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RÖDA KORSETS 7 PRINCIPER

Humanitet
Röda Korset, som skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet,
arbetar internationellt och nationellt på att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande.
Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet. Röda Korset
främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.
Opartiskhet
Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällsställning eller
politiska åsikter. Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid i första
hand hjälpa de mest nödställda.
Neutralitet
För att bevara allas förtroende avstår Röda Korset från att delta i fientligheter eller att vid
något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ras, religion eller ideologi.
Självständighet
Röda Korset är självständigt. Även om de nationella rödakorsföreningarna är statsmakternas
medhjälpare på det humanitära området och var och en är underställd sitt lands lagar, skall
de behålla en oavhängighet som tillåter dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets
principer.
Frivillighet
Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp.
Enhet
I varje land kan endast finnas en rödakorsförening. Den skall vara öppen för alla och dess
humanitära verksamhet skall omfatta hela landet.
Universalitet
Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakorsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra.
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ORGANISATIONENS SYFTE
•

Under alla förhållanden skydda liv och hälsa samt försvara människovärdet och de
mänskliga rättigheterna

•

Främja samarbete och fred mellan folken

•

Rädda människoliv i det egna landet och utomlands

•

Hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande

•

Stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid
som under krig och väpnade konflikter

•

Bland medborgarna skapa en positiv inställning till solidaritet och biståndsarbete

•

Öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänt humanitära strävanden

•

Bygga upp sin beredskap och sina verksamhetsförutsättningar.

(Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors, 2 § i Finlands Röda Kors
stadgar)
Med dessa operativa värderingar förverkligar vi Röda Korsets vision:
ÖPPEN
Vi agerar nära människan och erbjuder lättillgängliga verksamhetsmöjligheter till alla dem
som binder sig vid våra principer. Vi informerar öppet om vår verksamhet. Alla rödakorsaktörer, i synnerhet lokalavdelningarna syns aktivt bland människorna, även på nätet och i de
sociala medierna. Vi tar emot varje frivillig och ser variationen och mångfalden av våra aktörer
som en resurs.
SERVICEINRIKTAD
Vi prioriterar i vår verksamhet dem som behöver hjälp och tjänster. Röda Korsets aktörer,
givare och medlemmar får det stöd, de kunskaper, den träning och den respons de behöver.
EFFEKTIV
Vi reagerar på behoven och använder våra resurser rätt med fokus på att förverkliga de
gemensamma målen.
SAMARBETSVILLIG
Vi söker aktivt partner och agerar tillsammans med dem för att svara på de hjälpbehövande
människornas behov. Vi samarbetar såväl internt inom Röda Korset som med andra organisationer, lokala gemenskaper, myndigheter, läroanstalter och våra företagspartner genom att
i samarbetet beakta organisationens värderingar och etiska koder.
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Förord

Både lokalt och globalt har vårt samhälle fortsatt varit i behov av hjälp. Röda Korset är en
pålitlig hjälpare som bygger sin styrka på frivilligarbete. Det är de frivilliga som möjliggör att
även Ålands distrikt kan fortsätta vara en viktig del av vår världsomspännande organisation.
Jag riktar ett STORT TACK till alla som varit med oss.
Verksamhetsåret 2018 har varit bra. Verksamheten har varit stabil och av hög kvalitet.
Under året har distriktet fått två nya medarbetare. Linda Johansson anställdes på projektbasis
som samordnare för integration, vänverksamhet, ungdom och social verksamhet. Satu
Holmström anställdes som ny kanslisekreterare. Under året har distriktet aktivt deltagit som
medaktör i hållbarhetsprojektet Bärkraft.ax samt i projektets förening.
Jag är imponerad och ödmjukt tacksam inför allt oegennyttigt hjälparbete som sker i de
åländska avdelningarna. Det är en förmån att få jobba tillsammans med Er.
Jag ser fram emot att jobba för det goda framöver!

Mariehamn den 2 april 2019

Tomas Urvas
Verksamhetsledare

Pärmbilden:
Verksamhetsledare Tomas Urvas hissar traditionsenligt flaggan på marknadsmorgonen
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Beredskap och Frivilliga räddningstjänsten

En av distriktets huvuduppgifter är att stöda avdelningarna i deras beredskapsplanering. Avdelningarnas beredskapsplaner utgör grunden till distriktets beredskapsplan. Frivilliga räddningstjänsten har en viktig roll i olika räddningsuppdrag på Åland genom handräckning till
myndigheterna.
4.1

Frivilliga räddningstjänsten och landskapskommittén

Frivilliga räddningstjänstens (FRT) verksamhet på Åland koordineras av Röda Korset. FRT är
en sammanslutning av organisationer som fungerar på olika håll i samhället. FRT bistår myndigheterna vid efterspaningar av försvunna personer, handräckningsuppgifter och psykiskt
stöd. Till FRT hör 8 medlemsorganisationer. De är; Ålands Flygklubb, Ålands Radioamatörer,
Ålands skogskarlaklubb, Off-Road, Ålands Räddningshunds sällskap och Ålands Brukshundsklubb, Röda Korset FHJ grupper och Kökars efterspaningsgrupp. FRT leds av en landskapskommitté som består av representanter för de olika medlemsorganisationerna. Totalt bestod
FRT:s larmkedja år 2018 av 89 aktiva.
FRT ordnar nödvändig utbildning och övningar internt men också tillsammans med myndigheterna. FRT är i beredskap dygnet runt året runt.
4.2

FRT utbildningar

Under året har det genomförts en god variation av utbildningar.
•

I februari; genomfördes en FRT grundkurs

•

I april; signalkurs

•

I september; FRT- ledarutbildningskväll, informationstillfälle för Caravanklubben och
FHJ1 utbildning har erbjudits aktiva i FRT larmkedja.

