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Sammandrag

Att hjälpa människor är Röda Korsets grundläggande uppgift. Röda Korsets frivilliga, förtroende-
valda och tjänstemän arbetar för humana värden, det vill säga för att skydda mänskligt liv, hälsa 
och människovärde. Vi vill förändra attityderna i samhället så att människor bryr sig mera om var-
andra och beslutsfattarna gör beslut som underlättar de hjälpbehövandes situation. I vårt arbete 
behövs också visshet om kontinuitet i fråga om aktörer och ekonomiska förutsättningar. Därför 
tar vi nu modigare tar upp missförhållanden och arbetar effektivare för att påverka beslut som är 
under beredning. 

Centrala teman

Vårt påverkansarbetes centrala teman kräver fortlöpande insatser och hör samman med vår verk-
samhets värderingar och resurser:  
1. Att främja humana värderingar och omtanke i verksamheten i hemlandet och i internationell 
 hjälp 
2. Att göra Röda Korsets grundläggande uppgift och den humanitära rätten välkänd
3. Att förbättra våra möjligheter att hjälpa

Som bilaga till denna strategi medföljer en beskrivning av fyra centrala tyngdpunkter i påverkans-
arbetet.

Målgrupper: vem vill vi påverka?

Vi finns där människorna finns och där de avgörande besluten fattas och bereds.

För att nå den stora allmänheten är traditionella media en viktig målgrupp i påverkansarbetet. 
Sociala medier och olika slags nätverk är redan nu viktiga påverkanskanaler. 

Barn och ungdomar är centrala objekt för påverkansarbetet och viktiga aktörer i vår organisa-
tion. Det är viktigt att identifiera ungdomarnas opinionsledare och påverkanskanaler och att sam-
arbeta långsiktigt med skolorna. 

Beslutsfattarna i samhället är påverkansarbetets viktigaste målgrupp: på riksnivå riksdagen, 
regeringen och ministerierna, på lokal nivå regionförvaltningen, kommunerna och kommunalför-
bund, och på båda nivåerna näringslivet och media. För att förbättra de hjälpbehövandes ställning 
behövs också samarbete med den akademiska världen, intresseorganisationer och andra organi-
sationer.

Smidigheten i vår organisations interna kommunikation betonas när vi vill göra Röda Korsets 
gemensamma röst starkare. 

Metoderna –  hur görs påverkansarbete?

Varje frivillig och anställd är Röda Korsets budbärare och påverkar hur människor upplever och vad 
de vet om Röda Korset. Vårt påverkansarbete gäller frågor som vi har kunnande om på grund av 
vårt praktiska arbete och vår erfarenhet.

Rollen som myndigheternas medhjälpare är redan i sig ett viktigt medel för påverkan.
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Insamlande, produktion och uppföljning av information
• Vi samlar och evaluerar information som är relevant för vår verksamhet
• Vi producerar bakgrundsmaterial att användas som stöd vid olika tillfällen då vi vill påverka
• Vi använder effektivt vårt interna nätverk för att producera och sprida information 

Medverkan i utvecklandet av lagstiftningen
• vi deltar med utlåtanden och ställningstaganden i beredningen av nationell och EU-lagstiftning, 
 och vid behov medverkar vi i de arbetsgrupper som bereder lagarna 
• i projekt som främjar förverkligandet av målen i vår strategi
• vi deltar vid behov också med utlåtanden och ställningstaganden i internationella organi-
 sationers rapportering

Strategiska relationer till beslutsfattare
• vi stärker goda relationer till beslutsfattare, myndigheter och opinionsbildare nationellt och 
 lokalt, och vi intensifierar samarbetet med näringslivet och andra organisationer
• sammankomster för viktiga intressegrupper, forum för inflytelserika personer på hög nivå 

Mångsidig kommunikation, ställningstagande och kampanjarbete
• vi deltar i den aktuella diskussionen och initierar själva på ett synligt sätt diskussioner på 
 hjälpbehövandes vägnar; vi ingriper i synnerhet vid lokala missförhållanden
• på avdelningsplan satsar vi på att utveckla kommunikationen och sköter om att avdelningarna 
 har förutsättningar för lokalt påverkansarbete

Samarbete med partners
• vi drar effektivare nytta av våra nuvarande partners och söker goda partnerskap inom den
 offentliga och privata sektorn samt i den akademiska världen; genom expertis av annat slag 
 och stora nätverk förbättar samarbete våra möjligheter att hjälpa

Aktiv verksamhet i den internationella rödakorsrörelsen och 
förutsättningar för ett gott påverkansarbete

Klara spelregler om beslutsfattandet
Påverkansarbetet förutsätter att uppgifter och ansvarsområden är klart definierade såväl på cen-
tralbyrån som på distrikts- och avdelningsnivå, och en beslutsmekanism som vid behov fungerar 
mycket snabbt. 

Organisationens interna information är påverkansarbetets kritiska föriutsättning 
Vi förbättrar redskap och praxis för organisationens interna information och smidigt samarbete 
mellan de olika organisationsnivåerna.  

Fortbildning i Röda Korsets principer och beredskap att påverka
Utom organisationskunnande förutsätter ett aktivt påverkansarbete även förmåga att kommunice-
ra, förhandla, uppträda och ta initiativ. I en utbildning för förtroendevalda stärker och samordnar 
vi dessa kunskaper och färdigheter. Vi ser till att det för anställda, frivilliga och personer i reserven 
regelbundet ordnas fortbildning om Röda Korsets grundprinciper och –värderingar. 

Förmåga att påverka är viktig vid rekrytering av funtionärer
Vi försäkrar oss om att alla anställda som arbetar med aktörer utanför organisationen har kunskap, 
beredskap och redskap för påverkansarbete.
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Bakgrunden tillstrategin: gör värderingarna synligare!

I nästan 150 år har Röda Korsets grundläggande uppgift varit att hjälpa människor i behov av bi-
stånd både i hemlandet och ute i världen. Röda Korset arbetar genom att ge praktisk hjälp, men 
också genom att påverka medborgarnas åsikter och samhällets beslutsfattare. Rödakors- och rö-
dahalvmånerörelsen är mycket speciell eftersom den överallt fungerar lokalt, men också verkligen 
gör det globalt.
 
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen vill öka Röda Korsets synlighet och ge-
nomslagskraft såväl på internationell som på nationell nivå. 

Även Finlands Röda Kors har vid sin stämma betonat påverkansarbetet. Senast infördes det i stra-
tegin vid stämman i Uleåborg år 2008. Visionen ”Vi är orädda och pålitliga hjälpare som står 
alla nära” skrevs in i strategin och man fastslog att målet för påverkansarbetet ska vara att synli-
gare värna om värden, att göra den humanitära rätten välkänd, stärka samarbetet med myndighe-
terna och söka goda samarbetspartners utanför organisationen. 

Styrelsen för internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) godkände i maj 2009 
federationens strategi för påverkansarbete. Strategins vision är att arbetet med att påverka be-
slutsfattare och värna om humana värderingar ständigt pågår, som en väsentlig del av 
all verksamhet. Målet med påverkansarbetet är att få beslutsfattare och opinionsledare att 
i alla situationer verka för hjälpbehövande människors bästa, och därvid respektera hu-
mana värderingar och principer. 
 
I federationens strategi definieras ansvaret att verka för humana värderingar som utgångspunkten 
för de nationella föreningarnas påverkansarbete. Detta ansvar axlas 
- genom effektiv målgruppsinriktad påverkan 
- genom påverkansarbete utgående från Röda Korsets kunskap och förmåga 
- genom samarbete i rätt tid med Röda Korsets externa samarbetspartners 

Via Röda Korsets grundläggande värderingar och principer som styr all verksamhet i organisatio-
nen förmedlas de humana värdena till frivilliga, förtroendevalda och anställda. Dessa värden är ett 
viktigt argument för människor i alla åldrar som funderar på att gå med i frivilligarbete. 

Finlands Röda Kors har alltid påverkat mera genom sin verksamhet än via kommunikéer eller ställ-
ningstaganden. Organisationens anseende och goda namn bygger också i fortsättningen på en 
effektiv och yrkeskunnig biståndsverksamhet, men som stöd i detta arbete behövs djärva och ef-
fektiva medel för påverkan. Röda Korsets neutralitetsprincip betyder inte att vi tiger, utan att vi ut-
tryckligen måste ta ställning för dem som behöver hjälp, antingen direkt tillsammans med myn-
digheter eller i offentligheten. 
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Röda Korsets grundprinciper och humana värderingar

Humanitet. 
Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som skapades ur en vilja att utan åtskillnad 
bistå sårade på slagfältet, arbetar internationellt och nationellt med att i varje läge försöka förhin-
dra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för män-
niskovärdet. Rörelsen främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mel-
lan alla folk.

Opartiskhet.
Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning 
eller politiska åsikter, och arbetar uteslutande för att lindra människors lidande utifrån deras egna 
behov, och därvid i första hand hjälpa de mest nödställda.

Neutralitet.
För att bevara allas förtroende är Röda Korset opartiskt i konflikter och blandar sig inte i menings-
skiljaktigheter som har att göra med politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi.

Självständighet.
Rödakors- och rödahalvmånerörelsen är självständig. Även om de nationella rödakors- och röda-
halvmåneföreningarna bistår statsmakterna på det humanitära området – var och en underställd 
sitt respektive lands lagar – ska de behålla en självständighet som tillåter dem att alltid handla i 
enlighet med rörelsens principer.

