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Inledning 

 

Det gångna stämmoåret blev rätt annorlunda än man hade förväntat sig. När ordi-

narie stämman för tre år sedan godkände verksamhetsstrategin var det omöjligt att 

förutspå den kommande periodens händelser. Operationen kring mottagandet av asyl-

sökande innebar ändrade planer och förutsatte snabba reaktioner och stora insatser av orga-

nisationen och dess frivilliga. Operationen stärkte Röda Korsets beredskap att jobba tillsam-

mans i situationer som ställer nya krav på de inblandade. 

 

Det internationella samfundet verkar utvecklas i en allt instabilare riktning. Konflikterna i Sy-

rien och Irak pågår fortsättningvis och också i Europa når spänningarna ända ut till områden 

vid Östersjön. I och med flyktingkrisen blev Europa en ny operativ scen för internationella 

Röda Korsets insatser. Säkerhetsfrågorna diskuteras också i Finland. Omfattande strukturför-

ändringar berör medborgarnas vardagliga liv när det kommer till social- och hälsovårdsrefor-

men samt ändringar i landskapsstrukturen och därmed också i lokala samarbetsnätverk. De 

här reformerna kräver nya arbetsmetoder av Finlands Röda Kors. 

 

Under den gångna mandatperioden har Finlands Röda Kors allt oftare varit tvunget att dra 

gränser mellan verksamheten som stöder myndigheterna och sin roll som medborgarorgani-

sation. Detta har utmanat organisationens principer, men Röda Korsets verksamhet har hål-

lits i linje med dess värderingar. 

 

Trots stora överraskningar på verksamhetsfältet har de strategiska valen som gjorts i sam-

band med ordinarie stämman år 2014 visat sig vara de rätta. Satsningarna på beredskapen 

sattes på prov i praktiken och avdelningar och frivilliga har varit på plats vid behov. Arbetet 

mot rasism och främjandet av humanitet har blivit allt mer aktuellt i takt med att den sam-

hälleliga debatten polariserats. Det finns efterfrågan på gemenskapsbyggande verksamhet 

särskilt då tusentals nya finländare ska integreras i kommunerna. 

 

I år firar Finlands Röda Kors sitt 140-årsjubileum. Under denna period har organisationen va-

rit en betrodd aktör som varit närvarande under samhällets stora brytningsskeden. Att be-

hålla vår betydelsefulla position förutsätter att vi vågar förnya oss; att vi utvecklar vår be-

redskap och vårt ledarskap på ett övergripande sätt; att vi skapar frivilligverksamhet som är 

enkel att gå med i och som anpassar sig efter deltagarnas kunnande och önskemål, att vi ut-

vecklar digitala tjänster som stöder frivilligverksamheten och i ökad grad centraliserar våra 

stödfunktioner och -system. Att utvecklas som Finlands mest kända organisation förutsätter 

mod också i fortsättningen. En del av den föregående verksamhetsstrategins mål släpar ef-

ter; organisationens medlemsantal sjunker, ungdomarna är frånvarande i verksamheten och 

ett modernare grepp efterlyses av Finlands Röda Kors.  

 

På det här verksamhetsfältet har organisationens mål varit att förnya sig själv och sina me-

toder att göra frivilligverksamhet på ett sätt som försäkrar att verksamheten hålls uppdate-

rad och svarar på ett verkligt behov. Under denna mandatperiod har styrelsen strävat efter 

att reagera på samhällsförändringar bland annat genom att definiera organisationens ägarpo-

litik, dess ställning på första hjälpen-marknaden och identifiera förändringar i upplevelser 

kring frivilligverksamhet och medlemskap samt ändringar verksamhetsmodeller i samband 

med stadgereformen. Samarbetet mellan centralbyrån och distrikten har systematiskt ut-

vecklats, vilket har gett resultat. 

 

De här åtgärderna handlar till en stor del om förändringar med en omfattande inverkan på 

organisationens strukturer och praxis, och för att slutföra dessa krävs tid. Arbetet har bara 

påbörjats. 
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Mottagandet av asylsökande och arbetet med invandrare 

 

Under hösten 2015 ökade mängden asylsökande kraftigt och Finlands Röda Kors startade sin 

stösta biståndsoperation på hemmaplan under fredstid. Operationen gav en stor mängd 

människor möjlighet att hjälpa och uppleva ett brytningsskede som berör hela samhället. 