•

I oktober; Orienteringskurs

•

I november; Efterspaningskurs, studiebesök till Västra hamnen och Berghamn. Utöver
detta har vi hållit en utbildningskväll gällande oljeskyddet på Åland.

•

Fortlöpande under året har beredskapschefen besökt och haft uppdateringskurser med
centralbyrån. Utöver detta har beredskapschefen deltagit i kurser med samrådsdelegationen för beredskapsärenden.

4.3

FRT övningar

Övningarna inom FRT har fortlöpt på ett bra sätt under året.
Övningar har genomförts enligt följande:

8

•

I mars genomfördes, FRT och gruppledarövning med skrivbordsövning med tema
evakuering. Skallgångsövning genomfördes.

•

I april genomfördes FRT storövning som hade vansinnesdåd med stor olycka på torget i Mariehamn son scenario. Utöver detta deltog FRT på Gränsbevakningens storövning i Brändö. Där övades eftersök med hund på mindre holmar samt första
hjälp och proviantering med hjälp av Brändö avdelning.
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•

I maj genomfördes skrivbordsövning med hela distriktspersonalen.

•

I oktober deltog FRT på den nationella övningen i Nagu. Där övades samarbete och
upprättande av Emergency Evacuation Center (EEC).

•

I november genomfördes FRTs storövning höst med tema Evakuering från fartyg,
Michael Sars, i västra hamnen. Övningen leddes av FRT men i samarbete med frivilliga sjöräddningen, Gränsbevakningen, Polisen, Sjösäkerhetscentret, Ålands sjöfartsgymnasium och Mariehamns röda korsavdelning.

Bild: FRT och Röda Korset informerar och visa Första hjälp på Blåljusdagen vid Räddningsverket. Mariehamn september 2018.

4.4

FRT uppdrag

FRT hade fyra skarpa larm under året. Tre av dessa resulterade i faktiska insatser. Eftersökning av försvunnen person på Brändö i februari, ej fysisk insats. Brand i Mariehamn i mars,
psykiskt stöd. Eftersök av försvunnen person på Kökar i juli och eftersök av försvunnen person
i Geta i augusti.
4.5

Övrig verksamhet och evenemang

Öppet hus dag på Rödakorsgården och därefter gemensam Julmiddag på Bistro Aveny i januari. Frivillig kryssning med FRT från fastlandet till Stockholm i april. Deltog på möjligheternas
torg i Mariehamn i augusti. I september deltog FRT på räddningsmyndigheternas blåljusdag
vid räddningsverket. I oktober genomfördes ett studiebesök med aktiva till Sjöräddningscentralen (MRCC) i Åbo. Studiebesök till Sveriges Röda Kors i december och gemensam planering
för evakuering och psykiskt första stöd (PSS) övning i maj på Åland år 2019. I december
deltog FRT i årets luciatåg.

För avdelningarna arrangerades det ett utbildningstillfälle i beredskap i oktober.
4.6

Landskapskommitténs möten

Under året har landskapskommittén haft 6 beslutsföra möten och en träff som ej blev beslutsfört
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Samarbete med myndigheter och andra frivilligorganisationer

Röda Korset och Frivilliga räddningstjänsten har ett bra samarbete med myndigheter som
Polisen, Gränsbevakningen, Ålands Brand- och räddningsförbund, Mariehamns räddningsverk, Oljeskyddet och de enskilda frivilliga brandkårerna samt Ålands sjöräddningssällskap.
Flera möten har hållits under året med parterna för att utveckla samarbetet ännu bättre.
Under Frivilliga räddningstjänstens storövning vår leddes övningen av polisen. Under Höstens
storövning leddes frivilliga räddningstjänsten av både gränsbevakningen som polisen.
Beredskapschefen har även under året varit aktiv i polisstyrelsen på Åland och lobbat för
frivillig organisationers stödfunktion till myndighet.
4.8

Övningsområdet i Godby

Röda Korset står som arrendator av övningsområdet i Godby. Området ägs av Ålands Landskapsregering. På området har det under året genomförts övningar av FRT:s grupper. Mest
frekvent har Ålands räddningshundklubb (ÅRHK) och Ålands brukshundsklubb (ÅBSK) nyttjat
området. Området har under året fått en uppfräschning då schaktverksamhet av sly och onödiga massor har tagits bort. Utöver detta har även nya hinder byggts på området för räddningshundarna. Även en stor städtalka genomfördes under året på våren. Polisen samt Finströms frivilliga brandkår nyttjar även området till sin verksamhet.
4.9