Frivillighet.
Röda Korset är en frivillig hjälporganisation som inte i något avseende agerar i vinstsyfte.

Enhet.
I varje land kan det endast finnas en rödakors- eller rödahalvmåneförening. Den ska vara öppen 
för alla och dess humanitära verksamhet ska omfatta hela landet.

Universalitet.
Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är en världsomfattande organisation inom vil-
ken alla nationella medlemsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra.
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Påverkansarbetets mål är att attityderna i samhället 
förändras till förmån för dem som behöver hjälp

Finlands Röda Kors påverkansarbete ingår, utöver den egentliga verksamheten, påverkan av med-
borgaropinionen och det samhälleliga beslutsfattandet (på riksnivå, regional och lokal nivå), sam-
arbete med centrala partners, mångsidig information om vår verksamhet, kampanjarbete, utnytt-
jande av rollen som myndigheternas medhjälpare på riksnivå och lokalt samt aktiv medverkan i 
internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Förutom entydigt definierade mål förutsätter ett lyckat påverkansarbete en tydlig beslutsstruktur 
och god intern information, för att påverkan ska ske i rätt tid och vara effektiv. Genom att förbätt-
ra samarbetet och informationen inom vår stora organisation med många nivåer tryggar vi förut-
sättningarna för en effektiv samhällspåverkan.

FRKs långsiktiga strategi för påverkansarbetet ökar kunskapen och insikten om behovet av sådant 
arbete och dess mål och medel, för att göra vår organisations gemensamma röst starkare. 

Syftet med ett modigare och synligare påverkansarbete på alla organisationsnivåer är 
att
•	 attityderna	i	samhället	förändras	så	att	kommunernas	och	statens	beslutsfattare	mer	
 konsekvent beaktar människor som behöver hjälp 

•	 den	stora	allmänheten,	media,	partners	och	beslutsfattare	känner	till	Röda	Korsets	
 mångsidiga verksamhet och roll, lyssnar på oss och uppfattar oss som experter inom 
 våra tyngdpunktsområden 

•	 Röda	Korsets	möjligheter	att	handla	och	hjälpa	förbättras

•	 människor	bryr	sig	om	varandra	och	ingriper	vid	missförhållanden	

Centralbyrån påverkar beslutsfattare på riksnivå, privata och offentliga finansiärer, statsförvalt-
ningen, riksdagen och riksomfattande media. Distrikten påverkar den regionala förvaltningen, re-
gionala media, företag och grupper i regionen. Avdelningarna påverkar kommunala beslutsfattare, 
lokala företag, läroinrättningar och media. 

Till de bästa påverkarna som agerar enligt vår målsättning hör aktiva och kunniga medlemmar, 
förtroendevalda och frivilliga. Ett beslut att bli medlem i Röda Korset är redan i sig ett ställningsta-
gande för våra värderingar.

Denna strategi för påverkansarbete harmonierar med de strategier som utarbetats för partner-
skap, frivillighet och medelsanskaffning.
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Målgrupper i påverkansarbetet: 
medborgare och beslutsfattare

Vi finns där människorna finns och där de avgörande besluten fattas och bereds.

För att nå den stora allmänheten är traditionella media en viktig målgrupp i påverkansarbetet. So-
ciala medier och olika slags nätverk är redan nu viktiga påverkanskanaler. Mediefältets snabba 
förändring förutsätter förmåga att identifiera också den sektorns opinionsledare och kanaler, samt 
därtill mångsidigt mediekunnande.

Barn och ungdomar är centrala föremål för Röda Korsets påverkansarbete och viktiga aktörer i vår 
organisation. För att effektivt nå ungdomar krävs kännedom om deras opinionsledare och påver-
kanskanaler och om rådande trender. Långsiktigt samarbete med skolorna är viktigt. 

Påverkansarbetets viktigaste målgrupp är samhällets beslutsfattare: på riksnivå riksdagen, reger-
ingen, ministerierna och de statliga verken, på lokal nivå regionförvaltningen, kommunerna och 
kommunalförbunden. För att stärka de hjälpbehövandes ställning behövs också samarbete med 
den akademiska världen, intresse- och andra organisationer.

Det är viktigt att komma ihåg att Röda Korsets påverkansarbete inte inriktas enbart på målgrup-
per utanför organisationen. Det är av största vikt att främja humana värderingar och Röda Korsets 
principer också inom organisationen. Vi ser till att frivilliga som aktivt är med i verksamheten är 
medvetna om och följer Röda Korsets principer och att medlemmar och uppbackare känner orga-
nisationens värdegrund. Den interna kommunikationens betydelse accentueras i vår strävan att ge 
Röda Korsets gemensamma röst större tyngd.



10

Påverkansarbetets centrala teman:
värderingar och resurser

Röda Korsets huvuduppgift är att hjälpa människor. Det är också målet för påverkansarbetet. För 
att hjälpa människor behövs en riktig värdegrund, men det praktiska arbetet är omöjligt utan män-
niskor som utför det, utan ekonomiska resurser och utövande av påverkan på aktörer vars beslut 
kan underlätta eller försvåra hjälpbehövande människors liv.

Vårt påverkansarbetes centrala teman kräver fortlöpande insatser och anknyter till vår verk-
samhets värderingar och resurser: att främja humana värderingar och omtanke, att göra Röda Kor-
sets grundläggande uppgift och den humanitära rätten välkänd, förbättra Finlands Röda Kors möj-
ligheter att hjälpa, inkl. att stärka och stöda frivilligarbetet. 

Bland dem av påverkansarbetets uppgifter som ingår i de centrala temana väljs årligen tyngdpunk-
ter som granskas. Ett viktigt tema kan vara årlig tyngdpunkt i flera år. En förteckning över tyngd-
punkter i påverkansarbetet (inkl. mål, ansvarig aktör och om möjligt tidtabell) finns med som fast 
bilaga till denna strategi för påverkansarbetet. 

1. Att främja humana värderingar och omtanke

Att skydda liv, hälsa och människovärde är de grundläggande värdena i vår verksamhet. Utgående 
från dem tar vi i verksamheten i hemlandet modigt upp samhälleliga missförhållanden och talar 
bland annat för tolerans, förebyggande av utslagning, icke-våld, omsorg och hälsovård. 

Den centrala tyngdpunkten i den internationella verksamheten är att stöda de nationella förening-
arna så att lokabefolkningen får stärkta attityder, kunskaper och beredskap för att fungera i kata-
strofer och kriser och förebygga sådana. Vi ökar människors insikter om biståndskedjan genom att 
återge starka berättelser om människor som blivit hjälpta nära och fjärran.

2. Att göra Röda Korsets grundläggande uppgift och den humanitära 
 rätten välkända  

I påverkansarbetet betonar vi Röda Korsets grundläggande uppgift, alltså att hjälpa krigens offer, 
Röda Korsets verksamhetsprinciper i konfliktsituationer och gör den internationella humanitära 
rätten, det vill säga krigets lagar, välkända. 

Den humanitära rätten ger vår organisation befogenhet att agera i konflikter. Genom att berätta 
om denna grundläggande uppgift och om praktisk biståndsverksamhet för vi världens hjälpbehö-
vande närmare medborgarna och förmedlar kunskap om utmaningarna i det praktiska hjälparbe-
tet. 

För att hjälpa offer för konflikter krävs att alla parter i konflikten respekterar den humanitära rätten 
och ger biståndsarbetarna tillträde till området. Det är omöjligt att hjälpa om man inte kan kom-
ma till de hjälpbehövande. För att jämlikt kunna hjälpa alla offer är absolut neutralitet i förhållan-
de till parterna i konflikten en central förutsättning för organisationens hjälparbete.  
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3. Att förbättra Finlands Röda Kors möjligheter att hjälpa

För att effektivera våra möjligheter att hjälpa behöver vi flera aktörer, både frivilliga och medlem-
mar. Vi för en kampanj för att uppnå detta. Dessutom informerar vi aktivt om att vårt arbete krä-
ver ekonomiskt stöd både av samhället och av företag och privatpersoner. 

Överallt i världen bygger effektiviteten i Röda Korsets arbete på ett omfattande nät av frivilliga. 
Utan våra aktiva frivilliga och kunniga anställda är Röda Korsets möjligheter att hjälpa i hemlandet 
och ute i världen mycket begränsade. 

Det ökade intresset för frivilligverksamhet hos människor i olika ålder och med olika bakgrund ger 
Röda Korset goda möjligheter att stärka sin verksamhet. Att i Röda Korsets frivilligarbete få med 
människor som söker nytt innehåll i sin vardag är under de närmaste åren en viktig möjlighet att 
utvidga organisationens verksamhet i hemlandet. Vi gör långsiktigt fostringsarbete i skolor och lä-
roinrättningar, eftersom det garanterar kontinuiteten i frivilligverksamheten.

Effektivt biståndsarbete är inte möjligt utan tillräckliga ekonomiska resurser. Vi utvidgar organisa-
tionens finansieringsgrund med bidrag från både den offentliga och den privata sektorn. Vi påver-
kar lagstiftningen om medelsanskaffning både i Finland och i EU. 

