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Hej!

Mitt namn är Axel och jag har precis efter års-
skiftet börjat arbeta som projektplanerare 
vid Åbolands distrikt. Kommer under våren 
att arbeta tillsammans med Siw Karlsson 
med bl.a. ”Vi Ses i Byn”- projektet och få 
lära mig massor med nytt om Röda Korsets 
verksamhet.

Ursprungligen är jag hemma från Pargas 
men flyttade till Åbo år 2013 i samband med 
mina studier. Jag har studerat samhällspe-
dagogik vid yrkeshögskolan Novia och under 
studietiden även medverkat i flera av Röda 
Korsets projekt runtom Åboland. Under de 
senaste 3 åren har jag arbetat som upp-
sökande ungdomsarbetare i Åbo vilket jag 
hoppas att kan komma till god nytta i det 
här arbetet. 

Jag ser mycket framemot arbetet och att få 
ta del av Röda Korsets verksamhet. Hoppas 
på att kunna få träffa alla er så fort läget 
tillåter!

Vi ses & hörs,

Axel Gröndahl

Personalnytt

Axel ny på posten som projektplanerare
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Ledare | 1.2.2021

Vi är en plats för glädje, 
hopp och handling
ANNALENA SJÖBLOM | Verksamhetsledare, Åbolands distrikt
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Nytt år, ny strategi och nya krafter. Så börjar år 
2021 som jag hoppas blir ett år av rekrytering, 
digitala lösningar och lokal hjälpverksamhet. 
Avdelningarna skall vara en plats för gemen-
skap och glädje för alla nya och nuvarande 
aktiva. Ta modigt emot varje ny, lyssna på vad 
hen är intresserad av att göra i avdelningen 
och ge hen det stöd som behövs. Varje grupp 
borde ha en egen ”fadder” för de nya som har 
ansvar över att den nya känner sig välkom-
men och en del av gemenskapen genast från 
början.

Rekryteringen är en ständig process, vi borde 
varje år få 100 nya medlemmar för att inte 
minska. År 2020 minskade vi med 31 medlem-
mar. Några nygamla knep till rekrytering är att 
tex varje aktiv värvar en ny under året eller 
att varje avdelning rekryterar nya för att öka 
med 10 procent. En avdelning med 89 med-
lemmar skulle alltså rekrytera nio nya under 
året. Kimito har under 2020 lyckats öka med 
xx% tack vare Benita Ekholm som tagit rekry-
teringen till sin hjärtesak – är imponerad över 
hennes jobb!

Coronakrisen kommer troligtvis att sysselsätta 
oss även detta år. Redan har vi en förfrågan 

om att hjälpa Pargas stad under de kommande 
massvaccineringarna. För tillfället reder vi ut 
vad vår hjälp skulle bestå av. Här finns också 
en chans att rekrytera nya frivilliga och mark-
nadsföra medlemskap. 

Många avdelningar har inför julen gjort stora 
välgörenhetskampanjer lokalt. Jag hoppas ni 
aktivare berättar om era lokala satsningar både 
i press och Facebook och/eller Instagram. Att 
aktivt synliggöra vad Röda Korset gör lokalt 
på orten gör det lättare för all rekrytering. Då 
blir människor medvetna om hur Röda Korset 
agerar på orten både i att bistå myndighe-
terna och hjälpa dem som behöver hjälp, tex 
att lindra ensamhet.

Låt detta år konkretisera strategins nyckelord: 
Visa glädje i verksamheten, inge hopp för den 
som är drabbad eller i behov av stöd och hjälp 
samt agera synligt lokalt. Vi på distriktet hjäl-
per och stöder er – men vi vet att det är ni 
som gör jobbet!

AVDELNINGSTEAMS
för styrelsemedlemmar och gruppledare

Även om vi hoppeligen snart igen får ordna 
fysiska träffar ordnar vi månatligen avdel-
ningsteams där vi hoppas någon från varje 
avdelning deltar. Ni berättar vad som är på 
gång i avdelningen som andra kan dra nytta av 
och vi på distriktet berättar vad som är aktu-
ellt regionalt och nationellt. Under hösten del-
tog cirka hälften av avdelningarna, nu hoppas 
vi ni andra också aktivt deltar! 

Följande datum (kl 17) och teman:
4.2 Kommunikation: medlemmar, frivilliga,
 grupperna 
4.3 Beredskap: Röda Korset som
 beredskapsorganisation 
8.4  Inför Rödakorsveckan: Tema FHJ,
 medlemsvärvning 
6.5 Inför Hungerdagen 
3.6 Program ännu öppet
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Ordförandes hälsning

Gott nytt år 2021 alla Röda-
korsaktiva i Åboland!
PÄIVI KUNTZE | Ordförande, Åbolands distrikt

Jag brukar läsa min föregående års text i Här 
och Nu innan jag börjar skriva den nya tex-
ten. Jag kan inte säga annat än att konstatera 
att tiden går fort och att föga visste vi om det 
kommande året 2020 förra januari. Eller mars 
månads text? Då hade vi just fått ”utegångs-
förbud” för 70-plussare och jag kunde ännu 
utantill dagens smittosiffror.

Det som vi var så oroliga över har visat sig 
fungera trots allt. Vi höll stämman – senare än 
planerat men ändå – med väldigt fina fjärrar-
rangemang. Vi kunde välja en ny ordförande, 
Elli Aaltonen. Vi hade en jättefin 85-årsdag till-
sammans, även om vi inte kunde mötas under 
samma tak! Och vi har lärt oss att mötas per 
Teams och använda oss av olika system för 
att möten löper relativt smärtfritt och vi kan 
åtminstone se varandras ansikten i datorrutan 
och höra varandras röster.

Några av er har säkert redan fått coronavac-
cinet – och så småningom får vi alla sprutan 
och livet börjar så småningom normaliseras. 
Det blir säkert näs- och munskydd ännu några 
månader framåt, men kanske vi redan under 
våren kan börja träffas ansikte mot ansikte.

Röda Korset har varit väldigt viktigt under 
coronaåret och behovet av vårt arbete fortsät-
ter. Det tröstar mig att verksamheten fortsät-
ter enligt ”gamla goda vanor”: Snart kommer 
vi att fira vändagen, välja årets vän och hålla 
även kurser för nya vänner och vänförmedlarna 
träffas. Nya medlemmar behövs – och intresse 
finns säkert: nu gäller det att hitta på nya sätt 
att värva medlemmar. Informationsspridning 
om nya sätt är också viktigt! 