Första hjälp grupperna

Distriktet hade 5 första hjälp grupper, Finström, Jomala-Mariehamn, Lemland, Saltvik och
Vårdö.Saltivk informerade att dom lägger ner Första Hjälp-gruppen. Dessutom finns en efterspaningsenhet på Kökar. Flera FHJ-grupper har bra samarbete med frivilliga brandkåren
samt Sjöräddningen på sin ort.
Grupperna har deltagit i FRT:s övning både under vår och höst. Kunskaperna inom första
hjälpen och jourverksamheten uppdateras årligen och deltagandet detta år hade kunnat vara
bättre. Grupperna har även deltagit i FRT övriga verksamhet. Gruppledarna har haft möte 1
gång i kvartalet för att träffas och diskutera och planera vad som behövs och hur vi ständigt
kan förbättra vår verksamhet. Ett fåtal jouruppdrag utfördes under året där grupperna samarbetade väl som alltid.
4.10 Finlands Röda Kors Katastroffond
Distriktet har samlat in medel till Finlands Röda Kors Katastroffond på olika sätt under året.
Katastroffonden möjliggör snabb hjälp i akuta situationer, när och fjärran, även på Åland.
Medlen till fonden samlas in under Operation Hungerdagen i september och andra nödhjälpsinsamlingar som akut genomförs på Åland på basen av katastrofer internationellt och nationellt.
Distriktet hjälper vid behov avdelningarna med att sätta upp strukturer för rekrytering av
både regelbundna givare och engångsgivare för att klara plötsliga insamlingar vid katastrofer.
4.11 Flyktingsituationen
Distriktet har följt utvecklingen och har haft beredskap att skala upp kapaciteten om så hade
behövts.
Den materiella kapaciteteten har dock funnits kvar då vi har hyrt en uppvärmd lägenhet där
alla vår nödinkvarteringskapacitet finns tillgänglig på Naturbruksområdet. Under året har det
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funnits kapacitet att tillgå madrasser, filtar och hygien-kit. Nödinkvarteringskapaciteten har
inte behövts aktiveras under året.
De berörda avdelningarna har fortsättningsvis egna larmkedjor inom avdelningarna om nödinkvarteringskapaciteten behöver tas i bruk.

Bild: Efterspaningskurs, Godby övningsområde, November 2018.

4.12 Övningar, information och skolningar
Januari

Öppet hus på Rödakorsgården och julmiddag med FRT

Februari

Grundkurs FRT

Mars

FRT gruppledarövning skrivbordsmodell. Skallgångsövning FRT

April

FRT larmövning, FRT storövning stad, Signalkurs, Storövning med
gränsbevakningen, FRT kryssning Stockholm

Maj

Skrivbordsövning distriktskansliet

Augusti

Möjligheternas torg med FRT

September

Blåljusdagen med FRT, informationsträff för Caravanklubben och FRT
ledare utb. kväll.

Oktober

Storövning FRT Nagu och Orienteringskurs

November

FRT storövning Evakuering västra hamnen, Efterspaningskurs, Studiebesök till Västra hamnen och Berghamn och Oljeskyddskväll

December

Studiebesök och planering av övning till Sveriges Röda Kors.
Luciatåget.
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Första hjälpen på Åland

5.1

Mentalt stöd

Vi vet att det är en stor efterfrågan om mentalstöd men just nu har vi inte tillräckligt med resurser
att börja ordna utbildning och därmed vi kan inte börja rekrytera frivilliga till detta nog en väldig
viktig form av hjälp som Röda Korset borde kunna erbjuda.
5.2

Utbildning i första hjälpen

Första hjälpundervisningen till allmänhet, företag, organisationer och institutioner har fortsatt. För allmänheten har öppna kurser i FHJ 1 hållits under året samt 4 + 6+ 8 timmars
Livräddande Första Hjälp. Vi har även ordnat med en mycket omtyckt kurs i första hjälpen
för hemmavarande föräldrar på 4 timmar.
Under 2018 har Röda Korset egen personal hållit 38 kurser för totalt 304 personer. Tillsammans med de privata aktörerna har Röda Korset erbjudit över 100 kurstillfällen och utbildat
totalt över 900 personer. Detta får vi se som en mycket god samhällsnytta.

Bild: Skördefest på Haga Kungsgård
Första hjälpen verksamheten har under året deltagit vissa jouruppdrag under större evenemang. Även under Skördemarknaden var vi med och visade Första Hjälp och hjärt- och lungräddning tillsammans med Vårt Hjärta på Haga Kungsgård vilket var mycket uppskattat av
allmänheten.
5.3

Vardagshjälte

Under året har vi haft ett gott samarbete med Vårt Hjärta och Vardagshjälteprojektet. I maj
var vi under en heldag tillsammans med ÅCA. Året innan dvs 2017 bestämde vi -Röda korset,
Vårt hjärta samt ÅCA- tillsammans att vi ska ha en teckningstävling till mjölkförpacknigarna
med temat Vardagshjälte. Vinnande skola får en Hjärtstartare i pris. Och det var Lemlands
skola som kammade hem vinsten. Stort grattis!! Numera har projektet Vardagshjälte avslutats.
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Vi har även synts ute under olika evenemang med våra Vardagshjältar under året.