 

Trots att operationen inleddes snabbt fanns en existerande beredskap och organisationen 

hade förberett sig på en motsvarande operation redan i flera års tid. Modeller och system ex-

isterade, men det var först under hösten 2015 man såg hur dessa fungerar i praktiken. Un-

der operationen lärde vi oss att samarbeta bättre både inom organisationen och tillsammans 

med andra organisationer och myndigheter. I likhet med vårt övriga arbete, var utgångs-

punkten för mottagningsverksamheten att hjälpa utsatta och de allra svagaste i samhället. 

 

Till följd av läget hösten 2015 anmälde sig ett rekordantal människor, 13 000 personer, som 

frivilliga via internet. En femtedel av dem är fortfarande med i verksamheten. Utmaningen 

med frivilligverksamhet på mottagningsförläggningarna var avsaknaden av en gemensam 

linje gällande frivilligas roller och uppgifter. Efter operationens första fas satsade organisat-

ionen stort på att utveckla dessa delområden.  

 

Efter en snabb tillväxt i mängden mottagna asylsökande följde en snabb minskning. Redan 

från och med mitten av år 2016 började mottagningsförläggningar läggas ner i allt snabbare 

takt. Samtidigt satsade organisationen mer resurser på att förflytta personer som beviljats 

asyl till kommunerna och stöda integrationen. Också asylsökande som fått avslag på sin an-

sökan och stannat i Finland som så kallade papperslösa har varit i behov av vårt stöd. Fin-

lands Röda Kors är försedd med en beredskap också för detta.  

 

Den finländska asylpolitiken har krävt satsningar på påverkansarbete. Medierna och publiken 

har uttryckt ett starkt intresse gentemot detta. Samtidigt har snabba och omvälvande för-

ändringar i lagstiftningen förutsatt aktiv reaktionsförmåga. En del av förändringarna har på-

verkat organisationens roll direkt i dess egenskap av administratör för mottagningsförlägg-

ningar. Organisationen har uttryckt sin oro över de många lagförändringar som genomförts 

under de senaste tre åren och har strävat efter att påverka myndigheterna, så att landet kan 

trygga förverkligandet av de mest utsatta personernas rättigheter. 

 

Fortsatt arbete för stärkt beredskap 

 

Denna stämmoperiod har fokuserat på FRK:s roll som beredskapsorganisation. Utvecklingen 

och ibruktagandet av ett digitalt larmsystem för frivilliga försnabbar larmandet av hjälp inför 

uppdrag vid behov. Utvärderingen av mottagningsoperationen och organisationens helhets-

beredskap 2016–2017 lyfte fram konkreta behov som utvecklingen av vår beredskap fortfa-

rande förutsätter. Den av regeringen år 2017 godkända utvecklingsplanen för helhetsbered-

skapen ger en god grund för förbättrad beredskap under den kommande stämmoperioden.  

 

Förutom operationen kring mottagandet av asylsökande deltog avdelningarna i en stor 

mängd uppdrag inom inlandshjälpen. Expertis inom psykiskt stöd och psykologigruppens 

kunnande kom till handa bland annat i samband med skjutningen i Imatra. Därtill organise-

rades den nationella beredskapsövningen Blixtstart där avdelningar och skolelever deltog ak-

tivt, trots att övningen inföll strax efter en tung inlandsoperation som krävde extra ansträng-

ning särskilt av avdelningarna. Under mandatperioden godkände regeringen också nya in-

struktioner för inlandshjälpens bistånd i olycks- och krissituationer. 

 

Samarbetet mellan internationella beredskapen och inlandsberedskapen intensifierades. Ge-

mensamma verksamhetsformer testades bland annat i samband med Barents Rescue 2015-

övningen som utvecklade processer för att ta emot internationellt bistånd vid en storolycka. 

Den gemensamma beredskapen togs konkret i bruk under en mottagningsoperation när det 

internationella biståndets reserv och Kalkku logistikcentral stödde hemlandsoperationen. 