Just före julen valde Annalena och jag även 
efterföljare till Siw, han heter Axel Gröndahl 
och har redan hunnit börja sitt arbete på 
distriktskansliet. Hjärtligt välkommen! Och 
Siw börjar så småningom fundera på sina pen-
sionärsdagar. Vi hinner ännu träffas, men tack 
ska du ha även den här vägen!

Jag önskar er alla god fortsättning på det nya 
året. Hoppas ni hålls friska och snart kan träffa 
andra människor, vänner, hjälpare. Än så länge 
träffas vi bl.a. på avdelningsteams! Vi ses där!

Beredskapskurser för avdelningarnas aktiva
Operativt ledarskap 9.3 och 11.3 

För vem? Avdelningarnas aktiva samt gruppledare.

Innehåll: Vi går igenom vad som är viktigt i en operativ situation, hur den 
leds, hur man upprätthåller situationsbilden, kommunicerar till grupperna och 
arbetsfördelningen. 

Anmälning: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10266

Första omsorg 25.3 och 29.3 

Målgrupp: Aktiva inom avdelning, frivilliga räddningstjänsten, mentalt stöd, för-
sta hjälpen och frivilliga vänner.

Innehåll: Vad är första omsorg, Röda Korsets hemlandshjälp, kort om mentalt 
stöd, omfattande situationer (tex evakuering), hur förbereda sig och orka som 
frivillig.

Anmälning: https://www.lyyti.in/forstaomsorg21
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Aktuellt inom vänverksamhet i Åboland

Kom ihåg Årets Vän 2021!
Röda Korset i Åboland utser årligen utmärkelsen 
”Årets vän” i samband med vändagen till en om-
tänksam person som har tid för sina medmän-
niskor, hjälper med varmt hjärta och bryr sig om 
andra. Kampanjen är öppen för alla så vem som 
helst kan nomineras. 

Vi tar emot nomineringar till 8.2.2021, sänd 
dem till siw.karlsson@redcross.fi.

Muista Vuoden Ystävä 2021!
Punaisen Ristin Turunmaan piiri valitsee vuosit-
tain ”Vuoden Ystävän” ystäväpäivän yhteydessä. 
Vuoden ystävä on huolehtiva henkilö, jolla on ai-
kaa kanssaihmisille, auttaa lämpimällä sydämellä 
ja välittää muista. Kampanja on avoin kaikille ja 
kenet tahansa voidaan asettaa ehdokkaaksi.

Otamme vastaan ehdotuksia 8.2.2021 asti 
osoitteeseen siw.karlsson@redcross.fi.

Joonas B
randt

Vändagen i Åboland
Vändagen firas i år antagligen på lite annor-
lunda sätt än tidigare år.  Trots den rådande 
pandemin minskar inte behovet av vänner och 
kontakter. Följ med avdelningars hemsidor och 
kolla vad de har för program under vändagen.

Även du kan delta
En sak som var och en av oss kan göra under 
vändagen är att gå igenom våra egna kontak-
ter och ringa personer, som man inte hört av 
sig till på länge. Man kan även komma med 
som frivillig i vår verksamhet. Genom att 
hjälpa andra hjälper vi ofta även oss själva 
att må bättre och få en känsla av meningsfull 
sysselsättning.

Vänkurser hålls regelbundet
Februarikurser, datum och anmölningslänk:

Grundkurs i vänverksamhet 17.2
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/9857

Ystävätoiminnan peruskurssi 18.2.
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10171

Det händer med vänner!
SIW KARLSSON, text

Virtuellt kaffe i Pargas varje mån-
dag kl 14-15
Virtuella kaffestunder med liteprogram och 
diskussion kring aktuella frågor.

Teamslänken för evenemangen hittar du på 
OMA här:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/9875

Inför vändagen har vi intervjuat Soile som 
har deltagit i kaffestunderna sedan starten. 
Läs mera om hennes erfarenheter under vän-
dagsveckan på våra sociala kanaler och i vårt 
medlemsnummer under våren.

Save the date!
Vänförmedlarträff 17.3
Reservera eftermiddagen från kl 13, återkom-
mer med program då vi vet hur restriktionerna 
ser ut i landet.
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håll i Finland och bjuder in till vår verksamhet.

Det går att både anmäla sig till kampanjen 
som frivillig och genom att ge ett bidrag för 
vårt arbete i hemlandet.

Varje gärning är lika värdefull.

Förra våren fick vi ett brev av Ville i vår post-
låda. Han berättade hur stor betydelse det 
hade för honom att vi erbjudit hjälp. Det var 
ett långt brev, och jag grät.

Jag förstod hur viktigt det är med små gär-
ningar. Vad händer om var och en frågar av 
sin granne hur de mår?

TYCK TILL på Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN
Lägg ut era evenemang på nätet.
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

TA KONTAKT
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård.  
Det skyddar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som 
har förbundit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. 
Röda Korset har rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka 
användningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
instagram.com/punainenristi/

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt  
avdelningsmaterial under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter?  
Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

Tillsammans kan vi minska ensamhet

Vår granne är en äldre gentleman som heter 
Ville. Han har sävliga gester och tid att stanna 
upp för en pratstund i trappuppgången.

Villes ögon glimtar alltid när jag frågar hur han 
mår. Det är bra, svarar han och berättar vad 
han hållit på med.

Villes maka gick bort för ett år sedan. De var 
gifta i 56 år. Sedan utbröt coronakrisen och 
äldre uppmanades hålla distans till allt.

Vi gick med blommor till Ville och erbjöd hjälp 
med att gå till butiken. Vi hjälpte honom med 
allt. Det var tydligt att han kände sorg.

Finland är en hård plats för ensamma. Vi kla-
rar oss med sisun. Vi kräver inte en kram, 
fastän vi längtar efter det. Det är bara halva 
sanningen. Vi har också en lång historia av att 
hjälpa, som varje frivillig inom Finlands Röda 
Kors är en del av. 

År 1987 etablerade Röda Korset vändagen i 
Finland. Avsikten var att minska ensamhet 
genom att framför allt sända postkort. 

Vi håller fortfarande på med det. Nu behövs 
gärningar mer än tidigare, eftersom corona 
har ökat ensamheten.

Vår vändagskampanj år 2021 inbjuder alla att 
ta hand om varandra. 

Vi synliggör ensamhet och gärningar för att 
lindra den. Distrikten och avdelningarna är 
våra språkrör som sprider budskapet på olika 

Eija Wallenius 
Kampanjchef  
för vändags-
kampanjen

Kolumn

Nästa nummer av Här och Nu utkommer i
början av april och går ut till alla medlemmar.
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Vändagskampanjen pågår i två veckor

I år pågår vändagskampanjen i två 
veckor: 3–17.2 Huvudvikten läggs som 
bekant på vänddagsveckan 8–14.2 då 
vi syns i sociala medier och vanliga 
medier och evenemang. 

