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Snabborientering till kontaktpersonen  
för mångkulturell verksamhet

Rollen som kontaktperson för mångkulturell verksamhet

Mångkulturell verksamhet sätter färg på avdelningen. De frivilliga inom den mång-
kulturella verksamheten medverkar i att främja likställdhet och bygga upp ett plu-
ralistiskt samhälle. 

I egenskap av kontaktperson för mångkulturell verksamhet har du som mål att 
främja likställdhet och förebygga rasism vid avdelningen, styrelsen och den övriga 
avdelningsverksamheten. Du samordnar och utvecklar avdelningens mångkulturel-
la verksamhet och ansvarar för verksamhetens kontinuitet. Du skolar in och stödjer 
de frivilliga samt bidrar med en mångkulturell synpunkt till hela avdelningen.

Du har också till uppgift att informera såväl styrelsen, de olika verksamhetsgrup-
perna som de frivilliga inom den mångkulturella verksamheten om frågor kring den 
mångkulturella verksamheten. Du ger idéer och stödjer samarbetet mellan de olika 
verksamhetsgrupperna och förbereder på så sätt avdelningen att välkomna invand-
rare till verksamheten. 

Avdelningen kan ha flera ansvariga frivilliga inom den mångkulturella verksamhe-
ten. Du skapar ett team med dem. 

Kontaktpersonen för mångkulturell verksamhet får stöd av

• Avdelningens styrelse
• Faddern som distriktet utsett för avdelningen
• Ansvarspersonen för mångkulturell verksamhet i distriktet

Uppgifter 

Obligatoriska
• Främja likställdhet och förebygga rasism vid avdelningen, styrelsen och den  
 övriga avdelningsverksamheten

• Samordna och utveckla avdelningens mångkulturella verksamhet och ansvara för  
 verksamhetens kontinuitet 

•  Verka som koordinator för ledarna i grupperna för mångkulturell verksamhet och  
 delegera ansvar till andra frivilliga

•  Samordna kommunikationen mellan grupperna och avdelningens styrelse



Snabborientering till kontaktpersonen för mångkulturell verksamhetFinlands Röda Kors • Organisationsutbildning 2014 • Sida 2

Viktig information

1. Gå noggrant igenom följande

 • Likabehandlingsplan
 • Sidorna för mångkulturell verksamhet  
  i RedNet, nättjänsten för frivilliga
 •  Materialet i den kompletterande  
  utbildningen Tulijan tukena
 •  Materialet Moninaisuus alkaa meistä   
  – vinkkejä monikulttuuriseen vapaa- 
  ehtoistoimintaan
 •  Handboken Vapaaehtoisen opas –  
  kotoutumisen tukena

2. Gå gärna igenom följande

 •  Riktlinje
 •  Beskrivningar av verksamhetsformer
 •  Materialet i Vetoa! Vinkkejä vapaa- 
  ehtoistoimintaan
 •  Materialet i grundkursen för vänverk- 
  samhet

3. Dessa kan vara nyttiga

 •  Katastroffondens anvisningar och stadgar
 •  Anvisning för beredskapsplanering
 •  Regelboken
 •  RedNets avdelningskontor (blanketter,  
  verktyg, administration)
 •  Läksyhelppi – ohjaajan opas
 •  Kansainvälinen Klubi – perustajan  
  työkirja

Utbildningsväg

•  Inskolningspass på RedNet (inledning till Röda Korset)
•  Under gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset (grunduppgifter om Röda Korset  
 och avdelningen)
•  Håll flaggan högt! – Nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet (avdelningens uppgifter)
•  Den gemensamma delen av Promo-utbildningen och Promo-utbildningens del om  
 mångkulturell verksamhet

•  Vänkursen och den kompletterande utbildningen Tulijan tukena
•  Möten och utbildningar som ordnas av distriktet
•  Avdelningsforum
•  Riksomfattande utbildningsdag

Mycket önskvärda
• Samarbeta med avdelningens övriga verksamhetsgrupper och deras ledare
•  Verka som kontaktperson mot distriktskontoret, kontaktpersonen för frivillig- 
 verksamhet vid flyktingförläggningen samt utomstående samarbetspartner  
•  Samla in kontaktinformationen till de frivilliga av ledarna för verksamhetgrup- 
 perna och skicka dem till medlemsmästaren för införande i kontaktregistret

Om det finns tid
• Verka i nätverk för invandringsarbete i kommunen/regionen
•  Samordna (tillsammans med kontaktpersonen för beredskapen och/eller  
 hemlandet) avdelningens beredskap att stödja myndigheterna när kommunen  
 fattar beslutet om att ta emot kvotflyktingar till exempel vid situationer med  
 stor invandring


