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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
  ( ,  /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  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  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  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 

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 fi ck 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?

Eija Wallenius
Kampanjchef 
för vändags-
kampanjen
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LEDARE . .

Det har varit ett märkligt år för oss alla. Ingen av oss kunde ens i vår vildaste fantasi tro att det 
skulle bli så här. Om någon hade sagt för ett år sedan vad som väntade, hade det känts mycket 
jobbigt. Vi trodde kanske att det kunde ta till våren, att vi i värsta fall skulle behöva vara försiktiga 
över sommarmånaderna, men att faran sedan sannolikt skulle vara över. 

Så fel vi hade. Ett år efter att coronaviruset och covid-  var ett faktum inte bara i Kina utan också 
i norra Italien inser vi att vi fortfarande inte vet hur länge vi ska leva med pandemin och dess 
följder. Det är  månader sedan den fi nländska regeringen började hålla regelbundna informa-
tionstillfällen för den församlade pressen och allmänheten och småningom kom att fatta beslut om 
isolering av Nyland, skolstängningar och annat i syfte att stävja virusets framfart och säkerställa att 
säkerställa vårdens kapacitet, och vi vet ännu inte när det hela ska vara över. 

Allt påverkas. Inte bara för oss var och en personligen då vi får iaktta försiktighet, distansera oss, 
akta oss och avstå. Vi har just fi rat en jul då många av oss inte hade möjlighet att fi ra med dem 
som vi brukar fi ra jul med, för att man är isolerade från varandra till följd av viruset. Ekonomiskt 
vet vi ännu inte vad notan blir. Många företag lider, en ny slags arbetslöshet drabbar branscher som 
drabbas av de strukturella förändringar som sker till följd av pandemin. 

Allt påverkas, både på gott och ont. Jag vill med all önskvärd tydlighet säga, att jag inte ser något 
gott i pandemin, tvärtom det handlar om ett livsfarligt virus. Men det som sker med oss då vi dis-
tanseras, bär ansvar för oss själva och andra, det för också sådant som är gott med sig. 

För det första tror jag det har blivit väldigt klart för oss att ingen är en ö. Att vi alla är beroende 
av varandra, att vår hälsa är beroende av andra och att vi också spelar roll för andras hälsa. Vi har 
också gång på gång påmints om att ingen kan välja att vara frisk, utan att omständigheter som 
vi ibland tror oss känna till men andra gånger inte, svårt drabbar också den som vi inte skulle ha 
väntat oss att skulle duka under och bi sjuk. 

Vi sätter vårt hopp till det vaccin som nu börjat distribueras i vårt land och vår värld. I väntan på 
vaccinets eff ekter och framför allt på att viruset ska utrotas behöver vi fortsätta våra åtgärder för 
att så många som möjligt ska må bra. Handtvätt, andningsskydd, avstånd och allmän försiktighet 
har blivit det nya normala. Men vi väntar på att komma tillbaka till det gamla vanliga. 

Kommer det att bli så, att vi sedan detta är över, återgår till en vardag som långt liknar den vi hade 
före pandemin? Antagligen, minnet är kort och vi slutar säkert snart reagera på sekvenser i fi lmer 
där många människor befi nner sig på samma plats. Vi reagerar säkert småningom inte längre på att 
vi ser någon utan andningsskydd i en butik.

Men jag tror ändå att det hänt något på djupet med oss. Att den här tiden redan har förändrat oss. 
Att vi insett att det fi nns det som är viktigare än annat här i livet, att vi behöver varandra och att 
vi vill fi nnas där för varandra. Att det i längden blir litet tråkigt att leva bara i sin egen bubbla. Jag 
hoppas och tror att denna pandemi gör oss människor mindre individualistiska och mera måna om 
varandra. Jag tror att det efter allt detta fi nns de som behöver kanaler för att omsätta denna nya 
insikt i att hjälpa både här hemma och längre bort. Också den utvecklingen är ett ljus i vårt mörker. 
Och här kan Finlands Röda Kors, distrikten och avdelningarna vara kanaler för människor som vill 
göra gott. För den som vill hjälpa här och längre borta. 

 Ann-Mari Audas-Willman
 Ordförande
 FRK Österbottens svenska distrikt

Ljus i mörkret
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VÄNDAGEN . .

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 .

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. affi  scher, banderoller och 
postkort) från Röda Korsets nätbutik senast 

. .