Vi främjar aktiva åtgärder för att stärka och stöda frivilligarbetets existensmöjligheter. Lagarna och 
den offentliga maktens beslut borde underlätta och hjälpa frivilligarbetet i stället för att skapa 
ekonomiska och verksamhetsmässiga restriktioner. På så sätt främjar samhällets stöd och upp-
skattning frivilligarbetet och effekten av det.
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Metoder för påverkansarbete  

I arbetet med att främja humana värderingar och upprätthålla hjälpviljan är alla FRKs frivilliga och 
anställda Röda Korsets budbärare. De påverkar hur man upplever och vad man vet om Röda Kor-
set i de gemenskaper där de är verksamma. 

Trovärdigheten hos Röda Korsets påverkansarbete baserar sig på vårt praktiska  arbete, det vill sä-
ga på hur vi lyckas bistå människor som behöver hjälp. Våra budskap bygger på erfarenheter från 
det praktiska arbetet. Resultat når man då man på ett lyckat sätt utnyttjar erfarenhetsbaserad 
kunskap i samarbete med myndigheter, beslutsfattare, den privata sektorn och den stora allmän-
heten. Syftet är att påverka beslut som fattas, så att beslutsfattarna mer än nu beaktar människor 
som behöver hjälp, samt att vår beredskap att hjälpa stärks. 

Att vara ute i rätt tid och ha rätt approach är mycket viktigt i påverkansarbetet. Påverkan kan ske 
under förtroendefulla samtal med myndigheter, genom att delta i den offentliga diskussionen om 
någon fråga eller genom en offentlig kampanj. Vår roll som myndigheternas medhjälpare är redan 
i sig ett viktigt medel för påverkan, och vi utnyttjar den aktivt.

Insamling, produktion och uppföljning av information 

Vi samlar in och utvärderar information som har betydelse i Röda Korsets arbete. Vi utnyttjar Fe-
derationens material. Om centrala teman producerar vi bakgrundsmaterial för gemensamt bruk, 
att ha som stöd vid tillfällen då man kan påverka. Vi samlar systematiskt alla utlåtanden och ställ-
ningstaganden och gör dem tillgängliga för alla. När vi producerar och sprider information utnytt-
jar vi effektivt det interna nätverket.

Vi gör regelbundet undersökningar av vårt arbetsfält, att använda som bakgrundsmaterial i påver-
kansarbetet och dess utvecklande. Vi följer med medias och politikernas verksamhet i fråga om 
teman som påverkar oss. Vi följer med den internationella diskussion och de globala trender som 
rör vårt arbetsfält. 

Medverkan i utvecklandet av lagstiftningen

Vi deltar med utlåtanden och ställningstaganden i beredningen av nationell och EU-lagstiftning, 
och vid behov erbjuder vi vår expertis att brukas i arbetsgrupper underställda ministerier som be-
reder lagstiftning. Vi deltar också i projekt som främjar våra grundläggande principer och förverk-
ligandet av målen i vår strategi. Vi följer med och deltar vid behov med utlåtanden och ställnings-
taganden i internationella organisationers rapportering.

Strategiska relationer till beslutsfattarna 

Vi skapar och upprätthåller goda relationer till beslutsfattare, myndigheter och opinionsbildare i hela 
landet och på lokal nivå. Vi intensifierar samarbetet med näringslivet. Man kan skönja en trend en-
ligt vilken utvecklandet av framtidens samhälle mer än tidigare förutsätter samarbete mellan den of-
fentliga sektorn, näringslivet och organisationerna. 

Via strategiska relationer påverkar vi beslutsfattandet i frågor som är centrala för oss. Vi ordnar eg-
na sammankomster för våra viktiga intressentgrupper och ett forum för inflytelserika personer på 
hög nivå, i hopp om att de ska bidra med sin insats i organisations arbete.
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För att stärka vårt strategiska påverkansarbete behöver vi bättre information om vilka som är de oli-
ka organisationsnivåernas intressentgrupper och föremål för påverkan av olika slag, samt en analys 
av deras betydelse för FRK. För detta ändamål gör vi en riksomfattande kartläggning av intressent-
grupperna. En uppdatering av intressentgrupperna ingår också som en del av verksamhetsplanerna 
för centralbyråns team, distrikten och avdelningarna. 

Mångsidig kommunikation, ställningstagande och kampanjarbete
 
Mångsidig kommunikation och ställningstagande
Det finländska samhället har också beträffande kommunikationen blivit en del av den globala ge-
menskap där Röda Korset verkar. Antalet aktörer, metoderna och redskapen som används och 
kommunikationens syften har också för biståndsorganisationernas del genomgått en stor föränd-
ring. Den moderna, effektiva kommunikationen kräver specialexpertis som strategiskt, effektivt 
och på ett högklassigt sätt beaktar den interna och externa kommunikationens, de olika målgrup-
pernas, nätverkens och de olika kommunikationskanalernas behov och möjligheter. 

I olika media följer vi med och deltar i den aktuella diskussionen om teman som är centrala för 
oss: 1) att främja humana värderingar och den humanitära rätten, 2) att stöda frivillighet och stär-
ka frivilligarbetet och 3) att förbättra möjligheterna att hjälpa, det vill säga hjälparbetets personre-
surser och ekonomiska resurser. Vi initierar själva på ett synligt sätt diskussioner på de hjälpbehö-
vandes vägnar.  Vi ingriper i synnerhet vid lokala missförhållanden. Ibland lyfter vi också fram dem 
som riksomfattande teman.

Med hjälp av en högklassig och aktuell kommunikation förtydligar vi olika målgruppers bild av Rö-
da Korset, dess verksamhet och syn på humanitära frågor. Även på avdelningsnivå satsar vi mera 
på att utveckla kommunikationen. Vi fortsätter att utbilda avdelningarnas kommunikationsansvari-
ga och sköter om att avdelningarna har förutsättningar för lokalt ställningstagande arbete. 

Kampanjarbete
Största delen av vårt påverkansarbete sker utan offentlighet, till exempel i olika arbetsgrupper el-
ler via en lokalavdelnings normala verksamhet. Påverkansarbetet måste trots allt också göras på 
ett mycket synligt sätt. Vi utnyttjar de årliga kampanjerna – Hungerdagen, Alla hjärtans dag, da-
gen mot rasism, Rödakorsveckan – på ett helhetsbetonat sätt. Utöver dessa genomför vi kampan-
jer med olika teman där vi kombinerar olika sätt att påverka.  

Samarbete med partners

I enlighet med sin strategi söker Röda Korset goda partnerskap såväl på den offentliga och den 
privata sektorn som i den akademiska världen (bl.a. universitet, läroanstalter och forskningsinsti-
tutioner). Vi söker partners för ett samarbete som ökar Röda Korsets möjligheter att hjälpa.

När vi planerar ett påverkansprojekt och väljer dess målgrupper använder vi de ofta rätt omfat-
tande nätverk som partnerskapen erbjuder. I partnerskapen ingår också värdefull expertis. Av våra 
samarbetspartners får vi viktig bakgrundsinformation för Röda Korsets ställningstagande arbete.

Då påverkan sker i samarbete med aktörer utanför organisationen försäkrar vi oss om att det ger 
påverkansarbetet ett mervärde och att samarbetet med andra inte på långsikt äventyrar organisa-
tionens möjligheter att hjälpa.
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Hur påverkansarbetet lyckas beror på interna faktorer 
– kunskap och förmåga

En effektivering av de interna funktionerna och ett effektivt utnyttjande av de olika organisations-
nivåernas roll och kontakter tryggar och förbättrar förutsättningarna för FRKs konsekventa påver-
kansarbete som involverar hela organisationen. Åtgärderna gäller den interna informationen och 
utbildningen, spridandet av goda erfarenheter och metoder för att regelbundet nå den stora all-
mänheten och inflytelserika personer i samhället.

Klara spelregler om beslutsfattandet

Påverkansarbetet förutsätter att uppgifter och ansvarsområden är klart definierade såväl på cen-
tralbyrån som på distrikts-/avdelningsnivå, och en beslutsmekanism som vid behov fungerar 
mycket snabbt, då ett tillfälle till påverkan blir aktuellt. Inom ramen för olika temans tidtabeller 
och ansvarsfördelning tar vi egna initiativ. 

Organisationens interna informationsspridning är 
den kritiska förutsättningen för påverkansarbetet 

Alla Röda Korsets anställda utför påverkansarbete – inte bara då de sköter sin uppgift utan också 
i sin närmaste krets utanför arbetet. Vi utnyttjar våra utbildningsresurser mer systematiskt för att 
göra våra anställda förtrogna med vad Röda Korset är globalt och hur organisationen påverkar.

Vi förbättrar redskapen och utvecklar praxis för organisationens interna information och för ett 
smidigt samarbete mellan olika organisationsnivåer. Vi tar modell av någon avdelnings goda erfa-
renheter eller bra projekt, och låter hela organisationen ta del av kunskapen.

Vi ger nya medlemmar och frivilliga ett gott mottagande i lokalavdelningarna och bidrar på så sätt 
till att väcka deras engagemang. Efter en lätt introduktionsutbildning lotsar vi snabbt in de nya fri-
villiga i deras första uppdrag.

