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förord

Du håller i handboken för verksamheten för ungdoms-
grupper i Finlands Röda Kors, som fick sin början våren 
2008. Då höll styrelsen för Tavastlands distrikt möte, där 
man frågade sig vad Finlands Röda Kors har att erbjuda 
ungdomar och vad ungdomsverksamheten omfattar. Fin-
lands Röda Kors har redan i årtionden haft verksamhet 
som riktar sig till tonåringar, men i de äldre handböck-
erna från 1980- och 1990-talen behandlas den praktiska 
verksamheten inte just alls. Nu är utgångspunkten för 
planeringen att få till stånd något praktiskt. Vi vill med 
hjälp av handboken berätta: det här gör vi!

Framställningen av handboken kom fram ur behovet 
att skapa ett eget material för de frivilliga ungdomarna 
som ger konkreta tips för hur man bildar ungdomsgrup-
per, planering och praktisk verksamhet. Arbetsgruppen 
har samlat in ny och gammal information från de gångna 
åren, samt åsikter och tankar av organisationens anställ-
da, de frivilliga – särskilt av ungdomarna – och dem som 
har förtroendeuppdrag i Röda Korset. Det gamla mate-
rialet fungerade som en god vägvisare då vi begrundade 
nya teman. Som en ny tanke uppstod fri kombinering av 
teman och verksamhetsformer. Det betyder att vi upp-
muntrar aktörer att djärvt kombinera Röda Korsets te-
man och principer som presenteras i del B till olika verk-
samhetsformer. Ni kan exempelvis ur principerna plocka 
humaniteten, ta sexualminoriteternas ställning som syn-
vinkel och behandla ämnet genom till exempel film eller 
en insändare i tidning. I verksamheten för ungdomsgrup-
per får du fritt sätta din kreativitet och djärvhet på spel. 

I handbokens A-del behandlas grunduppgifter i samband 
med verksamheten för ungdomsgrupper och i del C be-
handlas andra verksamhetsmöjligheter i Röda Korset. Vi 
ville också beakta miljöpåverkan och bad WWF om tips 
för hur vi minskar det ekologiska fotspåret i all ungdoms-
verksamhet. WWF:s ekotips finns i sina egna rutor ut-
spridda i hela handboken.

Vi hoppas att handboken fungerar som ett manualaktigt 
stöd för alla unga inom Röda Korset: oavsett om du är 
ungdomsansvarig för din avdelning, medlem i en ung-
domsgrupp, Reddie Kids-klubbledare eller först drömmer 
om en ungdomsgrupp. I handboken presenteras olika 
verksamhetsformer av vilka varje ungdomsansvariga och 
-grupp säkert finner sin egen. Man måste minnas att 
då man prövar olika verksamhetsformer får man värde-
full erfarenhet om hur dessa fungerar i praktiken och 
i olika omgivningar. Med denna tanke som grund upp-
muntrar vi er som läser denna handbok att ge respons 
om innehållet: Hur väl fungerar handboken i praktiken 
och har du fått den information och det stöd du behö-
ver i den? Responsen är viktig särskilt av den orsaken att 
verksamhetsformerna förblir ändamålsenliga och hanbo-
ken tidsenlig då dess innehåll systematiskt utökas och 
uppdateras.  

Med hälsningar,

Författarna

WWF i ett nötskal:
WWF, det vill säga Världsnaturfonden, är en miljöorganisation som fungerar globalt, och 
som uppmuntrar människor och samfund att verka för miljön. De som stöder WWF deltar i 
att rädda de mest unika naturhelheter och de sällsyntaste djurarterna i världen. WWF ver-
kar i mer än 100 länder tillsammans med människor, för naturen. WWF:s naturskyddsarbete 
främjar naturens mångfald  och förbättrar människors  livskvalitet. Verksamhetsformer är 
bland annat fältprojekt, påverkan av politiskt och annat beslutsfattande samt miljöupplys-
ning. Mer information om WWF:s verksamhet får du på webbadressen www.wwf.fi

Handbokens arbetsgrupp: Johanna Andersson, Altti Näsi, Nicolas Prieto, Riina Teivainen,  
Hanna Nordström / WWF Finland Redaktör: Emmi Juutilainen Översättning till svenska: Maria Wirén-Malo  
Layout och illustration: Maria Manner
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AnteCknIngAr



Handbok för ungdomsgrupper

Dare 2 Care – USKaLLa VÄLittÄÄSom frivillig för Finlands Röda Kors får du utveckla kunskaper som både organisa-
tionen och du själv har nytta av. Olika utbildningar, kurser och praktisk verksamhet 
förbereder dig som uppträdare, grupphandledare och verksamhetsplanerare. Organisa-
tionserfarenhet är också till nytta i framtiden då du söker arbete. 

I denna del klargörs hur du kan starta ungdomsverksamhet i din egen lokalavdelning 
och hurdana uppgifter det innebär. I många avdelningar närmar sig medelåldern för 
de frivilliga femtio år, så därför behövs allt fler unga med för att säkerställa verksam-
heten. Din insats är oersättlig! 
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del A

Ungdomen en del Av  
kedjAn Av hjälp

Ungdomarna är en viktig del av Röda Korsets hjälpkedja 
och de binds samman med organisationen särskilt via 
verksamhet i ungdomsgrupper. Genom att delta i insam-
lingar höjer ungdomarna Röda Korsets beredskap att 
snabbt hjälpa människor som hamnat i nöd på grund av 
en naturkatastrof, eldsvåda eller beväpnad konflikt. Med 
jippon och ställningstaganden tar ungdomarna ställning 
för en mångsidig näromgivning. Genom att t.ex. invade-
ra ett ålderbomshem tar ungdomarna med sig glädje till 
åldringarnas vardag.

Det finns många sätt att hjälpa och varje gärning behö-
ver inte rädda världen, utan det räcker att den räddar da-
gen eller ens en stund för en annan människa. Kunskap 
i första hjälpen kan å sin sida till och med rädda livet på 
en bekant eller okänd person. Dessutom erbjuder Röda 
Korset ungdomarna verksamhetsmöjligheter utomlands 
genom olika resor och läger samt delegatverksamhet. 

Att hjälpa innebär inte enbart att offra sig för någon an-
nan. Det kan vara en hobby som tillfredsställer förutom 
den som blir hjälpt även hjälparen. Det känns bra att 
hjälpa! Också åsiktspåverkan är en betydande del av 
ungdomsverksamheten. Det är särskilt viktigt att ungdo-
marnas röst kommer fram såväl i skolor, städer som på 
riksnivå. Som frivillig kan du få andra unga att öppna sina 
ögon för samhälleliga missförhållanden och ta ställning 
i ärenden som är viktiga för dig. För att verksamheten 
ska förbli meningsfull för ungdomarna, bör deras röst bli 
hörd även i Finlands Röda Kors. Ungdomsverksamhetens 
riktlinjer, ställningstaganden och initiativ utarbetas bland 
annat på Ungdomarnas Årsmöte, som årligen samlar 
ihop hundratals ungdomsaktiva från hela Finland. 

InlednIng Av Ungdoms-
verksAmhet

Ungdomsansvariga är avdelningens expert för ungdoms-
verksamhet. Ungdomsansvariga känner till ungdomsverk-
samhetens innehåll, verksamhetsidéer och –möjligheter, 
samt handleder eventuellt gruppen av frivilliga ungdo-
mar. Han eller hon sporrar lokalavdelningen att förverk-
liga Röda Korsets uppgifter på ett sätt som intresserar 
ungdomarna och erbjuder nya ungdomar möjligheten att 
komma med i verksamheten.  

Det förutsätts inte tidigare organisations- eller handleda-
rerfarenhet av den som ämnar bli ungdomsansvarig, utan 
Röda Korset erbjuder kvalitetsmässiga kurser för alla 
som är intresserade av uppgiften som ungdomsansvarig. 

Man kan påbörja verksamheten genast, men ungdoms-
ansvariga uppmuntras att delta i Promokurserna så 
snart som möjligt efter att verksamheten börjat. Utbild-
ningen är tudelad och personer som genomgått den kal-
las Rösa Korsets Promon eller Ungdomspromon. Mer 
information om utbildningen finns på organisationens 
webbsidor (www.redcross.fi/aktiivit/ 
promot/fi_FI).

Dessutom stöder avdelningens styrelse ungdomsansva-
riga i skötseln av uppgifterna.  En del avdelningar kan ha 
flera ungdomsansvariga. Då kan de tillsammans planera 
verksamheten och dela på ansvaret. 

Utan en ungdomsansvarig är det svårt att få igång verk-
samheten i avdelningen. Ungdomsansvariga fungerar 
som en länk mellan de frivilliga ungdomarna och avdel-
ningens styrelse. Informationsutbytet sker naturligt om 
ungdomsansvariga också själv är styrelsemedlem. Det 
är dock inte nödvändigt att ungdomsansvariga är med i 
styrelsen. Det viktigaste är att informationen går i båda 
riktningar så att förväntningarna från avdelningens sty-
relse blir hörda då ungdomsverksamheten planeras, och 
å andra sidan att ungdomarnas behov beaktas då hela 
avdelningens verksamhetsplan görs upp.

Avdelningens ungdomsansvariga kan ha många olika 
roller:

Ungdomsansvariga kan fungera som ledare för ung-A. 
domsgruppen, varvid han eller hon har en tydlig roll 
som sammankallare, verksamhetsplanerare och pro-
blemlösare. 
Han eller hon kan också vara en del av gruppen, varvid B. 
ungdomarna i gruppen har en större roll i att dela på 
ansvaret. På det sättet får ungdomarna själv friare pla-
nera sin egen verksamhet. 
Ibland kan ungdomsansvariga också ta en passivare C. 
roll, varvid han eller hon är ett bakgrundsstöd och sva-
rar på ungdomsgruppens frågor och problem. Ungdo-
marna verkar som en egen grupp och främst rapporte-
rar om sin verksamhet åt ungdomsansvariga. 

I ansvarsområdena kan också ingå skapande av samar-
betsrelationer, bildande av nätverk och informering om 
verksamheten samt budgetplanering. De olika rollerna 
varierar beroende på avdelningens behov och ungdoms-
ansvarigas prioriteter och kunskaper.

AktIverIng Av grUppen
Ungdomsansvariga kan ganska fritt bestämma hur myck-
et han eller hon vill lägga ner tid på sin uppgift. Någon 
vill vara närvarande i all verksamhet i avdelningen som 
berör ungdomarna, och kan komma att använda flera 
timmar i veckan på att utföra sina uppgifter. En annan vill 
däremot bara sköta en viss del av ungdomsverksamhe-
tens breda skala, vilket självklart tar mindre tid i anspråk. 



7

del A

Oavsett tidsmässiga insatsen är det viktigaste att man 
korrekt sköter de uppgifter man lovat. 
Ungdomsansvarigas insats behövs ofta på olika sätt i 
olika skeden av verksamheten. Då lokalavdelningen inte 
ännu har egen ungdomsverksamhet tar det klart mera 
tid att inrätta den, än vad själva drivandet av verksamhe-
ten kräver. Det är viktigt att ungdomsansvariga känner 
igen när hans eller hennes aktiva insats behövs 
och när det är dags att flytta ansvaret vi-
dare. Detta kan man begrunda sedan 
då verksamheten redan står på 
stadiga fötter. 

I typisk verk-
samhet samlas 

ungdomsgruppen en 
gång i veckan för en timme 

eller två för att behandla ett visst 
ämne eller planera framtiden. I denna 

handboks B-del behandlar vi Röda Korsets 
olika teman och verksamhetsformer samt ger 

grupperna tips i form av exempel. Verksamheten är 
traditionellt mest aktiv under skolterminerna. Ytterligare 
har Finlands Röda Kors fastställt vissa kampanjdagar i 
kalendern som styr organisationens verksamhet. Denna 
handbok har på sidan XX en exempelkalender på hur 
året kunde se ut för ungdomarna i avdelningen.

Det viktigaste i att sköta uppgiften som ungdomsansva-
rig är att skapa verksamhetsmöjligheter för de unga fri-
villiga. Då omständigheterna är i skick ser avdelningens 
ungdomsverksamhet som bäst ut som de unga själva är 
initiativrik och möjligen också kreativ. 

I verksamheten för ungdomsgrupper framhävs ungdo-
marnas egna intressen och önskemål. Även om av-
delningen har en skilt utsedd ungdomsansvarig borde 
ungdomarna själva ta en aktiv och initiativtagande roll i 
planering och förverkligande av verksamheten. Samman-
fattat: Ungdomsansvarigas uppgift är att stöda ungdo-
marna, men den egentliga drivande kraften i verksamhe-
ten av ungdomsgrupper är ändå ungdomarna själv. 

WWF:s ekotips: Verksamhetsutrymme
Fundera då du väljer verksamhetslokal om platsen 
är lätt att komma till med allmänna transportme-
del. På sommaren kan ni kanske också träffas ute, 
då använder ni inte heller el i onödan. Om ni har 
ett permanent verksamhetsutrymme kan ni minska 
mötenas ekologiska fotspår genom följande åtgär-
der: 

Flytta på möbler som står framför värme-  •
elementen.
Utnyttja naturljus genom att placera arbetsborden  •
vid fönstren. 

Håll gardinerna för fönstren då det är kallt ute, då  •
hålls värmen inne och kylan ute.
Städa flitigt – då smutsen inte hinner bli ingrodd  •
behövs inga starka kemikalier för att få bort den.
Ta med er egna muggar till verksamhetsutrymmet  •
så behöver ni inte använda engångsmuggar.
Sträva efter att göra verksamhetsutrymmet mer  •
ekologiskt till exempel genom att föreslå bio- el-
ler energiavfallsinsamling ifall det inte redan finns. 
 