Vi berättar och diskuterar om erfarenheter 
av ensamhet och dess inverkningar. Vi inbju-
der nya frivilliga till kurserna och verksam-
heten, och vi vill också nå ut till dem som 
önskar en vän. Vi önskar alla välkomna att 
delta!

Kampanjmaterial – beställ senast 24.1
Vi fortsätter kampanjen med det nya utse-
endet som förnyades förra året. Kampanjens 
ansikten Ella och Ville berättar sina egna 
berättelser om ensamhet. Beställ tryckt 
material (bl.a. affischer, banderoller och 
postkort) från Röda Korsets nätbutik senast 
24.1.

Digitalt material till avdelningarna
Du hittar det digitala materialet i Röda 
Korsets materialbank i mappen Vändagen 
2021 (materialbank.rodakorset.fi) I 
materialbanken finns lämpligt material 
för webben och sociala medier såsom bil-
der, videor och webbannonser (banner). Vi 
utmanar alla finländare att uppmärksamma 
människorna omkring sig. Dela och be andra 
flitigt dela material på sociala medier – till-
sammans syns och hörs vi! 

Vårt budskap är: Alla kan minska ensam-
heten runt omkring sig. Även en liten gär-
ning har betydelse. Vi ses – Vi ser varandra. 
I sociala medier använder vi hashtaggarna 
#vises och #rodakorset.

Vi hoppas på evenemang
Efter coronaåret är det ännu viktigare med 
möten ansikte mot ansikte. Därför uppmunt-
rar vi alla att planera vändagsevenemangen 
som tidigare. Reservplan kan vara ett eve-
nemang som hålls på nätet. Vi följer coro-
naläget och ger noggrannare anvisningar i 
RedNet om att ordna trygga evenemang.

Joonas B
randt

Evenemang som har visat sig vara bra är till 
exempel evenemangen Vi ses-kaféerna och 
Lär känna någon ny samt utomhusjippon 
som passar mycket bra i coronatider. I eve-
nemangen ska man följa gällande säkerhets-
anvisningar om corona. 

Planera evenemangen tillsammans och kom 
ihåg att också ta med de nya frivilliga i pla-
neringen. Berätta om evenemangen för 
lokala medier och erbjud för media intres-
santa frivilliga och vänpar att intervjuas.

Vändagen väcker ofta intresse för verksam-
heten hos nya människor. Vi välkomnar dem 
alla till olika frivilliguppgifter i avdelningen.

Mer information: 
Koordinator för social välfärd  
Maaret Alaranta, tfn 040 358 3257
Kommunikationssakkunnig  
Senni Puustinen, tfn 040 610 9447

Vändagen 2021



8

Föreningen utmanas under kommunalvalet

Kommunerna genomgår stora förändringar på 
grund av bland annat social- och hälsovårds-
reformen, grundande av välfärdsområden och 
reformen av räddningsväsendet. Kommunernas 
roll i främjande av människors välfärd och 
hälsa växer när ansvaret för social- och hälso-
vårdstjänsterna övergår till välfärdsområdena.

Samtidigt finns det fler utmaningar. Större häl-
soskillnader och ojämlikhet, marginalisering, 
erfarenheterna av ensamhet förvärras, tjäns-
terna på glesbygden minskar samt inverkning-
arna av klimatförändringen är några av dem. 
Spåren efter corona kan ses på många sätt 
under lång tid. Problem med utkomst, utma-
ningar för barnfamiljer med liten inkomst och 
sjukdomar som inte vårdas kan försvåra livet 
fastän man får kontroll över själva viruset. 

Röda Korset har en betydande roll för 
medborgarnas välbefinnande 
I vårens kommunalval lyfter vi fram organisa-
tionens och de frivilligas betydelse och verk-
samhetsmöjligheterna. Det är bland annat 
fråga om lokaler och bidrag samt hur orga-
nisationer och frivilliga blir hörda, engageras 
och beaktas. En välmående framtida kom-
mun är medveten om organisationerna, ska-
par möjligheter för verksamheten och stöder 
frivilligverksamheten. 

Frivilliga skapar samhörighet och stärker säker-
heten i vardagen. De erbjuder stöd, producerar 
information och har beredskap att agera även 

vid överraskande situationer. De frivilliga arbe-
tar utan att få någon ekonomisk nytta, men 
för verksamheten behövs resurser, platser att 
påverka och erkännande.

Kommunalvalet erbjuder en ypperlig möjlighet 
att föra fram betydande teman till diskussion 
som är viktiga för Röda Korsets verksamhet, 
till exempel:

1. De frivilliga som resurs för främjande 
av välfärd och hälsa

Röda Korset har cirka 500 lokalavdelningar 
med 40 000 frivilliga. De har jour och ger för-
sta hjälpen vid publikevenemang och andra 
evenemang, besöker ensamma människor och 
möter ensamma ungdomar, stöder invandrare i 
integreringen på en ny ort, erbjuder avgiftsfritt 
stöd för och hjälp med frågor om hälsan vid 
hälsopunkter, ordnar jippon om sexuell hälsa 
och berättar om rusmedel på festivaler. 

De är människor som bryr sig, kan hjälpa 
och lyssnar till människor som behöver hjälp. 
Som stöd för sin verksamhet behöver de 
stöd, erkännande, utbildning, utrustning, 
handledning och lokaler för verksamheten. 
Organisationen kan erbjuda en utgångspunkt 
för aktiva människor att skapa ny verksamhet 
för människor och sammanslutningar. 

De frivilliga lindrar ensamhet
Vem är ensam i din kommun? I Finland finns cirka en miljon människor som bor ensamma. 
En stor del av dem är äldre varav många upplever ensamhet och behöver hjälp och stöd. 
Var femte finländare upplever ensamhet ibland, var tionde ofta. Ensamhet är en hälsorisk 
som orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt depression. Att vara ensam och 
ensamhet ökar även sårbarheten när ett olycksfall eller en annan plötslig olycka inträffar. 

Finlands Röda Kors nästan 8 000 frivilliga vänner möter årligen över 25 000 hjälpbehövande. 
Vänverksamheten på tu man hand bland ensamma åldringar, hjälp med att gå till butiken 
eller hälsovårdscentralen samt seniorgrupper är de vanligaste formerna av vänverksamhet. 
Grupper för närståendevårdare samt besök i familjer med närståendevård ger kraft att orka. 
I servicehus och serviceanläggningar ordnas gruppverksamhet, rekreationsevenemang samt 
besök. Som stöd för unga utbildas vänner för personliga kontakter eller kontakter via nätet. 
Till invandrare erbjuder de frivilliga boendehjälp och mötesplatser.