Digitalt material till avdelningarna

Du hittar det digitala materialet i Röda 
Korsets materialbank i mappen Vändagen 

 (materialbank.rodakorset.fi ) I 
materialbanken fi nns lämpligt material 
för webben och sociala medier såsom bil-
der, videor och webbannonser (banner). Vi 
utmanar alla fi nländare att uppmärksamma 
människorna omkring sig. Dela och be andra 
fl itigt 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.
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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.

Efter vändagen är nya, av frivilligverksam-
het intresserade människor i farten. Vi väl-
komnar dem alla till olika frivilliguppgifter i 
avdelningen.

Mer information:
Koordinator för social välfärd 
Maaret Alaranta, tfn   

Kommunikationssakkunnig 
Senni Puustinen, tfn   
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VECKAN MOT RASISM – . .

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 . . 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 fi nnas i materialbanken i 
februari–mars . 

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 fi nns 
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 fl era roller i sina 
liv. Det fi nns 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  ”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 straffl  agen. 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
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KOMMUNALVALET . .

Föreningen utmanas under kommunalvalet
Kommunerna genomgår stora förändringar på 
grund av bland annat social- och hälsovårds-
reformen, grundande av välfärdsområdet och 
reformen av räddningsväsendet. Kommunernas 
roll i främjande av människors välfärd och 
hälsa är större än tidigare när ansvaret för 
social- och hälsovårdstjänsterna övergår till 
välfärdsområdena.

Samtidigt fi nns det fl era utmaningar såsom 
större hälsoskillnader och ojämlikhet, margina-
lisering, erfarenheterna av ensamhet förvärras, 
tjänsterna på glesbygden minskar samt inverk-
ningarna av klimatförändringen. Spåren efter 
corona kan ses på många sätt under lång tid. 
Problem med utkomst, utmaningar för barnfa-
miljer 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 välbefi nnande 

I kommunalvalet på våren lyfter vi fram orga-
nisationens och de frivilligas betydelse och 
verksamhetsmöjligheterna. 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  lokalavdelningar 
med   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 fi nns 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 fi nländare 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 inträff ar. 

Finlands Röda Kors nästan   frivilliga vänner möter årligen över   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.
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KOMMUNALVALET . .

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   fått utbildning 
i att stödja myndigheterna vid olika larmupp-
drag. Finlands Röda Kors koordinerar Frivilliga 
räddningstjänsten (Vapepa) som består av  
organisationer, och i dess larmgrupper fi nns  

 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 fl era 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 fl ygplatser. 

Vid en plötslig storolycka eller störningssituation behövs snabbt stora resurser. Röda Korsets 
och Frivilliga räddningstjänstens frivilliga arbetar varje år i cirka  larmuppdrag som stöd 
för myndigheterna. De hjälper med att söka efter försvunna, deltar i uppgifter inom första 
omsorgen, såsom att erbjuda förplägning och skydd i evakuerings- eller olyckssituationer och 
ger psykiskt stöd vid olyckssituationer. Med medel ut katastroff onden 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 

• 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   
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AVDELNINGARNA OCH DISTRIKTEN ÄR MED I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN

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 befolkningens 
hälsa och välfärd hör till de centralaste 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 fi nns en sådan) om vad som pågår. 

Vad kan göras i distrikten och 
avdelningarna?

• Bekanta er med ämnet åtminstone på 
webbplatser. Bjud in och träff a aktörer i den 
blivande regionala förvaltningen. 

• Diskutera och bilda nätverk med andra 
organisationer. På fl era områden fi nns redan 
organisationsnätverk som man kan kontakta.

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

• Skaff a 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 
träff a andra organisationer och 
samarbetspartner 

I Satakunta ordnades Medborgarträff ar på 
våren  tillsammans med organisationer 
och företagspartner. Myndigheter inbjöds 
också till träff arna. Teman för träff arna var 
främjande av kommuninvånarnas hälsa och 
välfärd i samarbete med kommunen, före-
tagslivet 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 
) frivilligverksamhet skapar välbefi n-

nande 
) de som fått en hobby och gemen-

skap (lindrande av ensamhet)

 kundsynvinkel: fl yktingar, de som 
upplevt en kris, sysselsatta, 

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

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  och fl era 
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 A  i Röda Korsets nätbutik 
(fi nska, 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 . 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  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 förnyas
Vår webbplats rodakorset.fi  och dess 
svenskspråkiga version kommer snart att för-
nyas. Den nya webbplatsens innehåll och 
funktionalitet har planerats och produce-
rats fl itigt 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. 