 

 •

verksAmhetens  
trygghet oCh  
InformAtIonsUtbyte 

Ungdomsansvariga bär betydande ansvar då de gäller 
planering och utveckling av avdelningens ungdomsverk-
samhet. En av ungdomsansvarigas viktigaste uppgifter 
är att skapa kontakter och ha informationsutbyte med 
olika aktörer. Dessutom bör ungdomsansvariga se till 
den allmänna säkerheten då verksamheten planeras och 
förverkligas.

kommUnIkAtIon Inom  
UngdomsgrUppen

Genast under det första mötet bör man samla in exakta 
kontaktuppgifter av alla gruppmedlemmar. Det lönar sig 
också att komma överens om hur man håller kontakt 
med hela gruppen och när det är nödvändigt. För vissa 
grupper fungerar en intern e-postlista bäst, medan det 
naturligtvis inte fungerar för andra ifall medlemmarna 
inte har e-postadresser. Sms och andra sätt att hålla 
kontakt via telefon är kanske det effektivaste sättet att 
få fram meddelanden inom gruppen. Det egna webbfo-
rumet D2C för Röda Korsets ungdomar fungerar också 
som en effektivt informationskanal mellan ungdomarna. 
Man kan skapa ett eget slutet diskussionsforum för av-
delningens ungdomsgrupp, i vilken medlemmarna kan 
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komma överens om träffar, planera framtida verksamhet 
och hålla kontakt med varandra. 

Det vore också bra för ungdomsansvariga att få en per-
sonlig kontakt med varje enskild ungdom. Då man skapat 
kontakt förbinds ungdomarna bättre till verksamheten 
och tröskeln sänks för ungdomarna att komma och prata 
och berätta om sina önskemål för ungdomsansvariga.   

InformAtIonsUtbyte  
tIll föräldrArnA

Eftersom ungdomsgrupperna ofta består av minderåriga 
ungdomar bör ungdomsansvariga se till att informatio-
nen smidigt når gruppmedlemmarnas hem. En öppen och 
rak kommunikation i båda riktningar, mellan ungdoms-
ansvariga och gruppmedlemmarnas föräldrar, väcker 
tillit och gör att föräldrarna hålls à jour om vad ungdo-
marna gör då de deltar i Röda Korsets verksamhet för 
ungdomsgrupper. 

Det vore bra att informera gruppmedlemmarnas föräldrar 
under verksamhetsåret om hurdan verksamhet som pla-
neras. Dessutom bör föräldrarna tillfrågas om lov för all 
sådan verksamhet där ungdomarna tillbringar tid utanför 
den normala verksamhetsmiljön och som kan medföra 
risker för deltagarnas säkerhet (t.ex. paddling, simning, 
klättring). För sådan verksamhet bör man också alltid ut-
arbeta konsumentverkets säkerhetsdokument
(http://www.tukes.fi/Tiedostot/Tuoteturva/Kuluttajavi-
rasto/009.Anvisningar%20för%20främjande%20av%20sä-
kerheten%20hos%20kringaktiviteter%20.pdf)

I säkerhetsdokumentet antecknas möjliga risker och fa-
rosituationer i verksamheten, samt instruktioner för hur 
man går tillväga i farosituationer. Dokumentet är be-
tydelsefullt särskilt för gruppen själv för att dess med-
lemmar ska veta vilka risker man bör beakta. Ifall ett 
säkerhetsdokument bör skrivas eller inte bedöms alltid 
beroende på situationen.   

bIldAnde Av nätverk  
Inom AvdelnIngen

Ungdomsansvariga bör bygga upp nätverk inom avdel-
ningen. Särskilt kommunikationen med avdelningens 
styrelse är en viktig förutsättning för att ungdomarnas 
verksamhet ska kunna utvecklas. Avdelningens styrelse 
fattar bland annat beslut om tillgångar och anskaffningar 
som gäller ungdomsverksamheten. Därför vore det viktigt 
att ungdomarnas röst förs via ungdomsansvariga ända 
fram till styrelsen. Ungdomsansvariga bör djärvt verka för 
ungdomarna och bekanta sig med avdelningens centrala 
personer. Sådana personer är bland annat avdelningens 

ordförande, sekreterare och kassör. Erfarna aktiva med-
lemmar i samma avdelning är en resurs som det absolut 
lönar sig för ungdomsansvariga att utnyttja. Av dem får 
man råd och hjälp, om man bara ids be om det.

bIldAnde Av nätverk  
mellAn UngdomsgrUpper

Ta kontakt med andra ungdomsgrupper och slå samman 
era krafter. Ta aktivt i bruk D2C-sidorna som är avsed-
da för Röda Korsets ungdomar och skapa egna slutna 
grupper för samarbetet mellan ungdomsgrupper. Ni kan 
också utnyttja andra sociala forum och kommunikations-
kanaler så som Facebook, Twitter och Skype.

Det går också bra att utnyttja kunskapen i närområdet 
och i grannavdelningarna. Om det till exempel finns sär-
skild första hjälpen-kunskap i er grannavdelning kan ni 
arrangera en gemensam första hjälpen-övning som sam-
arbete mellan två avdelningar. Marknadsför också era 
egna specialkunskaper för andra avdelningars ungdoms-
grupper och bjud in dem på besök till er ungdomsgrupp. 
De som är ansvariga för ungdomsgruppverksamheten i 
närområdenas avdelningar kan mötas ett par gånger om 
året och komma överens om gemensamma jippon eller 
temakvällar. Samarbete för ungdomarna samman, moti-
verar och ger ny energi till verksamheten.
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AdmInIstrAtIvA  
UppgIfter

Avdelningarnas styrelser är förpliktade att årligen upprät-
ta vissa handlingar som beskriver och drar upp riktlinjer 
för verksamheten. Till dessa hör bland annat verksam-
hetsplanen, budgeten och verksamhetsberättelsen. 
Om avdelningen har olika verksamhetssektorer (till ex-
empel verksamhet för ungdomsgrupper, grupp för första 
hjälpen-verksamhet och grupp för humanitär rätt), upp-
rättar var och en av grupperna dokumenten gällande sin 
verksamhet, varefter avdelningens styrelse sammanfattar 
dem till en helhet.

Ungdomsgruppen bör tillsammans sköta planeringen av 
verksamheten och att de stadgeenliga uppgifterna ge-
nomförs. Det slutliga upprättandet och slutförandet av 
dokumenten kan dock vara, den i avdelningen verksam-
ma ungdomsansvarigas eller ungdomspromons uppgift. 
Avdelningens styrelse hjälper vid behov kring dokumen-
tens innehåll eller formaliteter. Avdelningens styrelse kan 
ännu i det slutliga skedet före godkännande bearbeta 
planerna och överväga mängden resurser som riktas till 
verksamheten.

verksAmhetsplAn
Verksamhetsplanen utarbetas årligen senast i slutet av 
november. Verksamhetsplanens syfte är att i förväg ge 
en bild av hurdan verksamhet man kommer att driva un-
der följande verksamhetsår.

I verksamhetsplanen bör framkomma:
Verksamhetens målsättningar och metoder att uppnå  •
målen
Hurdana numeriska målsättningar man ställer upp för  •
verksamheten (t.ex. att man kommer att arrangera åt-
minstone ett större jippo, att samla in minst 100 euro 
för avdelningens ungdomsverksamhet).
En årskalender som beskriver de preliminära träffarna  •
och vars avsikt är att i förväg beakta möjliga behov av 
att boka utrymmen och att informera föräldrarna om 
årets händelser

bUdget
Budgeten överlämnas åt avdelningens styrelse samtidigt 
som verksamhetsplanen, det vill säga senast i slutet av 
november. Budgeten är den ekonomiska delen av den 
planerade verksamheten. Verksamhet som budgeterats i 
förväg underlättar kontrollen av användningen av pengar 
under verksamhetsåret. 

I budgeten bör framkomma:
Intäkter och utgifter som den planerade verksamheten  •
för med sig
Intäkts- och utgiftsbelopp bör specificeras enligt hur- •
dana evenemang, utfärder och medelanskaffningsme-
toder man antecknat i verksamhetsplanen. 

verksAmhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen utarbetas på våren. Ungdoms-
gruppen bör överlämna sin verksamhetsberättelse åt av-
delningens styrelse senast i mars. I verksamhetsberättel-
sen skildras det som skett inom ungdomsverksamheten 
under det föregående verksamhetsåret.

I verksamhetsberättelsen bör framkomma:
Vad verksamhetens uppgift är  •
Hurdana målsättningar man ställde på verksamheten i  •
föregående års verksamhetsplan och hur man uppnåd-
de dessa mål. Här kan man också specificera orsaker-
na till varför någon målsättning inte uppnåddes (t.ex. 
”Kursen arrangerades inte eftersom den hade för få 
deltagare”)
Centrala nyckeltal (antal gruppträffar, deltagare, antal  •
nya ungdomsmedlemmar osv.)
Arrangerade utbildningar och kurser (hurdana kurser  •
arrangerades och hur många deltagare hade de)
Man kan också kort beskriva de rekreationstillfällen  •
som ordnats  under året.

WWF:s ekotips: Mötespraxis och papper
Minska pappersanvändningen genom att skicka  •
möteskallelserna och dokumenten åt deltagarna 
via e-post. 
Det blir mindre att kopiera då du presenterar do- •
kumenten med hjälp av en dataprojektor.
Ändra din skrivares inställning till att skriva ut på  •
båda sidor och två sidor per ark. Största delen av 
kopiorna kan man bra läsa i storleken A5 i stället 
för det större A4. 
Återvinn det papper du använt. Träfibrerna i åter- •
vunnet papper kan utnyttjas i tillverkningen av 
papper upp till 7-9 gånger. 
Köp pappersprodukter som innehåller möjligast  •
mycket återvinningsfibrer. 
Använd FSC-certifierade pappersprodukter, då  •
vet du att pappret har producerats enligt kriteri-
erna för ansvarsfullt skogsbruk. Du känner igen 
FSC-produkterna på FSC-trälogo. Mer information 
om FSC-certifikatet finns på WWF:s webbsida. 
(www.wwf.fi/ymparisto/metsat/sertifiointi/fsc_ser-
tifikaatti.html) (enbart på finska) 
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olen kIInnostUnUt (ympyröI):

Reddie Kids kerhonohjaamisesta1. 
 Nuorisoryhmässä toimimisesta2. 
 Tempauksista ja leireistä3. 

Nimi:      

Puh:      

Sähköposti:     
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skolbesök
Att besöka skolor är ett fungerande sätt att rekrytera nya 
ungdomar med i verksamheten. Det behövs hela tiden 
nya ungdomar med, och därför vore det bra att arrangera 
skolbesök till exempel vartannat år. Ungdomsansvariga 
och ungdomarna som redan deltagit i avdelningens verk-
samhet, kan själv sköta arrangemangen och det egent-
liga besöket på skolan. Man får och kan också alltid be 
om hjälp av distriktets ungdomsarbetare. 

Man har konstaterat att skolbesök är ett bra sätt att re-
krytera nya ungdomar med i verksamheten. Det vore bra 
att rikta besöken till särskilt till grundskolans 7–8-klas-
ser. Avsikten med besöket är att presentera Röda Kor-
sets verksamhet och särskilt ungdomarnas verksam-
hetsmöjligheter i organisationen. Uppträdandet på 45 
minuter arrangeras på en skola fungerar som ett utmärkt 
rekryteringssätt för att få med nya frivilliga, men det är 
samtidigt också en allmänbildande och intressant pre-
sentation om vår organisations verksamhet för dem som 
inte just då är intresserade av frivilligverksamhet. 

Gör så här: 

Ta kontakt per e-post med skolans rektor1. 
Motivera besöket med att utbildade och skickliga  -
ungdomar är till nytta för skolan och närsamhället
Be om att få besöka skolan vid en sådan tidpunkt  -
att nya intresserade kan delta i ungdomarnas 
utbildning redan under samma vår eller höst och  
sålunda smidigt kommer 
med i verksamheten
Betona organisatio- -
nens värderingar 
och verksamhetens 
målsättningar inom 
Röda Korsets ung-
domsverksamhet 

Exempel på e-post: 

Bästa Rektor xxxxx,

Jag kommer från Finlands Röda Kors XX avdelning och 
jag undrar om vi kunde arrangera en presentation av 
Röda Korset på er skola. Vi vill berätta om vår organisa-
tion och erbjuda ungdomarna en trevlig och nyttig hob-
by. Vår organisations frivilliga hjälper då det är nöd och 
under de senaste åren har Röda Korset varit på plats i 
alla stora katastrofer som berört vårt land. Våra verk-
samhetsområden är bland annat fysisk och psykisk för-
sta hjälp, främjande av hälsa och mångfald samt krigets 
rättsnormer. 

Närvaro av utbildade ungdomar gagnar skolan och när-
samhället. På det sättet finns det till exempel sådana 
elever i skolan som kan första hjälpen och som för vi-
dare respekten av mångfald. Av ungdomar som är aktiva 
i samhället växer frivilliga hjälpare, vars närvaro är oer-
sättlig vid kriser. Utbildade ungdomar är en resurs för 
skolan, eftersom de kan förmedla vidare sitt kunnande 
och sina kunskaper.

Röda Korsets dag kunde bestå av en morgonsamling  
(som tema till exempel rasism, rusmedel, HIV, första hjäl-
pen, humanitär rätt) samt en framställning på 45 minu-
ter, vilken man kan visa i gymnastiksalen exempelvis för 
varje årskurs skilt (klasserna 7–9). I framställningen visar 
vi videon och fotografier.

Passliga dagar för oss är till exempel xx.xx.-xx.xx.xxxx  

Med vänliga hälsningar,

xxxxxx 
 

Planera skolbesöket och se till att alla vet sina 2. 
uppgifter
Skolbesökets (exempel) program:3. 
Morgonsamling •

som tema t.ex. tolerans och respekt av mångfald.  -
En självupplevd historia fungerar vanligtvis bra 
(längd ca 5 min.)

Dekorering av utrymmet där ni uppträder •
ta med dig till exempel flaggor, bilder, planscher  -
och broschyrer. På det sättet blir utrymmet intres-
sant och fungerar som stöd för presentationen. 
Du får material från distriktsbyrån ifall avdelningen 
inte har eget.

Presentation (45 min) •
(bra bakgrundsmusik i början då ungdomen kommer  -
in i salen)

Presenterar er och berättar vad som är syftet  •
med er presentation (3 min)
Röda Korsets video (5 min) •

Målet är att väcka lyssnarna på ett fascinerande sätt -
Ge försmak av vad det innebär att fungera som  -
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frivillig inom  Röda Korset
Som video kan man exempelvis använda Stor-Britan- -
niens Röda Kors Tesco-video

Presentation av Röda Korsets verksamhet (10 min) •
Igenomgång av videon: Vad allt gör Röda Korset? -
Hur verksamheten placerar sig i internationellt sam- -
band (federationen/kommittén/konferensen) och å 
andra sidan på nationell nivå (distrikten/avdelningarna). 
Man kan t.ex. rita en karta över FRK:s organisation.
Röda Korsets emblem -
Röda Korsets sju grundprinciper -

Unga frivilligas egna erfarenheter (10 min) •
Det vore bra att ha med någon aktiv ungdomsmedlem  -
i Röda Korset som kan berätta om sina egna erfaren-
heter
Hjälpa nya intresserade att identifiera sig och få en  -
konkret bild av vad man kan göra i organisationen, och 
hurdana ungdomar som deltar i verksamheten.