Röda Korsets frivilliga har erbjudit hjälp att uträtta ärenden under coronatiden, lindra 
ensamhet och gett mathjälp.

Kommunalvalet 18.4.2021
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Fråga och diskutera om framtiden i din 
kommun:

• Hur uppmärksammas de frivilliga och orga-
nisationerna, och hur utnyttjas de som en 
resurs för att främja säkerheten, välfärden 
och hälsan i vardagen?

• Hur stöder och uppmuntrar man frivilligverk-
samhet och organisationernas verksamhet?

• Hur beaktas organisationernas och de frivilli-
gas kunskaper om människors välfärd?

• Hur har corona förändrat sättet att hjälpa? 
Finns det behov av att stöda vissa männ-
iskogrupper mer än andra, om till exempel 
utkomsten har blivit sämre?

2. Frivilliga i beredskap att snabbt rycka 
in och hjälpa

Finlands Röda Kors har en särskild lagstadgad 
uppgift att hjälpa myndigheterna vid olyckor 
och störningstillstånd i samhället. Av Röda 
Korsets frivilliga har över 5 000 fått utbildning 
i att stödja myndigheterna vid olika larmupp-
drag. Finlands Röda Kors koordinerar Frivilliga 
räddningstjänsten (Vapepa) som består av 52 
organisationer, och i dess larmgrupper finns 22 
000 frivilliga i beredskap att stödja myndighe-
terna. Plötsliga olyckor och störningssituationer 
aktiverar även många spontana hjälpare, och 
även för dem kan organisationen erbjuda en 
organiserad verksamhetskanal.

För god beredskap behövs upprätthållande av 
kompetensen genom utbildning och övning till-
sammans med olika aktörer och myndighe-
terna. Som stöd behöver verksamheten aktivt 
samarbete och resurser såsom redskap och 
lokaler för verksamheten. 

Fråga och diskutera om framtiden i din 
kommun: 

• På vilket sätt är de frivilliga och organisatio-
nerna en del av beredskapen för akut hjälp 
och som stöd för myndigheterna?

• Hur stöder och uppmuntrar man frivilligverk-
samhet och organisationernas verksamhet?

Frivilliga som myndigheternas stöd vid akut hjälp
Vad gör ni om det misstänks att dricksvattnet i er kommun har förorenats i ett vidsträckt 
område? Hundratals personer som insjuknat i magsjuka anmäler sig vid hälsovårdscentralens 
reception. Antalet insjuknade kan uppgå till flera tusen. Hälsomyndigheterna rapporterar om 
situationen. Det är förbjudet att använda vatten. I exemplet kan de frivilliga hjälpa myndig-
heterna att dela ut rent vatten, sprida och samla in information eller stödja människor som 
är oroliga över situationen. 

Under coronatiden har frivilliga på begäran av myndigheter bl.a. ringt upp äldre, svarat i hjäl-
pande telefonen, instruerat människor till testning samt gett aktuell information i bl.a. ham-
nar och på flygplatser. 

Vid en plötslig storolycka eller störningssituation behövs snabbt stora resurser. Röda Korsets 
och Frivilliga räddningstjänstens frivilliga arbetar varje år i cirka 300 larmuppdrag som stöd 
för myndigheterna. De hjälper med att söka efter försvunna, deltar i uppgifter inom första 
omsorgen, såsom att erbjuda bespisning och skydd i evakuerings- eller olyckssituationer och 
ger psykiskt stöd vid olyckssituationer. Med medel ut katastroffonden kan vi bl.a. stöda de 
som förlorat sitt hem i en eldsvåda. 

Viktiga länkar: 
• RedNet / Social- och 

hälsovårdsreformen
• Röda Korsets utlåtande om lagförs-

laget: punainenristi.fi/ Ajankohtaista / 
Lausuntoja 2020

• Social- och hälsovårdsreformens 
webbplats: soteuudistus.fi

• Reformen av räddningsväsendet:  
intermin.fi/sv/
reformen-av-raddningsvasendet

Mer information: 
Maria Viljanen, chef för enheten för  
välfärd och hälsa, tfn 040 532 6888

Kommunalvalet 18.4.2021
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Social- och hälsovårdsreformen framskrider och 
behandlas av riksdagen i början av året. Det är 
viktigt att följa upp hur man förbereder sig på 
det egna välfärdsområdet. Att främja befolkning-
ens hälsa och välfärd hör till de centrala målen för 
Röda Korsets frivilligverksamhet. Kommunerna 
och välfärdsområdena kommer att få statsande-
lar för hälsa och välfärd (hyte) efter hur bra kom-
munen och området främjar hälsa och välfärd för 
invånarna. Den lokala frivilligverksamheten kan 
vara beroende av dessa understöd. Därför är det 
mycket viktigt att synliggöra Röda Korsets verk-
samhet i området. Verksamheten måste doku-
menteras och information förmedlas till lokala 
myndigheter och andra organisationer. 

Bilda nätverk med andra organisationer
Kontakta organisationer i ert område. Ordna till 
exempel möten med andra organisationer och 
diskutera hur man har förberett sig för social- och 
hälsovårdsreformen i de andra organisationerna. 
Avdelningarnas och föreningarnas styrelser kan 
fundera på visioner och framtida utmaningar samt 
möjligheten att verka tillsammans. Det kommer 
att bildas regionala nätverk. Var aktiv och fråga 
den lokala Social- och hälsovårdsföreningen (om 
det finns en sådan) om vad som pågår. 

Vad kan göras i distrikten och 
avdelningarna?
• Bekanta er med ämnet åtminstone på 

webbplatser. Bjud in och träffa aktörer i den 
blivande regionala förvaltningen. 

• Diskutera och bilda nätverk med andra 
organisationer. På flera områden finns redan 
organisationsnätverk som man kan kontakta.

• Beskriv vilka tjänster ni erbjuder. I 
RedNet finns dior om hälsa och välfärd. Var 
beredda på att välfärdsområdena och kommu-
nerna behöver detaljerad information, kontakt-
uppgifter med mera om er verksamhet.

• Skaffa kännedom om välfärdsområdets 
planer: hur kommer man att organisera orga-
nisationernas samarbete i det blivande full-
mäktige för området? Kommer det blivande 
välfärdsområdet att koordinera samarbe-
tet? Det är bra att diskutera ämnet med andra 
organisationer. 

• Ordna till exempel en kommunrunda på 
områdena tillsammans med andra orga-
nisationer. Syftet är att få synlighet för vårt 

frivilligarbete bland myndigheter och kommun-
invånare, och påvisa vilken inverkan vår verk-
samhet har samt betydelsen av samarbete 
med andra aktörer. 

