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Stämman 2020 – Välkommen till Vasa och Österbotten!
RICKY BERGLUND | Verksamhetsledare, Österbottens svenska distrikt

Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt med sina 37 avdelningar och 3850 medlemmar har glädjen att stå värd för stämman
nästa år den 6-7.6.2020 i Botniahallen.

stad och i regionen finns Nordens största energiteknologikluster.
Föreningslivet har långa traditioner i Österbotten och Vasa. Den första gymnastikföreningen grundades redan år 1860. Röda Korset
kom till trakten år 1914 under namnet ”Suomen Punasen (märk stavningen) Ristin Vaasan
haaraosasto – Finska Röda Korsets Wasa filialafdelning”.

Vasa, Österbottens landskapscentrum, kombinerar en liten stads fördelar med en stor
stads stämning och är en intressant och
mångsidig stad med en vacker världsarvsskärgård, mångsidigt programutbud och aktivt
kulturliv. Vasa är en universitetsstad och ett
viktigt centrum för finlandssvenskt kulturliv.

Tillsammans och i gott samarbete med alla rödakorsare skall vi arbeta för en lyckad stämma där viktiga beslut för organisationens
framtid tas.

Med sina knappt 68 000 invånare där ca 69 %
har finska som modersmål och ca 23 % talar
svenska samt ungefär 8 % har andra modersmål, är Vasa Finlands näst mest internationella

Varmt välkommen!
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Ledare | 30.8.2019
Juha Lindström

Hur bra känner du till Röda
Korsets etiska regler?
ANNALENA SJÖBLOM | Verksamhetsledare, Åbolands distrikt

Jag har under det senaste halvåret i många
sammanhang fått fördjupa mej i Röda Korsets
etikregler. Under delegatutbildningen ”Impact”
var det ett av de viktigaste teman under hela
veckan som vi fick reflektera över med hjälp av
olika case. På mitt delegatuppdrag på Filippinerna var utvärderingen mycket starkt kopplad
till etikreglerna och hur vi bemöter varandra
med olika bakgrund. Men också i vårt dagliga
arbete diskuteras dessa ofta på distriktsbyrån.
Ju mer jag läser dem desto mer går det upp för
mig hur viktiga de är och hur svårt det ibland
är att följa dem.

Jag hoppas också att de sporrar var och en
som verkar i organisationen att reflekterar
över och utvärderar sin attityd till arbetet ur
denna synvinkel.
Reglerna omfattar allt från att inom utsatt tid
anmäla sig till evenemang, svara på meddelanden, bemöta nya aktiva, öppet ta med personer
med annan bakgrund/ålder/språk/ i verksamheten till att bevaka att Röda Korsets emblem
inte missbrukas.
Men inte ens de bästa etiska reglerna löser alla situationer. Vi bör stöda och uppmuntra varandra att agera etiskt och tala om det som är
svårt. Tillsammans är vi starka men kom ihåg
att var och en i sista hand bär ansvar för sitt
agerande. Detta är rödakorsrörelsens styrka i
hela världen och en förutsättning för ett humanitärt oberoende hjälparbete!

Inledningen av reglerna lyder såhär:
” Allt vi gör i Röda Korset som anställda, förtroendevalda och frivilliga inverkar på hurdan organisation Röda Korset är och hur den upplevs
av andra. Var och en av oss bär därför ansvar
för verksamheten.”
Etiken skall synas i våra dagliga handlingar och
val: hur ansvarsfullt vi sköter vårt uppdrag, hur
vi bemöter våra medmänniskor och hur vi ser
till att våra principer förverkligas i vårt arbete
och hela verksamheten. Målet med de etiska
reglerna är att synliggöra det som Röda Korset står för dvs. vår värdegrund, vårt ansvar
och vår attityd till arbetet. Reglerna skall stärka känslan av enhet inom Röda Korset och alla
aktivas identiteter som en del av en unik humanitär rörelse.
Reglerna har fem huvudrubriker:

1. Jag omfattar Röda Korsets principer
2. Jag respekterar, motiverar och inspirerar
3. Jag handlar öppet och ansvarsfullt
4. Jag använder Röda Korsets emblem
korrekt
5. Jag ingriper vid missbruk
Reglerna i sin helhet kan du läsa på RedNet/
avdelningsbyrå/etikregler.
Vi lyfte fram dessa under regionmötena och
hoppas varje avdelning tar en stund för att reflektera över dessa - jag tycker de är jättebra!
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Ordförandes hälsning
Patricia Bertenyi

Värme, torka, vatten!
PÄIVI KUNTZE | Ordförande, Åbolands distrikt

Beroende på vem och var man frågar så har den
här sommaren varit antingen härligt varm och
skön, för torr eller sen har man fått lida av översvämningar. Det har varit mycket tal om klimatförändringen, på årsmötet i Västanfjärd i våras
fick vi även höra Pekka Reinikainen från Centralbyrån berätta om hur klimatförändringen påverkar Röda Korsets arbete idag och i framtiden (läs
mera på sidan 15). Kanske våra somrar med specialförhållanden är ett tecken på hur klimatet
ändras. Jag hoppas vi är färdiga att ta våra egna
små steg för att motarbeta förändringen.

så många nya medlemmar!
Sociala media och Oma Röda Korset kommer säkert till användning även snart, när det blir aktuellt med att söka insamlare för Hungerdagen.
Använd bilder från tidigare insamlingar, sök hjälp
från distriktskansliet eller övriga vana FB/Some-användare, om era egna kunskaper tar slut.
Allt material borde finnas tillhands på RedNet!
Hösten närmar sig med storsteg, nu gäller det att
aktivera medlemmarna igen.

Igår kväll var det Konstens Natt i Åbo. Jag kunde
inte själv närvara vid Röda Korset–punkten eftersom jag jobbade som intervjuare i stadens bokhandlar, men det var ett väldigt fint sätt att få
synlighet i ett jätteevenemang. Jag rekommenderar varmt, att alla avdelningar skulle ta tillvara sådana här möjligheter: när folk samlas och är på
gått humör, är de också villiga att diskutera och
då har vi chansen att hitta nya krafter till våra avdelningar. Och samtidigt även dela bilder och storyn i sociala media, som gjordes igår.

Och det gäller att pricka datumet för 18.10 i kalendern. Då bär det av på Höstsamling ”Tips och
Trix” – picknickryssningen till Mariehamn och tillbaka. Läs mer på baksidan! Vi ses senast på
kryssningen!
Häng med! Vi ska fortsätta att vara Hjälpare Nära Dig!

Men det finns olika sätt: Fråga Kimito och Västanfjärds avdelningar hur de har lyckats att värva

Frivilliga uppmärksammade Rödakorsveckan
Sammanställt av ANDREA SÖDERGÅRD | ERICA KRAAPPA, bild

Den 7 maj under Rödakorsveckan besökte
Paola Fraboni, Tiina Eriksson och Viveca Pyy
från Pargas första hjälpen-grupp Folkhälsans förskolegrupp för att öva första hjälpen med barn och personal.

Rödakorsveckan ordnades 6-12.5 och årets temat var vardagssäkerhet och första hjälpen för
barnfamiljer.

Under dagen övade man brännskador, framstupa sidoläge, sårvård och hur man går till väga
om man fått en bula i huvudet, skriver Paola
- Sedan flyttade vi oss till familjecafé i samma hus och pratade med mammor och bebisar främst om första hjälpen för små barn. Båda
besöken verkade uppskattas, skriver Paola.
Firandet av Rödakorsveckan märktes också i
Pargas avdelnings lokal Humana, där man på
Henry Dunants födelsedag den 8 maj hade öppet hus med kaffe, tårta och tvåspråkig allsång
tillsammans med kulturkompisar.
Öppet hus var det också i Kimitoavdelnings lokal och på distriktet ordnades traditionsenligt
vårkaffe.

Paola Fraboni visar stabilt sidoläge på familjecafé i Pargas
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Kolumn

Insamlingen berör många
RAISA HEINÄMÄKI | Koordinator för Hungerdagskampanjen, Centralbyrå

Visste du att fyra av fem finländare känner
till Hungerdagen? Finländarna upplever också att Näsdagen är välgörenhetskampanjen med den lägsta tröskeln att delta*. Med
fyra års erfarenhet av Hungerdagen vågar
jag påstå att vårt anseende och tillgänglighet är bössinsamlarnas förtjänst.

Klimatförändringen leder till hunger
Under Hungerdagen i år lyfter vi särskilt fram
hur världens fattigaste och mest utsatta lider
av klimatförändringens följder – människor
som allra minst påverkar klimatförändringens
uppkomst.

Då allt färre använder kontanter, kommer donationerna till katastroffonden in via flera olika kanaler. Förändringen märks som en
nedgång i insamlingsintäkterna vid många
avdelningar. Därför är det viktigt att vi tillsammans gläder oss för kampanjens helhetsresultat, vilket är en gemensam
bedrift.

För en del innebär temperaturökningen på
jorden extrem torka som leder till att föräldrar inte kan förse sina barn med mat. För andra betyder den allt starkare tyfoner som
dödar nära och kära och förstör hem.

Enligt kampanjundersökningen är bössinsamlarna den näst mest synliga ”marknadsföringen” för kampanjen, genast efter tevereklam.
Det är viktigt att vi berättar det här för alla frivilliga som ger sig ut för att vara insamlare, för att de ska veta hur viktigt det är att de
ställer upp, trots att bössan inte skulle fyllas
med mynt och sedlar. Varje stund som en bössinsamlare tillbringar bland människor med
bössan i handen, iförd i sin röda väst, påminner omgivningen om att det är dags att ge ett
bidrag. Donationen kommer emellertid allt oftare in exempelvis per sms eller mobilbetalning, i stället för kontant.