Vi informerar i RedNet när datum för publi-
ceringen har bekräftats. I producerande 
av innehållet har man till exempel beak-
tat länkar till webbplatsen rodakorset.fi  
som fi nns 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 . 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
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BEREDSKAPEN I ÖSTERBOTTEN

Jag väljer denna gång att inleda årets förta Här 
och Nu med att citera Frivilliga räddningstjäns-
tens pressmeddelande:

Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) larmades 
för att bistå myndigheter 544 gånger förra året, 
vilket är fl era dussin larm mer än de senas-
te åren. Framför allt förekom uppdrag med ef-
terspaning efter saknade personer oftare än ti-
digare.

En orsak till det stora antalet efterspaningsup-
pdrag under år 2020 är att folk har rört sig mer 
i naturen under coronaepidemin, vilket leder till 
att fl er också har kommit bort. Även de övriga 
hjälpuppdragen var fl er än tidigare.

Antalet hjälpsituationer har ökat jämfört med ti-
digare år. Ungefär 2 500 personer fi ck hjälp av 
Frivilliga räddningstjänsten år 2020 och i uppd-
ragen deltog cirka 8 500 frivilliga hjälpare. An-
talet frivilligtimmar blev också stort, över 30 
000 timmar.

"Hjälparna och deras tid behövdes mer än ti-
digare eftersom Vapepa deltog i fl era hjälpsi-
tuationer som krävde ett stort antal frivilliga. 
Sådana är förutom efterspaningsuppdrag till 
exempel bränder, insatser mot översvämnin-
gar och coronauppdrag" säger beredskapskoor-
dinator Arsi Veikkolainen från Frivilliga rädd-
ningstjänsten.

Hjälpsituationer: 
265 efterspaningsuppdrag
120 första omsorgen-situationer
101 beredskapslarm
58 övriga hjälpsituationer

Antal larm sammanlagt under 2020: 544

Övriga hjälpsituationer omfattar till exempel 
översvämningsskyddsarbete, rådgivning, över-
vakning efter skogsbränder samt enskilda hjäl-
puppdrag i samband med coronan.

Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk av 53 
organisationer vars larmgrupper bistår myn-
digheterna i samband med olyckor och andra 
krissituationer. Oftast larmas Frivilliga rädd-
ningstjänsten för att hitta en saknad människa, 
men frivilliga behövs också till exempel till att 
ge psykiskt stöd, dirigera trafi ken och hjälpa 
vid evakueringar. Hjälparna arbetar på land, till 
sjöss och i luften. Verksamheten koordineras av 
Finlands Röda Kors.

Jag återkommer vid ett senare tillfälle till sta-
tistiken för Österbottens del när den väl är klar 
och genomgången. Vi kan konstatera att vi kla-

Beredskap

Kommande utbildningar, evenemang 
och tillställningar

Kort och gott kan jag bara konstatera att nästan 
allt sker på ”Coronans villkor”, det vill säga pan-
demins aktuella läge och gällande myndighets-
beslut och -rekommendationer styr arbetet 
ganska långt. Begränsningarna och rekommen-
dationerna luckras upp för att i följande skede 
stramas åt igen. Det gör det utmanande att ar-
rangera fysiska möten och utbildningar som fö-
rutsätter närvaro på plats. Olika former av dis-
tansutbildningar och -möten har vi däremot 
blivit både vana och ganska bra på att arrange-
ra, om jag får säga det själv.

Trots allt vill jag lyfta upp att arbetet med att 
skapa och stärka Röda Kors avdelningar-
nas gemensamma beredskap fortsätter. 
Den regionala beredskapen går som bekant 
ut på att sammanföra avdelningarna på distrik-
tets område till fyra större helheter så att deras 
kunnande och styrkor bättre utnyttjas. Kort och 
gott: stärka samarbetet mellan avdelningarna.

Övrigt som planerats till vårterminen är bland 
annat:

• 112-dagen kommer ännu att diskuteras 
men ordnas knappast i år. Vi brukar ställa 
upp med en grupp som beskriver både Röda 
Korsets förstahjälpen verksamhet och Frivil-
liga räddningstjänsten och dess olika kom-
petensområden.

