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Startpaket
Frivilligverksamhet inom humanitär rätt

Verksamhetsformer 

• Gruppverksamhet
• Rollspel
• Diskussionsevenemang och seminarier
• Offentliga jippon/mässevenemang
• Exkursioner
• Läroanstalt- och andra besök
• Emblemjakt

Utbildning

• Grundkurser i humanitär rätt
• Fortsättningskurser i humanitär rätt
• Promo-utbildning i humanitär rätt
• Utbildareutbildning i humanitär rätt

Gruppverksamhet

Gruppverksamheten i humanitär rätt erbjuder mångsidiga verksamhetsmöjligheter inom 
humanitär rätt till frivilliga. Målet med verksamheten är att sprida och dela information 
om humanitär rätt- såväl till gruppen som större publiken.

Inom gruppverksamheten kan man t.ex. ordna bio- och spelkvällar (brädspelet- Även krig 
har regler) sakkunniglektioner eller diskutera böcker inom ämnesområdet. 

Så här kan man börja
Verksamheten för humanitär rätt passar till alla som är intresserade av världens situa-
tion, Röda Korsets arbete i konfliktsituationer samt påverkansarbete och dissemina-
tionsarbete gällande humanitär rätt. Kontakta personen som ansvarar för humanitär 
rätt i distrikten och fråga om lokala verksamhetsgrupper eller be hjälp för att dra igång 
verksamheten i din egen avdelning.
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Rollspel

Syftet med rollspelen inom humanitär rätt är att ge deltagarna möjlighet att genom egna 
upplevelser bekanta sig med humanitära och etiska problem i krig. Den egna upplevelsen 
ökar förståndet för konfliktdrabbade och särskilt för flyktingar. Man kan antingen spela 
den längre versionen (ca. 1 dygn) eller den kortare versionen (ca. 4–8 timmar) av roll-
spelet Mitt i konflikten.

Så här kan man börja
Röda Korsets centralbyrå med ledning av ungdomsteamen producerar/översätter rollspe-
len som gruppen för humanitär rätt kan leda. Spelens målgrupper är ofta ungdomar och 
unga vuxna. Fundera över vem som kunde spela (t.ex. avdelningens ungdomar, scouter, 
lägergruppen). Kontakta centralbyråns rådgivare för humanitär rätt och/eller personen 
som ansvarar för humanitär rätt i distriktet och för saken tillsammans vidare.

Diskussionsevenemang och seminarier

Gällande aktuella internationella ärenden kan det ordnas diskussionsevenemang och 
seminarier där sakkunniga inom olika branscher diskuterar teman i anknytning till kon-
flikter och humanitär rätt från olika synvinkel. Syftet är att erbjuda ett forum där grup-
pens medlemmar och andra människor kan samlas och höra intressanta och sakkunniga 
åsikter och diskussion.

Så här kan man börja
Universitet och andra läroanstalter är ideala platser för diskussionsevenemangen. Alter-
nativt kan man ordna diskussionsevenemanget som en del av en föreläsningsserie som 
ordnas till exempel vid arbetarinstitutet.

Möjliga föreläsare är professorer, Röda Korsets delegater, forskare, journalister eller till 
exempel tjänstemän. Man kan också ordna diskussionsevenemanget med intresserade 
”lekmän”. Det lönar sig att avdelningen som ordnar diskussionsevenemanget eller semi-
nariet kontaktar både personen som ansvarar för humanitär rätt i distriktet och central-
byråns rådgivare för humanitär rätt.

Offentliga jippon och mässevenemang

Under mässor eller till exempel jippon under Rödakorsveckan kan gruppen för humanitär 
rätt göra reklam för Röda Korsets verksamhet för utomstående. Genom jippon informe-
ras det om grundreglerna för humanitär rätt och varför särskilt Röda Korset talar om hu-
manitär rätt. Genom jippon försöker man också värva nya medlemmar och marknadsföra 
gruppens andra metoder för humanitär rätt, därutöver ökas synligheten för gruppen och 
Röda Korsets verksamhet för humanitär rätt. Ett jippo kan t.ex. vara en tyst demonstra-
tion för krigets offer där deltagarna ligger stilla 10–15 minuter. Var tionde deltagare har 
en kamouflagedräkt. Detta berättar att över 90 % av krigsoffren är civila.