Bild1 : Ola Melander och Wilmer Kvarnström Bild 2:Kökar skola och vardagshjälte

5.4

Hiv/aids-informationen

HIV/Aids-arbetet har fortsatt genom samarbete med Ålands Hälso- och Sjukvård. Hösten
2018 medverkade Röda Korset på temadagen HIV och Klamydia för studerande.
Under året har det distribuerats 1090 kondomer med tillföljande information på Rockoff, till
högstadieskolornas sexualundervisning, Studentkommittén Åbo, Ålands gymnasium, ungdomsgården Uncan, Boost, Emmaus barnlådor som skickas till hjälpsändningar och matbanken.
5.5

Blodtjänst

Till blodtjänstens uppgifter hör att arrangera blodgivningar och samla in blod, att testa det
donerade blodet, att producera blodpreparat, att lagra preparaten och att distribuera dem till
sjukhusen. Blodtjänsten besöker Åland tre gånger per år, det är frivilliga i Mariehamns avdelning som sköter arrangemangen kring blodgivningarna på Rödakorsgården. Totalt var det
1554 personer som ville ge blod, 1370 st. blev blodgivare varav 114 st. var förstagångsgivare
under 2018.
5.6

Hjärtstartarprojektet som blev till SKOL-HLR

Under 2016 övertog Alarmcentralen på Åland (112) driften av hjärtstartarregistret. Genom
sponsoreringspartnern Alandia försäkring har projektet fått stor genomslagskraft och synlighet i samhället. Mera information finns att tillgå på www.hjartstartare.ax.
För Röda Korsets del har detta mynnat ut i att vi nu tillsammans med Vårt Hjärta nu ansvarar
för Skol-HLR utbildningen till lärare på Åland i årskurs 6 och 9. Vår och höst ordnas utbildningstillfällen för lärarna som sedan kan undervisa eleverna med en ny och uppdaterad Första
Hjälp-utbildning. Detta skall även skrivas in som ett obligatoriskt moment i den nya läroplanen som är under bearbetning.
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Vänverksamhet och integrationsarbete

Vänverksamheten inom Röda Korset Ålands distrikt är väletablerat och distriktet har under
2018 fortsatt att utveckla verksamheten. Målet för vänverksamhet är att öka tryggheten och
minska ensamheten bland både äldre och yngre samt nyinflyttade och flyktingar. Dessa målgrupper har en tydlig och nära kontakt med Röda Korset på Åland och Röda Korset kan i sin
tur erbjuda omfattande vänverksamhet till målgruppen. Vänverksamheten ger också meningsfull sysselsättning för många frivilliga som gärna ger tid för en medmänniska.
Några av de positiva effekter vänverksamheten har är att människors aktivitet i lokalsamhället ökar och att den sociala delaktigheten och inflytande stärks, människors förmåga att
sköta om sin egen och sina närståendes hälsa och välbefinnande förbättras samt att ensamheten lindras.
6.1

Vänverksamhetens utbildningar

Vänverksamheten strävar till att öka antalet aktiva vänner genom att anordna vänkurser och
upplysningstillfällen. Distriktet ordnade under 2018 en vänkurs med inriktning på integration
i september med fokus på att förbereda vänner till de fem kvotflyktingfamiljer som väntades
anlända i oktober.
Kursen som är en utökad version av vänkursen hölls på Röda korsgården under 4 kvällar och
hade programpunkter som inkluderade flyktingsituationen i världen och på Åland, mottagande
i kommunen, att bemöta människor med psykiskt trauma och PTSD, en träningscirkel mot
rasism, en presentation av Syrien och syrisk kultur av tidigare syriska flyktingar, arabiska
lektion, kommunikationsstöd, en övning i att vara på flykt, balans och egenvård samt lärdomar från tidigare samt de grundläggande delarna av vänverksamheten som alltid ingår.
Vänkursen var välbesökt och ledde till att många nya frivilliga kom med i verksamheten. Vi
hade en deltagarsiffra på totalt 29 personer varav 23 personer blev vänner till kvotflyktingfamiljer, 3 deltagare blev handledare till vännerna och övriga deltog av eget intresse. Förutom
de som genomgick kurstillfället utbildades ytterligare 5 vänner genom att ta del av kursen
digitalt då kursen hade filmats. Detta material finns för bruk även i framtiden för utbildning
av enstaka frivilliga som anmäler intresse för att bli vänner till flyktingar, i kombination med
en fysisk träff och diskussion med vänverksamhetsansvarige.
Vi har också informerat om vänverksamheten vid flertalet tillfällen, bland annat på möjligheternas torg, Integrationscafé för kvinnor på Folkhälsan, på ett odd fellow möte, seniormässan
på Röda korsgården och språkcaféet på biblioteket.
6.2

Vänhundar

En mycket uppskattad verksamhet är Röda Korsets vänhundar som besöker äldre och ensamma på äldreboenden
över hela Åland för att förgylla deras vardag. De gör oftast ett besök per avdelning varannan vecka och på en del
avdelningar varje vecka. De gör sina besök i små grupper
om 2–3 hundar och stannar ungefär en halvtimme på
varje avdelning. Ansvarig för vänhundsverksamheten är
Gudrun Brändström. Hon är också den som utvärderar de
nya hundarna och deras ägare som är intresserade av att
komma med i verksamheten.
Bild: Läshunden Wilma redo för sitt uppdrag
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För tillfället är det ungefär 40 hundar med ägare som är aktiva. Vänhundarna besöker Trobergshemmet, Odalgården, Folkhälsan samt Rosa villan och Ljusa villans boenden inom Omsorgsförbundet i Mariehamn, Rosengård i Godby, Solgården i Eckerö, Sunnanberg i Saltvik,
Strömsgården i Vårdö, Stiftelsen hemmet och Sveagården i Lemland, Hemgården i Geta,
Tallgården i Sund, Annagården i Föglö, Oasen i Jomala och Hammargården i Hammarland.
Ungefär 10 hem besöks varje vecka och med det möter de över 100 personer per vecka som
får en stunds extra glädje i vardagen i och med hundbesöken. Inom verksamheten finns även
2 katter och en läshund som jobbar i skolan. Man besöker även skolor och daghem vid begäran. Under 2018 har vänhundarna även deltagit i flertalet evenemang, såsom Röda kors
marknaden, möjligheternas torg, djurens dag, pridetåget och luciatåget.
6.3