Också i framtiden kommer organisationen att göra satsningar på gemensamma funktioner för 

inlandshjälpen och det internationella biståndet i samband med utvecklingsarbetet kring be-

redskapen. 

 



 

5 

 

Under de senaste åren har frågor om intern säkerhet lyfts fram i den finländska samhällsde-

batten. Finlands Röda Kors har deltagit i förberedningen av både en strategi för intern säker-

het såväl som av en samhällelig säkerhetsstrategi. Därtill har FRK representerat hela organi-

sationsfältet vid statsrådets Säkerhetskommitté.   

 

Frivilligverksamheten omformas 

 

Antalet frivilliga vid avdelningarna har hållits jämn nivå, trots att mängden avdelningar har 

minskat. Ändå är uttryckligen helhetsbilden över medlemsantalets utveckling alarmerande. 

Frivilligverksamheten åtnjuter ett uppsving men de nya frivilliga syns inte i avdelningarnas 

traditionella frivilligsstatistik. Därför förutsätts vi i fortsättningen ha bättre system för hand-

ledning och uppföljning av verksamheten. Kraven på digitala tjänster som erbjuds till frivil-

liga växer ständigt.   

 

Alla organisationsnivåer bör fästa särskild uppmärksamhet vid mottagandet av nya frivilliga. 

Det har blivit allt populärare att anmäla sig som frivillig via webben. Ändå får bara en femte-

del av alla intresserade komma med i verksamheten. Det skulle finnas mer efterfrågan på 

kortvariga frivilliguppdrag. Detta kommer att vara en av de mest största utmaningarna under 

den kommande stämmoperioden. 

 

En av de viktigaste inkörsportarna till organisationens verksamhet är dess utbildningssystem. 

Under hösten 2016 startades förnyandet av utbildningssystemet för frivilliga med målet att 

göra systemet enhetligare, tydligare och enklare ur den frivilligas synvinkel, och att det ska 

bli lättare att känna igen och ge erkännande åt deltagarnas tidigare kompetens.  

 

Under hösten 2016 testades också frivilligarbete på webben som ny verksamhetsform. Målet 

med provperioden var att förbättra Röda Korsets närvaro på internet, erbjuda mer flexibla 

möjligheter att delta i frivillighetsverksamhet samt samla in erfarenheter och feedback om 

den nya verksamhetsformen. Piloteringen visade att frivilliguppdrag på webben intresserade 

många och att verksamheten gav upphov till konkreta resultat. 

 

Modernisering av kommunikationskanalerna 

 

Eftersom mediefältet befinner sig i ett brytningsskede, har också Röda Korsets kommunikat-

ion blivit flerkanalig. Organisationen har särskiit satsat på en aktiv närvaro på sociala medier, 

vilket har utvecklats till en betydande kanal för växelverkan. Organisationen har fått god 

synlighet i traditionell media, vilket i sin tur medverkat till att finländarna känner väl till orga-

nisationen och litar på Finlands Röda Kors verksamhet. 

 

Digitaliseringen öppnar upp många nya möjligheter för organisationsverksamhet och allt fler 

människor som intresserar sig för frivilligarbete hittar Röda Kors verksamhet via webben. Vi 

inledde webbkommunikationens utvecklingsprojekt under våren 2016 och en mer omfattande 

utveckling av webbtjänster för frivilliga under våren 2017. Projektet går ut på att bygga ett 

digitalt styrsystem för frivilligverksamheten som utgår från användarnas behov. Målet är att 

skapa en process som ger stöd åt såväl den enskilda användaren som avdelningar och gör 

det möjligt att erbjuda bättre stödfunktioner. I praktiken resulterar det här bland annat i ett 

användargränssnitt som är anpassat för frivilliga samt stärkt stöd för den frivilligas bana ge-

nom digitala verktyg. 