Genom Katastroffondens medel hjälper Röda
Korset dessa människor att förbereda sig inför
klimatförändringens inverkan på långsikt och
oväntade katastrofer. Under Hungerdagen kan
vi tillsammans hjälpa dem som upplever klimatuppvärmningens värsta följder.
Tack för att du bryr dig och deltar!
*Undersökningen Hyväntekeväisyys 2018 av Taloustutkimus

Kampanjer år 2020
Tidpunkterna för nästa års riksomfattande
kampanjer är:

Andra temadagar år 2020
•
•
•
•

• Medlemsvärvningskampanjen i januari
• Vändagskampanjen 14.2
(kampanjveckan 10–16.2)
• Veckan mot rasism 16-22.3
• Rödakorsveckan 4-10.5
• Hungerdagsinsamlingen 24-26.9.
Hungerdagen ordnas för 40:e gången. Låt
oss fira detta genom att ordna insamlingen
tillsammans med en större grupp frivilliga än
någonsin förr!

•
•
•
•
•
•
•

Avdelningen kan delta i kampanjer enligt de egna krafterna och möjligheterna. Hungerdagen är
Röda Korsets största kampanj där alla avdelningars insats behövs. Information och meddelanden
angående kampanjerna skickas till avdelningarna per e-post.
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Håll dig på benen i januari
Den riksomfattande olycksfallsdagen 13.3
Världshälsodagen 7.4
Internationella dagen för humanitärt
arbete 19.8
Internationella första hjälpen -dagen 14.9
Veckan för förbyggande rusmedelsarbete
2-8.11
Den riksomfattande olycksfallsdagen 13.11
Jul i Sinnet-insamlingen 19.11-24.12
(inledningsdagen preciseras)
Veckan för närståendevårdare 22-29.11
Internationella aidsdagen 1.12
Nationella dagen för frivilliga 5.12

Hungerdagen 26-28.9

Hela avdelningen är med på Hungerdagen
Enligt Hungerdagsundersökningen som genomfördes i avdelningarna har 62 procent av
avdelningarna ett insamlingsteam där alla har
ett eget ansvarsområde. Å andra sidan uppgav 45 procent av de svarande att insamlingsledaren så gott som ensamt tar hand om
Hungerdagen. På frågan ”Hur kunde man förbättra arbetsfördelningen vid er avdelning?”
gavs bland annat dessa svar:

räckligt med engagerade frivilliga i insamlingsgruppen. Det är bra om insamlingsledaren
modigt ber om hjälp och delar jämnt på ansvaret.
Låt oss tillsammans satsa på Hungerdagen och
göra det med glädje!
Så här inspirerar ni alla frivilliga
att komma med
I våras funderade frivilliga vid Egentliga Finlands
distrikt på hur frivilliga kan engageras i Hungerdagen och hur man lockar nya aktörer till insamlingen.

”I nuläget har insamlingsteamet tre aktiva medlemmar. Det skulle finnas en lämplig mängd arbete för fem aktiva medlemmar.”

Utgående från idéerna skapades en checklista:
1. Avdelningsstyrelsen kommer tillsammans
överens om hur avdelningen deltar
2. Också nya idéer tas i beaktande
3. Man försäkrar sig om att var och en får en
rimlig arbetsbörda
4. Vi skapar en kultur där vi tackar varandra
och ger feedback
5. Styrelsen funderar på olika uppmuntrande
och fungerande sätt att avtacka deltagarna.

”Skolor och företag borde i större utsträckning
bjudas in till samarbete. Det behövs fler frivilliga
resurser för det här arbetet.”
”Insamlingsledaren kunde använda sig av oss
andra i ännu större utsträckning. Personen gör
mycket för att lätta på andras börda.”
Därmed lönar det sig att se till att det finns till-

Alla känner till Hungerdagen – låt oss dra fördel av det
Heli Nuutinen

Lyft fram hjälpbehovet genom
ett ämbarjippo
Varje timme dör 50 barn ute i världen på grund
av brist på rent vatten. Under Hungerdagen uppmärksammas behovet av rent vatten genom att
bygga ut installationer med 50 lockförsedda röda ämbar på en synlig plats.
Hinkarna kan staplas upp som en hög vägg eller
placeras i form av ett kors på ett jämnt underlag,
eller exempelvis på trappor. Till jippot hör en affisch med information om installationens idé.
Kom ihåg att ta bilder på ämbarjippot och dela
dem på sociala medier med taggen
#hungerdagen.

Frivilliga vid Kuopio hälsopunkt ordnade docksjukhus på
Hungerdagen i fjol.

Hungerdagen är Finlands mest kända insamling.
Det lönar sig att dra fördel av ryktet för att också
sprida information om vår hemlandshjälp under
kampanjen. Kunde exempelvis er första hjälpen-grupp ordna en första hjälpen-uppvisning,
hälsorpunktens frivilliga erbjuda sig att mäta
människors blodtryck eller de som drar stolgymnastiken träna på torget med insamlingsbössor i
handen?

Efter Hungerdagen läggs hinkarna på lager för
en månad och delas ut till ortsborna i samband
med beredskapsövningen Droppen 2019 i oktober. På så sätt är stärker de finländarnas beredskap inför vattenkriser.
Tokmanni donerar 50 ämbar med Hungerdagens
logga och instruktioner för hur man förvarar
vattnet rent till de första hundra beställarna.
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Hungerdagen 26-28.9

Förbered insamlarna väl
Ira Kantelinen

På RedNet hittar du en kort tecknad serie och utskrivbara instruktioner i A4-format som fungerar
som instruktioner för insamlarna.

Bössinsamlarnas upplevelser
är i huvudsak positiva
67 procent av dem som svarade på insamlingsenkäten uppgav att de i egenskap av bössinsamlare inte alls fått negativ feedback. Mindre
än en tredjedel berättade att de fått rätt lite
och 1,5 procent att de fått rätt mycket negativ
respons.

Hungerdagen ger oss en möjlighet att berätta bidragsgivarna om Röda Korsets arbete.
Insamlaren behöver inte vara expert på alla
områden, men följande mening är bra att behärska:
”Under Hungerdagen samlar vi in medel till Röda Korsets katastroffond. Genom medlen hjälper vi bland annat offer för bränder i Finland och
människor som utsatts för naturkatastrofer eller
konflikter ute i världen. Minst 80 procent av bidraget går till biståndsverksamhet.”

Vårt råd är att det inte lönar sig att debattera
i all oändlighet med så kallade svåra fall – i sådana situationer är det bättre att artigt försöka
få ett slut på konversationen. Det är också viktigt att be insamlarna om respons efter insamlingen och ge människor en chans till debriefing
ifall de råkat ut för något otrevligt.

Det lönar sig också för insamlaren att ha en
uppfattning om vad Röda Korset gör på den egna orten och hur man kan gå med i verksamheten. Ifall någon ställer knepigare frågor kan
man be dem att vända sig till Röda Korsets
kommunikation, antingen per e-post (info@punainenristi.fi) eller via sociala medier.

Trots en handfull besvärliga möten, upplevde 98
procent bössinsamlingen vara rolig, och upp till
99 procent uppgav sig vara redo att ställa upp
som insamlare på nytt.

På RedNet finns också vårt kärnbudskap
om klimatförändringen och hemlandshjälpen.
Bekanta dig med dem på förhand.

I förra numret av Här och Nu berättade vi
om ibruktagandet av nya betalsätt. Prova
modigt vid er avdelning åtminstone mobildonationer via MobilePay. Vid stationära insamlingsställen och försäljningsevenemang
lönar det sig att överväga att ta i bruk en
iZettle-maskin som möjliggör kontaktlös betalning.

Om du kommer att tänka på frågor som du ofta stöter på, och som du gärna skulle besvara i samband med insamlingen, kan du skicka
ett meddelande till keraykset@punainenristi.fi.
Vid behov sammanställer vi ett mer omfattande
frågebatteri på RedNet för aktiva frivilliga.
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Hungerdagen 26-28.9

Tips för kommunikation under Hungerdagen
Under Hungerdagen är det viktigt att kampanjen får synlighet i pressen, på sociala medier och i gatubilden på alla orter.

själva insamlingen och då insamlingsresultatet
delges. Som stöd för kommunikationen lägger vi
färdiga mallar för pressmeddelanden och andra
anvisningar i RedNets Hungerdagen-grupp senast i slutet av augusti. I Åboland skickar vi ut
gemensamma pressmeddelanden vecka 35,
39 och 40.

Glädjen att samarbeta är kampanjens styrka!
Låt oss förmedla budskapet till alla.
Medierna intresserar sig för det lokala
Synlighet i lokala medier inspirerar människor
att delta i insamlingen. Samtidigt kan vi kommunicera ut kampanjens kärnbudskap. Lokala
medier är särskilt intresserade av den lokala aspekten i en nationell kampanj – människor, evenemang och jippon.

Berätta också om hemlandshjälpen
i samband med Hungerdagen
Hungerdagen är ett bra tillfälle att berätta om
hur katastroffonden också hjälper inrikes. Berätta om hur Röda Korset bistår offer för plötsliga olyckor på er ort – bland annat genom att
ordna nödinkvartering, kläder eller mentalt stöd.
Ni kan ofta använda er av konkreta siffror som
stöd, till exempel antalet hjälpta familjer eller
människor.

Det lönar sig att satsa på rekryteringen av kända insamlare, eftersom de lätt får synlighet i lokala medier. Finns det en intressant kändis, en
idrottsförening eller ett företag på orten som
kunde delta som insamlare och utmana andra
att komma med? Därtill är insamlare som deltar
första gången och frivilliga som deltagit i åratal
också intressanta intervjupersoner.