• EEC släpvagnen. Utbildningarna kör igång 
under slutet av januari. Planen är att vi kan 
ordna utbildningar runt om i Österbotten 
under våren. Återkommer med mera infor-
mation senare.

• Valmiuden avaus 2021 – Beredska-
pens Kickoff  2021. Ordnas vecka 8 eller 
10 i Kronoby tillsammans med Gamlakarle-
by fl ygklubb som värd för mötet.Teman för 
kvällen är bland andra:
* Stärka samarbetet och samhörigheten 

mellan Röda Korset och Frivilliga rädd-
ningstjänsten.

* Genomgång av OHTO alarmeringssys-
temet. 

rade av att hålla efterspaningskurser enligt 
plan. Vi höll två kurser under hösten då pande-
miläget var lite bättre. Landskapskommitténs 
vår- och höstmöten kunde också hållas. Höst-
mötet hölls som ett så kallat hybridmöte, det 
vill säga några var fysiskt på plats medan andra 
deltog på distans.
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BEREDSKAP FORTS.

* Genomgång och diskussion av Region-
ala beredskapen.

* Övrigt aktuellt.

• Österbottens Stormässa. Vi håller alla al-
ternativ öppna och har beredskap att del-
ta med en gemensam monter tillsam-
mans med MPK och andra beredskaps- och 
trygghetsaktörer under mässan i Botniahal-
len. Förutsatt att mässan ordnas. I skrivan-
de stund fi nns inga beslut fattade om ifall 
mässan arrangeras eller inte.

• Oljebekämpningen. ÖT-projekt går vida-
re i någon form. Samarbetet med MPK och 
deras sjöavdelningar kommer att starta upp 
under våren. Ledningsansvaret för oljebe-
kämpning till havs har fl yttats från de re-
gionala Räddningsverken till Gränsbevak-
ningen, vilket gör att samarbetsmodellerna 
stöps om.

• Efterspaningskurser ordnas även i fort-
sättningen på begäran av avdelningar-
na eller andra larmgrupper. Hör gärna av 
dig om du vill att vi ordnar en kurs på ditt 
område. Det behöver helst vara ca 10 – 15 
personer som ställer upp och deltar i kursen 
för att deltagarna skall få full nytta av ut-
bildningen. Både fi nsk- och svenskspråkiga 
kurser kommer att ordnas och marknads-
föras. Platser och datum är ännu inte fasts-
lagna, men Larsmo och Sundom har disku-
terats.

• Jourkurser för förstahjälpengrupperna 
planeras också att ordnas under året. Om 
dessa meddelas senare.

I övrigt fortgår organisationsarbetet med att 
hålla Röda Korsets hjälpberedskap och Frivilliga 
räddningstjänsten på en fortsatt hög nivå.

Med hälsning om en god och energisk start på 
våren – med hopp om att vi alla hålls friska!

Rolf Sund
Beredskapschef
040-0263448

PRAKTIKANT PÅ DISTRIKTET

Hej, mitt namn är Lotta Reinholm och jag är 
Socionomstuderande vid Novia i Vasa. Jag kom-
mer nu fr.o.m. januari i 6 veckor framåt att ut-
föra min omsorgspraktik vid FRK Österbottens 
svenska distrikt. 

Som mål för min praktik är att planera, skapa 
och köra igång ett virtuellt café för unga stu-
derande i Vasa med syfte att motverka ensam-
het och skapa gemenskap. Denna verksamhet 
kommer sedan att fortsätta och drivas av Röda 
Korsets frivilliga här i Vasa. Det jag även strä-
var efter under min praktikperiod är att få en 
noggrannare inblick i hela organisationens ar-
bete enligt de normer, värderingar och princi-
per de arbetar efter och även få möjlighet att 
refl ektera över mina personliga värderingar och 
kunskaper inom det sociala området och även 
utveckla mig själv i det området. 

Som person är jag väldigt social, glad och po-
sitiv, jag gillar att vara där det händer mycket 
runt om kring. Innan mina studier arbetade jag 
som skolgångsbiträde och området barn och 
ungas välmående står mig varmt om hjärtat.

Lotta Reinholm
praktikant
ann-charlott.reinholm@redcross.fi 

Praktikant inom
ungdomsverksamheten
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BABYCAFÉ     SAMHÄLLSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Vi fortsätter arbetet med att sprida Tredje ål-
dern konceptet ut i distriktet. Tredje åldern rik-
tar sig till nyblivna pensionärer och förutom 
ledda diskussionsgrupper består konceptet av 
återträff ar och seminarium om vardagsekonomi 
och juridik.

