-, regional och lokal nivå har 

under de senaste åren på ett eller annat sätt anknutit till sysselsättningsprojektet för långtids-

arbetslösa och till arbetet bland invandrare.  

 

Equal-projektet Spring som genomfördes åren 2001–2005 och finansierades av Europeiska 

socialfonden var ett partnerskapsprogram för att ta fram nya metoder och lösningsmodeller 

som förebygger och stoppar diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden.  

 

Projektet Response som år 2004 tog över efter Spring hjälper de sociala företagen och organi-

sationer som arbetar enligt samma koncept att bättre nå sina affärsmässiga och samhälleliga 

mål. Syftet är att främja de svårt sysselsattas ställning på arbetsmarknaden och göra det möj-

ligt att utvärdera verksamhetens effekter. Ett bra exempel på regionalt partnerskap är Egent-

liga Finlands distrikts EQUAL-projekt som har samhällelig och yrkesmässig integration av asyl-

sökande som mål.  

 

Av de lokala partnerskapsprojekten kan till exempel nämnas ungdomsprojektet Linssi i Lojo 

och Kotopolku-projektet i Tammerforsnejden. 

 

I bredare skala kom företagssamarbetet igång år 2003 då FRK slöt avtal med sina huvudsam-

arbetspartner, S-gruppen och Yhtyneet Kuvalehdet. De treåriga avtalen förlängdes i början av 

år 2006 med en ny treårsperiod, samtidigt kom också Tapiola-bolagen med som huvudsamar-

betspartner.  

 

Avtalen om företagssamarbete har byggts upp så att huvudsamarbetspartnerna stöder varsin 

kärnverksamhet inom FRK. S-gruppens eget projektområde är "medlemskap", Tapiolas "vän-

verksamhet" och Yhtyneet Kuvalehdets "kampanjföring". 

 

Företagssamarbetet har gett tydliga resultat både på riksnivå och lokalt. Röda Korsets lokalav-

delningar har årligen fått över 5 000 nya medlemmar. Nya frivilliga har gått med i deras vän-

verksamhet som vunnit stor publicitet över hela landet bl.a. via tidskrifter. Samverkan har 

även inspirerat till betydande riksomfattande och lokalt anknutna aktiviteter utanför de offici-

ella avtalen. Exempelvis Trygghetspass-utbildningen utvecklades i samråd med S-gruppen. 

Många lokalavdelningar har också fått tilläggsresurser för sin verksamhet genom olika evene-

mang och insamlingar.  

 

 

INDELNINGEN AV PARTNERSKAPSPROJEKT 

 

Det är både krävande men samtidigt mycket viktigt för Röda Korset att staka ut åtgärder och 

mål för partnerskap, eftersom dess organisationsstruktur med tre nivåer ställer sina egna ut-

maningar för att planera och genomföra samarbetet. Avdelningarna och distrikten har lokala 

och regionala partnerskapsprojekt vars sammankoppling med de riksomfattande partner-

skapsavtalen kan vara svårt, ibland rentav omöjligt. Detsamma gäller centralbyråns riksomfat-

tande och stundom också dess internationella partnerskapsprojekt, vilka nödvändigtvis inte 

alltid har någon förankring i verksamheten på det lokala planet.  
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Partnerskapsprojekten kan betraktas från flera olika utgångspunkter som var och en alltid er-

bjuder en ny synvinkel eller rentav förändrar karaktären på projektet.  

 

Partnerskapsprojekten kan indelas i två grupper: 

 

1) partnerskap som leds och administreras av FRK 

2) partnerskap där FRK är med som part 

 

Partnerskapsprojekten kan också grupperas enligt: 

 

1) lokalt partnerskap 

2) riksomfattande partnerskap 

3) internationellt partnerskap 

 

Partnerskapsprojekten kan drivas: 

 

1) med den offentliga sektorn 

2) med den privata sektorn 

3) med organisationssektorn, och 

4) internt inom Röda Korset 

 

Partnerskapsprojekten kan vara av operativt, taktiskt eller strategisk slag beroende på deras 

innehåll, mål och utsträckning i tid. 