Sociala medier sprider vårt
budskap överallt
Att gilla, dela eller kommentera Röda Korsets inlägg på sociala medier ökar deras synlighet i
hela landet. Dela stämningar i samband med insamlingsförberedelserna och Hungerdagens
evenemang i dina egna och avdelningens kanaler. Berätta modigt om Hungerdagen exempelvis
i lokala Facebook-grupper. Kampanjens taggar
är #Nälkäpäivä #Hungerdagen #Hungerday.

Ni kan bjuda in lokala medier på reportage till
Hungerdagsevenemang för att intervjua intressanta insamlare. Man närmar sig redaktionerna
snabbt och enkelt genom e-post och telefonsamtal.
Ni kan ha som målsättning att lokala medier berättar om Hungerdagen åtminstone i tre
omgångar: i samband med inbjudan till bössinsamlare några veckor före insamlingen, under

På RedNet hittar ni tips och material som stöd
för den egna kommunikationen senast i slutet
av augusti.

Dra maximal nytta av Oma-systemet under Hungerdagen
Er avdelning har nytta av Oma-systemet under Hungerdagen!

gruppen kan ni diskutera Hungerdagen internt.

• Skapa egna Hungerdagsevenemang, dit ni
bjuder in insamlare. Dela evenemanget på sociala medier.

• Försäkra er om att avdelningens alla evenemang och utbildningar finns på Oma före
Hungerdagen. På detta sätt hittar frivilliga till
er verksamhet!

• Skapa en egen öppen grupp för Hungerdagsinsamlarna vid avdelningen på Oma
och uppmuntra insamlarna att gå med i gruppen. I gruppen kan ni enkelt kommunicera
med insamlarna före insamlingen, delge insamlingsresultatet, locka människor med i övrig verksamheten och förstås bjuda in dem på
nytt nästa år!

Oma-systemet har uppdaterats under sommaren och nu är det enklare än tidigare att söka
bland Hungerdagens evenemang. Du kan till exempel leta upp insamlingsställen och andra evenemang avdelningsvis.
Därtill innehåller Oma andra matnyttiga egenskaper som saknades ännu i slutet av våren – ta
gärna en titt på dem!

• Skapa en egen verksamhetsgrupp för avdelningens insamlingsansvariga på Oma. I
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Droppen 2019

Beredskapsövningen Droppen 2019 ordnas i oktober
– så här förbereder du dig
LK / SPR

och introducera nya hjälpvilliga människor.

Lärdomar till beredskapsplanen
Det lönar sig att påbörja förberedelserna för avdelningens beredskapsövning i god tid. Det viktigaste är att tillsammans fundera på hur just er
avdelning kan delta i en verklig vattenkrissituation och vilken beredskap som behövs för operationen.

Hela Finlands Röda Kors är på gång lördagen 26.10, då den riksomfattande beredskapsövningen Droppen 2019 utmanar avdelningarna att testa sin hjälpberedskap.
Det är viktigt att alla verksamhetsgrupper,
från unga till vänner, är med!

Redan före övningen är det bra att se över avdelningens beredskapsplan och att uppdatera den
efter behov. Det är också bra att reservera tid
efter övningen för att samla respons och lärdomar. Distriktet stöder planeringen av övningen.
Övningsmodellerna och bakgrundsscenarierna finns på RedNet: rednet.rodakorset.fi/beredskapsovning2019.

Droppen 2019 är Röda Korsets riksomfattande beredskapsövning, som ordnas en gång per
stämmoperiod. Den här gången är temat en vattenkris.
Under den riksomfattande övningsdagen 26.10
kan din avdelning

• ordna en egen övning
• delta i en regional övning tillsammans med
andra avdelningar eller
• vara med i en övning som leds av distriktet.

Vadå helhetsberedskap?
Droppen 2019 är en övning som gäller Röda
Korsets helhetsberedskap. Det innebär att
man för att ta kontroll över och återhämta sig från olyckor och störningssituationer
använder sig av organisationens alla resurser: människor, kunskap, material och olika
system och processer.

Centralbyrån står till tjänst med bakgrundsscenarier till stöd för planeringen och övningsmodeller
för genomförande av övningen.

• Bakgrundsscenarierna baserar sig på verkliga störningssituationer och de bildar en fiktiv verksamhetsmiljö för övningen.
• Övningsmodellerna är korta beskrivningar av
Röda Korsets möjliga sätt att agera i händelse av en störningssituation. Modellen är ett
praktiskt verktyg för ledning av övningen.

I avdelningen är varje frivillig, såväl vän som
Hungerdagsinsamlare, en del av Röda Korsets beredskap. I en störningssituation är
det viktigt att också kunna ta emot hjälpvilliga människor som inte ännu är med i Röda
Korsets verksamhet.

Övning enligt avdelningens behov
Din avdelning kan utnyttja scenarierna och övningsmodellerna antingen var för sig eller kombinera dem. Ni kan välja en situationsbeskrivning
och beroende på era resurser kombinera 1-4 övningsmodeller med den. Genom dylika kombinationer kan ni till exempel öva frivilligvännernas
verksamhet i en situation där vattenledningsvattnet har förorenats.

Varför vattenkris?
Temat för beredskapsövningen är en vattenkris, eftersom rent vatten är en nödvändighet för alla. Genom att öva hur agera
vid en vattenkris övar vi en situation där
en stor mängd människor behöver vår hjälp
snabbt.

Varje övningsmodell går att genomföra i en lätt
variant eller mer omfattande. Om ni vill ha ytterliga utmaningar i övningen, kan ni ta med
andra organisationer och aktörer (kommuner,
församlingar) eller så kan ni öva på att ta emot
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Vi ses i byn

Projektet Vi ses i byn skapar mötesplatser
SIW KARLSSON

Det treåriga projektet Vi ses i byn, med avsikt
att minska de äldres ensamhet, har snart pågått
ett år. Inom projektet har uppsökande verksamhet kommit bra igång. Samarbetet med hemvården och öppen vårdsenheter inom äldrevården
har på olika sätt hittat de som skulle mest ha
nytta av att komma ut ur hemmen. Det har ordnats utfärder, plättkalas mm. Nästa steg blir att
erbjuda program och samvaro för de äldre inom
ramen för avdelningens möjligheter. Programmet
kunde vara regelbundet återkommande tex. en
viss dag i veckan, två gånger i veckan. Man kan
tex. bjuda in olika gäster som berättar om något
tema och sedan diskutera kring det och dricka
en kopp kaffe. Man kan göra saker tillsammans

(handarbeta, laga mat, spela mm) och erbjuda
kunskap och info tex. genom hälsopunktsverksamhet. Jag kommer gärna och diskuterar projektet på era styrelsemöten och/eller vänträffar.
Ta kontakt så ser vi hur det passar!
Jag har avsikt att under hösten besöka föreningar och berätta om verksamheten. Det har varit roligt att efter semestern hitta flera e-post
med förfrågan om att komma och berätta om
projektet. Känner du till någon förening eller institution som skulle vara intresserad av att höra
om projektet och kanske delta på något sätt, så
kontakta mig (tfn 040 771 2820), jag kommer
gärna ut och berättar mera.

Välkommen på vänkurser!
Grundkurser på svenska
Åbo 17.9 på Villa Vinden kl. 16-19 (Observatoriegatan 2)
Anmälning senast 13.9: www.lyyti.in/vankurs-villavinden
Pargas 19.9 i Humana kl. 17-20 (Strandvägen 16)
Anmälning senast 17.9: www.lyyti.in/vankurs-pargas-sep19
Dalsbruk (Kulturkompis) 3.10 i Bio Pony kl. 16-19 (Stallbacksvägen 4)
Anmälning senast 26.9 via Kimitoöns vuxeninstitut: vuxeninstitutet.kimitoon.fi
eller 02 4260 202, vardagar 9-15, kurskod: 001024
Nagu 23.10 i RK-lokalen kl. 16-19 (Elbacken 2, lokal 3)
Anmälning senast 21.10: www.lyyti.in/vankurs-nagu
Åbo 26.11 på Röda Korsets distriktsbyrå kl. 17-20 (Kaskisgatan 13 A)
Anmälning senast 24.11: www.lyyti.in/vankurs-abo-nov19
Grundkurs i vänverksamhet ger en introduktion i Röda Korsets vänverksamhet och färdigheter
för arbetet som frivillig vän. Efter att de frivilliga har avlagt kursen kan de agera som Röda Korsets vänner och delta i önskade fortsättningskurser.

Peruskurssi suomeksi
Parainen 15.10. paikkana Humana klo 17-20 (Rantatie 16)
Ilmoittautuminen viimeistään 11.10: www.lyyti.in/ystavakurssi-parainen
Ystävätoiminnan peruskurssi tarjoaa valmiuksia Punaisen Ristin vapaaehtoisena ystävänä toimimiseen. Kurssin suoritettuaan vapaaehtoinen voi toimia ystävänä ja osallistua haluamilleen jatkokursseille.

Fortsättningskurs på svenska
Åbo 13 och 18.11 på Röda Korsets distriktsbyrå kl. 17-20 (Kaskisgatan 13 A)
Anmälning senast 10.11: www.lyyti.in/fortsattningskurs-van-abo
Fortsättningskurs för vänverksamhet är avsedd för dem som vill fördjupa kunskaperna och färdigheterna i att vara en vän. Den ger redskap för utmanande situationer och betonar vikten av
att ta hand om det egna välbefinnandet och ger fler redskap för detta.
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Vänverksamhetens 60-års fest i Åbo

Vänner från Svenskfinland mötte upp till fest
SIW KARLSSON, text | ELISA VESTERINEN, bild

Utdelning av vänsmycken

Vänverksamheten fyller 60 år i år och i maj
firades den stora svenskspråkiga vänfesten
i Åbo. Festen gick av stapeln i Arken, Åbo
Akademis utrymmen. Det kom vänner från
Österbotten, Nyland och Åboland. Åland
hade egen fest, men kunde ta del av en del
av vänfestens programm via direktsändningen på Åbolands distrikts Facebooksida.