Nu eller aldrig är det viktigt att förmedla  
information om vår verksamhet 

Förslag på seminarium för att 
träffa andra organisationer och 
samarbetspartner 
I Satakunda ordnades Medborgarträffar på 
våren 2018 tillsammans med organisatio-
ner och företagspartner. Myndigheter bjöds 
också in till träffarna. Teman för träffarna 
var främjandet av kommuninvånarnas hälsa 
och välfärd i samarbete med kommunen, 
företagslivet och organisationer.

Modell för seminarium:
• Inledning
• Paneldiskussion

 » kahoot-verktyget (gratis, engagerande 
och interaktivt program för att göra 
frågor för att göra publiken delaktig. 
https://kahoot.com/)  

• Bakgrundsarbete: lagberedning och 
samarbetsskyldighet

• Mål: visa genuin vilja att lyssna, utveckla 
frivilligverksamheten till mer behovsprö-
vad, betydelsen av samarbete och frivil-
ligarbetets inverkan.
 » Ta också med samarbetspartner, såsom 

företagspartner
• Perspektiv: uppgiften i kommunerna 

är att främja hälsan, huvudvikten på 
förebyggande
 » söka nya perspektiv och 

samarbetsformer
 » matsvinn, nätverk, företagens 

samhällsansvar
 » frivilligaktörens synvinkel  

1) frivilligverksamhet skapar välbefin-
nande  
2) de som fått en hobby och gemen-
skap (lindrande av ensamhet)

 » kundsynvinkel: flyktingar, de som  
upplevt en kris, sysselsatta, 

 » förhållandet mellan en privat tjänste-
producent och organisationen:  
hur ser tjänsteproducenten på 
frivilligverksamheten?

Avdelningarna och distrikten är med i social- och hälsovårdsreformen
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Integrationsbrickan är ett verktyg för organi-
sationer och sammanslutningar för att samla 
funktioner som stöder integrationen. Även 
myndigheternas verksamhet synliggörs på 
brickan. Målet är att också bjuda in sådana 
organisationer som inte är experter inom 
integration och lägga till deras verksamhet 
på brickan. Således har invandrare möjlighet 
till mångsidigt deltagande i olika organisatio-
ners verksamhet.

Verktyget togs i bruk år 2016 och flera 
distrikt har ordnat Startverkstäder där aktö-
rer från olika orter som stöder integration har 
samlats tillsammans. Under sammankomsten 
har man strukturerat och färdigställt den 
egna ortens integrationsbricka. 

Beställ en mall av integrationsbrickan i  
storlek A3 i Röda Korsets nätbutik  
(finska, svenska eller engelska):  
rodakorsbutiken.fi. 

Läs mer: RedNet / FRK Mångkulturell grupp 
/ Material

Integrationsbrickan gör 
verksam heten tillgänglig 
för alla

Ansökningstiden för resurscaféer har för-
längts till slutet av februari 2021. De frivil-
liga kan tillsammans genom återhämtande 
övningar, utomhusvistelse och något gott att 
äta hjälpa varandra att återhämta sig från 
utmanande tider och skapa inspiration för 
framtiden. Bidraget är 300 euro/avdelning. 

En riksomfattande vårkalender har planerats 
för avdelningarna. Den piggar upp sinnet, 
återhämtar kroppen och är en socialt inspire-
rande helhet. Kalendern förmedlar ett med-
delande per e-post till den frivilliga med en 
övning som handlar om välmående, en upp-
gift eller ett glatt budskap. Du kan anmäla 
dig som kalendermottagare i Oma Röda 
Korset från och med januari. Övningarna 
publiceras även på webbplatsen sproppima-
teriaalit.fi. 

Läs mer: RedNet/Resurscafé

Rodakorset.fi förnyades
Vår webbplats rodakorset.fi och dess 
svenskspråkiga version kommer snart att för-
nyas. Den nya webbplatsens innehåll och 
funktionalitet har planerats och produce-
rats flitigt i cirka ett år. Och fastän epide-
miläget emellanåt har stoppat projektet är 
helheten nästan klar. Rodakorset.fi är pla-
nerad att speciellt betjäna bidragsgivare, 
(nya) frivilliga och medlemmar, hjälpsökan-
de/-mottagare, sökning av information och 
samarbetspartner. 

Den nya sidan öppnades 12.1. I produce-
rande av innehållet har man till exempel 
beaktat länkar till webbplatsen rodakorset.
fi som finns på avdelningarnas egna sidor i 
RedNet. De mest använda länkarna omdi-
rigeras till de nya sidorna, så att de fung-
erar automatiskt även i fortsättningen. 
Kommunikationsenheten sänder noggran-
nare information per e-post till avdelningar-
nas informatörer.

Den engelska versionen av rodakorset.
fi bevaras i oförändrat skick. Förnyande av 
rodakorset.fi påverkar inte RedNet.

Det är ännu möjligt att 
söka bidrag för resurs-
caféer

Prenumerera på 
återvinnings varuhuset 
Konttis nyhetsbrev!
Håll dig uppdaterad – prenumerera på Konttis 
nyhetsbrev. Du får också information om för-
måner och är bland de första som får höra 
om Konttis nätbutik som öppnas i början av 
år 2021. I Kontti säljer man donerade kläder, 
saker och möbler. Intäkterna av försäljningen 
går till Röda Korsets biståndsarbete. 

Prenumerera på nyhetsbrevet och tipsa 
även dina kompisar: spr.punainenristi.fi/
kontti

I korthet
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Bli Röda Korsets frivilliga utbildare! 
Röda Korsets frivilliga utbildare är en viktig del av organisationens hjälpverksamhet. Utbildarens uppgift 
är att utbilda nya frivilliga och ge dem den kunskap de behöver för att utföra sina frivillig-uppdrag på 
bästa möjliga sätt. Vi ordnar en tre delad svenskspråkig utbildarutbildning våren 2021.

1. gemensam del i februari (kvällstid den 11.2 och 16.2) via teams
2. mellanuppgifter självständigt utförda senast 30.4 och 
3. valfri innehållsmodul se nedan

Mer information och anmälning: RedNet/Frivilligutbildare

Utbildarutbildning, tidtabell  2021

Riksomfattande utbildardagar  22–24.1

Svenskspråkig utbildarutbildning 5–7.2

EVY-utbildarutbildning 11–14.2

EVY-kompletteringsutbildning 12–14.2

Utbildarutbildningens verktygsdel ”Att handleda lärande” 12–13.3 + 8.4

Utbildning för utbildare av första hjälpen-grupper 5–7.3

Beredskapsutbildarnas innehållsdel 19–21.3

Utbildarutbildningens innehållsdelar 9–11.4

Utbildarutbildningens verktygsdel 30–31.10

Utbildarutbildningens innehållsdelar 19–21.11

Kompletteringsutbildning för beredskapsutbildare  26–28.11

Leena Koskela

Utbildarutbildningar
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Röda Korset på läsordningen

Läsinspiration och hjälpvilja lockade 
Sirkkala skola att delta i läskampanj till 
förmån för Hungerdagen.