Diskussionsgruppen ger möjlighet att tillsam-
mans med andra i samma livsskede diskute-
ra och utbyta erfarenheter samt refl ektera över 
hur man önskar formar sin nya tillvaro som 
pensionär. Frågor som lyfts under de fyra träf-
farna är bl.a. fysiskt och psykiskt välbefi nnan-
de, meningsfull tillvaro och de nya möjligheter-
na som pensionär.

Följande orter och startdatum är inplanerade för 
våren 2021:

Närpes 11.3 kl.14-16.30
Vasa 11.3 kl.13-15.30
Oravais 14.4 kl.18-20.30
Jakobstad 15.4 kl.14-16.30
Online 17.5 kl.14-16.30

Tredje åldern

Sysslar din avdelning med någon typ av mat-
hjälp? Eller har ni diskuterat möjligheterna att 
starta upp någon form av verksamhet kring 
mathjälp? Det har visat sig fi nnas behov även 
hos oss här i Österbotten och vi på distriktet 
bollar gärna tankar och idéer tillsammans med 
er. Ta kontakt så kan vi tillsammans fundera på 
vilka behov det fi nns och vilka möjligheter vi 
har att hjälpa.

Mathjälp

Är det inte möjligt att träff as fysiskt så hålls 
gruppen online i stället. Diskussionerna leds av 
utbildade frivilliga med egen erfarenhet av pen-
sionering. Max 8 deltagare per grupp.

Hör du själv till målgruppen är du hjärtligt väl-
kommen med! I annat fall önskar vi hjälp med 
att sprida informationen till de som bor just på 
din ort. Info om grupperna hittas även på oma.
rodakorset.fi , sök på ”Tredje åldern”.
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Vill man hellre delta i friare diskussioner är 
man välkommen på Varmprat - Öppna sam-
tal med nyblivna pensionärer som ordnas on-
line var tredje vecka. Här är det unga pensio-
närer som träff as en timme för en positiv stund 
tillsammans där vi delar våra historier, tankar 
och funderingar. Vi kombinerar social aktivitet 
med intellektuell stimulans, nyfi kenhet och glä-
dje. Träff arna sker i Zoom och har man inte va-
nan inne att delta i onlinemöten övar vi tillsam-
mans innan.

Varmpratet fungerar som en fristående fortsätt-
ning på Tredje åldern diskussionsgrupper och 
arrangeras av projektet ilaag – tillsammans i 
Österbotten. Alla är välkomna med, inget krav 
att först ha deltagit i en tredje åldern diskus-
sionsgrupp.

Nästa träff  hålls onsdag 17 februari kl.15-16 
och då diskuteras bland annat ”glädje och fö-
rundran”. Träff arna fortsätter var tredje ons-
dag fram till 2 juni 2021. Man deltar när man 
har passligt och lust men behöver anmäla sig 
till maria.ostman@folkhalsan.fi , tfn 044 788 
6260, så sänds länk till Zoom mötet per e-post.

Varmprat - Öppna samtal 
med unga pensionärer

Runt om i Österbotten fi nns det en hel del 
kvotfl yktingar som ursprungligen kom-
mer från Kongo och många av dessa famil-
jer har fi nländska vänfamiljer. Här i Finland 
hör vi inte så ofta om Kongo i media rap-
porteringen och vår kunskap om språk, kul-
tur och geografi  kunde säkert förbättras. 
Därför ordnar vi nu en temakväll online för 
vänner och andra intresserade där vi foku-
serar på Kongo.

Boka redan nu in måndag 15.3 kl.18.30-
20. Vi träff as i Teams och du behöver an-
mäla dig per e-post till osterbotten@
redcross.fi . Håll utkik på OMA och på Fa-
cebook för mera detaljerad info.