Korpovännernas teaterföreställning roade
festpubliken

Den mera officiella delen inleddes med festtal av
Mikael Lindfelt, dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA. Festtalet
behandlade vänskap och publiken kunde säkert
göra egna kopplingar till sina erfarenheter som
vän.

Då de över 90 vännerna hade kommit in i föreläsningssalen önskades de välkomna av distriktens representanter. Maria Viljanen, chef för
enheten för hälsa och välfärd från Centalbyrån
höll hälsningstalet till vännerna. Hon visade en
ny film om vänverksamhetens historia, som utkommit passligt till vår fest. Maria betonade vikten av vänverksamheten i dagens samhälle då
allt flera personer lider av ensamhet. Vännernas
insats tackades.

Festtalet följdes av en rolig teaterföreställning
av Korpovännerna. De hade kokat ihop en ”fin
soppa” av Röda Korsets olika verksamhetsområden genom att berätta om hur det var att som
ny boare på åldringshemmet få besök av en rödakorsvän. Allt gick kanske inte riktigt som det
borde och den ena skrattsalvan avlöstes av en
annan.

Efter en stund med högtidliga tal gick vi ut i aulan och möttes där av en kvartett, Brahe Djäknar
som uppvaktade vännerna med några sånger.
Musikstunden avslutades men allsången ”Vem
kan segla förutan vind”.

Tiden gick snabbt och avslutades med mingel kring kaffe och födelsedagstårta. I samband
med detta delades vän-smycken ut till alla närvarande vänner, en gest för att tacka vännerna
för deras betydelsefulla arbete. Man kunde under dagen känna av samhörighet och värme och
jag tror att på basen av den respons vi fått, att
de flesta deltagare var nöjda med dagen.

Sedan var det dags för jubileumsbrunch med olika läckerheter, både söta och salta varianter.
Under brunchen fylldes salen av sorl och skratt
och gamla minnen.

Intressebevakningsinfokvällar
Kimito 11.9 i Sagalundgården i Vreta kl. 18-20
Nagu 12.9 i Kommunalstugan kl. 18-20
Intressebevakningsinfon ger kunskap om hur
man skall gå tillväga om man funderar på
intressebevakning. Folkhälsan och Röda Korset berättar om sin verksamhet.

På plats juristen Tom Andersson, Eva Björkqvist från Folkhälsan och Siw Karlsson från
Röda Korset.
Varmt välkommen!
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Jul i Sinnet

Jul i Sinnet-gåvokorten beställs
på nätet direkt till samarbetspartnern
Katja Lösönen

Det lönar sig för avdelningen att samarbeta med
MLL:s föreningar och gemensamt komma överens om kortbeställningarna till samarbetspartnersen. På detta sätt går korten till så många
samarbetspartners som möjligt, vilket i sin tur
hjälper maximala antalet familjer.

Synlighet genom Jul i Sinnet-evenemang
Avdelningar och föreningar kan ordna Jul
i Sinnet-evenemang på sin egen ort. Evenemanget
ger insamlingen och hjälparbetet synlighet och ytterligare intäkter till gåvokorten.
Närmare anvisningar och tips kring arrangemangen skickas till avdelningarna i september. En
modell för pressmeddelanden och övrigt kommunikationsmaterial delas ut senare i höst. Allt material läggs i Jul i Sinnet-gruppen på RedNet.

I fjol beställdes Jul i Sinnet-gåvokorten för första gången elektroniskt och levererades direkt
till de samarbetspartners som delar ut korten,
bland annat till socialtjänsten. Modellen visade
sig vara mycket lyckad.

Kampanjen Jul i Sinnet samlar in medel som Mannerheims Barnskyddsförbund och Röda Korset
använder för att dela ut gåvokort på 70 euro för
mat, riktade till mindre bemedlade barnfamiljer.
Kampanjen är ett samarbete med Yles Morgonteve.

De avdelningar där modellen togs i bruk var nöjda
över att beställningen var enkel att göra. Avdelningarna behöver inte längre fylla i och returnera
överlåtelseformulär.
I år fortsätter vi enligt samma modell, med målet
att så många avdelningar som möjligt beställer
korten direkt till sina samarbetspartners adresser. Avdelningen kan bifoga sin egen hälsning i
korten genom att förmedla information i god tid
till sina samarbetspartners.

Ytterligare information:
• Koordinator för socialt välmående
Maaret Alaranta, tfn. 040 358 3257
• Koordinator för medelanskaffningen
Regina Laurén, tfn. 040 719 3158

Nätkurser i första hjälpen har inletts
Punainen Risti Ensiapu har som första i landet offentliggjort en kurs i Livräddande första hjälpen 8 h, en helhet som kombinerar
nät- och närutbildning. Inom en snar framtid kommer utbildningsutbudet att kompletteras med Livräddande första hjälpen
4 h och en Första hjälpen FHJ1-kurs, som
även kan avläggas som en kombination av
nät- och närutbildning.

Framöver kommer administrationen av utbildningshelheter att övergå till elektronisk format, både när
det gäller första hjälpen-kursens certifikat och första hjälpen-utbildare. Certifikatkorten och/eller
mobilkortet skickas till dem som avlagt kursen automatiskt via systemet. Systemreformen tas i bruk
från början av år 2020.
Ytterligare information om nätutbildningar fås på
Punainen Risti Ensiapu sida på adressen ensiapukoulutus.fi.

Nätutbildningen innehåller första hjälpen-kursens
teoridelar, som studeras självständigt på webben.
Efter en godkänd studieprestation ska kursdeltagaren närvara i närundervisningen, där första hjälpen-färdigheter tränas i praktiken och kunskaperna
och hjälpberedskapen förstärks. Den som kompletterat en godkänd studiehelhet får Röda Korsets första hjälpen-certifikat som gäller i tre år.

Utbildningsförmåner för avdelningarna finns på Första hjälpen-enhetens sida på RedNet. Bekanta er
gärna med dem!
Ytterligare information: Altti Näsi,
kommunikationschef för Punainen Risti Ensiapu,
tfn 040 541 7410
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Ledarskapscoaching

Att leda och att bli ledd & sedd
Avdelningsordförande i Röda Korsets pro bono coaching
EIVOR HULDÉN | Ordförande, FRK Åbo svenska avdelning

Virpi Haavisto

Våren 2019 fick jag som avdelningsordförande i FRK Åbo svenska avdelning chansen att bli delaktig i Röda Korsets pro
bono coaching för avdelningsordförande.
Med facit på hand kan jag konstatera att
det har varit en nyttig erfarenhet som jag
gärna rekommenderar åt alla som erbjuds
möjligheten.
Att fungera som avdelningsordförande inom
Röda Korset är på många sätt något helt annat än ett jobb som anställd ledare för ett
visst antal medarbetare. Inom Röda Korset är
vi alla frivilliga. Vi ger av vår tid och ersättning
får vi då vi ser (eller någon annan ser) att vi
kunnat hjälpa någon konkret eller då vi kunnat sprida hopp och glädje till våra medmänniskor. Vi ska också komma ihåg att det finns
två mycket olika kategorier av frivilliga: de
som har ett förvärvsarbete eller heltidsstudier
och de som av olika skäl (ofta pensionerade)
kan råda över sin tid mera självständigt. Förutsättningarna att delta i frivilligarbete varierar stort men ingen insats är för liten.

Min coach Virpi Haavisto tog den här selfien med mig

När Röda Korset erbjuder sina avdelningsordförande och viceordförande möjlighet till
coaching är det ett erbjudande som ingen
borde missa. Att få sätta sig ned tillsammans
med en coach och reflektera över sin situation är ett verkligt guldtillfälle eftersom varje
ordförande troligen i något sammanhang känner sig ensam med något problem.

Den som leder en RK-avdelning sitter som
spindeln i nätet och skall kunna tacka, inspirera, administrera och allmänt stöda styrelsemedlemmar, gruppledare och övriga aktiva
frivilliga. Många gruppledare är mer eller mindre självgående och behovet av stöd varierar.
Trots att rollen är rätt klart uttryckt i Röda
Korsets avdelningens ordförande stadgar (i
”påbudston”) behöver varje ordförande ”känna sig för” hur uppdraget lämpligast skall skötas. Initiativ som tagits behöver diskuteras,
finslipas och förankras eller kanske till och
med förkastas innan de förverkligas – och
ibland misslyckas man i alla fall.

Det sägs att problemen börjar hitta sin lösning när man själv formulerat dem i ord och
uttalat dem. Det här kunde jag själv genast
konstatera efter den första träffen med min
coach. Fenomen och situationer som jag inte ens noterat som problem dök upp. Genom
att klä dem i ord kunde jag strukturera dem,
ifrågasätta mig själv och mitt eget handlande.
Och den första coachingsträffen avslutades
naturligtvis inte förrän jag lyckats formulera en vision och en målsättning för mig själv.
Under hemresan kändes allt plötsligt betydligt mera inspirerande och känslan har verkligen hållit i sig. Jag och min coach träffades
två gånger – en gång i Helsingfors och en
gång i vår verksamhetslokal i Åbo. Stämningen var på alla sätt positiv och konstruktiv.
Mitt mångåriga ledarskapsmotto ”att led med
hjärta, hjärna och ryggrad” känns fortfarande
lika aktuellt.

Den som är avdelningsordförande behöver alltså inte bli den ensamma ordföranden
som motvilligt tagit en administrativ roll. Det
finns så mycket mera att ge och få. Samarbetet med styrelsemedlemmar, gruppledare och
frivilliga är drivkraft - riksomfattande samarbete och nya elektroniska hjälpmedel inte att
förglömma. Hjälp och stöd ges bara man frågar och jag rekommenderar varmt ordförandeuppdraget åt alla som känner ett intresse.
Våga alltid lite mera än du tror att du klarar!