I Röda Korsets kampanj Bokmånaden kombi-
neras böcker, internationalitet och hjälp från 
barn till barn. Ju mer eleverna läser desto mer 
hjälper de andra.

Det var både hjälpviljan och läsningen som 
lockade Sirkkala skola att delta, berättar Elise 
Kurtén som är rektor för Sirkkala skola.

- I skolan talar vi mycket om att hjälpa varan-
dra och läsning är en naturlig del av vår skol-
vardag. Genom bokmånaden kunde vi slå två 
flugor i en smäll och bokmånaden ger lite extra 
puff i läsandet, säger Kurtén.

Kampanjen går ut på ett elever samlar läs-
faddrar som betalar en valfri summa för varje 
bok eleven läst. I en månad läser eleverna så 
många böcker som möjligt och för varje bok 
får de en markering i sitt bokpass.

Sirkkala skolas resultat blev 1 223 euro som 
betalades direkt till Katastroffonden. De medel 
som samlats in kan Röda Korset använda där 
nöden är som störst och läget akut. 

Bokmånad gav stort bidrag till Katastroffonden
ANDREA SÖDERGÅRD, text & bild

Jessica Nyman, klasslärare i Sirkkala skola, 
rekommenderar bokmånaden också för andra 
skolor.

- Det är ett lätt sätt att samla in medel till 
Katastroffonden och de flesta tycker om att 
läsa. Man kan läsa vad som helst och även 
lyssna på böcker om man tycker om det, säger 
Nyman.

En del av Hungerdagen i Åboland
Bokmånaden i Sirkkala skola var en del av 
årets Hungerdagsinsamling i Åboland som 
pågick under oktober. 

Hungerdagsinsamlingens slutgiltiga resul-
tat i Åboland blev 33 246,40 euro. Annalena 
Sjöblom, verksamhetsledare för Röda Korset 
i Åboland, vill rikta ett stort tack till alla som 
deltagit i årets Hungerdagsinsamling.

- Det här resultatet skulle inte vara möjlig-
het om det inte var för alla frivilliga i de lokala 
avdelningarna, skolor och föreningar som 
deltagit i årets Hungerdagsinsamling, säger 
Sjöblom.

Jessica Nyman, Hana Kardumovic 6a, Oliver Jörkell 4b och Wilma Hagström 4a deltog i Sirkkalas skolas bokmånad.
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Röda Korset på läsordningen

I slutet av november besökte Röda Korset 
några nior i Sarlinska skolan i Pargas med 
en workshop planerade av socionomstu-
derande Emira Johansson. Vi bad Emira 
berätta om dagen.

Denna workshop hade som syfte att nå ut till de 
unga, informera dem om Röda Korsets verk-
samhet samt öva samarbete och kommunika-
tion. Vi ville att denna workshop skulle vara 
resursförstärkande för de unga som deltog.

Som program började vi med en allmän pre-
sentation om Röda Korset och dess verksam-
het. Sedan delades eleverna in i två grupper 
som skildes åt. Den ena gruppen hade fyra-
hörnsövningar om Humanitär rätt med Andrea 
och den andra gruppen hade samarbetsöv-
ningar med Emira och Emilia. 

Det vi ville få fram under fyrahörnsövning-
arna var att deltagarna skulle tänka efter och 
ta ställning, träna sig i att uttrycka åsikter 
och lyssna, motivera sina ståndpunkter samt 
reflektera och bearbeta attityder. Det som är 
viktigt att tänka på i denna övning är att ingen 
får uttrycka sig negativt om det någon annan 
säger. Man argumenterar för sin sak snarare 
än mot någon annans.

Pargasunga deltog i rödakorsworkshop
EMIRA JOHANSSON, text  |  ANDREA SÖDERGÅRD, bild

Vadå resursförstärkande?
Ett resursförstärkande arbetssätt innebär 
att man strävar efter att stärka och fram-
häva kundens egna resurser. Man vill finna 
lösningar utgående ifrån kundens mål-
sättningar istället för orsaker till problem, 
genom att söka nycklarna till lösningarna 
i positiva undantag, upplevelser av fram-
gång eller i framtiden. Utgångspunkten är 
att alla har resurser som kan stödas och 
uppmuntras.

Vid samarbetsövningarna ville vi att deltagarna 
skulle öva social utveckling, grupputveck-
ling, hänsyn, kommunikation och samarbete. 
Samarbetsövningarna bestod av ”Stå på linje”, 
”Minimum för en människa” och en snabb ver-
sion av ”På flykt”. I den sista övningen fick 
eleverna tillsammans bygga ett vindskydd av 
tejp, presenningar och saker de hittade på 
skolgården.

Dessa övningar styrkte eleverna då de själva 
fick ta ställning, kanske öva olika roller i en 
grupp t.ex. ledare. De fick även tänka själv-
ständigt då de inte fick någon hjälp i sam-
arbetsövningarna, utan de fick ta hjälp av 
varandra och komma fram till egna lösningar.

Elever bygger vindskydd av tejp, presenningar och saker de hittat på skolgården.
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Hänt under julen

Frivilliga i Pargas och Kimito gladde 
hemvårdskunder med julkasse
Några dagar innan julafton bestämde sig Röda 
Korsets frivilliga i Pargas för att göra en insats 
för äldre i Pargas. Mat handlades till 20 seniorer 
som fick matkassar hemlevererade av hem-
vården. I kassarna fanns bland annat kaffe, 
glögg, pepparkakor och sill. LokalTapiola, 
Reimari, Garden Center och Niklas Isaksson 
bidrog med donationer till kassarna.

Några dagar efter Luciadagen fylldes bordet 
i Kimito avdelningslokal med röda julkassar 
fulla med smått ätbart. Kassarna skulle gå till 
ensamma äldre i Kimitoöns kommun. Frivilliga 
plockade ihop kassarna och hemvården delade 
ut. Fint exempel på samarbete i Kimitoön. 
Hemvården tackade så hjärtligt.

Hjälpen nådde fram även under julen
ANDREA SÖDERGÅRD, text  |  PARGAS AVDELNING OCH KIMITO AVDELNING, bild

Seniorer i Houtskär fick julsamtal
Under december fick Röda Korsets frivilliga i 
uppdrag av Pargas stad att ringa upp pensio-
närer över 85 år för att höra hur de hade det 
och om det fanns behov av hjälp med något 
inför jul.