Fortbildning i Röda Korsets principer och beredskap att påverka

Finlands Röda Kors organisationsutbildning för frivilliga och förtroendevalda är högklassig och 
professionell. Förutom organisationskunnande förutsätter aktivt påverkansarbete också förmåga 
att kommunicera, förhandla, uppträda och ta initiativ. Det är naturligt att förtroendevalda med oli-
ka erfarenhetsbakgrund har olika slags beredskap för påverkansarbete. Vid en kurs för förtroen-
devalda stärker och samordnar vi deras färdigheter och beredskap.

Vi ser till att det för anställda, frivilliga och personer i reserven regelbundet ordnas fortbildning i 
Röda Korsets grundläggande principer.

Förmåga att påverka är viktig vid rekrytering av funktionärer

I internationella rödakorsfederationens strategi betonar man att de nationella föreningarna mer 
än tidigare bör värdesätta och bedöma kunskap om och beredskap för påverkansarbete då de an-
ställer lokala funktionärer. Då vi planerar och genomför rekryteringar försäkrar vi oss om att alla 
anställda som arbetar med aktörer utanför organisationen har kunskap, beredskap och redskap 
för påverkansarbete.
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Verkställande av strategin för påverkan

Strategin för påverkan presenteras för Röda Korsets hela personal och för frivilligfältet. Till stra-
tegin bifogas en förteckning över tyngdpunkter i påverkansarbetet, inklusive mål, ansvariga och 
tidtabell. Denna modell kan också användas i planeringen av påverkansprojektet på olika orter. I 
fortsättningen behandlas påverkansarbetet med dess mål och ansvariga under egen rubrik i orga-
nisationsenheternas verksamhets- och arbetsplaner och i verksamhetsberättelserna. 

För avdelningarna görs en komprimerad handledning i påverkansarbete. Innehållet i den går man 
igenom inom fadderprogrammet, bl.a. då verksamhetsplanerna utarbetas. Centralbyrån och di-
strikten följer med hur strategin förankras och hur den inverkar på verksamhetsplanerna.
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BILAGA 1

Påverkan inom Röda Korsets arbete
bland seniorer och åldringar

De äldres andel av Finlands befolkning växer. Redan nu är andelen personer över 75 år drygt åtta 
procent av befolkningen. År 2030 är de som är över 75 år enligt uppskattningar 14,5 procent av 
finländarna. Då har antalet personer över 65 år stigit till 1,4 miljoner.

De äldre är inte en enhetlig grupp. Allt fler av dem som nått pensionsåldern fortsätter frivilligt på 
hel- eller deltid i arbetslivet. Många är i gott skick då de pensioneras och bevarar sin förmåga att 
fungera långt upp i ålderdomen. Många äldre människor är alltjämt experter inom sitt område och 
aktiva medborgare. 

Medellivslängden blir längre, men å andra sidan växer antalet personer som behöver vård och om-
sorg. Sjukdomar som begränsar förmågan att fungera blir vanligare med åren och bland annat 
ökar risken att drabbas av en sjukdom med minnesstörningar . 

Samtidigt håller service- och vårdsystemet för åldringar att bli mycket brokigt och splittrat på 
grund av förändringarna i kommun- och servicestrukturen och EU:s konkurrenslagstiftning.

Av de äldre krävs mer än tidigare egen aktivitet, förmåga att söka information om service och för-
svara sina rättigheter. Risken är att många åldringar som är i dåligt skick och saknar tillräckligt so-
cialt skyddsnät blir utan service och formligen lämnade åt sitt öde. Enligt iakttagelser som vi gjort 
inom Röda Korset är det ett faktum att äldre människor utsätts för negativ särbehandling. En vik-
tig fråga är därför vilka åtgärder och lagar vi behöver för att de gamla lätt, regelbundet och tryggt 
ska få den service de behöver, oberoende av förmågan att betala.

I glesbygden är det långt till service och fritidsaktiviteter, men inte kan stora städer heller alltid 
garantera högklassig och tillräcklig service. Ensamhet och avsaknad av socialt nätverk gör att äldre 
såväl på landsbygden som i städerna löper risk att marginaliseras. Man bör också uppmärksamma 
åldringar med olika kultur- och språkbakgrund och deras service och rättigheter.

De finländska anhörigvårdarna spelar en viktig roll som del av samhällets stödkonstruktion. Över 
en miljon människor vårdar regelbundet en anhöriga hemma, och av dem hjälper cirka 300 000 
dagligen en anhörig att klara sin vardag. Omkring 591 000 människor som är i arbetslivet hjälper 
sina föräldrar. Just nu får bara 34 000 personer stöd för anhörigvård, av dem är 25 procent 65–75 
år och 22 procent över 75 år gamla. 

Grunden för Finlands Röda Kors arbete bland seniorer och åldringar finns i Federationens Strate-
gi 2010. Påverkan är ett strategiskt mål i Finlands Röda Kors strategi 2008 –2011. Arbetet styrs 
också av FRKs strategi för välfärd och hälsa 2008–2012 samt av strategin för äldreverksamheten 
2003. Allt vårt frivilligarbete styrs av strategin för frivilligverksamheten 2008.
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Tyngdpunkter i påverkansarbetet

1. Vi talar och verkar för åldringarnas rättigheter

Budskap:
Åldringar som är i dåligt skick och de som vårdas av anhöriga är beroende av andras hjälp, de har 
inte möjlighet att själva skaffa sig hjälp.

Är man tvungen att få hjälp av andra blir man beroende av hjälparen. Följden kan också vara god-
tycklig, dålig och likgiltig behandling.  Finlands Röda Kors talar för en människovärdig ålderdom. Vi 
betonar att de äldre måste garanteras förutsättningar för ett värdigt och mänskligt liv. Alla åldring-
ar bör ha rätt till sådan högklassig vård och omsorg som de behöver, oberoende av tillgångar, bo-
ningsort och familjeförhållanden. Det bör vara lätt att få information om servicen. Det bör gå smi-
digt att hänvisa till den och få del av den, utan onödigt dröjsmål.

Tillsammans med anhörigvårdsorganisationerna gör Röda Korset anhörigvårdarens arbete synligt. 
Stödsystemen bör göras tydligare och anhörigvårdarnas ställning bör förbättras. Röda Korset ver-
kar också för att trygga anhörigvårdarnas och deras patienters delaktighet och sociala kontakter.

Till vem:
- Beslutsfattare och myndigheter på riks- och kommunnivå samt serviceproducenter
- Den stora allmänheten via media. 

Så här agerar vi:
Vi deltar i utarbetandet av kommunernas strategier för äldrearbete och anhörigvård och i äldrerå-
dens arbete. Vi upplyser kommunernas beslutsfattare och dem som arbetar med äldre om åldring-
arnas behov och förmedlar information om service till åldringar och anhörigvårdare.

Vi medarbetar i riksomfattande och lokala arbetsgrupper och tillsammans med andra äldre- och 
anhörigorganisationer och nätverk påverkar vi de äldres ställning.

Vi lyfter fram vår organisations vänverksamhet och det övriga frivilligarbetet som vi utför bland 
äldre. Vi talar om de gamlas behov och om den ensamhet de känner. Vi söker aktivt nya kanaler 
och medel för att ta upp och påverka i frågor som gäller åldringar. Vi följer med de förändringar 
som sker inom området och försöker påverka arbetet med att utveckla den lagstiftning som gäller 
den äldre befolkningen.

På grund av läget inom den offentliga ekonomin och det ökade servicebehovet växer trycket på 
Röda Korset. I samarbete med den offentliga sektorn och andra organisationer bestämmer vi vilka 
tjänster som ankommer på Röda Korset och vilka som hör till den offentliga sektorn och de pro-
fessionella.

Mätare:
- Den positiva utveckling som sker inom äldreservicen och servicerådgivningen.
- Den utveckling som sker i lagstiftningen inom området .
- Röda Korsets ställningstaganden och egna aktivitet.

Ett exempel på påverkan inom ett äldreråd
En representant för Röda Korsets avdelning i Berghäll-Kottby är med i Helsingfors stads äldreråd. 
Rådet har tagit ställning bland annat till äldres rätt att få den servicerådgivning och information 
de behöver från samma lucka, och inte bollas från den ena myndigheten till den andra.
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Ett exempel på att föra anhörigvårdarnas talan
Röda Korsets avdelning i Kumo ordnade tillsammans med församlingen en diskussion om anhörig-
vårdarnas situation och tjänster i kommunen. Förutom kommunala beslutsfattare och myndighe-
ter inbjöds även kommuninvånarna och anhörigvårdare till diskussionen. En redaktör från lokalbla-
det var med och skrev en artikel i sin tidning om anhörigvårdarnas situation i kommunen, och om 
annat som kom upp under diskussionen. Diskussionsmötet mottogs positivt av både kommunin-
vånarna och tjänstemännen.

2. Genom frivilligverksamhet påverkar vi seniorers och åldringars ställning

Budskap:
Röda Korset verkar nära dem som behöver hjälp. Vänverksamheten inom vår organisation har stor 
betydelse: med hjälp av den stöder vi tusentals åldringar, anhörigvårdare och deras patienter. Via 
vår organisations hälsopunkter och via vän- och äldreverksamheten ser vi och tar upp också göm-
da behov. Vid behov hänvisar vi åldringar till professionella tjänster  och erbjuder dem stöd av fri-
villiga. De frivilligas verksamhet bland äldre behöver uppskattning och stöd från samhället. Även 
inom organisationen behöver vännerna goda verksamhetsförutsättningar och uppskattning för 
sitt arbete.