Presentation av frivilliguppgifter (5 min.) •
Vad behöver vi nya frivilliga till? -
Detta har man i förväg gått igenom med avdelningens  -
styrelse och ungdomsansvariga. 

Hur i praktiken? (7 min.) •
Ungdomsansvariga berättar hur saker fungerar i prakti- -
ken i avdelningen 

Samla in uppgifter (5 min.) •
Dela ut lappar där de intresserade kan kryssa för  -
hurdan verksamhet de är intresserade av. Man kan 
alltid ändra lapparna så att de passar situationen, det 
vill säga man listar de verksamhetsalternativ som man 
främst söker nya frivilliga till.

Man ber om e-postadresser och telefonnummer.  -
Det första mötet •

Kom överens om det första mötets tidpunkt och plats  -
med de intresserade.
Obs.! -  Påminn de intresserade med sms åtminstone 
en gång, en eller två dagar före mötet. Skriv i slutet av 
meddelandet att de ska meddela ifall de är intresse-
rade av verksamheten fastän de inte skulle kunna delta 
i det första mötet.

Nedmontering av rekvisitan från gymnastiksalen   •
eller auditoriet

Tacka rektorn för att ni fick komma till skolan -

WWF:s ekotips: Skolbesök och resor
Under ett besök lönar det sig att besöka möjligast  •
många klasser, för då utnyttjar man effektivt alla 
saker och människor som tagits med till platsen. 
Använd helst allmänna transportmedel Tåg är  •
färdmedlet med minsta utsläpp i Finland. 
Gynna samåkning om du reser med bil, och samla  •
alltså upp dem som skall med i en och samma bil. 
Kom ihåg att värma upp motorn i förväg då det är  •
kallt ute. 
Kör ekonomiskt: 80 km/h är den mest ekono- •
miska hastigheten med tanke på utsläpp. Du kan 
också minska på utsläppen genom att undvika 
tomgång och accelerera ordentligt till körhastig-
het efter att du börjat köra. 

verksAmhetens  
kontInUItet

Nya ungdomar bildar alltid en ny grupp och då kan det 
inom avdelningen samtidigt finnas flera grupper i olika 
”utvecklingsstadier”. Detta på grund av att de nya ung-
domarna behöver mer handledning i början. Grupper 
som redan funnits i några år kan däremot vara självstyr-
da. Det viktigaste är att verksamheten är belönande för 
såväl gamla som nya medlemmar: Ungdomar i olika åld-
rar förutsätter och önskar olika saker av verksamheten. 
Till exempel gruppdiskussioner om användning av rusme-
del måste förverkligas på olika sätt för ungdomar i olika 
åldrar eftersom deras erfarenheter av rusmedel skiljer sig 
så radikalt från varandra. Dessutom kan nya ungdomar 
känna att det är svårt att gå med i en redan existerande 
grupp. 

Avdelningens grupper kan ändå planera gemensamma 
jippon eller kampanjer, som de sedan förverkligar till-
sammans. Till exempel temadagar och -veckor som finns 
antecknade i Röda Korsets årskalender är tidpunkter då 
avdelningens alla ungdomar verkar tillsammans. Äldre 
medlemmar i ungdomsgrupper kan dessutom hjälpa och 
stöda de nya ungdomarna i planering och förverkligan-
de av verksamheten. Å andra sidan kan man av de äldre 
aktiva ungdomsmedlemmarna utbilda nya ungdomsan-
svariga till avdelningen då ungdomsansvariga vill lämna 
organisationen för nya utmaningar. 

Då man regelbundet rekryterar nya ungdomar undvi-
ker man att verksamheten plötsligt skulle slockna, och 
upprätthåller aktiv ungdomsverksamhet i avdelningen. 
Omsättningen på människor, det att äldre uteblir och nya 
kommer med, är en naturlig del av all hobbyverksamhet. 
Att se till verksamhetens kontinuitet är en av ungdoms-
ansvarigas viktigaste uppgifter.

jAg är IntresserAd Av (rIngA In): 

att leda Reddie Kids-grupper 1. 
 att medverka i Ungdomsgrupp2. 
 jippon och läger3. 

Namn:      

Tfn:      

E-post:     
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 Vårens tidtabell:

14.1.  Första mötet: popcorn, musik   
 och genomgång av vårens 
 program – brainstorming
21.1. FJ-övning. Pirjo utbildar .  
 Bekväma kläder .
28.1.  Planering av Invadering av   
 ålderdomshem. Tillverkning av kort.
4.2. Vi bekantar oss med distriktsbyrån.  
 Mikko tar emot oss. Vi får kaffe och  
 bullar : jee jee!!!
11.2.  INVADERING AV ÅLDERDOMSHEM  
 – kom ihåg att meddela distriktet
18.2.  Spelkväll: Kimble , UNO, godis 
 och läsk. 
25.2 .  Planering av dagen mot rasism  
 + debattartiklar till de lokala   
 tidningarna (reservera 2 timmar )  
4.3 .  Sportlov – inget möte
5.3.  OBS.! Besök på mottagningscentralen
11.3 .  Filmkväll: The Last King of  
 Scotland – genomgång av filmen   
 (reservera 2,5 timmar )
18.-20.3. OMVÄRDERING AV FÖRDOMAR
25.3.  Droginfo: spelet djungeln av val
1.4.  Påsk – inget möte
8.4.  Ungdomarnas utbildningsveckoslut:  
 lägerledarutbildning – alla deltar !
15.4.  FRK-info på skolan.  
 Också morgonsamling!
22.4.  Planering av Röda Korsets 
 torgevenemang + anskaffning av   
 tillbehör
29.4.  Chilla. Vi beställer pizza.
6.5.  RÖDAKORSVECKAN: Torgevenemang i  
 centrum
13.5.  Kristi himmelsfärdsdag: städtalko, vi  
 samlar skräp runt klubblokalen:   
 Handskar och sämre kläder med.
20.5.  FJh-övning:. Pirjo och Paavo utbildar
27.5.  Våravslutning tillsammans med   
 grannavdelningen. Frågesport mm.
7.-10.6.  Bigpepa-läger
14.-17.6. Bästisläger
    Sommarlov!!!

medlemskAp I rödA korset

Medlemsvärvning är viktigt och nödvändigt för att 
vi ska kunna garantera vår organisations verksam-
hetsförutsättningar även i framtiden. Röda Korsets 
verksamhet grundar sig på att aktiva frivilliga ger 
sin insats och deltar, och medlemsavgifterna bildar 
en viktig inkomstkälla för organisationen. 

Finlands Röda Kors har en så kallad ”2+1-anvis-
ning” och genom att följa den bör avdelningarna 
under ett verksamhetsår delta i minst två riksom-
fattande evenemang (Hungerdagsinsamlingen och 
Rödakorsveckan) samt dessutom arrangera ett 
eget jippo där Röda Korset tydligt är framme. Man 
kan kombinera medlemsrekrytering till alla tre eve-
nemang. Särskilt arrangemangen av det egna jip-
pot ger utrymme för fyndighet och kreativitet. 

Under 29-åringar kan bli ungdomsmedlemmar i 
Finlands Röda Kors då medlemsavgiften är 7,50 
euro per år. Som medlem i Finlands Röda Kors stö-
der du organisationens biståndsarbete och kan 
utnyttja medlemsförmånerna, så som tidningen  
Hjälpens värld som utkommer fyra gånger i året. 
Mer information om medlemsförmånerna hittar du 
på Röda Korsets webbsidor (www.lahjoita.fi/sv/
jaseneksi/liity-jaseneksi).

Försäkringsbolaget Tapiola har försäkrat Finlands 
Röda Kors frivilligverksamhet. De frivilligas egna 
livs-, fritids-, olycksfalls- samt hemförsäkringar pri-
oriteras vad gäller olycksfall och 
skador som sker då man 
deltar i organisationens 
verksamhet. Finlands 
Röda Kors har för frivil-
ligverksamheten tre 
riksomfattande försäk-
ringar som man finner 
mer information om på  
avdelningsbyrån  
(www.redcross.fi/aktiivit/
osastotoimisto/sv_SE/)



Handbok för ungdomsgrupper

 DeL b: FråN teMaN tiLL VerKSaMHet

I denna del presenterar vi de principer som styr Röda Korsets verksamhet, teman som 
har att göra med organisationen samt verksamhetsformer som särskilt passar för 
ungdomarna. Principerna, teman och verksamhetsformerna kan fritt kombineras och 
på så sätt kan ungdomsgrupperna enkelt planera sådana evenemang och jippon som 
de tycker om. Flexibilitet är viktigt också därför att ungdomsgrupper skiljer sig bero-
ende på geografiskt läge, storlek och ekonomiska resurser. B-delen får alltså utnyttjas 
fritt och vi önskar att ungdomsgrupperna använder den kreativt och djärvt. 

Då man planerar verksamheten lönar det sig att tänka på hur mycket tid och aktiva 
medlemmar man har till förfogande bland annat för förberedelser och förverkligande 
av själva evenemanget. Det går till exempel snabbt att starta en diskussionstråd på 
webben, medan det lönar sig att ta ordentligt med tid för att arrangera en panel- 
diskussion.  

13
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rödA korset  
som orgAnIsAtIon

Röda Korset är världens största humanitära rörelse, 
vars grunduppgift är att lindra lidande och skydda 
människovärdet genom att hjälpa de människor 
som är i mest utsatta. Röda Korset fick sin början 
i och med hjälpen för offren i krigen på 1800-talet 
och under 1900-talet började rörelsen också hjälpa 
vid katastrofer och olycksfall. Nuförtiden verkar Röda 
Korset eller Röda Halvmånen i nästan varje land, där 
varje förening verkar enligt behovet i sitt land. Finlands 
Röda Kors har över 90 000 medlemmar och cirka 45 000 
aktiva frivilliga. Röda Korset är en av Finlands största 
medborgarorganisationer.  

Teman i samband med organisationen:
Röda Korsets grundprinciper •
Röda Korsets ursprung och historia •
Röda Korsets organisation •
Röda Korsets verksamhetsområden •
Röda Korsets finansiering •

Mer om ämnet:
Finlands Röda Kors •  (www.rodakorset.fi)
Internationella Röda Korset •  (www.redcross.int)
Internationella rödakors- och rödahalvmånefede- •
rationen (www.ifrc.org)
Internationella rödakorskommittén •  (www.icrc.org)
Finlands Röda Kors har publicerat broschyren  • De här 
är Röda Korset som man kan be om hos distrikts- 
byrån. 

sjU grUndprInCIper

hUmAnItet
Röda Körset är en rörelse som skapades ur viljan att utan 
åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet. Det strä-
var efter att både internationellt och nationellt förhindra 
och lindra mänskligt lidande överallt där det förekommer. 
Dess mål är att skydda liv, hälsa och människovärdet. 
Det främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete 
och varaktig fred mellan människor. Kravet av humanitet 
är en konstant påminnelse om rörelsens målsättningar 
och det går före allt annat i rörelsens verksamhet. 

Till exempel mobbning, rasism och diskriminering på 
grund av sexuell läggning kränker människovärdet. Röda 
Korsets ungdomar för vidare respekten för mångfald och 
att man bryr sig i sin egen omgivning.

opArtIskhet

Röda Korset strävar efter att lindra 
människors lidande enbart på basen 
av behov, inte nationalitet, religi-
on, ras, politiska åsikter eller sam-
hällsställning. Den mest nödställda 
prioriteras.

Kravet av opartiskhet hänvisar inte enbart till situationer 
där Röda Korset är en aktiv hjälpare eller beskyddare. 
Diskriminering eller ojämlik behandling av människor på 
grund av att man tillhör någon viss grupp är aldrig moti-
verat. Redan en opartisk behandling kan skapa bilden av 
en organisation som människor kan lita på som hjälpare 
och beskyddare.  

neUtrAlItet
För att kunna åtnjuta alla parters förtroende och hjälpa 
alla offer, avstår organisationen från att ta ställning vid 
fientligheter och blandar sig aldrig i politiska, ideolo-
giska, religiösa eller nationella konflikter. Röda Korset 
tar inte ställning till om vissa nationer är berättigade 
till beväpnat våld, eller om krig har påbörjats med rätta 
grunder. 

Röda Korset har i årtionden hjälpt människor i till exem-
pel Afghanistan oberoende av vem som regerar. Röda 
Korset har stannat i området även då alla andra hjälp-
organisationer har tvingats lämna landet. Röda Korsets 
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uppgift är att hjälpa människor att överleva och be-
vara sitt människovärde även i sådana områden där de 
mänskliga rättigheterna kränks.

självständIghet
 
Röda Korsets rörelse är självständig. Trots att de natio-
nella föreningarna i humanitära uppdrag verkar som ett 
stöd för sitt eget lands regeringar och är underordnade 
sitt lands lagstiftning, bör de bevara sin självbestäm-
manderätt så att de alltid kan förfara enligt Röda Korsets 
principer. Den nationella föreningen bör ha möjlighet att 
avstå från vissa uppdrag och kunna förändra de viktigas-
te målsättningarna enligt hurdana material- och perso-
nalresurser den har till förfogande.  

frIvIllIghet
Röda Korset är en frivilligorganisation vars verksamhet 
på alla sätt är osjälvisk. Frivillighet syftar på att verksam-
hetens utgångspunkt är varje individs frivilliga vilja, som 
baserar sig på personlig bestämmanderätt, att hjälpa och 
förbinda sig vid hjälparbetet.

De frivilliga är grunden till Finlands Röda Kors. De-
ras entusiasm och initiativförmåga för organisationens 

verksamhet framåt och de frivilliga gör ett oerhört 
viktigt arbete inom flera olika delområ-

den. Tack vare det landsomfat-
tande nätverket är de frivilligas 

hjälp alltid nära och de 
är experter på de lo-
kala behoven. 

enhet
I varje land kan det endast finnas en rö-

dakorsförening eller rödahalvmåneförening 
som bör vara öppen för landets alla med-

borgare och vars verksamhet bör omfatta hela 
landet. 