May-Britt Järnström och Gunnevi Törnqvist var 
två av de frivilliga som ställde upp i julens 
ringrunda i Pargas. De berättar att de flesta 
de ringde hade det bra och var nöjda med 
tillvaron.

"Vi har det så bra här i Houtskär. Jag tyckte 
det var kiva att höra att de har det bra, nu när 
det är en svår tid för många", säger May-Britt.

Gunnevi berättar att det kändes bra att ringa 
seniorerna.

"Vi talade jul och de flesta vara glada och 
nöjda och hade inga större bekymmer. Det 
var mycket givande att ringa upp dem", berät-
tar Gunnevi.

Frivilliga i hela Pargas kommuns område ställde 
upp med att ringa 323 seniorer över 85 år.

Monica ”Mimmi” Hellberg från Kimito avdelning förbereder 
kassarna som ska ut till äldre i Kimitoön kommun till julen.

Frivilliga från Pargas med kärrorna fulla med kaffe, glögg och 
pepparkaka utanför Reimari i Pargas.
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Praktikantrutan

Hej på er! 

Jag heter Adde Mohamed och är andra årets socio-
nomstuderande vid Yrkeshögskola Novia i Vasa. Efter 
nyåret 2021 genomför jag min sexveckorspraktik på 
Röda Korsets Åbolands distrikt. 

Ursprungligen kommer jag från Somalien och jag 
har kommit till Finland som ensamkommande barn 
för ca 12 år sedan. Jag har bott på ett grupphem i 
Vörå med andra barn från samma land. Jag tycker 
om att dansa, se på serier och att resa. Min dröm är 
att starta något eget, till exempel ett skyddshem för 
barnäktenskap samt köpa några bitcoins för framti-
den. Frågor kring mänskliga rättigheter är något som 
intresserar mig och som jag tycker allmänt är viktigt. 
Runt i världen förekommer det barnäktenskap, där 
flera unga flickor tvingas gifta sig mot sin vilja samt 
lever i en mörk värld. Jag vill jobba för att förebygga 
barnäktenskap samt könsstympningar hos flickor 
som har ökat allt mera.   

På grund av Coronaepidemin har jag under min prak-
tikperiod mest varit på distans. Jag har bland annat 
ordnat program åt äldre, deltagit i vänverksamhet 
samt deltagit i planeringen av Veckan mot rasism. 
Jag har även deltagit i Röda Korsets kurser om psy-
kiskt stöd för vänner. Det har varit intressant och 
lärorik praktik.  

Jag tycker att jag har lärt mig mycket under min 
praktik och jag är väldigt imponerande av Röda 
Korsets verksamhet. Mina tankar och fundering har 
väckts upp under praktiken. Jag känner mig stolt och 
glad att jag valde att söka min praktik just här med 
tanke på mina framtida planer inom FN. 

PRAKTIKANT-
RUTAN

Adde Mohamed

Hänt under julen

Titte Pohjavirta och Nicolina Törnqvist från Hemvården
i Kimito tar emot kassarna.

Röda Korsets svenskspråkiga sam-
talstjänst höll julöppet
Under julen erbjöd Röda Korsets hjälptele-
fon samtalsstöd på finska och svenska. Det 
var första gången Röda Korset kunde erbjuda 
samtalsstöd på svenska. Linjerna var öppna 
24-27.12 mellan 15 och 21. Totalt 51 finsksprå-
kiga och 3 svenskspråkiga samtal.

Är du intresserad av att svara i stödtelefo-
ner ska du skriva in dig i Hupsis på adressen 
paivystykset.punainenristi.fi. Gå därefter med 
i gruppen PUHELINAUTTAJAT. Då får du infor-
mation om när stödtelefonen öppnas nästa 
gång och kan boka in dig på ett eller fler skift.
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Stöd till avdelningar

Nu satsar vi stenhårt på att stöda er kom-
munikation i avdelningarna. Röda Korset har 
utvecklat två nya kurser som vi kommer att 
erbjuda er med början under våren. Målet är 
att alla avdelningar fått kommunikationsut-
bildning inom de närmsta två åren så det är 
bra att redan nu boka in dessa datum i kalen-
dern. Anmälan öppnas i februari/mars.

Distriktet satsar på kommunikationsstöd för 
avdelningar
ANDREA SÖDERGÅRD, text

För vem?

Rödakorsfrivilliga med intresse för kommuni-
kation. Särskilt stor hjälp har man av kurserna 
om man i sitt frivilliguppdrag jobbar med kom-
munikation, till exempel som gruppledare, 
kommunikatör, some-ansvarig eller som del 
av en kommunikationsgrupp.

Grundkurs i avdelningens 
externa kommunikation
22.3 kl 17.00-19.30

På kursen får du veta

• Varför Röda Korset kommunicerar och 
vad vårt budskap är

• Vad man ska tänka på när man plane-
rar och producerar innehåll för olika 
kanaler

• Få praktiska exempel på lyckad 
avdelningskommunikation

• Få tips på var man hittar Röda Korsets 
färdiga kommunikationsmaterial

Sociala medier i avdelningen
6.4 kl 17.00-19.30

På kursen får du tips, idéer, råd och 
exempel på hurdant material man kan 
skapa till Facebook och instagram. Vi går 
igenom vad som skiljer och förenar de 
olika plattformarna.

Föreläsare: Andrea Södergård, som 
jobbar med kommunikation och soci-
ala medier på Åbolands distrikt. Hon 
har också jobbat som journalist på Åbo 
underrättelser och är utbildare inom 
kommunikation och humanitär rätt för 
Finlands Röda Kors.

Övriga evenemang på temat 
kommunikation:

Avdelningsteams 4.2: 
Avdelningens interna 
kommunikation

Utan kommunikation är vi bara öar på 
ett oändligt hav.

Kom och diskutera hur vi på bästa sätt 
ska ha en fungerande kommunikation 
mellan gruppledare och avdelningsstyrel-
ser. Samtalet är a och o när vi ska jobba 
tillsammans mot ett gemensamt mål i en 
avdelning eller verksamhetsgrupp.

Länken kommer i avdelningsbrevet i 
månadsskiftet februari/mars.

