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Biliga 2 

 
Initiativ 1 
 

Beaktande av mångfald när det gäller könstillhörighet 
 
Det är viktigt att beakta mångfalden när det gäller könstillhörighet i all verksamhet där syftet är att påverka 
människor eller där man är i växelverkan med andra människor. Enligt Insitutet för hälsa och välfärd THL är 
detta särskilt viktigt när man arbetar med unga.  
 
Det är viktigt att Finlands Röda Kors i fortsättningen bättre beaktar mångfalden när det gäller 
könstillhörighet. För närvarande beaktas mångfalden inte i till exempel Lyyti-systemet, där man ofta 
anmäler sig till Finlands Röda Kors evenemang. I anmälningsblanketterna i Lyyti kan deltagare endast välja 
mellan två kön, man eller kvinna, trots att personen inte nödvändigtvis själv upplever att könsuppdelningen 
är så binär. Många andra organisationer har lagt till alternativet annat i sina motsvarande blanketter, som 
åtminstone bättre beaktar mångfalden när det gäller könstillhörighet. 
 
Vi föreslår att Finlands Röda Kors i fortsättningen beaktar mångfalden när det gäller könstillhörighet. Ett 
konkret sätt att främja detta är att lägga till det tredje svarsalternativet annat i blanketterna i Lyyti. 
Organisationen ska i fortsättningen fästa större uppmärksamhet vid att inte diskriminera könsminoriteter i 
sin verksamhet.  
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Initiativ 2 
 

Barns och ungas väg in i och inom Röda Korset 
 
Inledning 
 
Avdelningarna upplever det ofta svårt att få unga med i verksamheten. Man tänker ofta att 
ungdomsverksamheten ska vara självständig och separat, och unga ses inte som jämlika frivilliga. De som 
kommer med i verksamheten påbördas redan från första början med så mycket ansvar att det kan kväva 
den ungas vilja att hjälpa och lära sig. Den andra ytterligheten är att avdelningarna inte lägger några som 
helst resurser på ungdomarna, eftersom de tänker att de unga i varje fall flyttar bort från orten, i vilket fall 
allt arbete har varit förgäves. Det kan vara svårt för unga att gå med i existerande verksamhetsgrupper som 
redan formats till täta gemenskaper. Vi vill att ansvaret för att fostra barn och unga i Röda Korsets 
värderingar hör till hela organisationen – inte bara till avdelningen, distriktet eller ens riksorganisationen. Vi 
vill utveckla en klarare och mer målinriktad väg för barn och unga inom Röda Korset för att göra 
verksamheten mer lockande för nya unga. Hörande av ungas önskemål och beaktande av deras intressen är 
i nyckelposition i avdelningarna.  
  
FRK har ett stort utbud av material för barn och unga, men materialet är utspritt och osammanhängande. 
Om man inte är i direkt kontakt med barn- och ungdomsverksamheten, kan materialet och 
verksamhetsmodellerna kännas otydliga och svåra att verkställa. Bland annat Reddie Kids-materialet är 
fungerande och täckande, men även den är planerad endast för ettårig klubbverksamhet – den saknar 
kontinuitet. De existerande materialen och verksamhetsmodellerna förbinder inte hela avdelningen till att 
sträva efter ett gemensamt mål, vilket borde vara att få unga med i olika verksamhetsgrupper. Vissa 
avdelningar kan eventuellt ha bara begränsade möjligheter att satsa på att utveckla verksamhet som lockar 
unga. Vid behov ska avdelningen kunna samarbeta med andra organisationer. 
 
Det behövs tydliga verksamhetsmodeller och konkreta verktyg för att nå dessa mål. Modellerna och 
verktygen ska stöda växelverkan mellan avdelningens nuvariga frivilliga och de unga. Verksamhetssätten 
ska stödja de frivilligas möjligheter att handleda de unga, underlätta rekrytering och inkludering av unga i 
verksamheten och göra det lättare för unga att delta i verksamheten som en naturlig del av avdelningens 
verksamhet och dess medlemmar. Unga är de bästa på att rekrytera andra unga. 
 
Det är också viktigt att nyttorna med att vara med i Röda Korsets verksamhet synliggörs för de unga. Varför 
ska den unga välja uttryckligen Röda Korset som sin hobby? Verksamhetssätten ska vara intressanta och 
tillräckligt utmanande för de unga. Via verksamheten ska de unga lära sig Röda Korsets värderingar och 
funktioner, men också allmännyttiga livskunskaper. Verksamheten får inte tvinga den unga att förbinda sig 
till regelbunden och ansvarsfylld organisationsverksamhet, utan den ska väcka den ungas egna intresse och 
vilja att påverka. 
 
Förslag 
 
Vi föreslår att det bland annat tas i bruk en exempelartad verksamhetsstruktur som kartlägger den ungas 
väg inom organisationen i flera år och som sträcker sig från åldern 7 till 16 och ända upp till 18 år. Man kan 
till exempel ta i bruk uppdaterade tygmärken. Unga ska kunna avlägga märken i varje åldersgrupp i 
samband med olika slags verksamhetsgrupper, via avdelningen, via distriktet, i förtroendeuppgifter osv. 
Tanken är dock att det inte ska behövas en skild verksamhetsgrupp för barn eller unga för att kunna avlägga 
märket. För unga över 13 år kan tygmärkena ersättas med till exempel temakvällar för vilka det bereds 
färdigt material. Unga som deltar i temakvällerna ska kunna få till exempel intyg som visar att de varit med i 
verksamheten. 