Så här kan man börja
Fundera i avdelningen på hurdant jippo ni vill ordna och när det lönar sig att ordna den 
(t. ex. under Rödakorsveckan). Behöver ni många deltagare i jippot? Kontakta lokala 
skolor och läroanstalter och ta reda på samarbetsmöjligheterna med andra avdelningar-
na. Färdigt material för t.ex. Tysta demonstrationen för krigsoffer fås från centralbyråns 
rådgivare för humanitär rätt eller distriktets person som ansvarar för humanitär rätt.
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Exkursioner

Gruppen kan antingen ensam eller tillsammans med andra frivilliggrupper organisera ett 
besök eller en resa till något ställe i anknytning till humanitär rätt eller konflikter. Möjliga 
besöks- eller resmål är t. ex logistikcentret i Kalkku, Solferino, försvarsmakt, utrikesmi-
nisteriet, Rehabiliteringscentret för torterade och mottagningscentraler. 

Så här kan man börja
Det lönar sig att koordinera besöken tillsammans med centralbyrån eller distriktet som 
ger stöd för att ordna dessa. 

Läroanstaltbesök och andra besök

Utbildarna inom humanitär rätt kan hålla föredrag om något enstaka tema inom huma-
nitär rätt exempelvis om specialskydd för barn. Alternativt kan det gälla grundreglerna 
inom humanitär rätt då syftet är att endast bekanta publiken med de mest centrala 
rättsreglerna i krig. Teman inom humanitär rätt kan förverkligas som en del av större 
evenemang såsom Röda Korsets Röda Rappet-evenemang.

Så här kan man börja
Ta reda på ditt områdes utbildare inom humanitär rätt med din avdelning, distriktsbyrå 
eller centralbyrån. Det lönar sig att kontakta distriktets planerare för ungdomsverksam-
heten då man koordinerar skolbesök.

Emblemjakt

I emblemjakten söker deltagarna bilder på användning av skyddsemblemet t.ex. i  ut-
bildningsutrymmen. Deltagarna bör fundera över om emblemet har använts på rätt sätt 
på bilderna. Emblemjakten kan förverkligas t.ex. på en gruppkväll eller på grundkursen. 
Uppgiften kan också förverkligas på avdelningens eller distriktets planeringsdag. Innan 
man börjar emblemjakten lönar det sig att minst gå igenom de allmänna principerna om 
emblemets användning.

Så här kan man börja
Kontakta centralbyråns rådgivare inom humanitär rätt som ger dig anvisningarna och 
materialet för att förverkliga emblemjakten.
 

Vem kan hjälpa

Stöd och hjälp för att ordna verksamhet inom humanitär rätt fås av avdelningens promo 
eller utbildare för humanitär rätt, personen som ansvarar för humanitär rätt i distriktet 
eller centralbyråns rådgivare för humanitär rätt.

Då man arbetar med ungdomar kan man få stöd också från centralbyråns och distriktets 
planerare för ungdomsverksamheten och ungdomssekreterare.
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Finansiering

Man kan reservera pengar för verksamheten för humanitär rätt i avdelningens budget. 
Man kan också söka understöd från utomstående finansieringskällor för att dra igång 
verksamheten. T. ex. OK-opintokeskus stödjer organiserande av utbildningar, under 
29-åriga unga kan få stöd från Folke Bernadottes minnesfond till studieresor utomlands 
och internationell verksamhet.

Material

Från distriktet, centralbyrån och på nätet får man material och råd och tips för verksam-
heten inom humanitär rätt. Nyttigt material för att planera och få idéer för verksamheten 
och kurser finns åtminstone på följande webbsidor:

• Internationella rödakorskommittén www.icrc.org
• Finlands Röda Kors sidor för humanitär rätt, www.humanitaarinenoikeus.fi 

Övrigt material
• Brädspelet Även krig har regler
• Broschyren Emblem som skyddar