Med enhet eftersträvas harmoni och motsätts 
splittring. Röda Korsets gränsöverskridande 

verksamhet som en humanitär organi-
sation vore omöjlig om ett land hade 
flera föreningar som skulle tävla med 
varandra. Med enhet avses också att 

en nationell förening inte får begränsa 
sin verksamhet bara till vissa områ-

den inuti staten till exempel 
på grund av religion eller 
etnicitet.

UnIversAlItet
Rörelsen Internationella Röda Korset och Röda Halv-
månen är världsomfattande. Dess nationella föreningar 
är jämbördiga och de har samma skyldigheter att bistå 
varandra.

Röda Korset strävar som organisation efter att uppnå en 
förstärkt ställning i alla världens stater. En situation där 
Röda Korset inte har en erkänd ställning inom en stat är 
en tillfällig situation. De nationella föreningarnas jäm-
likhet är åter en förutsättning för samarbete mellan de 
olika föreningarna. Jämlikhet hänvisar också till de na-
tionella föreningarnas lika och till sin betydelse jämställ-
da rösträtt i internationella administrativa organ i Röda 
Korset.

hUmAnItär rätt
Röda Korsets ideologiska fader Henry Dunant föreslog år 
1862 att man borde grunda en frivilligorganisation för att 
hjälpa krigsoffer och vården av skadade soldater borde 
säkerställas med hjälp av internationella avtal. Med Du-
nants tankar som bas skapades redan tidigt grunden till 
internationell humanitär rätt.  
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Krigets lagar, det vill säga reglerna för internationell hu-
manitär rätt, skyddar varje individ eller individgrupp som 
inte aktivt deltar i krigshandlingar. Parterna i konflikter 
bör alltid skilja mellan civilbefolkningen och de stridan-
de för att bespara civilbefolkningen och dess egendom.  
Med krigets lagar strävar man efter att begränsa följder-
na av väpnade konflikter, samt å andra sidan begränsa 
stridsmedlen och -metoderna.

Teman inom humanitär rätt:
Gènevekonventionerna •
Den internationella kommittén •
Röda Korset i konflikter: skydd, biståndsarbete   •
och förebyggande verksamhet
Personefterforskning •
Krigsfångar •
Flyktingar och evakuerade •
Röda korset som skyddsemblem och andra   •
skyddsemblem
Humanitära rättens principer i praktiken •
Mänskliga rättigheter •

Mer om ämnet:
Internationella rödakorskommittén •  (www.icrc.org)
Humanitär rätt •  (www.redcross.fi/punainenristi/ 
humanitaarinenoikeus/sv_SE/index)
Tyst manifestation • -stödmaterial  
(www.redcross.fi/tulemukaan/koulut/ 
hiljainen_mielenilmaus/sv_SE/stodmaterial)
Ihmisoikeudet.net •  (www.ihmisoikeusliitto.fi/ 
index.php/pa-svenska)
Rosén, Gunnar & Juhani Parkkari (2004):  • Sodan lait 
käsikirja.(handbok om krigets lagar på finska) Helsing-
fors: Edita Prima Ab.
Internationella rödakorskommittén har publicerat det  •
finskspråkiga häftet: Internationell humanitär rätt. 
Svar på dina frågor. 
Även krig har regler  • -läromaterial (www.redcross.fi/ 
tulemukaan/koulut/ihl-aineistot/sv_SE/ihl-aineistot_sve)

InternAtIonell  
verksAmhet

Röda Korsets biståndsarbete grundar sig på det nät-
verk som 186 nationella föreningar inom Röda Korset 
och Röda Halvmånen bildar. Finlands Röda Kors är en 
av dessa nationella föreningar. Tack vare den tydliga or-
ganisationsstrukturen och alla bidragsgivare kan Röda 
Korset snabbt reagera på både världsomfattande och lo-
kal vädjan om hjälp. Finlands Röda Kors har ständigt två 
fältsjukhus eller alternativt fyra hälsostationer inklusive 
personal i beredskap. Som stöd för dem skickas vatten-
rengörings- och sanitetsexperter samt transport- och te-
lekommunikationsexperter till katastrofområdet.

 Med de obundna medel som betalas till katastroffonden 
kan man smidigt styra hjälpen dit den mest behövs för 
tillfället. Genom Finlands Röda Kors  utvecklingssamarbe-
te förbättrar man å sin sida levnadsförhållandena för de 
allra fattigaste människorna.

Teman i samband med den internationella 
verksamheten:

Katastroffonden •
Katastrofhjälpen och kedjan av hjälp •
Klimatförändringen och naturkatastrofer •
Smittosamma sjukdomar, epidemier och sjukdomar •
Vatten och vattenbrist •
Miljöskydd •
Fältsjukhus •

Mer om ämnet:
Hjälp från Finland utomlands •  (www.redcross.fi/ 
punainenristi/kansainvalinenapu/sv_SE)
Materialet Skolkontroller – internationellt bistånd •  
(www.redcross.fi/tulemukaan/koulut/sv_SE/ 
skolkontroller_hogstadier)
Röda Korsets hjälpkedja •   
(på finska www.redcross.fi/ext/avunketju)
Finlands Röda Kors donationssidor •  (lahjoita.fi/sv)
Utrikesministeriet •  (formin.fi/public/ 
default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3)
WWF:s klimatförändringssidor •   
(på finska www.wwf.fi/ymparisto/ilmastonmuutos)
Ilmasto.org •  (på finska www.ilmasto.org)
Röda Korsets klimatförändringssidor •   
(www.climatecentre.org)
Finlands Röda Kors fältsjukhus •   
(lahjoita.fi/sv/kenttasairaala)
Utrikesministeriets bibliotek •  – dokumentfilmer om 
utvecklingsfrågor (global.finland.fi/public/default. 
aspx?nodeid=41577&contentlan=3&culture=sv-FI)

nAtIonell beredskAp

förstA hjälpen
Kunskaper i första hjälpen är en del av den vardagliga 
tryggheten. En olycka kan ske en själv, någon nära eller 
någon man inte känner i hemmet, på skolvägen eller till 
exempel i trafiken. Oberoende av situationen eller plat-
sen är var och en skyldig att hjälpa och att ge första hjäl-
pen. Möjligast tidig första hjälp minskar den svårhetsgrad 
på skadan som olyckan förorsakat, påskyndar läkningen 
och kan till och med rädda människoliv. 

Första hjälpen är en av Röda Korsets synligaste och 
mest kända verksamhetsformer. I nästan varje kom-
mun i Finland verkar åtminstone en av Finlands Röda 
Kors första hjälpen-grupper vars frivilliga medlemmar 
aktivt upprätthåller sina kunskaper. Röda Korsets första 



del b

17

hjälpen-grupper har jour året om på både små och stora 
evenemang och hjälper människor vid olycksfall. Första 
hjälpen-grupperna har årligen dejourerat på ungefär  
4 000 tillställningar. 

På nästan varje ort arrangerar distrikten och avdelning-
arna i Finlands Röda Kors första hjälpen-kurser. Kurser 
arrangeras för människor i alla åldrar, men av officiella 
första hjälpen-jourhavande förutsätts minst 18-års ålder. 
Det går dock att ta med 16 år fyllda praktikanter i första 
hjälpen-gruppen. 

Teman i samband med första hjälpen:
Livräddande första hjälpen (återupplivning, framstu- •
pasidoläge, stor blödning och chock)
Benbrott •
Sår •
Brännskador •
Förfrysning •
Förgiftning •
Sjukdomsanfall •
Psykisk första hjälpen •
Förebyggande av risker och medvetenhet   •
om risken för olycksfall
Trafiksäkerhet •

Mer om ämnet:
Finlands Röda Kors sidor för första hjälpen •   
(www.redcross.fi/ensiapu/sv_SE)
Materialet Skolkontroller för första hjälpen •   
(www.redcross.fi/tulemukaan/koulut/sv_SE/ 
skolkontroller_hogstadier)
SPR ja Duodecim.  • Första hjälpen (2006). Jyväskylä: 
Gummerus Kirjapaino Oy
Suomen Punainen Risti.  • Nödförstahjälpen (2008). 
Helsingfors: Art-Print Oy
SPR ja Duodecim (2009).  • Hädän hetkellä-psyykkisen 
ensiavun opas. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 
(finns enbart på finska)

frIvIllIgA  
räddnIngstjänsten

En del av de frivilliga i första hjälpen-grupperna utbildar 
sig till så kallade larmgrupper vilka bildar Frivilliga rädd-
ningstjänsten (Vapepa) som Röda Korset koordinerar. 
Det handlar om en sammanslutning av organisationer 
vars larmgrupper hjälper myndigheterna och andra som 
behöver hjälp, året om och dygnet runt. I olycksfall fung-
erar de frivilliga som stöd för myndigheterna och Frivil-
liga räddningstjänsten kan larmas för att hjälpa till i t.ex. 
medicinsk första hjälpen, efterspaning efter försvunna 
personer eller för att ordna omsorg åt offer och hjälpare. 

Teman i samband med Frivilliga räddningstjänsten:
Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer •
Efterspaning, informationsverksamhet, första omsorg,  •
undervattensefterspaning
Beredskapsplanering •
Trafikolyckor, eldsvådor, miljöolyckor •

Mer om ämnet:
Frivilliga räddningstjänsten •   
(www.vapepa.fi/sv/etusivu)
Av Finlands Röda Kors publicerade häfte:  • Så planerar 
ni ert beredskap – Bered er på att hjälpa
Av Finlands Röda Kors utgivna häfte  • Första omsor-
gen-guide för frivilliga
Kuusi-Välisuo, Eeva (red.) (2007).  • Suuronnetto- 
muusopas. Helsingfors: Kustannus Oy Duodecim 
(finns enbart på finska)



18

del b

mångkUltUrellt Arbete
Syftet med Röda Korsets mångkulturella arbete är att 
visa att vi alla är likadana och lika värda som människor 
oavsett seder, religion och yttre skillnader. Finlands Röda 
Kors verkar för mångkulturella värden, befrämjar invand-
rarnas integrering och befrämjar tolerans bland annat 
genom att förmedla information om invandring och att 
vara flykting. Respekt för och förståelse av olikhet i vårt 
land utgår från att finländare och de som kommer från 
andra kulturer har möjligheten att bekanta sig med var-
andra, och denna målsättning stöds av den mångkultu-
rella vänverksamheten. 

Finlands Röda Kors stöder också myndigheterna att ta 
emot asylsökande och driver mottagningscentraler på 
olika håll i Finland. Dessutom tar Röda Korset på flygplat-
sen emot de kvotflyktingar som anländer till landet.  

Teman i samband med mångkultur:
Kännedom om främmande kulturer, religioner   •
och länder
Invandrare, flyktingar och asylsökande •
Fördomar och diskriminering •
Rasism •

Historia -
Rasismen i dag -
Symboler och fenomen -

Den egna identiteten och att vara finländare •

Mer i ämnet:
Finlands Röda Kors sidor för mångkulturellt   •
arbete (www.redcross.fi//tulemukaan/ 
monikulttuurisuustyohon/sv_SV)
Materialet Skolkontroller •  (www.redcross.fi/ 
tulemukaan/koulut/sv_SE/skolkontroller_hogstadier)
Finlands Röda Kors och flyktingar •  (www.redcross.fi/
apuajatukea/maahanmuuttajientuki/tietoakannanotto/
Vastauksia/sv_SE/index)
Maailma.net •  (enbart på finska www.maailma.net)

vänverksAmhet
Visste du att över hälften av alla finländare har känt sig 
ensamma i något skede av sitt liv? Vänner och sociala 
kontakter är inte självklarheter för alla. Vem som helst 
kan bli ensam. Finlands Röda Kors utbildar och förmed-
lar frivilliga vänner som regelbundet besöker ensamma 
åldringar, sjuka och invandrare. De frivilliga och de som 
behöver stöd träffas också i grupper. Till exempel i grup-
perna för anhörigvårdare och andra som behöver stöd av 
likställda rör man på sig och utövar någon hobby tillsam-
mans och fängelsebesökarna bär med sig en fläkt av det 

civila åt dem som ingen besöker. Röda Korsets frivilliga 
vänner lyssnar och fungerar som mentalt stöd.

Teman i samband med vänverksamheten:
Utslagenhet och ensamhet •
Mentalt stöd och att orka •
Relationer och familjen •
Gemenskap •
Jaguppfattningen och en god självkänsla •
Problemsituationer i vänskapen •

Mer om ämnet:
Finlands Röda Kors vänverksamhet •  (oleystava.fi/sv)
Nyyti ry-stödcentral för studerande •  (www.nyyti.fi) 
(finns enbart på finska)
Aaltonen, Milla (2008).  • Syrjintä Suomessa 2008. 
Helsingfors: Art-Print Oy. 
Ystäväpiiri •  (www.ystavapiiri.net) (enbart på finska)

främjAnde Av hälsA

sexUAlhälsA
Röda Korset arbetar för att motverka spridning av hiv 
och andra könssjukdomar med hjälp av handledning, 
upplysning och utbildning. Det att man skyddar sig för 
könssjukdomar är en del av att man upprätthåller sin 
egen hälsa och sitt välmående. Röda Korset uppmuntrar 
ungdomarna att begrunda betydelsen av ett ansvarsfullt 
och tryggt sexualbeteende.  

Teman i samband med sexualhälsa:
Preventivmetoder och säker sex •
De vanligaste könssjukdomarna •
Stödtjänster för dem som blivit smittade •
Oskyddade samlag – varför skyddar man sig inte? •
Sexualitet •
Parrelationen •

Mer om ämnet:
Finlands Röda Kors hiv- och aids-stöd •   
(www.redcross.fi/apuajatukea/hivneuvonta/sv_SE)
Kampanjen Jorma sanoo •  (på finska  
www.jormasanoo.fi/seksiasiaa.html)
Kondomkörkort •  (www.redcross.fi/ajankohtaista/ 
uutiset/sv_SE/aids-dagen_2007)
Seikkaile turvallisesti •   
(på finska www.seikkaileturvallisesti.fi)
Karlek och sex •   
(på finska www.alli.fi/sivu.php?artikkeli_id=484)
Kamratstödsorganisation för hiv-positiva •   
(www.positiiviset.fi/posysven.shtml)
Förbundet för smittsamma sjukdomar •  (på finska 
www.health.fi/tartuntatautiliitto/sptaudit.html eller 
www.smittskyddsinstitutet.se) 
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rUsmedel
Med rusmedelsarbetet strävar Finlands Röda Kors ef-
ter att förebygga och minska användningen av rusme-
del. Ett viktigt arbetsfält är att berätta om de skadliga 
verkningarna rusmedel har och att sprida information. 
Finlands Röda Kors verkar både inom området för tidigt 
ingripande och eftervård. Eftervård innebär att man er-
bjuder rusmedelsfria verksamhetsmöjligheter samt hjälp 
och stöd för dem som håller på att tillfriskna från sitt 
rusmedelsberoende.