Integration

Distriktets arbete med integration har under 2018 fokuserat på de fem kvotflyktingfamiljer
som togs emot i oktober 2018. Vänkursen med inriktning på integration förberedde alltså 28
personer att bli vänner till flyktingar. 21 av dessa blev vänner till de nya familjerna som
anlände till Mariehamn, Jomala, Finström och Lemland i oktober. De övriga finns tillgängliga
som vänner till tidigare kvotflyktingar och andra inflyttade som är i behov av en Röda korsetvän.
Inför mottagandet 2018 gjordes även en utvärdering med både dem som tidigare verkat som
Röda korsvänner till kvotflyktingar och de kvotflyktingar som anlände 2015, där vi fick värdefull information för att kunna utveckla verksamheten och planera vänkursen och mottagandet. I det stora hela var det mycket uppskattning och positiva omdömen om både vänkursen och mottagandet från Röda korset.
Distriktets samordnare förberedde mottagandet genom möten med kommunernas flyktingsamordnare, integrationsprojektet ”En säker hamn” samt Röda kors avdelningarna i de berörda kommunerna. Samordnare samt verksamhetsledare i Mariehamns Röda kors avdelning
och Röda korsets frivilliga från de andra avdelningarna deltog även i välkomnandet på flygplatsen och i det nya hemmet vid de två gruppernas ankomst.
Under de första veckorna efter ankomst ordnades vänträffar för kvotflyktingfamiljerna samt
Röda korsvännerna en gång i veckan i två veckor, skilt för Mariehamns familjer och Jomala,
Lemland, Finströms familjer då de ankom vid två olika tillfällen. Under november och december anordnade vi gemensamma träffar för alla kommuners mottagna kvotflyktingar och deras
Röda korsetvänner med olika teman, spelkväll samt julpyssel, vilket var mycket uppskattat
bland de cirka 75 deltagarna. Tidigare kvotflyktingar från Syrien har också bjudits in och
deltagit som vänfamiljer och hjälpt till med tolkning. Även deltagare från ungdomsgruppen
har varit med och en grupp från Samhälleliga och sociala linjen vid Ålands gymnasium skrev
ett arbete om vänverksamheten för kvotflyktingar efter ett besök på en av träffarna. Även
Röda korsavdelningarnas styrelse från de kommuner som tog emot kvotflyktingar har varit
inbjudna och några har deltagit, likaså kommunernas socialarbetare.
Handledning av vännerna har skett genom Röda korsets handledare som är ansvariga för de
olika kommunerna och samordnaren som funnits tillgänglig för diskussion för både handledare
och vänner. En facebookgrupp skapades för enkel kommunikation och frågor mellan vännerna
och den har använts flitigt.
6.4

Fortbildning

Hösten 2018 har Samordnaren deltagit i Röda korsets grundkurs tillsammans med all svenskspråkig personal inom Finlands Röda kors. Samordnaren deltog också i en utbildarutbildning
inom socialverksamhet där grundläggande utbildning inom Röda korsets frivilligverksamhet

15

Sidan |

16

samt specifikt inom socialverksamhet blandades med praktiska färdigheter för att kunna utbilda och informera nya frivilliga inom vänverksamheten.
Ett studiebesök till Luckan Integration i Helsingfors genomfördes i samband med utbildarutbildningen. Där fick vi ett värdefullt utbyte av erfarenheter och information om deras verksamhet. Besöket gav många idéer och inspiration.
Vidare har vi deltagit i en utbildningsdag ’kulturkompetens i klientarbete’ med Åbo Akademi,
arrangerat av integrationsprojektet En säker hamn, en temalunch för äldres välmående, utbildats inom anti-rasism arbetet av Röda korsets ansvarige på centralbyrån samt fått en GDPR
genomgång och deltagit i en På flykt-workshop.
6.5

Statistik

Antal vänner för 2018 har varit: 7 nya vänkontakter, totalt 20 aktiva, 40 vänhundar och 21
nya flyktingvänner. Totalt alltså 41 aktiva vänner och 40 vänhundar. Antalet besök är inte
statistikfört. Vänverksamhetens följeslagarverksamhet på sjukhuset har under år 2018 bestått av cirka 25 uppdrag.
6.6