 

Välfärdsfrämjande program under ett och samma tak 

 

När det kommer till verksamheten inom beredskap, hälsa och välfärd har den pågående 

stämmoperioden kännetecknats av förberedelser inför social-, hälsovårds- och landskapsre-

formen som kommer att medföra förändringar på verksamhetsfältet. Att frivilligverksam-

heten dels fortfarande kommer att ha en hälso- och välfärdsfrämjande funktion inom kom-

munerna, dels kommer att komplettera tjänsteproduktionen som tas över av landskapen, har 

inneburit att verksamheten har setts över. För att svara på de mindre bemedlades nöd gick 

Finlands Röda Kors efter en paus åter med i den EU-finansierade utdelningen av mathjälp. 

 

Den av frivilliga administrerade hälsorådgivningsverksamheten utvidgades. Förberedandet av 

ett vidsträckt, hälsofrämjande program, som utgår från samfundets behov, inleddes. Det nya 
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programmet kommer att samla ihop den hälsofrämjande verksamheten inom missbruksar-

bete, sexualhälsa, hälsorådgivningarna och förebyggandet av olyckor hemma och på fritiden 

till en allt mer slagkraftig helhet. 

 

På hösten 2014 godkände styrelsen organisationens nya riktlinjer för skolsamarbetet med 

det ambitiösa målet att alla finländska grundskole-elever ska gå Finlands Röda Kors första 

hjälpen-utbildning. Erfarenheterna från utveckling av första hjälpen-verksamhet i samarbete 

med skolorna öppnar upp nya möjligheter att nå ut till ungdomar. Ungdomarna har också 

haft en aktiv roll i att planera och genomföra egna rekryteringsjippon. 

 

Arbetet kring att göra utbudet av vänverksamhet mångsidigare fortsatte: verksamheten er-

bjöd stöd för människor i olika åldrar och livssituationer. Kampanjen Hela Finland leker, som 

arrangerades tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund, nådde ut till alla Finlands 

kommuner och är ett exempel på smidig verksamhet som sammanförde olika generationer 

och drevs av deltagarnas iver och egna färdigheter. Fullt liv som pensionär-coachningen er-

bjöd i sin tur på stöd i ett nytt livsskede för nyligen pensionerade och personer som förbere-

der sig på att gå i pension. Coachingen stärkte deras förmåga att öka sitt välmående bland 

annat genom att delta i frivilligarbete. Dylika nyskapande initiativ behövs också i framtiden. 

År 2016 lyfte FRK också fram finländarnas ensamhet i samband med publiceringen av en en-

kät om ensamhet som riktades till organisationens frivilliga. Enkäten fungerade som ett gott 

utspel för påverkansarbetet och liknande initiativ för att samla in erfarenhetsexpertis och an-

vända informationen till att främja humana värden kan även användas inom andra verksam-

hetsområden.  

 

Ekonomins och administrationens stödfunktioner utvecklades 

 

Ett av ordinarie stämmans mål var en balanserad utveckling av organisationens ekonomi. 

Under stämmoperioden har man lyckats trygga nivån på extern finansiering och den egna 

medelanskaffningens resultat har förbättrats, vilket har stött ekonomins balanserade utveckl-

ing. Särskilt tillväxten inom mottagningsverksamhet har påverkat distriktens ekonomi. 

 

Att leda hela organisationens verksamhet och ekonomi kräver en helhetsbild över proces-

serna. För att kunna producera nödvändig information inom organisationen har man under 

stämmoperioden utvecklat enhetliga bokföringsmetoder, förnyat den ekonomiska uppbygg-

naden, centraliserat löneadministrationen, tagit i bruk ett nytt ekonomiskt system och utvid-

gat tjänsteutbudet i nya enheter. I början av år 2017 tog man också i bruk bokföringstjäns-

ter vid avdelningarna, där det också svaras för det ekonomiska stödet och utbildningen av 

avdelningarnas kassörer samt ekonomiutbildningen för avdelningarnas verksamhets-

granskare.  

 

I fortsättningen kommer de enhetliga stödfunktionerna att ge ett bättre gemensamt kun-

skapsunderlag som stöder organisationens interna rapporteringsbehov och ger moderna för-

utsättningar för kostnadsberäkning och -övervakning. Det nya rapporteringssystemet som 

håller på att tas i bruk som bäst kommer att möjliggöra ett mer effektivt, kunskapsbaserat 

ledarskap. 