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
040-1489110

SAMHÄLLSVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN FORTS

Under första halvan av 2021 ordnar projek-
tet ilaag – tillsammans i Österbotten en se-
rie med fristående webbinarier som riktar sig 
till personer som i sitt yrke eller frivilliguppdrag 
möter individer som lider av ensamhet. Datum 
och teman för kommande webbinarierna är:

18.2 The Power of Community Connec-
tions, Jenny Hartnoll, Frome UK (föreläsningen 
är på engelska)

25.3 Sociala medier och ensamhet, Anna 
Henning, Helsingfors

14.4 Social aktivitet på recept, Erika Jo-
hansson, Ingeborg Nilsson och Emil Rapo,
Umeå

18.5 Positiv psykologi, Stefania Fält, Hel-
singfors

17.6 Självmedkänsla, Ronnie Grandell, Åbo

Samtliga tillfällen är avgiftsfria och arrangeras i 
samarbete med SFV.

Anmäl dig på www.folkhalsan.fi /ilaag. Sista 
anmälningsdagen är alltid två dagar innan da-
tumet för webbinariet i fråga. Länk till Zoom-
mötet skickas ut till deltagarna dagen före web-
binariet. 

Fristående serie med webbi-
narier om ofrivillig ensamhet
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HÄNDELSEKALENDER FEBRUARI-APRIL 

Nominera årets fördomsfria föregångare inom FRK Ös-
terbottens svenska distrikt!
Vi söker nominerade till årets fördomsfria föregångare 2021 inom FRK Österbottens svenska dist-
rikt. Utmärkelsen delas ut till en person, grupp, förening eller företag som jobbat för so-
cial inkludering, delaktighet och tillgänglighet för alla oavsett språk, nationalitet, kultur 
eller funktionsnedsättning i Österbotten.

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

• Jobbat för social inkludering, delaktighet 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 kandidater till utmärkelsen. Skicka ditt förslag senast 28.2 till e-pos-
tadressen: osterbotten@redcross.fi 

För mera information, kontakta Matilda Norrmén, 040-8242225
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MÅNGKULTUR I ÖSTERBOTTEN

Mångkulturalism i det 
nya året
Under det ovanliga 2020 lämnade många plan-
lagda projekt och verksamheter s.a.s. på skri-
vbordet och detta också berörande den mång-
kulturella verksamheten inom Röda Korset. 
Samtidigt gav den utmanande situationen ut-
rymme till kreativitet och nytänkande där av-
delningar, frivilliga och övriga aktörer, kunde 
hålla sina möten och sammankomster i den vir-
tuella världen. Även om fysiska möten männis-
kor emellan inte alltid varit möjliga, så har man 
på ett bra sätt kunnat blicka framåt, och lagt 
optimistiska förhoppningar om normalt socialt 
umgänge på det nya året.

Inom FRK har man inom Maahanmuuttoohjel-
ma (integrationsenheten) fört långa och stund-
tals intensiva diskussioner kring hur personer 
med invandrarbakgrund mera kunde integre-
ras i samhället, men också i Röda Korsets oli-
ka verksamheter speciellt under en sådan tid 
där fysiska möten inte är möjliga. Svaren som 
många av mina kollegor inom det mångkulturel-
la området tycks vara överens om är, att de ny-
anländas röster ännu bättre borda komma 
till tals: Vad önskar DE säga? På vilka sätt 
skulle de känna sig som behövliga och in-
tegrerade individer i det nya landet som de 
befi nner sig i? 

Maahanmuuttoohjelma (integrationsenheten) på 
FRK efterlyser ett ännu bättre samarbete mel-
lan föreningar, skolor, organisationer och vanli-
ga människor i denna sak. Projektet ”Brobyg-
garna” inom FRK Lappfjärd-Härkmeri avdelning 
- som undertecknad varit med och sökt fi nan-
siering för – är ett bra exempel på en verksam-
het som långt skulle beröra det ovannämnda. 
Projektet som visserligen ännu väntar på bes-
lut om fi nansiering från Arbets- och näringsmi-
nisteriet, skulle fungera som en bro mellan 
de nyanlända och lokalbefolkningen i Kris-
tinestad med tvåvägsintegration, välmåen-
de och goda etniska relationer som ledord 
i verksamheten. Målsättningen är att i Kristi-
nestads mottagningscentrals utrymmen (med 
rådande restriktioner och rekommendationer) 
kunna skapa en mötesplats där människor med 
olika bakgrund kunde samlas för utbildning, 
vägledning och aktiviteter. Med projektet Bro-
byggarna skulle FRK:s lokalavdelningar, andra 
aktörer och lokalbefolkningen kunna vara med 
och bidra till en positiv integration för de nyan-
lända, samtidigt som de själva kunde ta del av 
en på många sätt upplyftande samvaro. Vi hål-
ler tummarna för fi nansiering av detta projekt.