Till vem:
- Beslutsfattare och myndigheter
- Ensamma åldringar och anhörigvårdare, deras anhöriga och den personal som vårdar dem.
- Den stora allmänheten.
- Röda Korsets förtroendevalda i styrelsen, i distriktens och avdelningarnas styrelser.

Så här agerar vi:
Vi upprätthåller och stärker vänverksamheten, rekreationsverksamheten för äldre, den frivilliga 
stödverksamheten för anhörigvårdare och verksamheten med hälsopunkter. Via dessa söker vi 
också aktivt ensamma åldringar och ser till att de får vänner och stöd. 

Vi informerar myndigheterna om servicebehov och hänvisar äldre till service. Vi besöker anstalter 
och ålderdomshem och erbjuder rekreation där. Vi värdesätter de äldre och arbetar för att förbätt-
ra deras ställning.

Vi låter vår verksamhet bland äldre synas i media. Vi värvar nya frivilliga. Vi verkar i samarbete 
med lokala aktörer, såsom byaråd, pensionärs- och andra organisationer och med församlingen. 
Också tillsammans med vår huvudsakliga samarbetspartner gör vi vår verksamhet synlig och vi ut-
nyttjar våda goda relationer med media.

Mätare:
- Vännernas antal växer.
- Tillfällena till rekreation och annan verksamhet för äldre och anhörigvårdare blir fler.
- Servicerådgivningen fungerar.
- Vännerna får mera stöd och uppskattning.

Ett exempel på uppsökande och förebyggande arbete:
Avdelningen i Jurva intervjuade mer än hundra personer över 80 år som inte fick någon kommunal 
äldreservice. Intervjumaterialet visade att många åldringar kände sig ensamma. Man tog genast 
itu med saken; avdelningen rekryterade och utbildade nya vänner och lyckades ordna så att näs-
tan alla som ville ha en vän fick en personlig rödakorsvän.  

Ett exempel på samarbete med kommunen
Röda Korsets avdelning i Rautalampi ordnar rekreationsverksamhet för äldre och samlar även åld-
ringar från de avlägsnare byarna till gemensamma klubbträffar. Förhandlingar med kommunala 
tjänstemän ledde till att ett samarbete inleddes. Nu finansierar kommunen transporten av åldring-
arna. Genom att samarbeta kan man erbjuda åldringar som bor hemma socialt stöd och möjlighet 
till kontakt med jämnåriga. 
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3. Vi påverkar attityder, bjuder in till verksamhet och ökar gemenskapskänslan

Budskap:
Inom Röda Korset är man bekymrad över de hårdnande attityderna i samhället; åldringar ses ofta 
enbart som en utgiftspost. Att uttrycka sig så  kränker människovärdet och förvränger individens 
och samhällets  värderingar. Röda Korset värdesätter äldre människor och erbjuder dem möjlighe-
ter att delta i verksamhet och att påverka via verksamheten.  I vårt arbete främjar vi möten mel-
lan generationerna, solidaritet och samarbete. Vi verkar och talar för en kultur där man känner 
gemenskap och bryr sig om. Vi beaktar behoven hos äldre människor med en annan kulturell och 
språklig bakgrund och främjar accepterande attityder.

För vår frivilligverksamhet behöver vi ständigt nya människor, unga och äldre.

Till vem:
- Beslutsfattare och myndigheter.
- Den stora allmänheten.
- Media.
- Läroanstalter och ungdomsorganisationer.
- Organisationens egna aktörer.

Så här agerar vi:
Vi inbjuder människor som går i pension att komma med i verksamheten. Vi utökar också antalet 
unga frivilliga. Vi tackar och belönar de frivilliga. Vi lyfter fram betydelsen av deras arbete. Tillsam-
mans med studerande vid läroinrättningar och andra unga genomför vi frivilligprojekt och erbjuder 
ungdomarna möjligheter att skapa kontakter med äldre och fungera som åldringars hjälpare. Vi 
uppmärksammar vårt eget sätt att informera om äldre människor och utvecklar vår information så 
att den präglas av uppskattning av äldre människor. Vi erbjuder åldringar frivilligtjänster som främ-
jar välfärd och trygghet. Vi arrangerar utbildning och träning i frågor som gäller tryggheten i var-
dagen. Vi utför påverkansarbete i samarbete med ungdomsverksamheten i vår organisation och 
drar nytta av skolsamarbete. Vi främjar åldringarnas trygghet i samarbete med räddnings- och sä-
kerhetstjänstens myndigheter och aktörer.

Mätare:
- Antalet äldre som är med i verksamheten ökar. 
- Röda Korsets synlighet i frågor som rör äldre ökar i media.
- I skolor och ungdomsgrupper startar projekt inom äldrearbete.
- För äldre ordnas träning som främjar välfärd och trygghet.

Ett exempel på äldre människor som aktörer
I Röda Korsets avdelning i Lieksa pågår aktiv värvning av folk som går i pension, för uppgifter in-
om den frivilliga räddningstjänsten. Att fungera som larmjour och delta i efterspaning av försvun-
na personer passar utmärkt för pensionärer, som under dagtid har möjlighet att på myndigheter-
nas begäran medverka i sådant arbete.

Ett exempel på unga i äldreverksamheten
Vänverksamhetens stödpunkt i Helsingfors utvecklar tillsammans med  vuxenläroanstalterna en 
verksamhetsmodell där studerande i läroanstalter avlägger en del av sina studier genom att via 
Röda Korset arbeta med frivilliguppgifter i äldrevårdsinrättningar. De studerande  får en introduk-
tion i verksamheten och studiepoäng för helheten.

Också anhörigvårdare har fått stöd av studerande. Avdelningarna i Harjavalta och Vammala har 
ordnat må bra-dagar för anhörigvårdare ledda av studerande i samarbete med frivilliga.

Ett exempel på vad en distriktsstyrelse kan göra
Styrelsen för Savolax-Karelens distrikt tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utgående från stra-
tegin för seniorverksamhet utveckla och göra modeller för pilotprojekt inom äldreverksamheten. 
Man har fått resultat som också gett idéer för bruk i hela landet.
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BILAGA 2

Påverkan i flykting- och mångkulturarbetet

Under de två senaste åren har man fört en hetsig offentlig diskussion om asylsökande, flyktingar 
och människor som av andra orsaker flyttar till Finland, och deras ställning. Diskussionen har fär-
gats av brist på faktakunskaper och av starka motsättningar. Röda Korset försöker ge riktig infor-
mation om invandringen, berätta i synnerhet om orsakerna till landsflykt och om varför flyktingars 
och asylsökandes rättigheter bör respekteras och varför även Finland bör delta i den internatio-
nella skyddssystemet för flyktingar. Det är viktigt att klargöra vår egen roll i mottagningsarbetet 
och i frivilligverksamheten.

Systemet för flyktingmottagning i Finland har råkat i allvarliga svårigheter då det inte finns tillräck-
ligt med platser i kommunerna för flyktingar. Detta fördröjer integreringen av dem som fått in-
ternationellt skydd. Vi underlättar situationen i kommunerna genom att ordna frivilligverksamhet 
som stöder integrationen och genom att informera om betydelsen av att ta emot flyktingar.

Rasism och etnisk diskriminering är stora problem också i Finland. Den mycket negativa invandrar-
diskussionen har lett till att man mer än tidigare accepterar en rasistisk och föraktfull diskussion, 
utan att våga blanda sig i den. Röda Korsets uppgift är att öka förståelsen och kontakten mellan 
olika människogrupper och visa vilka effekter rasism och diskriminering har. Vi tar klart ställning 
mot rasism.

För vår organisation är den ökade invandringen är en stor utmaning också  internt. Att man has-
tigt fått grunda mottagningscentraler har på vissa orter orsakat stor förvirring i våra egna avdel-
ningar, och de har ställts inför helt nya utmaningar. Påverkans- och attitydarbetet behöver mera 
handledning och tydligt material som stöd för verksamheten och ställningstagandena.

Det är också av största vikt att Röda Korsets interna utveckling speglar vårt allt mer diversifierade 
samhälle. Organisationens övergripande jämställdhetsplan som noterar alla olika grunder för dis-
kriminering kommer att vara ett centralt redskap när man utvecklar en icke-diskriminerande och 
jämlik organisationskultur.

Alla föreslagna temaområden för påverkan har klart samband med målen i Federationens Strate-
gi 2020, särskilt Strategiskt mål 3 (Främja socialt deltagande och en kultur av icke-våld och fred). 
De bygger på verksamhetsprinciper som godkändes vid en internationell konferens år 2007 och 
på de mål som ställdes upp av Europakonferensen i Istanbul år 2007. Tyngdpunkterna i påver-
kansarbetet överensstämmer också med målen i Finlands Röda Kors strategi 2008 – 2011.

Det är viktigt att arbetet inom följande områden för påverkan stöder sig på erfarenheter som vi 
fått i vår praktiska verksamhet. Vi bör aktivt samla in frivilligas och anställdas kunskaper och erfa-
renheter.