Samarbete och synlighet

Vänverksamheten har under året uppmärksammats i media, både genom ett flertal tidningsreportage och en radiointervju. Inför vänkursen med inriktning på integration besökte samordnaren tillsammans med en av kvotflyktingarna från 2015 och en Röda korset vän Ålands
radio för att informera om verksamheten och kursen. Också Tidningen Åland gjorde ett reportage om kursen och vänverksamheten med tidigare deltagare och samordnare. Nya Åland
gjorde ett besök under kursen och talade med deltagare och samordnaren. I december besökte Röda korsets samordnare Steel fm hjälpen som i år hade temat äldre och ensamhet
och berättade om Röda korsets vänverksamhet.
Distriktet har ett tätt samarbete med Folkhälsan genom deras koordinator för barn och ungdomsverksamhet som medverkar vid våra månatliga träffar med kvotflyktingfamiljerna och
deras Rödakorsvänner. För Röda Korsets del har detta inneburit att vi kan arrangera våra
gemensamma träffar på Folkhälsans allaktivitetshus, där de vänligt har stått för hyran av
lokaler; matsal, gymnastiksal samt kök, vilket behövs vid våra stora träffar med ca 75 personer per gång med många barn och ungdomar som också deltar. En del av de önskemål som
kommit från de inflyttade på våra träffar har Folkhälsan också kunnat verkställa genom bättre
möjligheter, såsom till exempel kostnadsfri simundervisning för inflyttade.
Ett nära samarbete med kommunernas flyktingsamordnare har också varit viktigt inför mottagandet av de 5 kvotflyktingfamiljer som anlände i oktober. Integrationsprojektet En säker
hamn har också varit nära samarbetspartners och vi genomförde bland annat utvärderingen
för mottagande av de tidigare kvotflyktingfamiljerna tillsammans.
Röda Korset Ålands distrikt deltar även aktivt i Styrgruppen för integrationsprojektet ’En säker
hamn’ samt integrationssamverkansgruppen som har fortlöpande möten där integration diskuteras, vad som gjorts, vad som kommer att göra och hur det ser ut i den sociala sektorn,
kommunala sektorn samt i tredje sektorn.
Distriktet samarbetar och stöder givetvis också kontinuerligt Röda korset avdelningarna som
finns i alla kommuner på Åland i dessa frågor.
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Barn- och ungdomsverksamhet

7.1

Ungdomsverksamhet

17

Målet för ungdomsverksamheten är att engagera unga i Röda korset och dess verksamheter
och ge stöd och verktyg till ungdomar att själva utföra kampanjer och evenemang.
En ungdomsgrupp startades hösten 2017 och fortsatte sin aktivitet under 2018. Ungdomarna
var i åldern 12-17 år. Kärngruppen var ca 5 ungdomar. Samtal och diskussioner om olikheter
låg i fokus. Detta då det blev en naturlig dynamik i gruppen av ungdomar från olika kulturer
som på sina egna villkor kunde diskutera, ifrågasätta och förklara olikheter och kulturella
skillnader.
Värderingsövningar som hjälper ungdomen att förstå varifrån de egna attityderna härstammar ifrån (sig själv, kompisar i skolan, föräldrar etc.) har använts flitigt. Liksom praktiska
aktiviteter som att laga mat från olika kulturer, fördjupa sig i mellanöstern, diskuterat olika
aspekter som t.ex. slöjbärandet i muslimska länder. Gruppen har också arrangerat en välgörenhetskonsert till förmån för rehabiliteringscentret i Damaskus och besökt högstadieskolorna
på Åland för att rekrytera fler unga till gruppen samt sprida medvetenhet om mångkultur.
7.2

Reddie Kids-verksamhet

Distriktet stöder avdelningarna med att anordna Reddie kids verksamhet. Under våren 2018
har dock distriktets ungdomssamordnare och första hjälpen lärare också själva besökt 10
klasser i åk 4 för att berätta om Röda korset och hälsovård.
7.3

Barnläger

Under 2018 har distriktet erbjudit lägerverksamhet för barn i årskurs 4-6 i samarbete med
Åbolands distrikt. Sommarens barnläger ordnades av Åbolands distrikt med deltagare från
både Åboland och Åland. Från Åland deltog 7 deltagare och 3 ledare varav en var ungdom.
7.4

På flykt workshop

I juni 2018 utbildades sex frivilliga från Åland i Sveriges Röda kors ungdomsförbunds koncept På flykt. På
flykt är en 2-timmars interaktiv workshop där man får
känna på hur en flykt kan kännas. Workshopen inleds
med en genomgång och ett scenario och avslutas
med en diskussion och information om det verkliga
läget gällande flyktingar idag. På flykt är utformat för
andra stadiets studerande (från 15 år) men passar
även vuxna. Det behöver vara minst 6 personer eller
max 30 för att workshopen ska fungera bra.
Under hösten 2018 har gruppen genomfört 5 omgångar av workshopen med ca 80 deltagare totalt.
Två omgångar med Röda korsets personal och styrelser samt inbjudna frivilliga och från allmänheten och
tre omgångar med årskurs 3 vid Sociala och Samhälleliga programmet vid Ålands yrkesgymnasiums utbyte med elever från Sverige och Norge.
På flykt har också uppmärksammats i Media med en
artikel i Nya Åland 15.10.2018.
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Organisationsarbete

Under 7-8.10 reste hela distriktspersonalen till Helsingfors för att delta i de svenskspråkiga
distriktens möte på Helsingfors-Nylands distrikt. En av de mest grundläggande frågorna som
diskuterades var den alltid aktuella frågan information, material och utbildningar på det andra
inhemska språket, svenska. Därefter delade vi in oss enligt sektor: beredskap, socialverksamhet, första hjälpen, verksamhetsledarna, administrationspersonalen för att diskutera aktuella ärenden. Det var givande sammankomst och enhälligt bestämdes det att vi fortsätter
träffas under liknande arrangemang. Vasa står på tur för värdskapet.
8.1