Teman i samband med rusmedel:
De mest använda rusmedlen (i Finland/i världen) •
Kännedom om rusmedel •
Riskerna med rusmedelsbruk •
Social press i samband med rusmedel •
Stödtjänster för missbrukare av rusmedel •

Mer om ämnet:
Finlands Röda Kors rusmedelsarbete •   
(www.redcross.fi/tulemukaan/terveydenedistajaksi/
paihdetyo/sv_SE)

Informationspaket om rusmedel och att vara   •
beroende (www.paihdelinkki.fi/svenska)
A-kliniken •   
(www.a-klinikka.fi/a-klinikkasaatio/pa-svenska)
Fri från narkotika rf •   
(www.irtihuumeista.fi/pa_svenska)
Youth against drugs •  (på finska) (www.yad.fi)
Institutet för hälsa och välfärds sidor  • ”Neuvoa anta-
vat” (neuvoa-antavat.stakes.fi/SV/index.htm)
Huovinen, Maarit (2004).  • Tupakka.  
Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

sUndA levnAdsvAnor
Vi uppmuntrar ungdomar till sunda levnadsvanor. Det 
kan finnas många orsaker till att man mår dåligt, så som 
brist på motion, dålig kost, problem med den mentala 
hälsan, sömsvårigheter, stress, alkohol eller tobak. Det 
finns mycket nyttig information om de nyss nämnda sa-
kerna på internet. Information och statistik gällande lev-
nadsvanor finns att få hos Institutet för hälsa och välfärd 
(THL) och social- och hälsovårdsministeriet (SHM). 

Till sunda levnadsvanor hör också att man kan vara trygg 
hemma, i skolan och i trafiken. Olycksfall hemma, att 
man ramlar omkull eller halkar, eldsvådor samt trafiko-
lyckor skördar många människoliv årligen. Mer informa-
tion finns på Röda Korsets egna webbsidor samt på si-
dorna för den förebyggande kampanjen mot hemolyckor. 

Teman i samband med sunda levnadsvanor:
Meningsfull motion •
God och mångsidig mat •
Mentala problem •
Sömn och sömnproblem •
Stress •
Vaccinationer •
Livsmiljön •
Trafik (se första hjälpen) •
Naturen •
Föroreningar •
Olycksfall •
Vattnet •
Luften •
Miljögifter •

Mer om ämnet:
Social- och hälsovårdsministeriet •  (SHM)  
(www.stm.fi/sv/startsida)
Institutet för hälsa och välfärd •  (THL)  
(www.thl.fi/sv_SE/web/sv)
Kampanjen mot hemolyckor •   
(www.kotitapaturma.fi/index.php?lk_id=3)
Terve Suomi •   (på finska) (www.tervesuomi.fi)
Trafikskyddet •   
(www.liikenneturva.fi/www/sv/index.php)



20

del b

verksAmhetsformer

stUdIebesök
Avsikten med dessa besök är att man bekantar sig med 
verksamheten i ett företag, en organisation, en service-
central eller dylikt. Fundera alltså i gruppen vilket ställe 
som kunde vara sådant vars verksamhet ni skulle vilja 
bekanta er med.

Det lönar sig att i god tid komma överens om de praktis-
ka arrangemangen med stället ni tänker besöka. Det lö-
nar sig också att lägga fram önskemål och precisering om 
vad eller vilka saker ni skulle vilja bekanta er med under 
besöket. Man kan också i förväg förbereda några väsent-
liga frågor tillsammans med deltagarna. 

Efter ett besök där man bekantat sig med verksamheten 
vore det också bra att ordna en diskussion om det man 
såg och hörde. Det är säkert olika saker som deltagarna 
uppmärksammat. I diskussionen kan man också fundera 
på hur man i framtiden kunde utnyttja det man sett och 
lärt sig. Det vore också bra att även efteråt ha kontakt 
med dem som ordnade besöket och tacka dem för att de 
arrangerade besöket.

Bra ställen att besöka är exempelvis:
Distriktsbyrån •
Kommunens stödcentral för rusmedelsmissbrukare •
Miljöcentralen •
Kalkku (Röda Korsets logistikcentral i Tammerfors) •
Handelskammaren •
De ungas skyddshus •
Mottagningscentralerna •
Lokaltidningens redaktion •

Minneslista:
Val av besöksställe då gruppen har möte •
Den som valts till gruppens kontaktperson tar kontakt  •
med stället man ämnar besöka

komma överens om tidpunkt -
försäkra sig om hur många personer som ryms med -
kommer preliminärt överens om besökets innehåll  -
(förevisning, föreläsning, diskussion...)

Meddela gruppmedlemmarna om tidpunkten  •
Organisera anmälningsförfarandet (till vem, när senast,  •
kontaktuppgifter etc.)
Informera andra grupper inom avdelningen (om de vill  •
delta)
Sammanställ tidtabell för besöket •

kom ihåg att inkludera lunch- och kaffepaus om det  -
är frågan om ett längre besök
kom ihåg att reservera tillräckligt med tid till förflytt- -
ning ifall ställena är många

Samla in de anmäldas kontaktuppgifter •
Transport arrangemang •

samåkning, tåg eller buss -
kom överens om avgångsställe och tidpunkt   -
+ meddela de anmälda

Eventuell välkomstpresent/tackgåva •

expertbesök
Expertbesök är ett bra sätt att fördjupa gruppen i ett 
intressant ämne. Man kan också bjuda in en expert att 
hålla kurs i till exempel första hjälpen, i att framträda el-
ler kommunikation. Ytterligare kan en expert hjälpa med 
att starta ett projekt och finnas som stöd i olika skeden 
av projektet. Till slut kan han eller hon ge respons på 
projektet och dess resultat.

Gruppmedlemmarna kan tillsammans i förväg fundera på 
vilket ämne de skulle vara intresserade av att höra om. 
Efter det kan man begrunda vem som har erfarenhet och 
kontaktyta med ämnet. Då man funderar på en passlig 
talare lönar det sig att vara modig. En talare som är sak-
kunnig och kan uppträda inspirerar och får liv i sin publik. 
Om ni lyckas få någon toppexpert på besök kan ni också 
be andra ungdomsgrupper eller avdelningens frivilliga att 
delta i besöket. 

För  expertbesöket gäller på många sätt samma princi-
per som för besöket där man själv åker och bekantar sig 
med någonting. Var alltså i god tid i kontakt med den ni 
önskar kommer på besök, och berätta hurdana önske-
mål ungdomarna har. Då kan besökaren förbereda sig or-
dentlig för sitt besök, och då blir också framställningens 
kvalitet bättre.  

dIskUssIon I små grUpper  
oCh workshops

Diskussion är en bra metod att föra samman olika syn-
punkter och tankar. Genom diskussion blir de egna tan-
karna mer konkreta och å andra sidan kan det uppstå 
synvinklar som man själv inte kommit att tänka på. 

I denna verksamhetsform kan ni fungera som en grupp, 
eller så kan ni dela in er i mindre grupper beroende på 
antalet deltagare. Ett passligt antal deltagare i en diskus-
sionsgrupp är 2–5 personer. Då man ser till att grupp-
storleken förblir liten kommer allas åsikter fram och dis-
kussionen framskrider bättre.

Det lönar sig för gruppen att i god tid komma överens 
om vilket tema man kommer att behandla i diskussionen, 
då har alla tid att bekanta sig med ämnet i förväg. Att 
förbereda sig betyder inte att man fullständigt behärskar 
ämnet eller temat, utan snarare att man har bekantat sig 
med det. Man kan till exempel läsa några tidningsartik-
lar i ämnet före diskussionen. På så sätt har var och en 
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som deltar i diskussionen åtminstone någon synvinkel i 
temat. 

Ingen diskussion föds ur intet. Gruppens ledare eller den 
som ansvarar för diskussionerna bör genast till en början 
ta en aktiv roll i att inleda diskussionen. De som deltar i 
diskussionen bör också få goda anvisningar om hurdant 
material man kommer att producera med diskussionen 
som grund. 

Tips för inledande av diskussion:
Framför påståenden eller frågor som deltagarna bör ta  •
ställning till
Be deltagarna ta med sig en tidningsartikel kring te- •
mat, som de sedan får presentera. Ni kan till exempel 
fundera: hurdana tankar väckte artikeln, ur vems syn-
punkt var artikeln skriven och varför har man överhu-
vudtaget skrivit en artikel om just det ämnet
Berätta en berättelse eller förevisa ett litet skådespel  •
och fundera tillsammans: vad var det som gick fel, vad 
berodde slutresultatet på och hur skulle ni lösa situa-
tionen
Se på en kort dokumentär (Spotlight, Seportaget,  •
MOT) eller en del av ett diskussionsprogram (Obs., 
Tredje Statsmakten) och ta ställning till de synpunkter 
som förts fram i dem.

I en bra diskussion kommer man fram med olika synvink-
lar och sätt att betrakta något. Se till att ingen blir utan-
för, utan att alla deltar i diskussionen.

Till slut är det bra att sammanfatta diskussionen. Den 
som ansvarar för diskussionstillfället kan sammanfatta 
hela den diskussion som gruppen haft. Om ni har delat 
in er i mindre grupper kan en grupp i taget framföra en 
sammanfattning av den diskussion som förts i den egna 
gruppen. Grupperna kan också tillverka till exempel en 
plansch eller serieteckning med diskussionen som bas, 
och presentera den för de andra grupperna. Grupperna 
kan dessutom ge respons åt varandras presentationer. 

tIps!
Om ungdomsgruppen tycker att något aktuellt 
ämne (t.ex. mobbning) är särskilt viktigt och cen-
tralt för de unga, kan gruppen arrangera ett helt 
workshopveckoslut till vilken man också bjuder 
in ungdomar från andra avdelningar. I ett sådant 
evenemang kan till exempel någon av distriktets 
anställda eller en expert i något ämne fungera som 
diskussionsinledare. 

pAneldIskUssIon
Ett sätt att behandla ett aktuellt tema som berör en 
större publik är att arrangera en diskussionspanel i äm-
net. De som diskuterar kan vara gruppmedlemmar eller 
experter som bjudits in utifrån. Diskussionen kan hål-
las enbart med gruppen, eller så kan den vara öppen för 
allmänheten. 
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Paneldiskussionens förlopp:
Man väljer dem som deltar i panelen (4–6 personer) •
Från den gruppen väljs en ordföranden vars uppgift är  •
att dela ut ordet åt deltagarna och se till att diskussio-
nen inte spårar ur. 
Ordföranden ställer frågor som paneldeltagarna svarar  •
på i tur och ordning. Tiden för att svara är begränsad, 
exempelvis 1 min./inlägg  
Under diskussionen får publiken också delta: •

Publiken kan ställa frågor till paneldeltagarna -
Publiken kan rösta (genom att höja ett rött/grönt  -
kort) för eller emot förslag som framkommer i dis-
kussionen

Till slut sammanfattar ordföranden diskussionen och  •
presenterar de mest centrala synvinklarna som disku-
terades. 
Publiken kan ännu ge respons åt dem som diskute- •
rat: Vem lyckades bäst med att motivera sin åsikt, vilka 
goda poäng framkom, hurdana synvinklar kunde man 
ännu ha lyft fram i diskussionen

En paneldiskussion skiljer sig från en traditionell debatt 
genom att ordföranden delar ut ordet varvid de som 
deltar inte kan prata på varandra. I en paneldiskussion 
betonas dessutom välmotiverade argument och en sak-
lig stil. Avsikten är inte att slå ner ”motståndaren”, utan 
att tala så väl för sina egna argument att publiken blir 
övertygad.

Man kan be om utomstående deltagare till 
paneldiskussionen:

Lärare och professorer •
Röda Korsets personal och delegater •
Journalister •
Experter från olika branscher •
Representanter för olika organisationer •
Kommunala tjänstemän •
Politiker •

tIps!
Om er ungdomsgrupp vill arrangera en paneldis-
kussion dit ni tänker bjuda en större publik, ska ni i 
god tid se till att ni får ändamålsenliga utrymmen. 
Skolor är idealiska ställen för alla öppna diskus-
sionstillfällen. Dessutom lönar det sig att utnyttja 
de utrymmen som FRK:s avdelningar och distrikt 
har. 

WWF:s ekotips: Evenemang för allmänheten  
och servering
Välj utrymme enligt antal deltagare så att ni inte  •
behöver belysa och värma upp ett stort auditori-
um för enbart tio personer 
Begrunda noggrant vilka olika material ni vill ko- •
piera upp och dela ut till publiken. Skulle ni klara 
er med en PowerPoint-presentation?

Bjud helst vegetarisk mat eftersom köttproduktion  •
förbrukar enormt mycket energi. Närmat samt in-
hemska rotsaker (till exempel morotspinnar med 
dipp) är särkilt på vintern ett bättre serveringsal-
ternativ än utländska frukter och grönsaker.
Självbakad bär- eller äppelpaj är ett mer ekolo- •
giskt alternativ än färdiga bakverk i vilka det ofta 
används utländsk palmolja i tillverkningen. Odling 
av palmolja äventyrar mångfalden i regnskogarna. 
Undvik alltså produkter som innehåller palmolja, 
så som frysta bakverk, margarin eller kex, förutom 
om det står att palmoljan är RSPO-certifierad, det 
vill säga etiskt tillverkad. 
 

tAlkoArbete
Syftet med talkoarbete är att med hjälp av teamarbe-
te hjälpa näromgivningen eller något annat mål. Det 
är nyttigt och roligt och utvecklar också kunskaperna i 
teamarbete. 