TEMAOMRÅDE 1:  Flyktingarnas  och de asylsökandes rättigheter

Vårt budskap:
Allas mänskliga rättigheter bör respekteras. Behandlingen av flyktingar och asylsökande bygger 
på flyktingrätten, de mänskliga och grundläggande rättigheterna samt på Finlands och EU:s för-
fattningar. Inom Röda Korset är man bekymrad i synnerhet över behandlingen av flyktingar och 
asylsökande i sårbar ställning i Finland och Europa. Bland dessa finns bl.a. minderåriga asylsökan-
de som kommit utan vårdnadshavare och traumatiserade flyktingar.

Till vem:
Myndigheter och samhällets beslutsfattare. Media och via dem den stora allmänheten. Våra egna 
aktörer.



21

Vad gör vi:
I egenskap av experter skriver vi ställningstaganden och utlåtanden, deltar i myndighetsberedning 
och höranden samt nätverk. Vid behov tar vi aktivt kontakt med politiska beslutsfattare. Vi ger ut 
meddelanden om centrala problem och behandlar olika frågor på våra webbsidor. Vi samlar infor-
mation och erfarenheter av våra egna aktörer. Vi deltar i utvecklandet av kommunernas och områ-
denas invandrarprogram och för i handlingarna fram organisationens synpunkter.

Vad påverkar vi: 
Genom att ge information och ta ställning påverkar vi myndighetsberedningen och det politiska 
beslutsfattandet samt den offentliga diskussionen om dessa frågor.

Partners:
Övriga organisationer som gör flyktingarbete i Finland. De europeiska nationella rödakorsfören-
ingarnas nätverk för flykting- och invandrararbete PERCO. De europeiska flyktingorganisationernas 
samarbetsorganisation ECRE. FN:s flyktingorganisation UNHCR (samarbetsavtal från år 1987).

Mätare:
Beslut som myndigheterna fattar, ändringar i lagstiftningen

Aktörer:
Ledningen, förtroendeledningen, centralbyråns flyktingteam och kommunikationsteam, mottag-
ningscentralernas ledning, invandrarprogrammet, Spirit-projektet.

TEMAOMRÅDE	2:	Placerande	av	flyktingar	i	kommunerna	och	stödjande
av integrationen

Vårt budskap:
Staten och kommunerna bör i samarbete effektivera sin verksamhet i fråga om mottagande av 
flyktingar i kommunerna. Staten bör styra tillräckligt med resurser till kommunerna för mottagan-
de av flyktingar. Att snabbt få flytta till en kommun främjar integrationen. Våra frivilliga är med och 
stöder flyktingarna och kommunerna genom att arrangera olika slags verksamhet som stöder inte-
grationen. (Ställningstagande av FRKs fullmäktige 25.5.2009)

Vi betonar Finlands ansvar i det internationella systemet för flyktingskydd. Det är fråga om våra 
värderingar och attityder gentemot människor i nöd.

Till vem:
Till kommunernas beslutsfattare och tjänstemän, men också till personer med inflytande på riks-
nivå. En viktig målgrupp är också våra egna medlemmar, frivilliga och anställda.

Vad gör vi:
Vi tar lokalt ställning för att kommunerna ska ta emot flyktingar. En färdig modell har man i Hauki-
pudas där avdelningen var aktiv och tillsammans med distriket förberedde ett ställningstagande till 
kommunfullmäktige. I det förband sig avdelningen också att ordna verksamhet som stöder integra-
tionen, till exempel vänverksamhet, och att påverka attityder. Under det första mottagningsskedet 
krävs att avdelningarna också bidrar med annat än integrationsstödjande verksamhet, till exempel 
första hjälpen-grupper och ungdomsverksamhet .

Vad påverkar vi: 
Genom att öka förståelsen, kunskapen och diskussionen om attityder påverkar vi kommunfullmäk-
tige så att de gör fler positiva beslut om mottagande av flyktingar. Ofta är det fråga om beslut som 
grundar sig på röstning, och då kan det vara av betydelse om också bara några få ändrar åsikt.

Samtidigt ökar vi informationen om vilka möjligheter Röda Korsets frivilligverksamhet har att stöda 
mottagning av flyktingar och integrationen i det inledande skedet, och vi uppmuntrar och stöder 
frivilliga att göra sådant arbete.
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Partners:
Lokala initiativ kan tas i samarbete med de övriga organisationerna eller nätverken i området.

Mätare:
Antalet initiativ och ställningstaganden, framsteg i fråga om placerande av flyktingar i kommuner-
na, att Röda Korset är synligt i kommunernas integrationsprogram.

Aktörer:
Lokalavdelningarna, distrikten, centralbyråns expertstöd, invandrarprogrammet, Spirit-projektet.

TEMAOMRÅDE 3: Verksamhet mot rasism och diskriminering

Vårt budskap:
Rasism och diskriminering är allvarliga problem både för de individer som drabbas och för hela 
samhället. Våra slogans på flyers i kampanjen mot rasism: ”Rasismen har ett högt pris – i mänsk-
ligt lidande och i euro” och ”Visste du att den rasism som barn och ungdomar råkar ut för sällan 
kommer till vuxnas kännedom”.

Vi betonar varje människas ansvar för sina egna handlingar och vi uppmuntrar till att ta ställning 
mot och agera mot rasism och diskriminering. Också obetydliga handlingar och ställningstagan-
den i vardagliga situationer är viktiga.

Till vem:
Den stora allmänheten och speciellt ungdomar. Vi väcker också samhällets beslutsfattare och upp-
manar dem att ta ställning mot rasism.

Vad gör vi:
Varje år på FN:s dag mot rasism (21.3.) startar vi en aktivitetsvecka och aktiverar frivilliga att delta 
i kampanjen. Vi gör ett riksomfattande ställningstagande där vi med experthjälp för fram aktuel-
la frågor i anslutning till etniska relationer. Vi uppmuntrar och utbildar avdelningarna att också på 
annat sätt ta ställning till rasistiska incidenter på hemorten.

Vad påverkar vi: 
Genom att modigt ta upp effekterna av diskriminering och därmed förknippade risker uppmuntrar 
vi till en öppen samhällsdiskusion om temat. Målet är ett tryggt samhälle för alla dess medlem-
mar, oavsett bakgrund och utseende.

Partners:
Nätverk som arbetar mot rasism, andra organisationer, forskare inom området. Läroanstalterna.

Mätare:
Årliga evenemang under kampanjen mot rasism, ställningstaganden och i synnerhet lokala initia-
tiv.

Aktörer:
Lokalavdelningarna, distrikten, centralbyråns team (särskilt flyktingteamet, organisations- och 
ungdomsteamet, medelsanskaffningsteamet, kommunikationen).
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BILAGA 3

Förebyggande av ungdomars ensamhet och utslagning 

Ungas ensamhet är ett växande psykiskt och socialt problem i Finland. Enligt skolhälsoundersök-
ningen säger 14 % av pojkarna och 6 % av flickorna i grundskolans 8:e och 9:e klass att de inte 
har en enda nära vän. Ensamhet disponerar för depression och ångesttillstånd; psykiska störning-
ar hos unga leder lätt till marginalisering. Marginalisering innebär att den unga människan ute-
stängs från det sociala livet, från skol- och arbetsliv. En ung marginaliserad människa blir dyr för 
samhället. En person som är helt marginaliserad från arbetslivet orsakar samhället en förlust på 
en miljon euro bara i uteblivna skatteintäkter. 

Det är vanligt med psykiska störningar hos unga; enligt undersökningar lider omkring var femte 
ung människa av sådana. Det typiska är att de har många problem och flera störningar samtidigt, 
dessutom är det stor risk att störningarna upprepar sig. Av de deprimerade ungdomarna insjuknar 
70 % på nytt inom fem år och hos 50 procent fortsätter dessa störningar också i vuxen ålder. För 
närvarande får en stor del av de unga som lider av psykiska problem inte den vård de behöver el-
ler får ingen service alls.

Undersökningar visar att det har skett en kraftig polarisering ifråga om de ungas välfärd och häl-
sa: de välmående ungdomarna mår bättre än tidigare och de som mår dåligt mår sämre än tidiga-
re. Att vara sämre lottad går också i arv; problemen hopar sig och de börjar redan i tidig barndom. 
Det centrala problemet för en ung människa som riskerar att marginaliseras är livsstilen. Den 
innebär konflikter i familjen, missbruk av droger, en asocial kamratkrets, hälsoproblem, risk att 
råka ut för olyckor och utnyttjande. Särskilt illa för unga människors psykiska välmående är över-
gångsskeden och förändringar i livet, bl.a. då puberteten börjar, familjen flyttar, vid skolbyten, om 
föräldrarna skiljer sig, om sjukdom eller död drabbar familjen och vid övergången från den grund-
läggande utbildningen till fortsatta studier och arbetsliv. I värsta fall sker flera förändringar samti-
digt och i en för den ungas utveckling känslig ålder.

Antalet omhändertaganden av unga ökar snabbare än omhändertagandena av barn. Den största 
gruppen omhändertagna är 12-15 åriga barn och ungdomar i puberteten. I bakgrunden finns ofta 
konflikter i de mänskliga relationerna, våld, drog- och skolproblem. Omhändertagandena och de 
brådskande placeringarna har under 2000-talet ökat med en takt på 2-6 procent i året. De ung-
domar spm placerats utanför hemmet ses som ”utslagningens hårda kärna”.