Utbildarutbildning för 
kommunikation
10-11.4

För första gången ordnas kurs för dem 
som vill bli svenskspråkig kommuni-
kationsutbildare för Röda Korset och 
utbilda frivilliga inom kommunikation. 
Om du har erfarenhet av kommunikation 
är detta uppdraget för dig. Utbildningen 
ordnas av Centralbyrån. Ta kontakt med 
Andrea för mer information.
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Syftet med kampanjen Veckan mot rasism 
är att på lång sikt påverka attityderna, så att 
rasismen minskar i samhället. På grund av 
coronaläget koncentreras kampanjen i syn-
nerhet till den digitala miljön och sociala 
medier. Distrikten får dela ut Fördomsfri före-
gångare-utmärkelser. Ett bra sätt att genom-
föra valet har visat sig vara att vem som 
helst får föreslå en mottagare elektroniskt. 
Önskemålet är att distrikten delar ut utmär-
kelserna 15.3. Då är det möjligt att berätta 
om de som får utmärkelsen i kampanjens 
riksomfattande öppningsmeddelande. 

Vi uppmuntrar avdelningarna att dela mate-
rial om veckan mot rasism i sina egna sociala 
medier. I kommunikations på sociala medier 
använder vi hashtaggen #veckanmotra-
sism.   Material som är planerat för avdelning-
arna kommer att finnas i materialbanken i 
februari–mars 2021. 

Black Lives matter rörelsen har varit 
synlig i hela världen
Black Lives Matter rörelsen som uppstod mot 
polisvåldet i Förenta staterna har varit syn-
lig i hela världen. Verksamhet som motar-
betar rasism och diskussioner om rasism är 
emellertid inte nya fenomen. I Finland finns 
många föreningar, rörelser och enskilda aktö-
rer som länge har hållit på med antirasistiskt 
arbete. 

Att motverka rasism är en del av Finlands 
Röda Kors frivilligverksamhet och framkom-
mer redan i principerna: humanitet ja opar-
tiskhet. Att motverka rasism behövs i all 

Var och en har rätt att bli bemött som individ

verksamhet inom Röda Korset vare sig det 
handlar om katastrofhjälp, vänverksamhet 
eller stöd för integration. Organisationens fri-
villigverksamhet kan vara en trygg gemen-
skap för många, där man blir bemött som 
individ och inte till exempel på basis av sin 
hudfärg. 

Dessvärre har man ofta låtit förstå att kon-
stellationen är sådan att de som inte har fått 
uppleva rasism hjälper de som fått göra det. 
Uppfattningen beror kanske på dynamiken 
med tydliga roller för hjälpare och hjälpmot-
tagare. Tudelningen motsvarar inte verklig-
heten, utan människor har flera roller i sina 
liv. Det finns en strävan i kärnan för mång-
fald så att en människa själv kan bestämma i 
vilken roll man vill bli sedd. Temat för Veckan 
mot rasism 2021 ”Var och en har rätt att bli 
bemött som individ” hänvisar till just detta.

Att motverka rasism är inte en åsiktsfråga. 
Till exempel på grundval av FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheterna har var och en 
samma rättigheter och friheter oberoende av 
bland annat hudfärg, språk, religion, natio-
nellt eller socialt ursprung. Även i Finland är 
diskriminering förbjuden enligt diskrimine-
ringslagen, och till exempel hets mot folk-
grupp enligt strafflagen. Man kan således 
hänvisa till lagstiftningen när man stöter på 
rasism eller blir utsatt för rasism.

Mer information: Utvecklare av Röda Kors-
distriktens mångkulturella verksamhet 

Läs mer: RedNet / Veckanmotrasism

Veckan mot rasism 15-21.3.2021
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Vem är Årets fördomsfria föregångare
i Åboland 2021?

Syna strukturer och inkludera mera
Ett webbinarium kring mångfald, jämlikhet

och delaktighet i föreningslivet

Välkommen på webbinariet där vi lär oss 
mer om vad mångfald, jämlikhet och delak-
tighet konkret betyder i föreningslivet. Hur 
kan vi sänka trösklar och höja taket i vår 
förening eller lokalavdelning?

Webbinariet är öppet för styrelsemed-
lemmar, gruppledare, tränare och frivil-
liga i Röda Korsets avdelningar och andra 
föreningar.

Anmälan till webbinariet öppnar i februari. 
Du hittar mer info på vår hemsida rednet.
rodakorset.fi/aboland.

Efter webbinariet har deltagarna fått
• Förståelse för vilka strukturella hin-

der det kan finnas att komma med i 
frivilligverksamheten

• Verktyg för och inspiration att sänka 
dessa hinder

• Insikt i vilken betydelsen tredje sektorn 
har som en del av lokalsamhället

Om föreläsarna
Emina och Senada Arnautovic 
jobbar med integration och mång-
fald på Folkhälsan. Emina som inte-
grationssakkunnig och Senada som 
koordinator för Folkhälsans pro-
jekt Inkludera mera. Emina blev 
dessutom utsedd till årets flykting-
kvinna 2007.

Tobias Pötzsch är forskardok-
tor vid Svenska kommunal- och 
socialhögskolan vid Helsingfors 
universitet. Han har forskat i 
mångkulturellt, anti-förtryckande 
och antirasistiskt socialt arbete och 
mångkulturell klientrådgivning.

Save the date!
17.3 kl 17.00-19.30

Röda Korset Åboland söker kandidater för 
titeln Årets fördomsfria föregångare 2021 i 
Åboland. Utmärkelsen delas ut i samband 
med veckan mot rasism i mars till en per-
son, grupp, förening eller företag utanför 
Röda Korset som jobbat för social inklu-
dering, delaktighet och tillgänglighet för 
alla oavsett språk, nationalitet, kultur eller 
funktionsnedsättning i det åboländska 
samhället.

En fördomsfri föregångare kan vara en 
person, grupp, förening eller företag som 
genom enstaka handlingar eller kontinuer-
ligt arbete:

• Jobbat för social inkludering, delaktig-
het och tillgänglighet för alla oavsett 

språk, nationalitet, kön, religion eller 
funktionsnedsättning

• Skapat möten mellan människor med 
olika bakgrund

• Jobbat för jämlikhet och mångfald
• Tagit ställning mot rasism och 

diskriminering

Vem som helst kan nominera kandida-
ter till utmärkelsen. Vi behöver ditt förslag 
senast 28.2 via denna länk:

www.lyyti.in/foregangare2021

Utmärkelsen utses av Röda Korsets frivil-
ligutskott som utgörs av frivilliga från hela 
Åboland.
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VERKTYGS-

VARDAGENS

BOX

RÖDA KORSET

PRESENTERAR

Ny webbinarieserie för unga vuxna om
hälsa, beredskap och engagemang.
Alltid kl 17-19. I samarbete med Sivis.

18 feb Beredskap:
Klara dig i 72 timmar utan el och vatten.

15 mars Stöd din kompis:
Psykosocialt stöd vänner emellan.

21 apr Första hjälpen:
Allt du behöver veta inför valborgsfesten.

Skanna och läs m
er!