Talkoarbete baserar sig på behov. Ta sålunda först reda 
på hurdan hjälp det behövs i er näromgivning och kon-
takta sedan personen som ansvarar för målet. Som mål 
för talkoarbete kan man till exempel ha ett äldreboende 
där man behöver hjälp med att kratta eller en lekpark 
vars staket behöver målas. 

Kom överens om en passlig tidpunkt för talkoarbetet 
och ta reda på vilka arbetsredskap ni behöver ha med er. 
Efter att alla praktiska arrangemang är i skick och ni har 
kommit överens om ansvarsområden i förväg, kan ni ge-
nast börja arbeta och få uppgiften klar i rimlig tid. Beakta 
att arbetsförutsättningarna är passliga för alla deltagare 
och att man i talkoarbetet alltid ser till tillräcklig säkerhet 
och försiktighet.

WWF:s ekotips: Utomhusevenemang och 
talkoverksamhet
Välj plats för evenemanget så att det är enkelt att  •
komma till med allmänna transportmedel och ord-
na vid behov samåkning.
Ge råd åt talkoarbetarna och de frivilliga att ta  •
med sig egna muggar samt plastkärl för smörgå-
sar. Be dem att undvika engångsförpackningar 
och mat som förpackats i mångdubbelt material.
Välj inhemsk bärsaft eller rättvisemärkt (Rejäl han- •
del) kaffe och te i termosflaskor från vilka man 
bjuder åt alla.
Bjud som mellanmål helst inhemska frukter och  •
självbakade bullar i stället för choklad. Om du bju-
der på choklad köp då rättvisemärkt.
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fIlmkväll
Filmkväll är ett bra sätt att kombinera samhälleliga te-
man, skoj, samvaro och diskussion. 

Före man påbörjar filmkvällen kan gruppledaren lyfta 
fram saker som de i gruppen bör fästa sin uppmärk-
samhet vid då de ser på filmen. Vid följande möte kan 
gruppen diskutera iakttagelser man gjort och de känslor 
filmen väckt.

Förutom videouthyrningen och biblioteken kan ni fråga 
distriktet, centralbyrån och Utrikesministeriets utveck-
lingskommunikation om filmer. Det lönar sig också att 
bekanta sig med filmer och dokumentärer som kommer 
utifrån den så kallade massaproduktionen. 

Beakta följande då du arrangerar filmkväll:
Eventuella åldersgränser för filmen •
Upphovsrättsliga saker •
Inte för mycket av det goda – filmkvällen lider om det  •
blir en vana för varje vecka.
Gruppen kan om den vill bjuda in en expert som håller  •
en kort inledning i ämnet
Gruppen kan i stället för en film också välja en bok som  •
man efter att man läst den behandlar i en diskussions-
cirkel 

brevväxlIng
Via en brevvän kan man bekanta sig med en främman-
de kultur, utveckla sina skriv- och språkkunskaper och 
samtidigt skapa nya vänskapsförhållanden. Dessutom 
är brevväxling ett intressant sätt att utbyta erfarenhe-
ter mellan ungdomarna i Röda Korset. Kontaktnätver-
ken stöder utbytet av olika idéer och synpunkter inom 
organisationen.  

Man kan be om att få brevväxla med en av Finlands Röda 
Kors ungdomar som åker på utbyte utomlands, en avdel-
ningsmedlem utomlands eller en som verkar i Finlands 
Röda Kors, eller exempelvis en ny bekant man fått via 
diskussionsforumet.  Brevvännen kan vara personlig men 
man kan också brevväxla mellan två ungdomsgrupper i 
Röda Korset.

Ni kan skriva traditionella brev, e-post, eller både och. 
Utnyttja fotografier och andra medel för att den andra 
lättare ska kunna bekanta sig med dig.  Ju mer regel-
bunden kontakten är, desto djupare kan vänskapen med 
brevvännen bli. 

Senare, då man redan brevväxlat en tid, kan brevvänner-
na ordna träff och förena krafterna i sina respektive ung-
domsgrupper. De kan till exempel tillsammans arrangera 
ett evenemang eller en kampanj. 

konstUtmAnIng
Idén med konstutmaningen är att utmana någon mål-
grupp att skapa material om ett aktuellt tema. Konstut-
maningen väcker deltagarna att fördjupa sig i det givna 
temat genom aktivitet.

Fundera ut ett tema kring vilket konstut- 1. 
maningen genomförs.
Möjliga teman är till exempel ojämställdhet/jämställd- •
het, ungdomarnas sexualitet, naturskydd och främ-
mande kulturer. 
Ni kan skapa ett kort material som ni ger dem som del- •
tar i utmaningen för att de bättre ska kunna orientera 
sig i temat. Materialet kan t.ex. vara en artikelsamling, 
ett bildkollage eller ett traditionellt föredrag om ämnet.

Skapa regler för konstutmaningen2. 
Vem får delta? •
Finns det olika kategorier i tävlingen?  •
Hurdana kriterier ställs på arbetet? •
Priser •
Utgångsläget är att den som skapar verket har full  •
upphovsträtt till sitt verk. Man bör i reglerna klargö-
ra för dem som deltar i konstutmaningen var och hur 
verken kommer att användas. Man måste alltså i för-
väg komma överens om kopiering, spridning och annan 

fortsatt användning av verket. 
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Fastslå vilka krav ni ställer på verken3. 
Form (fotografi, video, serieteckning, skulptur,   •
teckning...)
Storlek (om digitalt – vilken resolution?) •
Försändelsesätt •

Välj ut målgrupp4. 
Goda målgrupper för konstutmaningen är till exempel  •
skolklasser, klubbar, föreningar, hobbygrupper och fö-
retag
Ta kontakt med den målgrupp ni valt ut och fråga om  •
de är intresserade av att delta i utmaningen. Klargör 
utmaningens avsikt och regler för målgruppen.

Inled marknadsförningen5. 
Ju bättre ni marknadsför utmaningen för målgruppen,  •
desto fler deltagare får ni och då blir också nivån på 
utmaningen högre
Marknadsförningen kan ske på webben, via e-post el- •
ler så kan ni ordna starttillfällen för dem som deltar i 
konstutmaningen.

Starta konstutmaningen6. 
Ge deltagarna tillräckligt med tid för att förverkliga ar- •
betena.
Fastställ exakt datum och tid för när alla verk av dem  •
som deltar i konstutmaningen bör vara hos arrangören.

Efter konstutmaningen7. 
Konstverken bedöms och de bästa belönas. Kom ihåg  •
att bra priser lockar fler deltagare! 
Informera ännu alla samarbetspartners om •

hur utmaningen lyckades -
deltagarantalet -
vilka verk belönades -

Ni efter den egentliga tävlingen arrangera en utställ- •
ning över de verk som deltagit i utmaningen. Försök 
också få lokalmedia att intressera sig för utställningen.

WWF:s ekotips: Återvinningsmaterial 
i verksamheten
Tema för konstutmaningstävlingen kan vara att  •
hitta på ett nytt användningssätt för gamla saker, 
till exempel att förnya kläder eller textiler på ett 
fyndigt sätt.
På återvinningscentralerna får man material för- •
månligt eller till och med gratis. Man kan också 
fråga efter överblivet material till konst och täv-
lingar från olika företag.
Ni kan också ha en låda i er möteslokal dit var  •
och en kan hämta användbart material hemifrån 
(färggranna papplådor, bildtidningar, band, tyger 
etc.) eller ordna en insamling av behövligt materi-
al. Materialet kan utnyttjas på många olika sätt till 
exempel som rekvisita för olika jippon, i framställ-
ning av reklam osv.

läxklUbb
Läxklubben erbjuder frivilligt stöd för skoluppgifter. Grun-
da en läxklubb med er ungdomsgrupp i vilken ni hjäl-
per invandrarbarn i grundskolan med att göra sina läxor. 
Också andra som har svårt att klara av sina läxor på egen 
hand är välkomna med i klubben. Genom verksamheten 
stöder ni barnens skolgång och får själva erfarenhet av 
att lära och handleda barn. Verksamheten ger också nya 
perspektiv på olika kulturer och människor.

Barn med invandrarbakgrund kan till exempel ha större 
utmaningar med svenskan eller finskan som deras för-
äldrar inte kan hjälpa dem med. Man uppmuntrar också 
till skolgång så att möjligast många skulle fortsätta efter 
grundskolan till yrkesutbildning eller gymnasium. Ge-
nom klubbverksamheten får skoleleven förutom hjälp 
med läxorna också höjt självförtroende, nya vänner och 
erfarenheter av samvaro mellan människor med olika 
bakgrund.

Gör så här:
Ta kontakt med någon skola i er näromgivning och dis- •
kutera möjligheten att grunda en läxklubb för skolans 
elever.
Informera om att klubben startar exempelvis genom ett  •
meddelande som skickas till elevernas hem (via lärar-
na). Häng upp reklamplanscher om att klubben startar 
till exempel på skolans och närbibliotekets anslagstav-
lor. Informera att det är frågan om Röda Korsets verk-
samhet.
Klubben träffas vanligtvis 1–2 gånger per vecka •
En skolklass fungerar bäst som mötesplats. Man kan  •
också fråga om utrymmen av biblioteket, den egna av-
delningen eller någon ungdomslokal.
Den bästa tidpunkten för en läxklubb är på eftermidda- •
gen genast efter skolan, till exempel klockan 14–16.
Det bör alltid finnas minst två ledare närvarande. Om  •
det finns flera ledare kan ni dela på ansvaret så att ni 
turas om att leda klubben varannan vecka. Ett passligt 
antal deltagare är till exempel tre ledare och tio barn. 
Kom överens med ledarna i förväg ifall ni, förutom att  •
hjälpa till med läxorna, också kommer att ordna annat 
program. Kan deltagarna till exempel stanna kvar och 
spela efter att läxorna blivit gjorda, eller är klubben en-
bart avsedd till att göra läxor?
Bokför antal elever och ledare. Då underlättar ni plane- •
ring av verksamheten de kommande åren.

dekorerIng Av  
AllmännA Utrymmen

Vid dekorering av allmänna utrymmen strävar man efter 
att fånga människors uppmärksamhet genom att införa 
något nytt eller avvikande till en plats som är i allmänt 
bruk. Allmänna platser är till exempel köpcentra, parker, 
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järnvägsstationer etc. Att dekorera en allmän plats är ett 
ställningstagande för något man anser viktigt och man 
strävar efter den stora publikens uppmärksamhet. Med 
dekorering kan man exempelvis sträva efter att lyfta fram 
något samhälleligt problem och sålunda väcka diskus-
sion, eller att presentera Röda Korsets verksamhetsfor-
mer. Man kan dekorera anonymt eller så att den som 
gjort det blir igenkänd. 

Man måste vara kreativ och säregen då man dekorerar 
en allmän plats. Kom ändå ihåg att skadegörelse aldrig är 
en fungerande lösning, eftersom skadegörelse alltid vän-
der uppmärksamheten bort från det egentliga budska-
pet. Röda Korset tillåter inte skadegörelse.

Exempel på dekorering av allmänna platser:
Man kan hänga upp fotografier eller planscher i ett ut- •
rymme i samband med någon naturkatastrof eller krig i 
världen där Röda Korset är med och hjälper. 
Dekorera statyer – tejp till exempel över munnen för  •
att väcka diskussion om yttrandefriheten och tvivelak-
tig begränsning av den

demonstrAtIon
I en demonstration samlas en 
grupp människor fysiskt till ett all-
mänt ställe för att demonstrera för 
eller emot något som de tänker lika 
om. En demonstration är ofta sam-
hällskritisk till sin natur och dess 
syfte är att påverka beslutsfattarna. 
Ändamålet kan också vara att lyfta 
fram till offentlig diskussion något som 
det inte talas om.

En demonstration är ett aktivt sätt att 
öka människors medvetenhet om äm-
net och att få fler anhängare för det. 
En lyckad demonstration ger delta-
garna tilltro och kraft att arbeta för sin 
sak. Eftersom det i en demonstration i 
grunden är frågan om kollektiv styrka, 
lönar det sig att be med också andra 
ungdomar och människor som tillhör sam-
ma referensgrupp och som kunde vara intres-
serade att tala för saken.

Demonstration är en samhällelig verksamhets-
form som antecknats i grundlagen (2 kapitlet, 
13 §). Att begränsa demonstrationsrätten med 
stadgor som är av lägre rang än grundlagen, som 
till exempel kommunens ordningsstadgor, är lag-
enligt svagt underbyggda. Församlingsfriheten som 
är lagstadgad i grundlagen, är en grundläggande rät-
tighet för varje finsk medborgare och om den stadgas 
noggrannare i lagen om sammankomster.

Minneslista:
Formulera ett tydligt budskap för demonstrationen •
Beakta avsikten i planeringen och arrangemangen  •
Briefa deltagarna väl före demonstrationen. På så sätt  •
får man ett enhetligt budskap för media om demon-
strationens syfte och utgångspunkter.
Var snabb. Tidpunkten är gynnsammast då ämnet är  •
färskt och människors intresse är högt. Då griper me-
dia också lätt tag i ämnet. 
Hur en demonstration lyckas beror på den mentala  •
atmosfären. På en liten ort kan demonstrationer an-
ses olämpliga oavsett ämne. I planeringen och arrang-
emanget bör man vara känslig för lokala och tidsmäs-
siga faktorer.
En demonstration förutsätter inte tillstånd, men man  •
måste göra en anmälan åt polisen minst sex timmar 
innan demonstrationen börjar. Polisen kan också god-
känna en anmälan som lämnats in med kortare varsel 
om demonstrationen inte orsakar orimliga olägenheter 
för den allmänna ordningen. 
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Anmälan behöver inte nödvändigtvis vara skriftlig. Det  •
lönar sig ändå att be om intyg av polisen att de motta-
git anmälan. Efter en demonstration som man gjort en 
muntlig anmälan om och som lämnats in före demon-
strationen bör man dock i efterhand fylla i en anmälan 
om demonstration på allmän plats och lämna in den åt 
polisen.

InsändAre
En insändare eller debattartikel fungerar väl som en fort-
sättning på en diskussion som väckt starka åsikter inom 
ungdomsgruppen.  

En insändare är en text som tar ställning och som hänvi-
sar till en diskussion som redan tidigare pågått i offentlig-
heten. Som bakgrund till insändaren ligger tidigare fram-
förda åsikter som skribenten begrundar och jämför sina 
egna uppfattningar med. 