 

Myndighetsrapporterna tar alltjämt i en mycket liten omfattning upp nya samarbetsformer eller 

partnerskapsprojekt med organisationer inom den tredje sektorn. Inrikesministeriets medbor-

gar- och medborgarorganisationsstrategi 2006–2007 nämner inte organisationssamarbetet på 

partnerskapsnivå utan talar i stället främst om hörande av medborgarna och medborgarinfly-

tande. Ministeriet vill öka medborgarnas möjligheter till inflytande men i praktiken är det riks-

dagen som enligt den representativa demokratin har den slutliga makten och bestämmande-

rätten exempelvis inom lagstiftning. 

 

Också i slutrapporten av kommissionen för Medborgarsamhälle 2006 konstateras att myndig-

heterna förhåller sig mycket reserverat till samarbete med organisationer. Organisationerna 

klassas inte så sällan antingen som sakkunniga eller som serviceproducenter. Enligt rapporten 

är hörandet och deltagandet oftast skenbart utan något egentligt inflytande. Med tanke på väl-

färdssamhällets och den tredje sektorns verksamhetsmöjligheter kunde ett strategiskt partner-

skap dock tillföra välfärdssektorn positiva långsiktseffekter och ökade resurser. Rapporten vi-

sar att organisationerna uppskattar partnerskapsverksamheten som problemlösningsmodell 

mer än vad myndigheterna gör.  

 

 

NYTT INFLYTANDE GENOM PARTNERSKAPSPROJEKT 

 

Ur FRKs synvinkel får partnerskapet större betydelse. Resursknappheten, effektivitets- och 

produktivitetskraven, servicen i glesbygder och utmaningarna för den mänskliga välfärden 

kommer att kräva ett nytt arbetsgrepp. Partnerskap är en av de tillgängliga möjligheterna.  

 

I glesbygdsområden med utflyttningsöverskott har man redan prövat på samarbete och part-

nerskap mellan den offentliga sektorn och organisationerna. Till exempel i nordöstra Österbot-

ten och Lappland har resultaten varit uppmuntrande. I trakten av Kemijärvi, Pelkosenniemi, 

Salla och Savukoski genomfördes med stöd av Penningautomatföreningen åren 2003–2006 

projektet "Elävää elämää keskellä kylää" (levande liv mitt i byn). Målet var att genom en ef-

fektivare frivilligverksamhet förbättra invånarnas livskvalitet och ork. Projektet gav vid handen 

att frivilligverksamheten är en viktig del av välfärdsnätverket.  
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Förändringarna i åldersstrukturen och arbetslivet kommer att påverka också den traditionella 

frivilligverksamheten och frivilligheten. Organisationerna är tvungna att i framtiden granska 

både sina administrativa stödtjänster och sin programservice ur ett nytt perspektiv. Sannolikt 

är till exempel att rödakorsavdelningarna bildar större regionala samarbetsområden med bara 

en servicepunkt för ekonomiförvaltning. Avdelningarna kommer också att samarbeta allt tätare 

inom det praktiska hjälpararbetet. 

 

Den offentliga sektorns, företagens och frivilligorganisationernas partnerskapsprojekt kan 

framdeles ha en lika stor effekt på medborgarnas välbefinnande som de haft.  

 

 

RIKTLINJER FÖR RÖDA KORSETS PARTNERSKAP 

 

Enligt stämmans beslut har partnerskapspolicyn som mål att förtydliga Röda Korsets samver-

kan med myndigheterna, den övriga offentliga sektorn, de andra organisationerna och företa-

gen. Policyn försöker också klarlägga arbetsfördelningen och verksamheten inom Röda Korset 

då partnerskap etableras.  

 

Värdegrunden och målen för partnerskap 

 

1) Det främsta kriteriet för partnerskap är kopplat till Röda Korsets mandat och etiska värde-

grund. Organisationen kan inte samarbeta med partner vars verksamhet eller anseende står i 

strid med internationella rödakorsrörelsens principer och regler. Partnernas verksamhet måste 

också stämma överens med Finlands Röda Kors egna regler och principer.  