Jag rekommenderar alla som får erbjudande om ordförande/viceordförandecoaching att
tacka ja.
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Distriktets årsmöte

Avslappnat Årsmöte i Västanfjärd 13.4
ANNALENA SJÖBLOM

Årsmötet hölls i år i Västanfjärd, Bjärkas gård under avslappnad stämning.

Distriktsstyrelsen 2019

Distriktets bokslut och verksamhetsberättelse konstaterades och planen med
budget får år 2019 godkändes. Några nya
styrelsemedlemmar valdes in. Många utmärkelser hade vi i år igen glädjen att
dela ut. För underhållande musikprogrammet stod Jonas (OA) Stenström med sina
finurliga visor om värmefläkten, skogsbässen (fästingen) och vänskap.

Ordförande Päivi Kuntze, Åbo sv.
Viceordförande Jeanette Laaksonen,
Pargas
Catrine Huhta, Dragsfjärd
Stig Hågensen, Pargas
Eva Högnäs, Hitis
Sari Karrila, Iniö
Monica Nerdrum, Åbo sv.
Yvonne Nymalm-Rejström, Nagu
Tarja Santavuori-Sirkiä, Korpo
Helena Schmidt, Houtskär
Stina Tiainen, Kimito
Guje Viitanen, Västanfjärd

Mer allvarlig stämning blev det under Pekka Reinikainens presentation om klimatförändringen och hur den påverkar
människorna i världen. Röda Korset kommer att behövas som aldrig förr.
Tack till värdavdelningen Västanfjärd och
till alla er som deltog - vi har nog världens
bästa distrikt!

Juha Lindström

Utmärkelser
Guldmedalj
Monica Hellberg, Kimito
Silvermedalj
Ulla Alstrand, Korpo
Bronsmedalj
Kerstin Drugge, Kimito
Britta Funck, Kimito
Stina Mollgren, Västanfjärd
Viveca Nordman, Kimito
Inger Österlund, Korpo
Förtjänstmärke
Anne Lassfolk, Pargas
Widar Nyberg, Pargas
Mikaela Sundman, Pargas
Sonja Tobiasson, Pargas

Premierade aktiva frivilliga i Västanfjärd. Övre raden från vänster: Viveca Nordman,
Inger Österlund, Sonja Tobiasson, Britta Funck, Anne Lassfolk och Kerstin Drugge.
Nedre raden från vänster: Stina Mollgren, Monica Hellberg och Ulla Alstrand.
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Distriktets årsmöte

Klimatförändringen - en ohållbar kris
PEKKA REINIKAINEN | Planerare för påverkansarbete, Finlands Röda Kors, Internationella enheten, skrivet av Annalena Sjöblom

en påverkar tex havsströmmar är svår att förutspå.

Klimatförändringen är redan här och vi kan
svara på den på tre olika sätt. Första är att
försvaga förändringen genom politiska beslut
och genom personliga val vi alla gör. Följande
steg är att svara på konsekvenserna och det
tredje steget att svara på reflektionerna av
klimatförändringen. Till konsekvenserna hör
till exempel stormskador och extrema temperaturer. Till reflektionerna hör vattenkriser,
hälsokriser och i värsta fall interna eller internationella konflikter. Röda Korset är närvarande då hjälpen behövs i de två senare fallen.

Då detta pågår och många redan fattiga länder lider av extrema väderförhållanden som
leder till humanitära kriser, har utvecklingsbistånd från de rikare länderna minskat. En Intressant jämförelse Pekka Reinikainen lyfte fram är de globala kostnaderna för militära
utgifter är 1 739 miljarder US$, medan det humanitära biståndet är 27,3 miljarder US$. Utvecklingsbiståndet var 146,6 miljarder US$. De
militära utgifterna globalt är 10 gånger större än hjälpaktionerna!

Det stora problemet med klimatförändringen
är att de länder som drabbas värst är de länder som minst har varit orsaken till utsläpp
som bidrar till förändringen. Detta gör de politiska besluten svåra då de länder som borde
göra de mest drastiska besluten inte (ännu)
direkt drabbas av följderna.

Idag diskuteras klimatfrågan mer än någonsin
förr. Ett stort tack kan vi rikta till Greta Thunberg från Sverige som med sin outtröttliga klimatstrejk nått över den globala nyhetströskeln och fått beslutsfattare att öppna sina
ögon. Men det behövs mer än bara ord, nu
krävs aktioner och politiska beslut.

Ytterligare hör de värst drabbade länderna till
de allra fattigaste redan idag och är exceptionellt sårbara.

Röda Korset gör sitt bästa för att hjälpa de
värst drabbade, men kommer våra resurser att
räcka till? Det tror jag personligen inte, vi behöver globala beslut, privata aktioner och flera
medmänniskor i vår organisation för att lindra
mänskligt lidande som är rödakorsrörelsens
viktigaste uppgift.

Temperaturökningen på jorden kommer att ha
ödesdigra följder. Dels kommer vissa områden
i världen att bli obeboeliga pga. hettan samt
stora delar kommer att ha det olidligt hett.
En följd är torka och hur temperaturökning-
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Youth Delegate Training 2019
FRC2019

Team spirits are high at the
Youth Delegate training
AMEYA FOUJDAR | Participant in the Youth Delegate Training 2019
Ameya, Oona, Mikko, Aliina and Milla from Turku participated in the Nynäs training

of the International Federation of the Red Cross
and Red Crescent Movement and the International Committee of Red Cross is discussed.
There is an array of teambuilding exercises and
presentations to develop team cooperation and
communication. There are also exercises that allow the participants to gain experience in facilitating workshops. Some practical activities
based on team communication were conducted
in the serene forest behind the Training Centre.

A few kilometers from Heinola, next to the
beautiful lake Ruotsalainen, is the Finnish Red
Cross Training Centre. The site of the training center houses the old Nynäs manor which
was donated to the Finnish Red Cross by Kymin
Osakeyhtiö. The training center is now known
after the name of the manor, i.e. ‘Nynäs.’ The
Training Center is located over a beautiful expanse of the forest which includes facilities for
training and accommodation of participants and
of course a lakeside sauna.

The training is intensive but ends up developing
an excellent team spirit among the participants.
This teamwork was showcased when the participants worked in teams to build a Project for the
Finnish Red Cross. Spirits were high during the

FRC2019

Thirty participants are selected to participate
in the annual Basic Training course for Future
Youth Delegates. This course is conducted every
year by the Finnish Red Cross and invites young
adults between 18 and 28 years of age. After
completing the training course, the participants
join the Youth Delegate Reserve and have the
opportunity to be deployed on missions. The
missions are usually a part of the development
framework category, which involves cooperation
and development activities with Red Cross National Societies from around the world.
The training this year began on 25th May 2019
and involved almost thirty participants, both
from Finland and abroad. The participants from
Turku were Mikko, Aliina, Oona, Milla and Ameya.
The training included both theory and practical
exercises. Firstly, the participants are informed
of the activities of the Finnish Red Cross. Secondly, the regulatory and operational framework

Future youth delegates training relaxation
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Youth Delegate Training 2019
entire training, and the international participants
were enthusiastic about sharing experiences from their own Red Cross National Societies.
This year the international participants were
from Austria, Lithuania and Ukraine. The training
course also devoted specific sessions facilitated
by the international participants to discuss issues faced by their national societies and what
actions they take to tackle them effectively. It
was nice to see that the spirit of the Red Cross
and Red Crescent Movement transcends borders
and can make people come together and work
towards a better society.

mer youth delegates were inspiring. The biggest
takeaway from the training was that the Finnish Red Cross has firm roots in both domestic
and international humanitarian development activities. The Youth Delegates Training empowers
the Future Youth Delegates in assisting the Finnish Red Cross in its local activities within Finland,
and its deployments abroad.
The Youth Delegate Program ensures that the
youth is involved within the activities of the
Finnish Red Cross and are working towards
building a better world according to the principles and cross-cutting themes of the Red Cross
Movement.

Lastly, the session on recognizing privilege was
impactful, and the experiences shared by for-

FRC2019

Thirty participants were selected to participate in the training

UTBILDARUTBILDNING 2019
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån
- minst 1 månad före början av kursen.
Innehållsdel för första insatsen-utbildare

5-8.9.

Nynäs

Kompletterande utbildning för första insatsen-utbildare

6-8.9.

Nynäs

Gemensam del som webbkurs: ”Det unika Röda Korset”

Hösten 2019

Webbaserad utbildning

Verktygsdel: ”Att handleda i lärande”

2-3.11.

Helsingfors, Hotell Arthur

Innehållsmodul för Fhj -gruppens utbildare (på svenska)

8-10.11.

Nynäs

Innehållsdelar

23-24.11.

Helsingfors, Hotell Arthur

12-13.10.

Nynäs

• Psykiskt stöd
• Humanitär rätt
• Organisationsverksamhet
• Mångkulturalism

•
•
•
•

Socialtjänst
Rusmedelsarbete
Pensionärshandledare
Kommunikation

Fortbildning för beredskapsutbildare
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Lunchseminarium om humanitärt arbete: erfarenheter från fältet

Viljan att hjälpa förde dem ut i världen
ANNA KORKMAN | Ordförande i Åbolands distrikts ungdomsutskott

Andrea Södergård

Den 16 april tog ett tjugotal studerande vid Åbo
Akademi del av ett seminarium med temat ”humanitärt arbete: erfarenheter från fältet” organiserat av ämnesföreningen Jus Cogens rf. vid
Åbo Akademi och Röda Korsets ungdomsutskott
i Åbo. Inbjudna talare var Anna Lindberg som år
2016 arbetade som volontär på ett flyktingläger
på den grekiska ön Leros samt Finlands Röda
Kors utsända delegat i Myanmar, Sonja Björklund. För båda talarna var den starka viljan att
hjälpa det som fick dem att söka sig till humanitärt arbete.
Anna Lindberg arbetade i Berlin våren 2016 där
”flyktingkrisen” tydligt märktes i stadens gatubild då hon av en slump stötte på den privata
volontärorganisationen ECHO100PLUS som hjälper nyanlända flyktingar i Grekland. Anna beslöt sig snabbt för att lämna jobbet i Berlin och
resa till den grekiska semesterön Leros där ett
stängt flyktingläger upprättats av EU med syfte att kontrollera och reglera flyktingströmmen. Anna beskrev lägret som fängelseliknade
och kaotiskt. På flyktinglägret blev Anna en av
tre volontärer som ansvarade för att koordinera
verksamheten och tillgodose att alla lägrets invånare behandlades rättvist och fick mat, vatten
och kläder. Trots att arbetet tidvis var mycket
psykiskt tungt och utmanande underströk Anna i sin presentation att hon utan tvekan skulle
åka tillbaka igen om hon blev tillfrågad.