Insändare har sina egna spalter i nästan alla lokaltidning-
ar, webbtidningar, tidskrifter osv. Fundera inom gruppen 
vilken tidning eller publikation som från er synpunkt sett 
skulle vara det bästa forumet att framföra er åsikt i.

Texten i en bra insändare är vass och välmotiverad. Det 
lönar sig ändå att undvika för stor känslomässighet – låt 
inte upprördheten förblinda. Håll er alltså till ämnet och 
undvik personligheter. Ta också reda på fakta och skriv på 
klar svenska. I vissa tidningar kan det vara mycket svårt 
att få sin insändare publicerad, och då har även de minsta 
stilsakerna betydelse. 

En enkel grund för en insändare:
Presentation av problemet som ofta stöds av ett   •
aktuellt exempel
Skribentens ställningstagande •
Motivering (och eventuella motargument som   •
skribenten omkullkastar)
Slutsats •
Åtgärdsförslag eller vädjan •

dIskUssIonstråd
Påbörja nya trådar på Internets diskussionsforum i grup-
per på några personer. 

Exempel: 
Kalle kan skriva till lokaltidningens webbsida en insän-
dare om hur orimligt det är att stänga närbutiken trots 
att den gör vinst. Maja startar samtidigt en diskussion 
om samma ämne på ett annat forum. Kajsa kommer 
med i den och skriver hur trist hon tycker det är och 
att hon också är orolig för det. Förutom dessa tre kan 
Ville vara av annan åsikt med dessa kommentarer och 
snart börjar diskussionen leva sitt eget liv. 

Man kan påbörja trådar på många webbsidor och följa 
med hurdan inverkan de har på människors medveten-
het. Ibland händer det att ett budskap som ursprungligen 
funnits i en tråd kommer ut i offentligheten. 

Ni kan också be att någon i offentligheten känd blogg-
skribent skulle stöda ert projekt genom att lyfta fram 
ämnet i sin egen text. På så sätt sprids budskapet åter 
till en större publik och bloggaren kan med sin egen lilla 
insats främja sakens publicitet.

WWF:s ekotips: Användning av datorer och 
andra elapparater
Aktivera datorns energibesparingsinställningar. •
Släck datorn och andra elapparater från strömbry- •
taren efter att du stängt dem om de inte kommer 
att användas på några timmar. 
Släck datorns bildskärm även för kortare stunder  •
trots att datorns centralenhet är på. 
Använd nätström alltid då det är möjligt. Det går  •
åt mer energi till att tillverka batterier och acku-
mulatorer än man får från dem. 
 Byt ut engångsbatterierna till laddningsbara bat- •
terier i sådana apparater som används regelbun-
det. Av laddningsbara batterier rekommenderas 
nickelmetallhybrid- eller litiumackumulatorer. 
Ta loss mobiltelefonladdaren från uttaget då du  •
inte laddar telefonen. 

gAtUtext
Att synas på en allmän plats kräver inte alltid en stor 
konsert, mycket folk eller en dyr insats. I en gatutext-
kampanj skriver man det egna budskapet på gatan med 
en vattenlöslig krita. En gatuskrift är ett bra sätt att föra 
vidare sitt budskap i staden.

Minneslista:
Välj noga ämnet för skriften. Skrifterna bör vara korta  •
och koncisa och det vore bra att placera dem på cen-
trala ställen där alla kan se dem och där de får möjli-
gast stor uppmärksamhet. 
Ring gatu- och parkavdelningen i er stad eller kommun  •
och berätta om kampanjen. Det krävs sällan ett särskilt 
tillstånd eftersom gatuskrifterna görs med vattenlöslig 
krita. Det är ändå bäst att komma överens om saken i 
förväg.
Köp några gatukritor för skrivandet. De flesta varuhus  •
och hobbyaffärer säljer sådana kritor.
Om era händelser är förlagda till ställen där det är  •
omöjligt att skriva på gatan kan ni skriva berättelsen 
med svart tuschpenna på en tom Nu-affisch. 
Det lönar sig att förbättra och fixa till skrifterna med  •
några dagars mellanrum.
Berätta för lokal media om skrifterna och deras  •
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bakgrund. Ni kan till exempel tipsa lokaltidningen om 
någon frivillig som varit med i en av händelserna som 
skrifterna berättar om.

Adress
En adress är ett sätt att ingripa i missförhållanden som 
ungdomarna talar om. Missförhållandet kan till exem-
pel vara nedläggningen av närskolan, nerskärning av 
kommunens hälsovård eller att bilarna kör för fort på 
skolvägen.

Ungdomsgruppen kan tillsammans samla in underskrifter 
till adressen och på så sätt försöka påverka beslutsfat-
tarna. Med de insamlade namnen påvisar man att vädjan 
påverkar många och att en stor grupp anser att saken är 
viktig. 

En adress är en vädjan vars syfte är att fästa beslutfat-
tarnas uppmärksamhet vid en sakfråga. Vädjan kan gälla 
ett projekt som först är i planeringsskedet eller för att 
upphäva eller förändra ett redan fattat beslut. Å andra 
sidan kan man påbörja en adress om något som ni tycker 
att inte ännu fått tillräckligt med uppmärksamhet hos 
beslutsfattarna.

För att adressen skulle ha så stor effekt som möjligt 
ska ni försöka få publicitet för er vädjan. Be till exem-
pel media att komma på plats när ni överräcker adres-
sen åt kommun- eller stadsdirektören, eller någon annan 
”högt uppsatt” person. Man kan eventuellt få publicitet 
åt adressen även på webben. Ni kan skapa en adress på 
webben som ni samlar underskrifter till via Internet.  
 

nArIkkA-verksAmhet
Narikka är Röda Korsets punktinsatser som man kan 
delta i till exempel bara under en timme. Hungerdagsin-
samlingen är en typisk Narikka-uppgift. Genom att ordna 
Narikka-evenemang gör avdelningen sin verksamhet mer 
känd och får nya frivilliga med i verksamheten. Narikka 
är ett sätt att ordna verksamhet. 

Genom att delta i Narikka är ungdomarna med i Röda 
Korsets verksamhet på nationell nivå och gör sin insats i 
likhet med hundratals och ibland tusentals andra frivilliga 
runt hela landet. Narikka är en gemensam grej för alla, 
inte endast ungdomarna. Man kan utföra en Narikka-
uppgift tillsammans med ungdomsgruppen, frivilliga från 
avdelningen eller distriktet.

Narikka-evenemangen utförs vanligtvis på en viss tema-
dag enligt Röda Korsets årsklocka. Narikka-verksamhe-
ten understöds på temadagarna av den riksomfattande 
informationen, instruktioner och färdigt material. 

Den enklaste typen av Narikka-uppgifter kan man uträtta 
ensam på webben. Till exempel på Hungerdagen kan 
man donera pengar till katastroffonden och på Världs-
aidsdagen kan man avlägga ett kondomkörkort. Infor-
mation om dessa uppgifter finner man på Röda Korsets 
webbsidor och det är också enkelt för avdelningen att 
informera om dem på sina egna sidor. 
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Det lönar sig att samla in deltagarnas kontaktuppgifter 
(t.ex. e-postadress och telefonnummer) i samband med 
Narikka-evenemang. På samma gång underlättar denna 
bokföring det att man senare kan beräkna antalet delta-
gare i evenemanget.

Årligen återkommande Narikka-dagar är:
Alla hjärtans dag 14.2 •  – Invadering av  
ålderdomshem
FN-dagen mot rasism 21.3. •  – Satsa på miljön.  
Omvärdera dina fördomar.
Rödakorsdagen 8.5 •  – Tyst manifestation 
Hungerdagen i september •  – Operation Hungerdagen
Världsaidsdagen 1.12. •  – Kondomkörkort

AllA hjärtAns dAg:  
InvAderIng Av ålderdomshem

På alla hjärtans dag invaderar man ett äldreboende och 
för glädje och omväxling till åldringarnas anstaltsvård. 
Under invaderingen kan man arrangera en alla hjärtans 
dag-fest  med föreställning och kaffebjudning eller be-
söka dem som bor på bäddavdelningen.  

Gör så här:
Ta reda på om er avdelnings vänverksamhet har kon- •
takter till det lokala äldreboendet.
Ta kontakt med äldreboendet.  •
Fråga vad ni kunde göra tillsammans (läsa, gå på pro- •
menad, musicera).
Kom överens om tidpunkt.  •
Ta reda på äldreboendets ordningsregler och instruk- •
tioner. 
Be om tillstånd att fotografera.  •
Bjud in det lokala daghemmets eller lågstadiets barn  •
att uppträda.
Be högstadiets, gymnasiets eller yrkesskolans elever  •
att komma med som frivilliga.
Samla alla som är intresserade att delta till ett kort  •
möte. Gå igenom var, när och vad var och en har som 
uppgift samt de allmänna ordningsreglerna och in-
struktionerna.
Sätt igång. •
Arrangera ett möte efter evenemanget där ni går ige- •
nom känslor och tankar. Instruktioner för debriefing 
och tips för slutdiskussionen får du av distriktet av 
ungdomsarbetare eller socialverksamhetsarbetare.
Skicka ett tackbrev med fotografier till äldreboendet.  •
Ifall media inte kunde närvara kan ni själva skriva en ar-
tikel till lokaltidningen. 

 

tIps!
Man kan också arrangera besöket på äldreboen-
det vid någon annan tidpunkt än på alla hjärtans 
dag. Ni kan med ungdomsgruppen ta för vana att 

ni besöker äldreboendet till exempel en gång om 
månaden. Programmet kan variera mellan allt från 
friluftsliv till musicering och kvällsprogram. 

fn-dAgen mot rAsIsm:  
omvärderA dInA fördomAr

Röda Korset arrangerar den riksomfattande kampanjen 
mot rasism i mars. Kampanjens huvudsakliga budskap 
är: Genom att ge upp ens en av dina fördomar bygger du 
upp ett pluralistiskt och till omgivningen vänligt Finland. 
Avsikten är att väcka människor till att begrunda sina 
fördomar och ge upp dem. 

Runt om i landet erbjuder frivilliga inom Finlands Röda 
Kors människor möjligheten att skriva ner sina fördomar 
på en papperslapp och sedan kasta dem i en röd ra-
sismpapperskorg. Genom att delta i kampanjen kan man 
ta ställning för en mer mångkulturell och tolerant om-
givning. Ingens fördomar visas och ingen skriver något 
namn på lapparna. I slutet av kampanjen samlas fördo-
marna ihop och förstörs. 

Gör så här:
Ta reda på var fördomar samlas in på distriktsnivå. •
Samla ihop en passligt stor grupp frivilliga som tar  •
emot fördomar. 
Arrangera evenemanget på ett torg, i ett köpcentrum,  •
på en arbetsplats eller i en skola.
Informera om evenemanget – i lokaltidningen, på ar- •
betsplatsen eller i skolan.
Låna en röd papperskorg och overaller hos distrikstby- •
rån och beställ det material ni behöver.
Be människor anonymt skriva en av sina fördomar på  •
en blankett, som man river från det för ändamålet fär-
diga häftet, och kasta det i papperskorgen.
Avsluta evenemanget genom att göra dig av med för- •
domarna: För innehållet till en dokumentförstörare el-
ler förstör fördomarna genom att bränna dem t.ex. på 
torget (förutsätter tillstånd av kommunen eller staden).
Det vore bra om de som samlar in lapparna med fördo- •
mar skulle läsa materialet om fördomar, rasism och dis-
kriminering på Röda Korsets webbsidor.

Man kan också delta i kampanjen på webben:  
www.luovuennakkoluuloistasi.fi/sv

rödAkorsdAgen:  
tyst mAnIfestAtIon

Röda Korset har som särskild uppgift att göra den huma-
nitära rätten, det vill säga krigets lagar kända. Med hjälp 
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av den humanitära torgaktionen och den tysta manifes-
tationen gör man rättsnormerna lättare att förstå.

I torgevenemanget visar man att rentav nio av tio offer i 
moderna krig är civilpersoner, kvinnor och barn. I torge-
venemanget ligger deltagarna, som klätt ut sig till civil-
personer och soldater, orörliga på marken i tio minuter 
och föreställer krigets offer.

Gör så här:
Ta kontakt med distriktets ungdomsarbetare och be- •
stäm tillsammans var evenemanget ska hållas.
Skaffa de nödvändiga tillstånden (för att ligga på tor- •
get behöver man lov av staden).
Bjud in gamla och nya frivilliga för att förverkliga eve- •
nemanget.
Utmana högstadierna och gymnasierna att   •
komma med.
Beställ utrustning av distriktskontoret: kamouflagedräkt  •
åt var tionde deltagare, banderoll, flyers att dela ut åt 
förbipasserande samt overaller åt de frivilliga.
Informera media om vad ni gör  •
Lägg er ner på marken så att 90 % av deltagarna före- •
ställer döda civilpersoner och 10 % döda soldater.
Redogör med hjälp av en megafon vad som sker och  •
varför. 
Tacka alla och bjud in dem till avdelningens verksam- •
het. Samla in deltagarnas kontaktuppgifter för att se-
nare kunna ta kontakt med dem.  

operAtIon hUngerdAgen
På hungerdagen talar Röda Korset för humanitära vär-
deringar och ger medborgarna möjlighet att delta i bi-
ståndsverksamheten genom att donera pengar till ka-
tastroffonden. Avdelningarna ger frivilliga chansen att 
delta i hungerdagen genom att vara insamlare.

Gör så här:
Informera om insamlingsmöjligheten på er ort. Ni får  •
instruktioner av avdelningens insamlingsledare eller di-
striktets organisationsarbetare.
Insamlare rekryteras riksomfattande även på Röda Kor- •
sets webbsidor.
För att komma in i rätt insamlingsstämning kan ni ut- •
nyttja materialet om Röda Korsets biståndsverksamhet 
på FRK:s webbsidor.
Var glada då ni samlar. Att hjälpa är glädjande.  •
Returnera insamlingsbössorna till överenskommen  •
plats i utsatt tid.
Berätta om era erfarenheter också för Röda Korsets di- •
striktsbyrå och centralbyrå. På det sättet får vi värdefull 
information för planering av kampanjer. Vi tar gärna 
emot insamlingserfarenheter också på webbsidorna.

världsAIdsdAgen:  
kondomkörkort

På världsaidsdagen höjs människors medvetenhet om 
aktuella problem med hi-viruset, hiv-epidemins spridning 
och metoderna att kämpa mot epidemin. Genom att spri-
da information och arrangera evenemang minskar man 
fördomarna mot aids och diskrimineringen av hiv-positi-
va samt minns dem som avlidit på grund av aids.