 

Under stämmoperioden har mottagandet av asylsökande framhävts starkt också inom perso-

nalärenden. Verksamhetens avsevärda tillväxt, behoven av utvidgade funktioner och förny-

andet av stödtjänsterna har medfört ett behov av utveckling när det kommer till processer, 

praxis och expertis. 

 

Medelanskaffningens tillväxtstrategi  

 

En systematisk utveckling av organisationens medelanskaffning och ett förbättrat resultat 

kräver betydande investeringar. Finlands Röda Kors har tidigare haft en ledande position 

inom medelanskaffning i vårt land, men nu har andra organisationers satsningar, särskilt 

inom rekrytering av nya månadsgivare, medfört förändringar. 

 

På grund av detta inledde organisationsstyrelsen sin mandatperiod med att godkänna en 

treårig tillväxtstrategi för medelanskaffningen med fokus på att öka mängden månadsgivare. 
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Målet är att återta positionen som största organisation inom medelanskaffning år 2020. Un-

der styrelsens ledning nådde organisationen sina delmål under varje stämmoår och mängden 

bidragsgivare har stigit från 25 000 till 50 000 vid utgången av stämmoperioden. 

 

Utvecklingen av medelanskaffande första hjälpen-utbildning 

 

Undersökning visar att första hjälpen-utbildningen är en av Finlands Röda Kors mest kända 

verksamhetsformer. FRK har en ledande roll som expert inom första hjälpen i vårt land och vi 

var länge den enda aktören som gav utbildarutbildning inom första hjälpen. Dock har mäng-

den utbildningar och intäkterna från dem minskat från och med år 2010.  

 

I Finlands Röda Kors verksamhetsstrategi 2015–2017 var målet att återta en ledande posit-

ion inom första hjälpen-utbildningar. Organisationsstyrelsen gav generalsekreteraren i upp-

drag att utreda hur organisationen borde arrangera sin första hjälpen-utbildning på ett nat-

ionellt plan i framtiden för att nå ordinarie stämmans mål och samtidigt stärka organisation-

ens första hjälpen-verksamhet och -expertis. 

 

Som ett resultat av omfattande utredningar föreslogs att FRK grundar en nationellt ledd en-

het för medelanskaffande första hjälpen-verksamhet,med det centrala uppdraget att satsa på 

produktutveckling, kraftig resursering av försäljning och marknadsföring samt förenhetlig-

ande av utbildningar och utveckling av kvalitetsprocesser. 

 

I januari 2017 tog organisationsstyrelsen beslutet att grunda ett aktiebolag vars viktigaste 

uppdrag var att erbjuda kommersiell första hjälpen-utbildning i hela Finland med tillhörande 

tjänster, både för privatpersoner och för företag och samfund. Alla distrikt bestämde sig för 

att gå med i det nya företaget, vars konstituerande möte kommer att ordnas 9.6.2017. Före-

taget planeras kunna inleda sin verksamhet i september 2017.  

 
Institutioner 

Blodtjänsten 

 

Under sin mandatperiod behandlade organisationsstyrelsen utvecklingsarbetet inom Blod-

tjänsten och dess organisering som en del av Finlands Röda Kors. Behandlingsprocessen 

klargjorde Blodtjänsten betydelsefulla roll inom organisationens verksamhet. Som ett resultat 

av utredningar tog styrelsen beslutet att Blodtjänsten ska fungera som en enhet vid FRK och 

styras av en direktion som utnämns av FRK:s styrelse.  

 

Tack vare utvecklingen inom medicin och behandlingsmetoder har användningen av röda 

blodkroppar, som mäter behovet av blodgivning, sjunkit med en fjärdedel på tio år. Under de 

senaste tre åren har minskningen varit cirka 8 % och trenden kommer att fortsätta under de 

närmaste åren. Det här har inneburit att blodgivningarna minskat i motsvarande proportion. 

Den minskade användningen av blod innebär att Blodtjänsten ständigt måste anpassa sig till 

det föränderliga verksamhetsfältet, vilket den hittills gjort med framgång. 