Anna Lindberg beskrevflyktinglägret på Leros som kaotiskt och fängelseliknande

Röda Korsets representant i många olika länder
i bland annat Afrika och Asien. För tillfället är
Sonja stationerad i Myanmar där det råder stor
politisk turbulens eftersom många civilkrig pågår
och naturkatastrofer är återkommande. Sonja
gav oss en heltäckande förklaring av de mycket varierande arbetsuppgifterna som humanitärt arbete innefattar. Själv har hon arbetat med
både administrativa kontorsuppgifter, logistik och på fältet i humanitära krisområden.
Som speciellt givande erfarenhet nämnde hon fältarbetet
på Haiti efter jordbävningen
2010. Sonja anser att de humanitära arbetsmetoderna
under årens lopp har förändrats mot det bättre eftersom
lokala aktörer idag involveras
i allt högre grad vilket bland
annat lett till att korruptionen
inom humanitärt arbete har
minskat.

Med en lång och mångsidig karriär inom humanitärt arbete bakom sig har Sonja Björklund varit
Andrea Södergård

Sonja Björklund anser att de humanitära arbetssätten har förändrats. Lokala aktörer involveras allt mer.
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Ett stort tack till Anna och
Sonja samt Jus Cogens och
Röda Korsets ungdomsutskott
för ett mycket inspirerande
seminarium om ett viktigt och
aktuellt ämne!

Sommarklubb på Kimitoön

Härliga dagar på sommarklubben i Kimito
JONI NIKANDER text | ANDREA SÖDERGÅRD bild

Det gick undan när barnen på årets sommarklubb fick testa på att åka i sjöräddningens båt

Sommarklubben uppskattades av så väl deltagare som ledare. På klubben blandades
språken finska, svenska och arabiska och nya vänskapsband knöts. Stort tack till de
frivilliga i Kimito avdelning som gjorde sommarklubben möjlig.
I juni ordnade vi sommarklubb på Kimitoön för
barn i 10-12-års åldern. Sommarklubben varade i
fyra dagar. Som program hade vi olika lekar, simning, en förstahjälpenbana och lite mer strukturerat program, så som att bekanta sig med
Frivilliga Brandkårens brandbil och utrustning.
Barnen fick också utbildning i hur man använder
en brandsläckare. Vi var också till stranden för
att simma och åka med sjöräddningens båt, som
barnen tyckte var jättehäftigt.

museum för att se hur barnen gick i skola förr
i tiden. Barnen klädde ut sig i 1900-tals kläder
och satte sig i klassrummet där vi lärde oss att
skriva skrivstil med hjälp av en stålpenna och
bläck.
Vi hade tur med vädret som var varmt och soligt hela veckan, förutom de sista timmarna då
vi skulle ha tältdisko ute på gården. Diskot var
trots detta en succé med bra musik och fiilis.
Som avslutning fick barnen ett diplom för deltagandet i sommarklubben.

Som lite lugnare program var vi till Sagalunds

I sommarklubbens pysselrum kunde man måla och rita tillsammans

Att testa brandmännens utrustning
var både roligt och tungt, tyckte Daniela Suomi
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Elias Vuori hälsar från brandbilen

Veckan mot rasism 18-24 mars

Det var fest och hålligång i Kuppis idrottshall under dagen mot rasism

Veckan mot rasism borde firas hela året
ANDREA SÖDERGÅRD, text och bild

Den tredje veckan i mars uppmärksammades Veckan mot rasism. Både i Åbo och Pargas
ordnades evenemang med ett gemensamt tema: att föra människor samman.
Veckan mot rasism firas varje år kring den 21
mars. I år inföll den 18-24 mars. Årets tema var
livskvalitet. Ett jämlikt samhälle betyder bättre
livskvalitet för alla. Röda Korset utmanade privatpersoner, föreningar och arbetsplatser att
aktivt delta i kampanjen och lyfta upp jämlikhet i föreningen. Man kunde delta genom att ta
en bild för jämlikhet och ladda upp den på sociala media med en eller flera hashtaggarna #elämänlaaatu #livskvalitet #qualityoflife #motrasism
#eirasismille #frkaboland.
Kampanjen uppmärksammades i båda Novia och
Åbo Akademi och dessutom satsades det stort
på kampanjen både i Pargas och Åbo.
Det var en aktiv vecka i Pargas avdelning med
morgonsamlingar och föreläsningar i skolor, spel
och frågesporter, sagostund på biblioteket med
sagor från olika länder och dagisbarn som besökte Seniorstugan i Pargas. På fredagen var det
öppet hus på Humana med våffelstekning, ballonger och visning av dokumentärfilmen ”They
came in crowded boats and trains” och annat
program.

Kampanjen syntes också på Åbo Akademi
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Veckan mot rasism 18-24 mars

Ameya Foujdar och Patricia Sitzenstuhl hjälpte till med kaffeserveringen på evenemanget i Kuppis i Åbo

Vid Röda Korsets bord kunde man ta del av en frågelek om
rasism

I Åbo firades dagen mot rasism den 21 mars med
ett stort evenemang i Kuppis idrottshall. Bland
arrangörerna fanns bland annat fritidssektorn i
Åbo stad och Varsinais-Suomen piiiri. Inbjudna
gäster var elever och studerande i alla åldrar. På
eftermiddagen var evenemanget öppet för allmänheten.

Årets kampanj var en succé. Under veckan ordnades 16 olika programpunkter, de allra flesta i
Pargas, och sammanlagt nådde Röda Korset ut
med sitt budskap till över 1000 personer i Åboland. Jämfört med övriga landet ligger vi i topp
när det gäller antalet ordnade programpunkter,
och det är något vi ska vara stolta över. Tack till
alla som på ett eller annat sätt deltog!

Stämningen var på topp hela dagen och besökarna kunde bland annat dunka bort rasismen
från spelplan, testa på ordkonst, måla och följa med paneldebatter. På plats fanns också en
DJ-workshop och photobooth. Artisterna Hassan
Maikal och Raid Amiri underhöll med musik.

Trots att veckan för länge sedan är över slutar aldrig arbetet för jämlikhet. Vi fortsätter att
föregå med gott exempel genom att aktivt befrämjar delaktigheten i all vår verksamhet året
om oavsett verksamhetsområde.

Pargas avdelning bjöd på plättar och program vid avdelningens lokal Humana i Pargas centrum
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Läksykerho

Syksystä syksyyn läksykerhon matkassa
SIRKKA KOIVUNEN, teksti ja kuvat | Paraisten osaston monikulttuurinen ryhmä

Paraisten osaston monikulttuurisen ryhmän läksykerhot kaupungin suomenkielisillä alaja yläasteella alkoivat toimia syksyllä 2017. Ryhmä oli opettanut aikaisemmin suomen
kieltä vain aikuisille, mutta kun nämä yksitellen aloittivat suomen kielen opiskelut joko
Turussa tai Paraisilla, niin päätettiinkin siirtyä lasten pariin. Otimme yhteyttä kouluihin ja
heti niistä saatiin vihreää valoa idealle, joten muutamina päivinä viikossa läksykerhotädit
ovat olleet sekä Koivuhaan ala-asteella ja Paraisten seudun yläasteella avustamassa syyrialaisia ja irakilaisia lapsia heidän läksyissään.
suomeksi tapahtuva keskustelu on hyvin hyödyllistä, samoin kirjojen lukemiseen opettaminen. Kaikessa painotetaan hyvää puhuttua suomea, jolloin
keskusteluissa puututaan mahdollisiin virheellisiin muotoihin ja korjataan ne. Lorut, laulut ja leikit
tuovat tuntiin vaihtelua.

Syksyllä 2018 oli siis yksi lukuvuosi takana toimintaa. Ohjaajia oli yhteensä kuusi ja lapsia yhdeksän. Näille ohjattavillemme olimme luvanneet
yhteisen kesäretken Turkuun. Se toteutettiin sitten elokuussa ennen koulujen alkua. Vierailimme
Käsityöläismuseossa, Turun linnan puistossa, Aurajoen rannoilla ja lopuksi Seikkailupuistossa. Varsinkin Käsityöläismuseo sai lapset innostumaan.
Siellä esineistön joukossa oli niin paljon heidän kotimaastaan tuttuja tavaroita; löysimme yhteisen
kulttuuriperinnön savesta muotoiltuine astioineen,
vesirattaineen ja puisine työkaluineen.

Emme me täditkään ole aina tiukkapipoja. Olemme
ostaneet kerhotoimintaan pelejä; etukäteen ilmoittamatta saatoimmekin korvata tunnin pelaamalla
joko Afrikan tähteä tai lasten Aliasta. Pelien aikana ei saa puhua arabiaa, tosin siitä sai muistutella
tuon tuosta. Läksykerhotädit ovat jo isoäiti-iässä, joten kokemusta lapsista on. Pakolaislapsilla on
isoäidit jossain kaukana, joten usein pienimmät etsiytyvät ihan ohjaajien syliin ja joka kerta halataan
kun nähdään. Ja me muistamme kyllä kehua jokaista lasta hyvästä suorituksesta.