Insamlingsverksamheten

Insamlingsresultat för Ålands distrikt till Katastroffonden har under året varit 27 768,04 euro
(2017: 28 799,60 euro). Detta genererade att varje ålänning i snitt gav 0.93euro (2017:0,98
euro). Hungerdagen genererade 22 309,78 euro (2017: 22 233,67 euro) från Åland. 13 av
16 avdelningar var aktiva under Hungerdagen.
Katastrofgolfen genererade 1834 euro (2017: 2 557,20 euro).
Riktade insamlingar:
Allmänna donationer 5458,26 euro (2017:5 241,73 euro)
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Diagram: Insamlingsresultat för Ålands distrikt år 2013-2018

8.2

Humanitärrätt

Under året har det arrangerats föreläsningar i gymnasieskolan om Röda Korset historia och
den humanitära rätten. En öppen föreläsning om humanitärrätt arrangerades på Mariehamns
stadsbibliotek i december. Avdelningarna har under året blivit erbjudna en två timmars lång
föreläsning om humanitärrätt och Röda Korsets historia.

8.3

Rekrytering av frivilliga och deltagande i evenemang

Distriktet lyfter fram frivilligrekryteringen med fokus på att engagera medlemmar som aktiva
frivilliga, få ungdomar och familjer att bli aktiva.
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Under 2018 deltog distriktet på Skördemarknaden, där främst Förstahjälpen med utbildningsdockor var på plats tillsammans med distriktets första hjälpen lärare och verksamhetsledaren
Maria Svensson från föreningen Vårt Hjärta. Samt en frivillig från Lemlands Första Hjälpengrupp vad med några timmar under en dag. Vi delade ut information och dom som ville, fick
komma och prova på HLR. Vi har under året även deltagit på den årliga seniormässan på
Röda korsgården, möjligheternas torg på torget, Pride paraden, integrationscafé för kvinnor
på Folkhälsan, föreläst för Odd Fellow, informerat om Röda korset på språkcaféet på biblioteket och deltagit i luciatåget samt mottagit studiebesök på kontoret av flera SFI klasser från
Medis och Sociala och Samhälleliga linjen från Ålands yrkesgymnasium.
8.4

Mångfald och likabehandling i organisationen

Vi arbetar för att alla grupper av människor ska ha reella möjligheter att delta i våra aktiviteter
och ingriper vid diskriminering i vår verksamhet. Vi uppmuntrar avdelningarna att vara öppna
kring förtroendemannauppdrag, verksamheter, insamlingar och evenemang genom att bjuda
in inflyttade och olika samhällsgrupper - till exempel från olika språkgemenskaper och trossamfund. Enligt vår likabehandlingsplan finns det utrymme för en så kallad positiv särbehandling av dessa samhällsgrupper.
8.5

Medlemsvärvning

Röda Korsets medlemmar och frivilliga är organisationens ryggrad. Alla aktiva rödakorsare
önskas prioritera att involvera nya aktörer. Genom att direkt prata med presumtiva frivilliga
kanske man kan uppnå en vinstsituation för båda parter.
Distriktet har inte aktivt arbetat med medlemsvärvning under 2018, vilket kan märkas i siffrorna vid en jämförelse med 2017. Medlemsantalet hade sjunkit med 84 personer från totalt
1752 till 1668 medlemmar.
Statistik över medlemmar för 2017-2018.
Distrikt

Medlemsantal 2017

Medlemsantal 2018

Åland

1547

1435

Tabell: Distriktets medlemmar totalt.
8.6

Besök hos avdelningarna

Fadderskapsverksamheten har legat på is under 2018. Samtlig personal på distriktskontoret
hjälper och stöder avdelningarna. Verksamhetsledarens besöksrunda hos de åländska avdelningarna har fortsatt under 2018.
8.7

Ekonomi och ekonomistyrning

Distriktets verksamhet finansieras med bidrag från PAF, Finlands Röda Kors och med hjälp av
egenfinansiering, i huvudsak försäljning förstahjälpkurser. Resultatet för 2018 visar ett överskott ca 10 032,62 €. Distriktets egna kapital är fortfarande negativt på ca 33 264,84 €. För
att åtgärda detta bör distriktet, av finansiärerna, tillåtas göra tillräckliga överskott under de
kommande åren.
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Kansliet och personalen

Röda Korsets arbete på Åland leddes från distriktets kansliutrymmen på Torggatan 26 A i
Mariehamn. Förstahjälputbildningen flyttade i augusti från Skarpansvägen 15 till bättre utrymmen på Torggatan 26 B 2.
Distriktskanslipersonalen har följande personalstruktur per 31.12.2018:
Verksamhetsledare