 

Årligen förmedlar Blodtjänsten cirka 150 stamcellstransplantat som används vid behand-

lingen av olika former av leukemi. Internationellt samarbete spelar en stor roll för stamcells-

registrets verksamhet. Största delen av finländarnas stamcellstransplantat kommer från ut-

landet. I utbyte bidrar finländska stamcellsdonatörer till att hjälpa utländska patienter.  

 

Blodtjänsten bedriver också aktiv akademisk forskning. Under åren 2014–2016 färdigställdes 

tre doktorsavhandlingar. Därtill har Blodtjänstens forskare författat cirka hundra referent-

granskade vetenskapspublikationer och expertutlånden.  

 

Kontti-kedjan 

 

Under de senaste åren har Kontti-kedjan utvecklats med stormsteg. Nya enheter har öppnats 

i Esbo (2015) och i Helsingfors (2016) och affärslokalerna på flera orter har förnyats. Under 

år 2016 besöktes kedjan av en miljon människor och tre miljoner produkter hittade nya 

ägare. Både kedjans försäljning och dividenden har ökat. Kedjan sysselsätter nästan 1000 
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personer årligen på olika sätt, trots att sysselsättningspolitiken är i ständig förändring på 

grund av nedskärningar i anslagen för lönesubvention.  

 

Kontti-kedjan ger människor möjlighet att vara en del av hjälpens kedja genom att donera 

och köpa återvinningsprodukter. Verksamheten fungerar allt mer i likhet med detaljhandeln, 

vilket är en medveten utveckling för att kunna styra bidragsmedel i allt större grad till bi-

ståndsarbete. Under hösten 2015 har Kontti spelat en viktig roll i att förmedla människors 

kläddonationer till asylsökande och Kontti-personalens känsla av att agera i enlighet med 

Röda Korsets mission stärktes under operationen.    

 

De ungas skyddshus 

 

Under den gångna treårsperioden har de centrala målen för De ungas skyddshus varit att er-

bjuda snabb hjälp med låg tröskel, ingripa tidigt genom förebyggande arbete med barn och 

familjer, bekämpa ensamhet bland unga och utveckla mångsidig frivilligverksamhet.  

 

Organisationen har lyckats svara på ungdomars föränderliga stödbehov genom att förnya sin 

verksamhet. På skyddshusen har man identifierat ett ökat behov av uppsökande arbete, som 

förverkligats genom initiativ på webben och pop up-verksamhet samt inom olika expertnät-

verk som behandlar akuta frågor (bl.a. situationer med våld) och beredskap. Stödet har rik-

tats särskilt till tonårigar samt till ungdomar som tampas med sin självständigsprocess, bland 

annat genom stöttande fadderverksamhet. 

 

De ungas skyddshus har satsat på långsiktigt nätverkssamarbete med kommuner och organi-

sationer. Samarbetet med socialväsendet har gett särskilt goda resultat. Därtill har dialogen 

med skolorna blivit mer systematisk, vilket lett till att allt fler ungdomar hittat skyddshusen 

och skyddshusens roll som en förebyggande aktör har stärkts.  

 

Internationell biståndsverksamhet 

 

Under stämmoperioden har de humanitära behoven ute i världen vuxit till en aldrig tidigare 

skådad dimension. Det globala hjälpbehovet är störst sedan andra världskriget. Under de 

senaste åren har Finlands Röda Kors stärkt sin närvaro i Mellanöstern och utvidgat verksam-

heten i Syrien, Irak och Libanon.  

 

Tack vare en god internationell beredskap har vi kunnat reagera på stora världsomspän-

nande katastrofer och kriser. Större katastrofenheter för hälsovård har skickats ut till ebola-

operationen i Västafrika, efter jordskalvet i Nepal, till flyktinglägren i Grekland som uppstått i 

samband med flyktingkrisen och för att bistå dem som skadats i Mosuls stridigheter i Irak.       

 

Katastrofenheterna har vidareutvecklats bland annat för att möta nya internationella stan-

darder. Ett av de nya koncepten är en enhet för evakueringssituationer. Evakueringscentret 

kan användas vid olika typer av evakueringssituationer, vid allt från brand i höghus till stor-

skalig invandring. Genom att förnya sitt katastrofenhetssystem strävar Rödakorsfederationen 

efter att bättre kunna svara på framtidens humanitära utmaningar. 