Inom den mångkulturella verksamheten är 
Vändagen och Veckan mot rasism också två 
stora händelser som nu står för dörren. Inom 
de olika distrikten har speciellt Veckan mot ra-
sism diskuterats fl itigt, där ett stort fokus ligger 
dels på själva utförandet, men också kring te-
mat som i år skulle fokusera på individens upp-
levelser av eventuell rasism: Vad har jag va-
rit med om? Vad har jag hört om? Hur kan jag 
påverka? Dessa frågor kommer att samlas och 
delas på sociala medier för att få igång en dis-
kussion kring läget och hur man individuellt, 
och tillsammans kunde motarbeta rasism och 
främlingsfi entlighet i Finland. Tanken är ock-
så att rikta in sig på skolor, och på så sätt kun-
na påverka ungdomarnas förhållningssätt till ett 
mera mångkulturellt samhälle.

Inför Vändagen den 14.2 har FRK Österbot-
tens svenska distrikt och organisationen SAMS 
inlett en gemensam vänkampanj. Tanken 
är att via artiklar och videosnuttar publicerade 
på sociala media kunna inspirera andra till att 
bli stödpersoner inom respektive organisation. 
Som hjälp till produceringen av videomateria-
let har vi haft hjälp av duktiga mediastuderan-
den från Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. På 
grund av rådande Coronaläge har inspelningen 
av videomaterialet inte gått i önskad takt, men 
vi har ändå lyckats få ihop några ”trailers” vil-
ka vi hoppas kunna få publicerade till det utsat-
ta datumet. Det genomgående temat i projektet 
och det publicerade materialet är ”Bli vän och få 
en vän”, med vilket vi som sagt hoppas kunna 
locka fl era till att bli vänperson inom FRK och 
SAMS verksamheter. Tveka inte att ta kontakt 
om ni har frågor eller funderingar kring mång-
kulturverksamheten i er avdelning!

Mot nya tider!

Kyösti Linna
Mångkulturutvkecklare
040-5595286
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MÅNGKULTURELL VÄNVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN

Foto: Nina Stubb

”Mitt hjärta får vila” – Om vänfamiljers betydelse
Glada och förväntansfulla dyker de upp, Fa-
tima och Annika, i min farstu en fredag ef-
termiddag. Vi har bestämt träff  för att dricka 
kaff e och prata om deras vänskap. En väns-
kap som har sitt ursprung i en vänkurs arran-
gerad av Röda Korset för hugade vänner till 
nyanlända kvotfl yktingar i Korsholm 2017.  

Fatima kom till Finland som kvotfl ykting från 
Syrien 2017. Hon är 27 år och har man och 
tre barn. Den äldsta dottern Sabah är 12 år 
och sönerna Ahmad är 10 och Ali är 8 år. An-
nika och Mikael, som är vänfamilj till Fatima 
och hennes familj, är aktiva pensionärer. 

Vi pratar lite om vad de gör tillsammans och 
om det första mötet. Fatima kommer ihåg ett 
av de första besöken hemma hos Annika och 
Mikael med värme. Mikael och Ahmad grillade 
ute på gården i regnet. De måste ha paraply 
ovanför grillen. Annika och Fatima hjälptes åt 
inne i köket. ”Jag märkte genast att Fatima 
är jätteeff ektiv” säger Annika och skrattar.

Då kunde de inte ha långa konversationer för 
språket var ännu ganska okänt för Fatima och 
hennes familj. Därför fungerade just matlag-
ning som en bra sysselsättning då i början 
och de har lärt sig mycket om varandras mat-
lagning. Annika vet nu att en sallad blir rik-
tigt god om man använder spiskummin, cit-
ron och persilja i den. Fatima har lärt sig göra 
Annikas laxsoppa. 

”Mina barn tycker mycket om Annikas mat, 
min dotter brukar ibland säga till mig; kan du 
inte laga sån där fi sksoppa som Annika lagar” 
berättar Fatima.  Själv är hon inte är speciellt 
förtjust i fi sk så hon skrattar hjärtligt och säger ”Ibland då hon frågar brukar jag säga – njaa jag 
kommer inte riktigt ihåg” Hon har en varm humor Fatima och hennes ögon glittrar när hon berättar 
det. 