Kun koulut sitten alkoivat, läksykerhotätejä oli jo
kahdeksan ja ohjattavia 14. Joukossa oli eläväisiä ekaluokkalaisia, joten alkuun osa tunneista oli
vilkasta menoa, yhtäaikaista höpötystä ja vallattomuutta. Pikkuhiljaa kerhotoimintaankin saatiin
järjestys ja voitiin keskittyä olennaiseen. Otti oman
aikansa ennen kuin oppilaat alkoivat ymmärtää, että tädit eivät ole paikalla vain tehdäkseen heidän
kotitehtäviään. Läksyn lukemisen ymmärtämistä
painotetaan jatkuvasti. Temperamenttisten lasten
on tuskallista istua paikallaan ja yrittää lukemalla
ymmärtää vaikeasanaista tekstiä. On aikaa vievää
selittää lapsille käsitteitä, jotka ovat outoja omasta
kulttuurista. Toki pakolaislasten tavoite oppimäärissä ei ole sama kuin luokkatovereilla. Matematiikka on helppoa kaikille pakolaislapsille – ainakin
siihen asti kunnes päästään sanallisiin tehtäviin.
Vieraiden kielten oppimisessa oppilaamme saavat
tehdä kaksinkertaista työtä verrattuna luokkatovereihinsa: he kun opettelevat ruotsin ja englannin
suomen kielen avulla.

Koulujen kanssa yhteistyö on toiminut joustavasti.
Läksyistä tulee post it -lappuja oppilaiden mukana
ja jotkut opettajat tulevat keskustelemaan ennen
läksykerhon alkua. Ymmärrämme opettajien kuormituksen omassa työssään, mutta aika ajoin jotkut
tädeistä ovat kaivanneet tiiviimpää yhteistyötä.
Loppusyksystä 2018 palkittiin ahkerat läksykerholaiset viemällä heidät Turkuun elokuviin. Vuorobussilla kaikki 14 lasta kahden ohjaajan kanssa
matkasimme katsomaan Onnelia, Annelia ja nuku-

Läksykerhoon halutaan, vaikka ei ole
läksyjä
Osallistuminen läksykerhoihin on ollut pääsääntöisesti ahkeraa. Joku paremmin menestynyt on jättänyt kerhon ja aina jotain pientä laiskuutta on ollut
ilmassa. Hyvin nopeasti ekaluokkalaisetkin omaksuivat isoimmilta tavan tulla luokkaan kajauttaen: ”Mulle ei tullut mitään läksyä!” Mutta kun asiaa
tarkemmin tutkittiin, niin ainahan jotain löytyi. Ja
suomen kielen harjoittelua esimerkiksi kirjaa lukemalla oli aina tarjolla.
Perusperiaate läksykerhoissa on, että yhdellä ohjaajalla on kerrallaan pari lasta, joiden kanssa
luetaan läksyosuudet ja sitten annetaan apua kotitehtävissä. Koko ajan pyritään opettamaan omatoimiseen läksyjen tekoon kotona. Kaikenlainen

Afrikan tähteä pelaamassa
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tuskelloa. Yllätyksenä meille kaikille ”oikeat” Onneli ja Anneli olivat paikalla markkinoimassa filmiä.
Ja niin otettiin valokuvia julkkisten kanssa. Ennen
bussimatkaa kotiin kävimme kanahampurilaisella
Hesellä. Käynti elokuvissa, josta kaikki mukanaolijat varauksetta tykkäsivät, oli kaikille lapsille ensimmäinen kerta. Myös bussilla matkustus oli uutta
usealle.

Kerran viikossa kaikki ala-astelaiset kokoontuvat
Humanaan yhdessä lukemaan ja kirjoittamaan. Jokainen heistä sai myös yksityistä ohjausta. Huomasimme, että kyllä tarvetta oli. Lasten uimakoulu- ja
leiriviikot verottivat osallistujia ja jo niiden aikana
suomenkielisiä sanoja oli kadonnut. Keskenäänhän
lapset puhuvat vain arabiaa, samoin luonnollisesti
kotonaankin. Englantia harrastimme kolmen tytön
kanssa kaksi kertaa viikossa. Panostimme oikeaan
ääntämiseen ja kieliopin aukkojen kertaamiseen
harjoituksin. Tyttöjen korkeaa motivaatiota ja intoa on pakko ihailla. Kaksi kuutosluokalle menevää
poikaa, joita kirjojen lukeminen ei olisi voinut vähempää kiinnostaa, luki innolla kesän aikana Annin
johdolla Kapteeni Nemoa.

Suomea, englantia ja sammakkoa
Kevätlukukausi meni jo melkein rutiinilla. Ja kesän
lähestyessä alkoi itää ajatus jatkaa ainakin oppilaiden suomen kielen taidon ylläpitämisestä jossain
muodossa. Kun vielä yhdessä Koivuhaan koulun opettajien kanssa keskusteltiin suomen kielen
taantumisesta kesän aikana, ja kun he suhtautuivat myönteisesti hankkeeseen toimittaen meille
opetusmateriaalia kesäksi, päätettiin jatkaa kerhotoimintaa kevyesti nimellä Kesäläksyt. Yläasteen
tytöt olivat toisaalta pyytäneet meiltä sparrausapua englannin kielessä, joten yhdistimme tämänkin Kesäläksyihin. Kolme läksykerhotätiä osallistui
aktiivisesti koko kesän kestäneeseen kerhoon;
kaksi oli mukana ajoittain. Lapsia oli nyt 15.

Ihan oma harrastuskin saatiin, kun isommat tytöt
halusivat oppia uimaan. Lämpimiä kesäpäiviä riitti
ja useamman kerran oltiin pienellä joukolla meressä. Yksi tytöistä oppi oikeasti uimaan sammakkoa,
ja voi sitä riemua! Sen jälkeen olikin vaikea saada
muita palelevia, mutta sitkeitä uimaoppilaita pois
vedestä.
Nyt kolmas läksykerhojen lukuvuosi on alkamassa.
Meitä ohjaajia on nyt seitsemän ja lapsia
nyt 15. Uudet Nauvossa asuvat neljä oppilasta tulevat läksykerhoon myöhemmin.
Lisää ohjaajia kyllä tarvitsisimme! Varsinkin yläasteelle, missä läksyjä on entistä
enemmän ja neljä tyttöä on kolmella eri
luokalla; ohjaajia on nyt kaksi. Läksykerhon ohjaaja ei tarvitse mitään erityisosaamista. Suomen kielen taito, avoin mieli ja
maalaisjärki riittävät. Tämä vapaaehtoisen
toiminnan muoto sopii niin eläkeläiselle,
opiskelijalle, kuin työttömällekin. Pari tuntia viikossa energisten lasten kanssa ja se
ilo, kun huomaa miten lapselle uusi asia
valkenee vaikeassakin tehtävässä, antaa
ihmeen paljon hyvää mieltä.
Niin, olemme taas syksyllä viemässä kesäläksykerholaiset leffaan. Nyt odotamme Bio Sydvestin antia – josko tänne tulisi
sopiva, suomeksi dubattu elokuva. Aladdinia odotetaan kovasti…

Elokuvissa, marraskuu 2018

Röda Korsets skolprogram som hjälp för avdelningarna
Röda Korset erbjuder kostnadsfria läromaterial för grundskolor och skolor på andra stadiet.
Flera av läromaterialen lämpar sig även för att
användas inom avdelningarna.

Många av läromaterialen passar även till annat än
skolbruk, till exempel på ungdomskvällar. Materialet
“Även krig har regler” har nu förnyats i digital form –
ta gärna en titt på materialet!

Huvudteman i Röda Korsets läromaterial är global
fostran, första hjälpen och hälsa, jämställdhet, välmående och vänskap samt krigets lagar.

Bekanta dig med materialet här:
rodakorset.fi/skolor
Ytterligare information:
Johanna Korkeamäki, koordinator för skol- och
läroanstaltsamarbete, tfn 040 635 4368

De högklassiga materialen har fått tack – enligt en
enkät som utfördes våren 2019 ansåg till och med
86 procent av lärarna som hade använt Röda Korsets läromaterial att materialet var nyttigt.
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Trygghet i vardagen
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Rimón - Kort och gott om mej själv!
Jag heter Eric Rimón, 22 år gammal och
läser till socionom på Novia Yrkeshögskola i Åbo. Under mars månad fick jag praktisera på Röda Korset i Åbolands distrikt
och driva gummiskolan i Åbotrakten. Jag
ser rättvisan och jämställdhet som de
viktigaste värderingar som vi människor
behöver följa och ser alltid till att jag själv
följer dessa viktiga värderingar. Som en
blivande socionom kommer jag i framtiden jobba mycket med mångfaldsfrågor
och med integration som jag anser är jätteviktiga saker nu förtiden. Är väldigt social och ambitiös som person, försöker
alltid hitta det positiva och det som får
mej att skratta och må bra. Älskar jobba
med människor och tycker det är superviktigt att vi alla gör det tillsammans för
en bättre framtid för oss alla.

Tricksa inte till det!
Den riksomfattande Olycksfallsdagen äger
rum fredagen den 13 september.

Beställ även materialet för förhindrande av
olyckor till din avdelning från Röda Korsets
webbutik: rodakorsbutiken.fi.

I år är syftet med den riksomfattande kampanjen att i synnerhet få män att fundera på hur
risktagning kan leda till olyckor hemma, i arbetet och i trafiken. Röda Korset ansvarar för att
förverkliga temadagen i samarbete med andra
aktörer inom nätverket av olycksförhindrande.

