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Röda Korsets frivilliga övar sig i första hjälpen. 

Röda Korsets principer
Röda Korsets och Röda Halvmånens verksamhet styrs av sju grund
läggande principer: humanitet, opartiskhet, neutralitet, 
självständighet, frivillighet, universalitet och enhet.

Etikregler

Finlands Röda Kors åtnjuter stort förtroende i hemlandet och 
internationellt. Som frivillig förbinder du dig till Röda Korsets etiska 
principer 
 
Att komma igång

•  Delta i den intensiva introduktionskursen Välkommen med i den 
gemensamma historien på nätet.

•  Anmäl dig som frivillig till Röda Korset genom att skapa en profil i  
Oma Röda Korset-systemet.

• Mer information om frivilligverksamheten: www.rodakorset.fi/
kom-med

De frivilliga utgör  
kärnan i verksamheten

Var det än händer i världen är 
Röda Korsets frivilliga i händel
sernas centrum och lindrar det 
mänskliga lidandet.

Frivilliga hjälper och stödjer 
människor samt främjar hälsa, 
välbefinnande och Röda Korsets 
värden. 

Frivilligverksamhet kan ske 

• i grupp, individuellt eller som en 
engångsföreteelse på plats

• på nätet

• genom att ge ett bidrag

• som påverkare

Frivilligverksamhet är altruis
tisk och oavlönad hjälp från en 
människa till en annan. Frivil
ligverksamheten arrangeras på 
Röda Korsets lokala avdelning, 
vars uppgift är att stödja frivilliga 
och ordna nödvändig orientering 
och utbildning åt dem. Frivilli
ga ersätter inte det arbete som 
yrkespersoner gör, och inte heller 
uppgifterna för myndigheter eller 
anställda.

Frivilliga inom Finlands Röda Kors 
är försäkrade under uppdraget.

I vissa frivilliguppgifter förbinder 
du dig till tystnadsplikt.

Vi accepterar inga former av 
sexuellt ofredande, antas-
tande eller utnyttjande inom 
Finlands Röda Kors.

JA
N

I R
U

TA
N

EN

 Den frivilliga har rätt att  
• delta i mån av sina färdigheter, sin ålder och sitt intresse  

i frivilligverksamhet inom Röda Korset

• få den utbildning, information, handledning och det stöd 
som behövs för uppgiften

• fungera i en säker verksamhetsmiljö

• delta i planeringen och utvecklingen av verksamheten 

• som medlem i Röda Korset påverka föreningens  
beslutsfattande.

Den frivilliga är skyldig att
• delta i den introduktion och utbildning som uppgiften  

förutsätter

• agera i enlighet med Röda Korsets värden, principer och 
målsättningar 

• förbinda sig till verksamheten till den del som man enligt 
överenskommelse har åtagit sig

• förbinda sig till den tystnadsplikt som uppgiften förutsätter 
och till organisationens regler och verksamhetsmetoder

• underrätta kontaktpersonen om brister och risker som  
man observerat i verksamheten.

http://www.rodakorset.fi
https://rednet.rodakorset.fi/node/26574
https://rednet.rodakorset.fi/node/26574
https://rednet.punainenristi.fi/node/57432
https://rednet.punainenristi.fi/node/57432
https://oma.rodakorset.fi/
https://www.rodakorset.fi/kom-med
https://www.rodakorset.fi/kom-med
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/F%C3%B6rebyggande%20av%20och%20verksamhetss%C3%A4tt%20g%C3%A4llande%20sexuellt%20ofredande%2C%20antastande%20och%20utnyttjande.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/F%C3%B6rebyggande%20av%20och%20verksamhetss%C3%A4tt%20g%C3%A4llande%20sexuellt%20ofredande%2C%20antastande%20och%20utnyttjande.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/F%C3%B6rebyggande%20av%20och%20verksamhetss%C3%A4tt%20g%C3%A4llande%20sexuellt%20ofredande%2C%20antastande%20och%20utnyttjande.pdf


Mer information om  
frivillighet inom  
Röda Korset: 

•  Röda Korsets webbplats 

•  Oma Röda Korset-systemet

•  Introduktionskursen  
Välkommen med i den  
gemensamma historien

•  Röda Korsets webbplats  
för frivilliga, det vill säga 
RedNet

•  Grundläggande uppgifter 
om Finlands Röda Kors

 
Praxis för frivillighet:

•  Säkerhet inom Röda   
Korsets frivilligverksamhet

•  Försäkringar för Röda  
Korsets frivilliga

•  Kostnadsersättningar för 
Röda Korsets frivilliga

•  Reda ut om frivilliga som 
arbetar med barn har ett 
kriminellt förflutet
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Länkar till centrala anvisningar och riktlinjer:

• Röda Korsets principer
• Röda Korsets etikregler
• Röda Korsets riktlinjer mot sexuellt ofredande
• Röda Korsets jämlikhetsplan
• Röda Korsets verksamhetsstrategi 2018–2020
• Röda Korsets regler

Frivilliga övar sig i vattenrening på Röda Korsets logistikcentral i Tammerfors. 

Finlands Röda Kors  

frivilligverksamhet har 

närmare  

25 000  

frivilliga, av vilka 

3300  

är yngre än 29 år. 
(Statistikboken 2018)

Mer information: rodakorset.fi, Facebook, Instagram, Twitter, oma.rodakorset.fi, rednet.rodakorset.fi. 
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