 

Målet för humanitet är att skydda liv, hälsa och människovärde och lindra lidandet i världen. 

Humaniteten främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla 

folk.  

 

Opartiskhet betyder att Röda Korset arbetar uteslutande för att lindra mänskligt lidande utan 

att göra åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällsställning eller politiska åsikter.  

 

Neutraliteten har att göra med tillit. För att bevara allas förtroende och kunna hjälpa offren tar 

organisationen inte ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ras, religion eller 

ideologi. 

 

Självständighet innebär oavhängighet. Röda Korset är självständigt. Även om de nationella 

föreningarna är statmakternas medhjälpare och underställda sitt lands lagar, ska de behålla en 

oavhängighet som tillåter dem att alltid handla enligt Röda Korsets principer.  

 

Frivilligheten förverkligas i och med att Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjäl-

viskt ger sin hjälp. 

 

Enligt principen om enhet kan det i varje land endast finnas en rödakorsförening, och den ska 

vara öppen för alla och dess verksamhet ska omfatta hela landet. Det här betyder att partner-

skapsprojekten på organisationens olika nivåer bör synka med varandra och att de varken på 

riksplanet eller lokalt kan strida mot varandra. 

 

Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är världsomfattande. De nationella före-

ningarna har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra. Partnerskapet ska alltså  

 

även betraktas ur hela rörelsens synvinkel. 

 

Ett resultatrikt partnerskap baserar sig alltid på förtroende och öppenhet. Det gäller såväl 

nyckelpersonerna inom verksamheten som organisationerna. 
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Praktisk verksamhet 

 

2) De som deltar i partnerskap och deras gemensamma mål ska rätta sig efter Röda Korsets 

humanitära värderingar och målsättningar och samarbetet ska grunda sig på Röda Korsets 

kärnuppgifter eller på stöd för dessas genomförande.  

 
3) Det primära målet för Röda Korsets partnerskap är att öka effekterna av hjälparbetet. Detta 

kan åtgärdas bland annat genom större kunskapskapital, mervärde och ekonomiska resurser.  

 

4) För partnerskapssamarbete uppställs tydliga gemensamma mål och skapas system både för 

att genomföra verksamheten och förmedla information.  

 

5) Om partnerskapet upprättas ett skriftligt avtal där man så täckande som möjligt fastställer 

bland annat föremålet för samarbete, målet, intentionen, parternas skyldigheter och ansvar, 

avtalets giltighetstid och hävande, sekretessen och metoderna för utvärdering och mätning av 

resultaten. 

 

6) De allmänna riktlinjerna för Röda Korsets riksomfattande, regionala och lokala partner-

skapsavtal utformas av styrelsen. 

På operativ nivå undertecknas de riksomfattande avtalen om partnerskap av generalsekrete-

raren eller en av henne befullmäktigad verksamhetsdirektör. Generalsekreteraren rapporterar 

för styrelsen om de partnerskapsavtal som är under beredning och ger styrelsen regelbundet 

sin översikt över resultaten och verksamheten för de avtal som är i kraft. 

Distrikten och avdelningarna förhandlar med generalsekreteraren om de partnerskapsavtal 

som är under beredning redan i planeringsskedet så att de färdiga avtalen följer styrelsens 

allmänna riktlinjer och inte strider mot övriga gällande avtal. 

Partnerskapsavtalen på distriktsnivå godkänns av distriktsstyrelsen och på avdelningsnivå av 

avdelningsstyrelsen.  

 

7) För de riksomfattande partnerskapsavtalen upprättar centralbyrån tillsammans med di-

strikten en verksamhetsplan som ska omsätta partnerskapet till praktisk handling. I planen 

fastställs även målen, ansvaret, resurserna och tidtabellen för den operativa verksamheten. 

 

8) Finlands Röda Kors har i sina avtal om partnerskap skrivit in att det beaktar internationella 

rödakors- och rödahalvmånerörelsens rekommendationer för partnerskap (Policy for Corporate 

Sector Partnership) och de år 1991 utfärdade rekommendationerna för användningen av Röda 

Korsets emblem. 

 