Ytterligare information:
Planerare Saara Aakko,
tfn 040 480 6973
tapaturmapaiva.fi

Din avdelning kan delta i kampanjen på
följande sätt:
1.

Ordna ett evenemang för att förhindra fallolyckor. Anvisningar för hur man kartlägger
risken för fallolyckor hittar du på RedNet
rednet.punainenristi.fi/node/55140.

2. Dela ut checklistor för hemmets säkerhet.
Med hjälp av listan kan alla snabbt kartlägga det egna hemmets risker.
3. Informera om vardagens trygghet och förhindrande av olyckor på sociala medier
med hashtaggen #tapaturmapäivä. Du hittar bland annat kampanjvideon, material
som kan delas och ett webbtest på adressen tapaturmapaiva.fi.
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Internationellt hjälparbete

Förberedande arbete på hotellet med Tiina Jakonen.

Philippines - the University of Disasters
Upplevelser av mitt första delegatuppdrag i Filippinerna
ANNALENA SJÖBLOM, text och bild

Fredagen 5.4.2019 fick jag ett mejl av Kalle Löövi, chef för Finlands Röda Kors Internationella enhet om ett administrativt
delegatuppdrag i Filippinerna. Uppdraget
handlade om att internt utvärdera samarbetsprojektet mellan Filippinska och Finländska Röda Korset som pågått sedan
2006.

renhet från den internationella sidan. Min styrka däremot sades vara långa erfarenheter av
Finlands Röda Kors, nationella verksamhet, både
som frivillig och anställd - vi var ett bra team!
Efter den 17 timmar långa flygresan var vi i Manilla, Hotel City Garden Grand som är beläget i
Makati området i staden som har 20 miljoner invånare. Följande dag var söndag och vi hade hela dagen på oss att förbereda vårt uppdrag. Vi
läste bakgrundsdokument, gjorde ett frågebatteri till alla som vi skulle intervjua och planerade
vårt arbete. Arbetet utfördes i hotellets restaurang och takterrass på 32:a våningen med utsikt
över Metro Manilla.

Jag funderade två minuter och svarade att jag
var intresserad. Efter det här gick det undan. Läkarbesök, vaccinationer, internationellt körkort,
arbetsledighetsansökan och övriga arrangemang skulle göras innan avfärden 26.4. Egentligen var det så mycket att fundera på innan att
jag inte hann ägna en tanke åt själva uppdraget
innan jag satt i flyget med min kollega Tiina Jakonen, som jag intensivt skulle jobba med under
de kommande två veckorna.

Uppdraget var alltså att evaluera samarbetsprojekt inom katastrofhjälp med målsättning
att båda parterna skulle lära sig av varandra.
Projektet hade fyra fokusområden: logistik, IT/
telecom, 10 K camp och UDRR (Urban Disaster
Risk Reduktion). En delegat från Finland med
logistik som fokus var stationerad i Filippinska
Röda Korsets huvudkontor. Inom IT/Telecom
hade finska delegater gjort kartläggningar och
gett förslag på bättre telekommunikation ifall

Tiina Jakonen är hemma från Uleåborg och vi är
jämngamla. Hon har varit på otaliga internationella uppdrag för Röda Korset, både i katastrofområden, jobbat ett år i Swaziland samt utfört
motsvarande evalueringsuppdrag. Jag hade tur
som fick en likasinnad vän med en enorm erfa-
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kunde man tyvärr nästan inte vara. Trafiken var
också en upplevelse och mycket livlig. I gathörnen stod ofta trafikdirigenter som skickligt
viftade till vem som fick köra och vart, jag var
fascinerad av deras arbete.

det nationella nätet brister. 10 K camp handlar
om att bygga evakueringsläger för 10 000 personer. Gemensamma utbildningar har hållits i
både Finland och på Filippinerna för delegater
och lokala rödakorsare. UDRR handlar om att
minska riskerna för katastrofer i urbana förhållanden. Här hade samarbete med de lokala
myndigheterna i Manilla gjorts, där tex områden för evakuering kartlagts.

Eftersom vi bara åkte mellan hotellet och huvudkontoret i stadsdelen Mandaluyong ville vi
se något av det lokala rödakorsarbetet och de
vänliga chefen för logistikenheten Noel Delos
Santos och lagerchefen Wilson Alegado visade
oss ett av logistikcentren i Manilla, inte långt
från huvudkontoret. Hallarna bestod av mest
non-food produkter som olika Röda Kors nationella föreningar donerat.

Vår uppgift var att gå igenom dokument och
intervjua ett 30-tal personer som varit involverade i projektet under de fyra senaste åren
samt skriva en rapport. Allt detta skulle ske på
två och en halv veckor, varav två veckor skedde i Manilla. Vi fick hjälp av en anställd i det Filippinska Röda Korset, Denise Avelino, med att
pricka in klockslag för intervjuer och hon var
till stor hjälp också med att formulera frågorna. Hon var chef för monitorering och evaluering för många samarbetsprojekt med olika
finansiärer som Filippinska Röda Korset har.

Filippinska Röda Korset
Filippinska Röda Korset är en stark välorganiserad organisation. De har en mycket stark roll
i samhället genom att de erbjuder ambulansverksamhet, räddningsverksamhet, blod- och
dialystjänst. De räknar sig har en miljon frivilliga i landet med 94 miljoner invånare på 7 000
öar i västra Indiska oceanen.

Intervjuerna var givande och jag har 33 sidor
anteckningar från dem! Vårt mål var att skapa
förtroende med personerna, så att vi verkligen
fick ärliga svar på hur samarbetet gått. Här tror
jag vi lyckades.

På grund av det geografiska läget drabbas landet av alla typer av katastrofer årligen. Jordbävningar, tyfoner, översvämningar, torka,
epidemier och konflikter är orsaken till att Filippinska Röda Korset ständigt har respons
(hjälpaktioner) och återuppbyggnad i någon
del av landet. Därför kallas Filippinerna för
Universitetet för katastrofer där delegater från
olika delar av världen kan komma och lära sig
jobba på fältet. Det här är också en orsak till
varför Finlands Röda Kors är intresserad av att
ha bilateralt samarbete, dels för att vara närvarande då det händer och för att kunna skicka
praktikanter (trainees) för att lära sig.

Många intervjuer gjordes också per skype till
Bangladesh, Mombasa, Kuala Lumpur och Finland. Den slutliga rapporten blev färdig två dagar efter att vi kom hem.
Vi arbeta i stort minst tio timmars dagar under hela vår vistelse där. Vår rekreation gick ut
på att äta gott på kvällen och ströva omkring i
köpcenter som var luftkonditionerade. På dagen steg kvicksilvret till över 40 grader, så ute

Jag var väldigt imponerad av huvudkontorets
Operation Room, som var bemannat 24/7 och
följde med operationer i landet och styrde ambulansverksamheten. Rummet var fyllt med
dataskärmar av olika storlekar och några stora
skärmar för att upprätthålla situationsbild och
följa med läget i de drabbade områden.
Intressant var också att vid större olyckor kom
ofta organisationens ordförande och ledde hela operationen. Ordförande Dick Gordon är en
högt uppskattad person av alla anställda och
frivilliga och brinner för Röda Korset och hjälparbetet. Tyvärr hade vi inte möjlighet att träffa honom.
Filippinska Röda Korsets beredskap är uppbyggt på samma sätt som i Finland, även om

Finländska delegaterna framför en mobil omvänd osmosanläggning för att framställa rent dricksvatten, donerad av Israeliska Röda Kristallen.
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Inne i Operation Room

våra ”katastrofer” är av olika storlek och natur. Beredskapen är viktig och responsen sker
omedelbart, varefter återuppbyggnaden börjar.
I denna helhet talas också om det förebyggande arbetet om att minimera riskerna. Dethär är
nytt och tex program som forecast based finacing (artikeln av Mikaela Södergård i Här och
Nu 2/2019) är en del av detta.

Även om kriser präglar det Filippinska Röda
Korset har de också annan verksamhet så som
förebyggande hälsoprogram, vänverksamhet
och en del infrastödande program samt skolsamarbete. Allt är mycket likt oss och antagligen i hela rörelsen runtom i världen.
Min Röda Korsvärld öppnade sig på ett helt
nytt sätt under uppdraget. Jag fick konkret se
hur Internationella Federationen jobbar med
en nationell förening, ICRC:s (internationella
Röda Kors kommitténs) närvaro då landet har
interna konflikter och samarbetet mellan de
många nationella föreningarna som ännu var
närvarande i Filippinerna för att stöda det lokala Röda Korset efter den förödande tyfonen
Hayan 2011.

Allt mer går också återuppbyggnaden ut på att
donera pengar till de drabbade, så att de själva kan bygga upp sitt liv och sin by igen. I delegatvärlden talas det om Cash och kräver en
hel del systematik för att förverkligas. Bland
annat används KoBo informationsuppsamlingssystemet som är detsamma som vi har använt
i evakueringsövningar. Jag blir glad av att hitta
likheter till våra system i stora världen och är
priviligierad att kunna delge detta med er.

Jag vill tacka alla er som gav mej denna möjlighet, arbete var intensivt men givande och mina bästa minne är alla de människomöten som
jag fick uppleva i Röda Korsets tecken. Vi är olika men ändå så lika!

Always First, Always ready, Always there (alltid
först, alltid redo, alltid på plats) är Filippinska
Röda Korsets slogan då det gäller beredskapen. I vår splittrade skärgård kan vi också använda samma uttryck.

Apply to the IMPACT course
To become a Finnish Red Cross aid worker
(delegate) and join our delegate reserve,
you need to apply to the IMPACT course,
which is held usually twice every year.
We receive applications continuously and
all applications that reach us by the day
mentioned below as the deadline are
considered for the next training.
Next IMPACT course: 5.-11.10.2019, Nynäs
Read more:
https://rednet.punainenristi.fi/node/14716
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