FRKs strategiska mål och förebyggande av ungdomars 
ensamhet och utslagning

Strategi 2008–2011 sätter målet att förebygga utslagning och främja välmående och hälsa. 
Mest effekt, resultat och långvarig verkan får denna verksamhet då den riktas till ungdomar. Ge-
nom att verka och arbeta bland ungdomar kan man erbjuda betydelsefull verksamhet för frivilliga, 
möjligheter att hjälpa, finnas till hands och möta ungdomarna. Detta stärker FRKs ställnings som 
tilldragande frivilligorganisation. Ett framgångsrikt och verkningsfullt arbete bland ungdomar 
förutsätter också att man utvecklar samarbete och partnerskap. Både på riksnivå och lokalt kan 
man med sin verksamhet skapa effektiva samarbetsrelationer och hitta nya partners. 

Budskap 1
Ungdomar behöver välfärdssamhället och basservicen

I barndomen och ungdomen läggs grunden för välmåendet genom hela livet. Att bevara välfärds-
samhället, dess strukturer och service är särskilt viktigt för att de unga ska växa och utvecklas på 
ett bra sätt. Det förebyggande arbetet bör både i myndigheternas och tredje sektorns arbete be-
tonas framom korrigerande åtgärder. Målet bör vara att reducera riskerna och hoten i ungas liv 
och att förstärka de skyddande faktorerna. Röda Korsets verksamhet ger möjligheter att främja 
medborgarnas välmående. Genom att komplettera de offentliga tjänsterna kan man påverka ung-
domars välmående. 
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Till vem:  
Beslutsfattare och myndigheter på riksnivå, media och den stora allmänheten.

Vad gör vi:
Rapportering om verksamheten och ställningstaganden; vi informerar om ungdomars levnadsförhål-
landen och om missförhållanden vi observerat och om vad som krävs och behövs för att unga ska må 
bra.

Vad påverkar vi: 
Vi försvarar välfärdssamhället; beslutsfattande om unga och familjer.

Partners: 
Andra organisationer och aktörer som producerar ungdomstjänster och arbetar med ungdomar, Perhe-
järjestöjen Yhteistyöfoorumi. 

Uppföljning och mätare: 
Myndighetsbeslut, lagstiftning som rör unga och familjer, antalet ställningstaganden och utlåtanden 
och vår synlighet i media.

Aktörer: 
Ledningen/förtroendeledningen, skyddshusens direktioner/ledning, ungdomsutskottet och ungdoms-
teamet, teamet för beredskap i hemlandet, flyktingteamet, kommunikationsteamet.

Budskap 2
Den specialservice och ungdomsverksamhet 
som stöder de ungas utveckling är viktig

Ungdomen är en andra chans; då är det möjligt att reparera skador som uppkommit under barndo-
men.  I ungdomsåren är både förebyggande och reparerande insatser investeringar i framtiden, och 
de ger resultat med verkan ända in i följande generation. En ung människa kan också själv aktivt på-
verka sitt liv, behandla tidigare olösta konflikter och få korrigerande erfarenheter. 

Sätten att tillbringa fritiden har stor betydelse för ungdomars välmående. Under fritiden skapar man 
vänskapsrelationer, -nätverk, förkovrar sina kunskaper och färdigheter och utvecklar sin identitet. Fri-
tidsaktiviteter ger stöd på vägen mot vuxenhet och ungdomsverksamheten ger möjlighet att utveckla 
och förverkliga sig själv och få socialt stöd av både vuxna och andra unga. 

Ungdomar behöver lättillgänglig service i rätt tid och mångsidiga verksamhetsmöjligheter. De bör fin-
nas nära den unga och tröskeln bör vara låg. Service och servicemodeller av nya slag bör utvecklas för 
ungdomar. 

Partnerskap med Röda Korset möjliggör serviceproduktion utgående från ortens behov. 

Till vem: 
Beslutsfattare och myndigheter på kommunnivå, media och den stora allmänhetet, FRKs eget folk i 
avdelningar och distrikt.

Vad gör vi:  
Vi tar på lokal nivå ställning för service och verksamhetsmöjligheter för ungdomar; vi håller flitig kon-
takt med lokala beslutsfattare och media; vi lyfter fram god praxis, service och verksamhetsmodeller; 
vi pekar på samarbetsmöjligheter och främjar samarbete; vi betonar ett övergripande arbetssätt inom 
servicen för unga och nödvändigheten av multiprofessionellt samarbete myndigheterna emellan; vi 
främjar utvecklandet av metoderna för uppsökande arbete; vi uppmuntrar till att skapa metoder och 
medel med vars hjälp man kan identifiera utslagningsrisk och ensamhet hos en ung människa och i tid 
nå unga som behöver hjälp.

Vad påverkar vi:  
Mängden och kvaliteten på den lokala kunskapen om ungdomars levnadsförhållanden och behovet att 
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korrigera dem; tillgången på service för unga och dess tillgänglighet och närhet; igångsättande och 
förverkligande av uppsökande arbete; resurseringen av service för unga och verksamhet för ungdo-
mar och för barn mellan 7 och 12 år.

Partners: 
Ungdomsorganisationerna och övriga aktörer som arbetar med ungdomar, skolorna och elevvården, 
social-, hälso- och ungdomsväsendet, övriga lokala aktörer.

Uppföljning och mätare: 
Lokala myndighetsbeslut, antalet myndighetsåtgärder som gäller barn, den lokala ungdomsverksam-
hetens omfattning, den lokala rödakorsavdelningens statistik över ungdomsverksamheten (medlem-
mar, grupper, evenemang), samarbetet med andra organisationer, antalet ungdomar som hänvisats 
till vård under ungdomsevenemang och festivaler, rapporter och statistik från De ungas skyddshus.

Aktörer:  
Lokalavdelningarna (särskilt ungdoms- och vänverksamheten samt programmen för hälsofrämjande), 
distrikten/distriktstyrelsen/ungdomskommittén, ungdomsteamet, De ungas skyddshus.

Budskap 3
För att växa och utvecklas behöver unga en familj, en gemenskap och vänner 

Grunden för en ung människas välmående är familjen och den närmaste kretsen. Föräldrarnas stöd, 
vägledning och övervakning är viktiga för ungdomar. Allvarliga hot mot ungdomars vämående är våld 
och rusmedelsproblem i familjen, mentala störningar hos föräldrarna samt fattigdom. Ekonomiska 
problem i familjen tar särskilt på föräldrarnas krafter och belastar relationerna i familjen. Det bör gö-
ras lättare att jämka samman arbets- och familjelivet. Då stödet från föräldrarna saknas eller är otill-
räckligt behöver den unga människan stöd av andra vuxna och av sin närmaste krets. Faktorer som 
främjar ungas välmående är: en i relation till åldern tillräcklig omsorg, omtanke, socialt stöd, nära re-
lationer och gott bemötande. 

Unga människors ensamhet är särskilt smärtsam, eftersom ungdomar för sin utveckling behöver stöd 
av jämnåriga. En av ungdomsårens utvecklingsuppgifter är att stärka relationerna till jämnåriga. För 
att växa upp till en harmonisk vuxen behöver man vänner.

Till vem: 
Ungdomarnas föräldrar och närmaste krets, de unga själva, producenter av service för unga, den sto-
ra allmänheten.

Vad gör vi:  
I diskussioner och ställningstaganden betonar vi föräldrarnas ansvar för sina ungdomar och gemenska-
pens ansvar för sina medlemmar; vi uppmuntrar föräldrar att samarbeta lokalt; vi uppmuntrar till att ut-
veckla lokal vän- och stödpersonsverksamhet för unga; vi understryker betydelsen av att föräldrar får 
stöd.

Vad påverkar vi:  
Betydelsen av föräldrarnas roll i de ungas liv; stödet till föräldrar i deras fostraruppgift; det lokala 
samarbetet mellan föräldrar; samhörigheten på orten.

Partners:  
Social-, hälso- och ungdomsväsendet, skolorna och elevvården, övriga organisationer.

Uppföljning och mätare: 
Antalet omhändertaganden och brådskande placeringar på orten, föräldrasamarbetets omfattning 
och former på orten, antalet unga som deltagit i ungdomsverksamhet, antalet vänner som de unga 
har och vänverksamhetens omfattning.

Aktörer: 
Lokalavdelningarna, ungdomsgrupperna, vänverksamhetsgrupperna, De ungas skyddshus.
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BILAGA 4

Internationell biståndsverksamhet

Sedan början av sin verksamhet har Finlands Röda Kors profilerat sig internationellt som en stark 
och effektiv humanitär aktör. FRKs insats i egenskap av nationell förening i ett alliansfritt land är 
ofta ett välkommet stöd i besvärliga kris- och katstrofsituationer. Humanitär,  behovsbaserad hjälp 
utan negativa politiska syften är en verksamhet som behövs allt mer i världspolitiken.

FRK har anledning att med stolthet använda sin egen verksamhet som exempel och berätta om 
den i hemlandet och på internationella arenor.

Inom FRKs internationella katastrofhjälp arbetar vi enligt NIHA:s (Neutral and Independant Huma-
nitarian Action) principer för neutral och obunden humanitär hjälp. Principerna bygger å ena sidan 
också bl.a. på krigets lagar (den internationella humanitära rätten) som förpliktar alla stater, det 
vill säga Genèvekonventionerna, och å andra sidan på de sju grundläggande principerna som styr 
rödakorsrörelsen.