100 %

Beredskapschef inkl. meddelanskaffning o. hum. rätt
FHJ lärare och samordnare

100 %

Samordnare av integration, ungdoms- och vänverksamhet
Kanslisekreterare

100 %

100 %

60 %

Tabell: Distriktets personal.
8.9

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen består av 12 representanter för lokalavdelningarna. För distriktsstyrelsens
och utskottens möten utgår inget arvode. En ledamot kan sitta i tre perioder á 2 år och
principen i rotationen mellan avdelningarnas representanter är den, att alla avdelningar får
chans att sitta i distriktsstyrelsen med jämna mellanrum. Distriktsstyrelsen har sammanträtt
5 gånger.
8.10 Distrikts- och centralbyråsamarbete
Samarbetet med de svensk- och tvåspråkiga distrikten i Åboland, Österbotten och Helsingfors-Nyland fortsätter. Samarbetet fortgår i första hand genom gemensamma möten och i
form av bland annat gemensamma utbildningstillfällen, medlemssammankomster och läger.
8.11 Avdelningarnas verksamhet
Distriktets största evenemang under året är fortsatt den traditionella sekelskiftesmarknaden
som 2018 ordnas för 53:e gången. Planeringen av marknaden dras igång redan i april. Marknadsgruppen består av kanslipersonalen Tomas, Olof, Sari, Linda och Satu samt frivilliga personer från avdelningarna.
Under marknaden kommer distriktets avdelningar till Mariehamn för att under tre timmar
sälja allehanda hemgjorda matprodukter, grödor och blomster. På programmet står allt från
en kortege genom staden, café, barnaktiviteter så som mete, möte med får, ponnyridning
samt våffel- och ballongförsäljning. Marknaden besöks årligen av flera tusen besökare och
ordnas alltid den första lördagen i augusti.
Avdelningarnas verksamhet i alla 16 kommuner är mångsidig: äldreomsorg (middagar, restaurangverksamhet, utflykter, fotvård, programaftnar), barn- och ungdomsverksamhet
(barnläger, kurser, första hjälp), penninginsamlingar, första hjälp-jourgrupper, skolsamarbete, vänverksamhet, HIV/Aidsinformation, kondomutdelning, hjälp vid lokala katastrofer
(penninghjälp till familjer drabbade av egnahemsbränder) och vänverksamhet. Antalet frivilligtimmar i avdelningarna under ett kalenderår uppskattas vara ca 30 000.
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8.12 Antalet medlemmar i Röda Korset på Åland 2018
Brändö

34

Eckerö

59

Finström

107

Föglö

45

Geta

27

Hammarland

80

Jomala

149

Kumlinge

48

Kökar

52

Lemland

82

Lumparland

46

Mariehamn

499

Saltvik

70

Sottunga

16

Sund

76

Vårdö

45

Totalt

1435

Tabell 1: Medlemmarna avdelningsvis
8.13 Distriktets olika styrdokument
Röda Korsets verksamhet styrs av republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
(827/2017) samt av instruktioner för distrikt och avdelningar, ett nationellt ekonomireglemente samt en arbetsordning för Finlands Röda Kors. Dessa har uppdaterats under året med
undantag av lagen.
Distriktet har en alkohol- och drogpolicy, jämställdhets-, likabehandlings- och trakasseripolicy. Vidare har distriktet tagit fram policydokument för användandet av telefon, internet och
sociala medier samt i frågor gällande dokumentation, distriktspersonalens resor och mottagandet av gåvor. Distriktskansliet har en lagstadgad arbetsskyddsplan med tillhörande arbetarskyddskommitté. Styrelsen har godkänt en riskkartläggning som uppdateras varje år. Distriktet sorterar papper och hushållsavfall för sig.
8.14 Påverkansarbetet
De viktigaste metoderna för påverkan är våra dagliga aktiviteter, vår direkta påverkan via
nätverken och på opinionsbildarna, vår aktiva information samt våra gemensamma riksomfattande kampanjer. Påverkansarbete bör vara en daglig del av alla rödakorsares vardag.
Inom distriktet lyfter vi fram tre områden för vårt påverkansarbete som vi fokuserar på i tal
och handling:
– Åldringars rätt att få hjälp, respekt för äldre människor och gemensamt ansvar
– Inflyttades rättigheter samt ett fungerande system för integration, arbete mot rasism och
diskriminering
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– Ungdomstjänster och ungdomsverksamhet, att lyfta fram ensamhet och utslagning bland
de unga
Genom följande rikskampanjer genomförs påverkansarbetet i distriktet: vändagen, veckan
mot rasism, Rödakorsveckan och Operation Hungerdagen. Målet med kampanjerna är att
rekrytera nya människor till medverkan i vår verksamhet samt att påverka attityder och beslut. Distriktet deltog under året som medaktör i hållbarhetsprojektet Bärkraft.ax.
Vi informerar aktivt om vår verksamhet via distriktets webbsidor och sociala medier. Distriktet
har en egen Facebook-sida, som uppdateras veckovis. Hemsidan skall bli ett verktyg för att
nå ut till en bredare publik. Vid insamlingar används hemsidan, e-postkontakt och sms, eftersom en stor del av vuxna förvärvsarbetande använder internet och mobila lösningar dagligen.
8.15 Medlemmar i styrelsen 31.12.2018
Medlemmar i styrelsen har under året varit: Johan Ek ordförande, Birger Sandell viceordförande, Ida Fagerlund, Ninnie Westerback, Mathias Lindqvist, Christina Jansson, Kenneth Österlund, Inger Eriksson, Paula Pärnänen-Mattsson, Benita Rehman, Inger Sjölund och JanErik Berglund.
8.16 Marknadsbestyrelsen
Inför Marknaden i augusti 2018 var distriktspersonalen och frivilliga från 12
av 16 avdelningar arrangörer.
8.17 Ekonomiutskott
Har inte haft något möte under 2018.
8.18 Revisorer
Revisionssammanslutningen PwC Oy
med Fanny Johansson som ansvarig revisor.
8.19 Valnämnden
Danielle Lindholm, ordförande, Tanja
Eklöw, vice ordförande, Marika Lindström, Pia Grüssner, Sigbritt Stara, Monika Engblom, Lil Strandholm-Karlsson.
8.20 Ungdomsutskottet
Har under året legat vilande.
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Bild: Marknadskortegen 2016.