I världsaidsdagens Narikka-uppgift betonas betydelsen 
av förebyggande arbete. Som Narikka-uppgift avläggs 
ett kondomkörkort, vilket man utmärkt kan arrangera i 
skolor, köpcentra och affärer. I kondomkörkortseve-
nemanget erbjuder frivilliga förbipasserare eller 
skolelever möjligheten att avlägga ett kondom-
körkort. Det tar cirka 10 minuter att avlägga 
kortet.

Olika klasser i kortet:
A-kort: •  Aspiranten svarar på ett frågefor-
mulär muntligt i grupp eller ensam. Fråga-
ren har de rätta svaren i sin hand och kan 
sålunda kommentera svaren.
AB-kort: •  Förutom A-uppgiften trär aspi-
ranten en kondom på en gurka/dildo.
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ABC-kort: •  Man får hoppa rakt hit från A-uppgiften. 
Förutom A-uppgiften trär kandidaten en kondom på en 
gurka/dildo med händerna inuti en låda. Ett alternativ 
är att trä på kondomen med förbundna ögon. Det vä-
sentliga är att man trär på kondomen så att man inte 
ser vad man gör. Det är så kallad ”mörkerkörning”.

Gör så här:
Ta kontakt med distriktets ungdomsarbetare eller/och  •
personal som ansvarar för hälsovården och besluta till-
sammans var evenemanget ska hållas.
Bjud in gamla och nya frivilliga till att förverkliga evene- •
manget.
Beställ utrustning av distriktsbyrån: kondomkörkorten,  •
overaller, frågeformulär, svarsblanketter, kondomer, 
scarf eller låda, bakgrundsmaterial, planscher, pinsar.

medelAnskAffnIng
Ungdomsgrupper kan skaffa mera resurser till sin verk-
samhet genom medelanskaffning. Det lönar sig för 
gruppen att i förväg komma överens med avdelningens 
styrelse om hur stor andel av de pengar som man får in 
via medelanskaffningen som slutligen tillfaller ungdoms-
gruppen. I vissa fall kan man styra en viss procentuell an-
del av intäkterna till verksamheten för ungdomsgrupper 
och i andra fall kan ungdomsgruppen få hela intäkten till 
sitt förfogande.

mångA metoder Av  
medelAnskAffnIng

Ungdomsgruppen kan delta i avdelningens gemensamma 
medelanskaffning till exempel genom att sälja Röda Kor-
sets produkter på avdelningens försäljningsställe, eller 
genom att delta i en insamling som avdelningen koor-
dinerar. Ungdomsgruppen kan också självständigt ar-
rangera en basar eller reservera ett bord på ett lopptorg 
vars intäkter sedan används för ungdomsverksamheten. 
Ungdomsgruppen kan fritt komma med idéer för skojiga 
och effektiva sätt för medelanskaffning. Man kan samla 
in medel för ungdomsverksamheten i allmänhet eller för 
något i förväg definierat ändamål, till exempel en ut-
landsresa för ungdomarna.  

verksAmhetsbIdrAg
Ungdomsgruppen kan ansöka om stöd till sin verksam-
het via olika verksamhetsbidrag. Särskilt kommuner samt 
vissa företag, samfund och förbund beviljar verksam-
hetsbidrag för samhällsnyttig verksamhet. Även ministe-
rierna delar ut sina verksamhetsbidrag årligen. Bidragen 

som kommunerna beviljar organisationer är vanligtvis 
några hundratals euro (200–500 euro). Understöden 
som stiftelser beviljar för olika projekt är tusentals euro 
(1000–8000 euro).  För internationella projekt och re-
sor kan man ansöka om bidrag från Folke Bernadottes 
minnesstiftelse.

På internet finns mycket information om verksamhetsbi-
drag som olika samfund och liknande beviljar, och prin-
ciperna för hur bidragen beviljas. Det finns också blan-
ketter på webben som man kan skriva ut och fylla i, och 
genom att skicka in dem före utsatt tid är ansökan med 
då besluten om verksamhetsbidrag fattas. Största delen 
av ansökningstiderna är i början av året eftersom organi-
sationerna och fonderna har fattat beslut om summorna 
till bidragen i höstens budget. 

Det lönar sig att fylla i sin ansökan omsorgsfullt och det 
vore bra att beskriva vad verksamhetsbidraget kommer 
att användas till så detaljerat och noggrant som möjligt. 
Ju tydligare syfte man har för användningen av pengarna, 
desto mer sannolikt är det att man får bidrag. Här kan 
också konstateras att ju större bidrag man ansöker om, 
desto tydligare och noggrannare plan bör man ha för an-
vändningen av pengarna.

projekt som förebygger  
UtsAtthet

Att förebygga utsatthet är en av verksamhetsformerna 
i Finlands Röda Kors. Man vill förbättra avdelningarnas 
förmåga att upptäcka situationer som orsakar utslag-
ning och utsatthet och likväl också avdelningarnas för-
måga att reagera på sådana situationer. Avdelningarna 
har möjligheten att, med distriktets stöd och i deras regi, 
starta projekt som förebygger utsatthet och för vilka 
man kan få finansiering från katastroffonden.

Bra projekt som förebygger utsatthet utgår från ett be-
hov, förebygger utsatthet eller det att utsattheten fördju-
pas, förstärker aktörerna och utvecklar lokalsamhället. 
Ett bra projekt är inte alltför omfattande utan lättstyrt 
och lätt att förverkliga. 
 
Man bör utarbeta en plan, program för förverkligande 
av och budget för projektet. Man kan också försöka få 
samarbetspartners för projektet. Man ansöker om finan-
siering från katastroffonden. Först är projektet ettårigt, 
varefter man bedömer dess verkan och fattar beslut om 
att fortsätta eller avsluta projektet. God praxis blir en del 
av avdelningens normala verksamhet.  

Mer information om FRK:s utsatthetsförebyggande 
projekt finns på adressen www.redcross.fi/aktiivit/
tassajanyt/uutiset/sv_SE/usatthetsforebyggande.
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Nuorisoryhmätoiminnan opas

Röda Korset erbjuder ungdomarna flera olika möjligheter att fortsätta och avancera 
inom  frivilligarbetet. Största delen av uppdragen är inom Finland, men allt eftersom 
erfarenheten inom organisationen ökar kan man också söka sig till internationella bi-
ståndsuppgifter. Frivilligarbetet rycker ofta nästan obemärkt med sig, och många frivil-
liga verkar i flera uppgifter genom hela livet. Finlands Röda Kors kan erbjuda frivilliga 
mångsidiga och meningsfulla uppgifter genom vilka man också kan lära sig helt nya fär-
digheter som man har nytta av i sitt liv och sitt arbete. Bekanta dig med alternativen, 
gå på besök- och infokvällar och välj din uppgift enligt hur mycket tid du har till förfo-
gande och vad du är intresserad av. I vissa uppgifter kan man också påverka innehållet 
i verksamheten, och då kan du lyfta fram dina nya idéer för till exempel mångkulturell-
verksamhet eller vänverksamhet. 
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från blodgIvnIng  
tIll räddnIngstjänst

Första hjälpen är en medborgarfärdighet som var och 
en borde behärska. Förutom att upprätthålla sina fär-
digheter kan man också ha första hjälpen som hobby 
till exempel genom att gå med i den egna avdelning-
ens första hjälpen-grupp. Första hjälpen-grupperna 
övar aktivt och har jour på stora publikevenemang så 
som idrottstävlingar och festivaler. En del av de frivilli-
ga i första hjälpen-grupperna utbildar sig till så kallade 
larmgrupper, vilka bildar Frivilliga räddningstjänsten 
(Vapepa) som Röda Korset koordinerar. Det handlar 
om en sammanslutning av närmare 50 organisationer 
vars larmgrupper hjälper myndigheterna och andra 
som behöver hjälp, dygnet runt och året om.

Frivilliga som kan åka slalom och har första hjälpen-
färdigheter kan verka som pistjourhavande i sla-
lombackarna. Deras uppgift är att ge första hjälpen 
för skador man fått i backen. Man kan också delta 
i Röda Korsets hälsofrämjande arbete till exempel 
som frivillig i rusmedelsarbetet, där man går omkring 
på sommarens festivaler och delar ut information om 
könssjukdomar och vikten av säker sex. Glöm inte heller 
blodgivning som är ett enkelt, snabbt och ytterst viktigt 
sätt att hjälpa. 

En av Röda Korsets huvuduppgifter är att stöda dem som 
riskerar att hamna utanför samhället. Du kan själv hjälpa 
genom att exempelvis delta i det mångkulturella arbetet 
genom vilken man underlättar flyktingarnas och invand-
rarnas integration. Du kan också fungera som en frivillig 
vän, vilket åldringar, handikappade och ensamma unga 
behöver. 

Finlands Röda Kors arrangerar årligen internationella 
läger där Röda Korsets frivilliga från hela världen deltar. 
Röda Korsets medlemmar kan också ansöka till interna-
tionella ungdomsläger som andra nationella Röda Kors 
eller Röda Halvmånar arrangerar. Den som arrangerar 
lägret skickar inbjudan och definierar villkoren för delta-
gande, till exempel vilken ålder man ska vara eller hur-
dana språkkunskaper det krävs av deltagarna. Under 29 
år gamla ungdomsmedlemmar kan också söka till frivillig-
tjänsten i en systerorganisation inom ett annat EU-land. 
Genom European Volunteer Service, ofta kallad EVS, 
kan man åka på frivilligarbete på en period på ett år i ta-
get. Verksamheten finansieras av EU:s ungdomsprogram.

vIA UtbIldnIng  
tIll UtbIldAre

promo
Den som är intresserad av att fungera som 
ungdomsansvarig i avdelningen kan delta i 
den tvådelade Promo-utbildningen. Utbild-
ningens första del är gemensam för alla och 
under den andra delen sätter man sig in i 
sitt eget specialområde. De som genomgått 
utbildningen kallas Röda Korsets Promon el-
ler Ungdomspromon. Efter utbildningen har 
ungdomspromon beredskap att leda och ut-
veckla frivilligverksamheten.

UtbIldAre
Röda Korset erbjuder också möjligheten att 

verka som utbildare inom ett visst specialom-
råde, exempelvis humanitär rätt, första hjälpen 

och ungdomsverksamhet. Utbildarutbildningen 
består av två närundervisningsperioder och två 
nätbaserade undervisningsperioder. Dessutom 
ska den som vill bli utbildare genomföra ett un-
dervisningsprov. Utbildarna verkar både på av-
delnings- och distriktsnivå då de utbildar frivilliga 
inom Finlands Röda Kors.  

UngdomsdelegAt
De som är intresserade av internationella uppgif-
ter kan delta i ungdomsdelegatutbildningen som 
Röda Korset arrangerar, och som traditionellt 
ordnas som en veckolång kurs varje vår. 

Ungdomsdelegaterna har chansen att delta i Fin-
lands Röda Kors internationella biståndsarbete, 
huvudsakligen utvecklingssamarbete. Dessutom 
fungerar de som ledare för de internationella 
studiebesök och lägergrupperna som central-
byråns Organisations- och ungdomsteam ar-
rangerar. I Finland verkar ungdomsdelegaterna 
som ambassadörer för Finlands Röda Kors 
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internationella biståndsverksamhet, och står 
vid behov till tjänst i olika kampanjer och 
insamlingar.

Man kan ansöka till ungdomsdelegatkursen 
om man är mellan 20 och 28 år och talar fly-
tande engelska (utbildningen går på engel-
ska). Dessutom förutsätts av dem som ansö-
ker till ungdomsdelegatutbildningen tidigare 
erfarenhet av frivilligverksamhet i Röda Kor-
set eller någon annan frivilligorganisation.

plAtser där mAn  
kAn påverkA
Ungdomar som är intresserade av att ut-
veckla organisationens verksamhet behövs 
också i förtroendeuppdrag – oavsett om du 
är intresserad av att verka i din egen av-
delning eller på riksnivå. Låt inte de tråkiga 
termerna missleda dig: på mötena förs 
ofta intressanta diskussioner om organi-
sationens verksamhet och man drar upp 
framtidens riktlinjer. Som förtroendevald 
kan du vara med om att säkra att ung-
domens röst blir hörd. På mötena kan du 
finslipa dina diskussions- och argumente-
ringsfärdigheter, och det är ofta till nytta 
senare i livet att behärska mötespraxisen. 

lokAlAvdelnIngens  
styrelse

Den första och närmaste arenan för den 
som är intresserad av att medverka via 
förtroendeuppdrag, är den egna lokalav-
delningens styrelse. I lokalavdelningens 
styrelse kan man konkret påverka hurdan 
verksamhet avdelningen har och vart man 
vill rikta ekonomiska insatser. 

dIstrIktets styrelse 
oCh Utskott

Distriktets styrelse ansvarar å sin sida 
för planering av verksamheten på 
regional nivå. Utskotten, som är un-
derställda distriktsstyrelsen, sköter 
beredningen av beslutsförslagen till 
styrelsens möten. Utskotten stöder 
på samma gång den ansvariga di-
striktsarbetaren inom sitt ansvarsom-
råde i distriktet. 

ordInArIe  
stämmAn

Ordinarie stämman, som samman-
träder vart tredje år, är en gene-
ralförsamling som består av avdel-
ningarnas representanter och är det 
högsta beslutande organet i Finlands 
Röda Kors. Varje distrikt och avdel-
ning skickar sina egna representanter 
till stämman. Alla medlemmar i Röda 
Korset har dock rätt att närvara. Ordi-
narie stämman fastställer de riktlin-
jer för verksamheten som man följer 
inom Röda Korset på riksnivå. 

Ordinarie stämman väljer organisatio-
nens styrelse som övervakar verk-
ställandet av ordinarie stämmans, 
fullmäktige och styrelsens 
beslut. Dessutom utveck-
lar styrelsen organisa-
tionens verksamhet och 
förbereder ärenden 
som ordinarie stäm-
man och rådet ska 
behandla. Fullmäktige 
övervakar verksam-
heten, ekonomin och 
administrationen.