Endast neutral hjälp når i en konfliktsituation alla parter i kriget. Endast obunden hjälp kan styras 
till dem som behöver den mest, utan politisk eller militär påtryckning.

Röda Korset betonar Genèvekonventionernas och deras tilläggsprotokolls roll som det viktigaste 
rättsliga medlet att trygga offrens ställning i väpnade konflikter. Organisationen uttrycker sitt stöd 
för krigets lagar och har bland annat i den av ordinarie stämman godkända strategin bekräftat sitt 
åtagande att främja internationell humanitär rätt och därmed förbättra offrens möjligheter att få 
hjälp också i de svåraste situationerna.
 
Syftet med FRKs utvecklingssamarbete är att maximera programarbetets effekt. FRKs roll i det in-
ternationella programsamarbetet är att stöda den som i verkligheten genomför programmen: den 
nationella föreningen. FRK försöker stärka sina partners handlingsförmåga, så att de bättre kan 
stöda de lokala gruppernas egen verksamhet och minska deras sårbarhet. 

TEMAOMRÅDE 1:  Som självständig och neutral aktör ger Röda Korset sakkunnig 
och snabb humanitär hjälp

Vårt budskap: 
Med 150 års erfarenhet är Röda Korset en pålitlig hjälpare nära och fjärran. Röda Korsets verk-
samhet bygger på befolkningens godkännande och stöd samt det mandat från den internationella 
gemenskapen och de nationella myndigheterna som baserar sig på den humanitära rätten.

Röda Korset är alltid på plats i sitt eget land och får snabbt hjälp via den internationella rörelsen. 
Röda Korset är alltså både fullständigt lokalt och fullständigt globalt, och i det har Finlands Röda 
Kors en mycket betydande andel.
 
FRKs verksamhet som humanitär hjälpaktör och -kanal i världen gagnar också Finland. Via FRK kan 
vårt land också profilera sig som en stor och aktiv humanitär aktör, som stöder vårt lands roll som 
förmedlare och tryggare av fred.
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TEMAOMRÅDE 2:  Röda Korset är redan på plats – starkt och kunnigt – som en 
fast del av den lokala gemenskapens alla livsskeden

Vårt budskap:
Inom rödakorsrörelsen är katastrofarbetet viktigt. Parterna i rörelsen ger vid behov snabb och ef-
fektiv hjälp och eftersträvar därvid stark koordination. Samtidigt är stödet för att stärka den lokala 
partnern av största vikt för att denna ska kunna effektivera sin egen lokala hjälpverksamhet och 
utöka sin operationskapacitet. Röda Korsets beredskapsarbete är en länk i katastrofhjälpens, åter-
uppbyggandets och utvecklingsprojektens kontinuum. I Röda Korsets arbete fungerar detta i två 
riktningar: den nationella rödakors- eller rödahalvmåneföreningen är på plats både före och efter 
krisen. Utom att Röda Korset så fort som möjligt försöker övergå från katastrofarbete till återupp-
byggnad av samhällena, hjälper organisationens beredskapsarbete samhällena att förbereda sig 
på olyckor och katastrofer och mildra deras effekter för att göra återhämtningen snabbare.
 
Genom att förstärka sitt lokala nätverk av frivilliga blir det lättare för den nationella föreningen att 
ta emot internationell hjälp och garantera att den går fram. Med hjälp av frivillignätverket kan vi 
också bygga upp annan rödakorsverksamhet som stöttar samhällena. Starka frivillignätverk som 
verkar inom samhällena skapar grunden för en välfungerande nationell förening och är en väsent-
lig del av dess organisationsutveckling.  Enligt FRKs strategier ingår stärkande av partnerns hand-
lingsförmåga alltid i allt programsamarbete. FRK eftersträvar verkligt partnerskap, där FRK och 
dess partners utvidgar sitt samarbete.    

Till vem:
Myndigheter och samhällets beslutsfattare. Media och via dem den stora allmänheten. Våra egna 
medlemmar och aktörer.

Vad gör vi:
FRK gör en snabb och systematisk bedömning av internationella vädjanden om hjälp och erbju-
danden om samarbete, och bestämmer utgående från gällande strategier snabbt sin egen linje i 
dessa fall. Genom aktioner i rätt tid som baserar sig på mänskliga behov, är tillräckligt omfattande 
och sker i olika verksamhetsmiljöer visar man rödakorsrörelsens specialställning som neutral och 
självständig humanitär aktör.

FRK informerar snabbt om sina systerorganisationers och den internationella rörelsens arbete för 
att ge katastrofernas och krisernas offer omedelbar hjälp, och informerar på ett mångsidigt sätt 
om de program som används för att skapa aktionsberedskap och en återgång till vardagen efter 
katastroferna. 

I egenskap av experter skriver vi ställningstaganden och utlåtanden, deltar i myndighetsbered-
ning och höranden samt i inhemska och internationella nätverk. FRKs förtroendeledning och an-
ställda påverkar aktivt partiernas opinionsbildare. Vi ger ut meddelanden om centrala problem och 
behandlar olika frågor på våra webbsidor. Vi samlar information och erfarenheter från våra egna 
aktörer. Genom att använda det material vi producerar kan våra medlemmar i sina egna kontakter 
utöva påverkan i enlighet med våra strategier.

Vad påverkar vi: 
Genom att informera och ta ställning påverkar vi myndighetsberedningen och det politiska be-
slutsfattandet samt den offentliga diskussionen om dessa frågor.

Partners:
Övriga aktörer inom rödakorsrörelsen (Federationen, Kommittén, de nationella föreningarna – sär-
skilt de nordiska rödakorsföreningarna, som i sina egna länder gör ett likadant påverkansarbete 
för att främja NIHA); FRKs egna medlemmar.
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Mätare:
- Myndigheternas beslut, ändringar i lagstiftningen
- Enkätsvar som visar att NIHA-konceptet har blivit mera känt bland de politiska beslutsfattarna 
 (riksdagen)
- En ökning i den offentliga finansieringen av FRKs internationella biståndsarbete
- Att staten använder FRK som referensorganisation i frågor som gäller det internationella 
 biståndsarbetet
- Media använder FRK som expert
- Finländarnas stöd för FRK växer
- Att enkätresultat visar att vårt budskap har gått fram

Aktörer:
Förtroendevalda, ledningen, linjen för internationell biståndsverksamhet och kommunikationstea-
met, delegater och ungdomsdelegater, medlemskåren.

Temaområde 3: Att främja kännedomen om Genèvekonventionerna 
och den humanitära rätten 

Vårt budskap:  
Krigets lagar, den internationella humanitära rätten, är ett internationellt rättsområde vars vikti-
gaste uppgift är att skydda dem som inte deltar i väpnad krigföring. Krigets lagar eller de s.k. Ge-
nèvekonventionerna som undertecknats av över 190 stater skyddar sårade och sjuka soldater, 
krigsfångar och civila. 

Genèvekonventionerna ger också Röda Korset ett exceptionellt mandat att bedriva neutralt in-
ternationellt biståndsarbete. En central aktör i konfliktsituationer är Röda Korsets internationella 
kommitté, vars uppgift är att i egenskap av biståndsorganisation bl.a. skaffa livsmedel, rent vatten 
och skydd åt offer för väpnade konflikter. Kommittén söker efter försvunna familjemedlemmar, för-
enar familjer och besöker fängelser för att träffa arresterade och fångar och granska förhållande-
na. Kommittén kan också fungera som neutral förmedlare. 
Genom att sända arbetare, biståndsutrustning och ekonomiskt stöd ur katastroffonden har Fin-
lands Röda Kors redan i decennier haft ett nära samarbete med Kommittén.

De nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarnas frivilliga bildar ett nätverk som gör att 
man kan bistå också de hjälpbehövande som bor på de mest avlägsna platser. De nationella för-
eningarna får ofta tillträde till svåra områden också därför att alla parter i konflikten, tack vare den 
självständiga och neutrala verksamheten, godkänner och litar på Röda Korsets eller Röda Halvmå-
nens frivilligarbete. 

I dag är största delen av offren för väpnade konflikter civila (enligt Unicef är 90% av offren för 
väpnade konflikter civila medan motsvarande andel under andra världskriget var 65%). Finlands 
Röda Kors uppgift är att föra de väpnade konflikternas offers talan ute i världen och informera om 
Röda Korsets arbete. 

Till vem:
Till organisationens uppgifter hör att informera om och lära ut krigets lagar såväl till försvarsmak-
ten, journalister, biståndsarbetare som till den stora allmänheten, speciellt till unga. Man delar 
också ut information om krigets lagar vid tysta demonstrationer för krigens offer.

Vad påverkar vi:
Vårt mål är att öka kännedomen om den humanitära rätten och på så sätt också främja humanitä-
ra och humana värderingar. Vi har också som mål att påverka lagstiftningen och bidra till att både 
finländarna och den finska staten vill hjälpa offer för väpnade konflikter.



29

Partners:
Röda Korset har ett nära samarbete med skolor och universitet, men också med försvarsmakten.

Mätare:
- Den humanitära rätten blir mera känd
- De unga deltagarnas antal stiger i utbildningar i den humanitära rätten och i kampanjer
- Media använder mer än tidigare författningar ur den humanitära rätten och därmed 
 förknippat bakgrundsmaterial när de rapporterar om internationella väpnade konflikter 
 och deras effekter särskilt på civilbefolkningen.