I början var det viktigt för den unga syriska familijen att få handledning med alldeles vardagliga sa-
ker som att handla. För att veta till vilken aff är man kunde gå, att hitta bland alla paket att förstå 
vad som var vad. Allt det där hjälpte vänfamiljen till med. 

Sedan dess har de också blivit många andra saker de gjort tillsammans. Bl a hjälper Annika Fati-
ma med läxorna på söndagar. Fatima vill bli närvårdare och läser därför fl itigt. Hon vill bli duktig på 
svenska och hennes grammatik är redan utmärkt. Hon gillar inte matte. För Annika som är pensio-
nerad lärare sedan två år är det naturligt att stöda i studier. Annika och Fatima har också sytt till-
sammans. Fatima som fått en begagnad symaskin har nyligen sytt en pyjamas till sin son. 

”Annika och jag har också odlat grönsaker i min trädgård” Fatima skrattar och berättar om en in-
cident när hennes man Ahmad kom in efter att ha ”skördat lite” och sa till sin fru ”Här Fatima – du 
kan göra sallad”. Det han sträckte fram var blasten från familjens rödbetor. Kvar i landet var rödbe-
torna helt utan en enda blast. Det kan bli vissa missförstånd innan man vet allt i en ny miljö och ett 
nytt sammanhang. 
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Ibland åker vänfamiljerna och tittar på fotbollsmatcher tillsammans. Fatimas och Ahmads äldsta son 
spelar nämligen fotboll.  Ahmad och Mikael har också varit på sommarstugan och röjt bland gam-
malt virke. Att jobba tillsammans är ett roligt och bra sätt att umgås. Under korona tiden har det 
mest blivit utomhusaktiviteter och långa promenader som fått ersätta många av de vanliga aktivite-
terna.

”Annika och Mikael har 
blivit som extra mormor 
och morfar till mina barn 
och Annika är som en 
extra mamma till mig” 
säger Fatima som fått 
lämna sin egen mamma, 
sin pappa och sina sys-
kon i Syrien. Något som 
naturligtvis innebär en 
ständig oro i Fatimas liv. 

Annika tycker i dag att 
det är bra att Fatima 
och Ahmad var lite yng-
re. ”Det känns bra att få 
vara det här extra stödet 
för en ung familj” säger 
Annika. Annika vill upp-
mana andra att våga bli 
vänner till nyanlända. 
”Man skall komma ihåg 
att det inte behöver vara 
nåt stort och exklusivt 
då man möts. Det är inte 
så att man måste åka 
till Powerpark eller Tro-
piclandia var gång man 
träff as” säger hon och 
skrattar, men tillägger 
”fast det kan naturligtvis 
vara roligt att göra en 
utfl ykt ibland. Man tar 
helt enkelt utgångspunkt 
i sig själv och gör och 
erbjuder det man känner sig bekväm med. Så blir det bäst. Det känns fi nt att det räcker långt med 
att bara fi nnas där för en annan person. Och genom att lyssna”.

När jag frågar vad vänskapen betyder blir Fatima allvarlig ”Mitt hjärta får vila” säger hon och lägger 
händer på sitt bröst för att visa hur lugnet kommer. ”När det är något jag inte vet så kan jag fråga 
Annika, eller om det något jag är orolig för då kan jag ringa henne och när jag är riktigt ledsen kan 
jag gråta i Annikas famn och det känns bättre”. Hon är som en extra mamma för mig. Fatima torkar 
en tår och det gör också Annika. Även jag blir rörd och känner den djupa vänskapen och värmen 
som fi nns vid kaff ebordet.

Nina Stubb

MÅNGKULTURELL VÄNVERKSAMHET I ÖSTERBOTTEN FORTS.

Foto: privat
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HUNGERDAGSRESULTAT FASTSTÄLLT AV DISTRIKTSSTYRELSEN . .
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HÄLSNING FRÅN FRK KRONOBY AVDELNING SAMT KONTAKTUPPGIFTER

Vice ordförande Kristina Slotte från FRK Kronoby avdelning skickade en hälsning och ett foto från 
"smällkaramelltalko" som styrelsen ordnade vid Torgare i slutet av november. En del av smällkara-
mellerna delades ut till äldreboenden och en del såldes. En fi n kväll som höjde humöret hos alla, 
hälsar Kristina. Bra jobbat och tack för det fi na fotot!

Foto: Stina Hallman
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