 

Orsaken till den globalt försämrade humanitära situationen ligger särskilt i konflikter och där-

för har Finlands Röda Kors fördjupat sitt samarbete med Internationella rödakorskommittén 

(ICRC). Via en strategisk samarbetsöverenskommelse stärvar organisationen bland annat ef-

ter att öka mängden utsända finländska delegater och förbättra organisationens förmåga att 

ta ansvar för större helheter inom kommitténs operationer. Också det regionala samarbetet 

har utvecklats, särskilt på Östersjöområdet. Målet är att stärka regionala resurser och sam-

arbetskapacitet ifall en regional katastrof eller kris inträffar. Samtidigt är Finlands Röda Kors 

representant för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) som obser-

vatör i Arktiska rådet.         

 

Under mandatperioden har personreserven utökats med 215 nya biståndsarbetare. Den in-

ternationella reserven påvisade sin styrka bland annat under hösten 2015, när den användes 

för att rekrytera över hundra människor till mottagningsoperationen.  
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Huvudmålet för Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete har varit att främja stärkandet av 

människors och lokalgemenskapers katastroftålighet genom att bygga säkrare och sundare 

lokalgemenskaper med hjälp av projekt som fokuserar på hälsa och katastrofberedskap. Or-

ganisationen stöder sina samarbetspartners förmåga och kapacitet att genomföra projekt, 

tillämpa sin strategi och erbjuda sin service bland annat genom att utveckla avdelnings- och 

frivilligverksamheten.      

 

Utvärderingen av medborgarorganisationers verksamhetsprogram, som publicerades år 

2017, bekräftade att medborgarorganisationernas arbete kompletterar Finlands utvecklings-

politik och det humanitära biståndets riktlinjer på ett mångsidigt sätt. Särskilt de långvariga 

hälsoprogrammen som stöds av Finlands Röda Kors har genererat resultat och organisation-

ens kunnande inom hälsofrågor uppskattas ute i världen. De sociala, humanitära och miljöre-

laterade utmaningarna som urbaniseringen fört med sig är allt mer framträdande i Asiens 

program, medan klimatförändring, torka och konflikter har definierat arbetet i södra och 

östra Afrika. Det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet går hand i hand bland an-

nat i Afghanistan, Sydsudan och Somalia. 

 

Utrikesministeriets nedskärningar i finansieringen av utvecklingssamarbetet från och med år 

2016 har dock haft betydande inverkan på hela organisationsfältet. Trots att Finlands Röda 

Kors redan tidigare gjort regionala centraliseringsåtgärder, har nedskärningarna resulterat i 

en minskning av antalet projekt och därmed minskar också kontakten till de människor som 

projekten når ut till. Organisationen har lyckats fortsätta samarbetet med olika aktörer och 

trygga enskilda projekt med extern finansiering, men allt som allt har utvecklingssamar-

betets genomslagskraft minskat. Nedskärningarna i anslagen har också påverkat finansie-

ringen av det humanitära biståndet. Det finns en begränsad mängd reservationer för snabba 

utryckningar, vilket kan påverka hur snabbt och effektivt vi har möjlighet att leverera bi-

stånd, särskilt när det gäller stora enheter som fältsjukhus.    

 

Styrelsen 

 

Positionen som organisationens styrelseordförande innehades av Pertti Torstila och som vice 

ordföranden fungerade Henri Backman, Christel von Frenckell-Ramberg och Otto Kari. Styrel-

semedlemmarna bestod av Hannu Harri, Eija Karine, Irmeli Metsänen, Maria Pietikäinen, 

Markku Suokas och Alpo Tanskanen. 

 

Under perioden mellan ordinarie stämmorna samlades styrelsen till 31 möten, inklusive fem 

stycken två dagars seminarier där verksamhet och ekonomi planerades. Därtill organiserade 

styrelsen fem gemensamma möten med distriktens ordförande, verksamhetsledare och den 

operativa ledningen. Under de gemensamma seminarierna behandlades särskilt ekonomi, 

första hjälpen-utbildningen, utvecklingen av verksamheten hemma och utomlands samt den 

gemensamma beredskapen.  
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