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Överenskommelse för frivilliga i Röda Korsets Ungdomsförbund 

Det här är en överenskommelse som gäller mellan dig som är frivillig i 

någon av våra verksamheter och Röda Korsets Ungdomsförbund. 

Denna överenskommelse gäller fram till det att du väljer att avsluta ditt 

uppdrag. 

• Jag har läst igenom, ställer mig bakom, och förbinder mig att följa 

Röda Korsets Policyhög och Röda Kors-rörelsens grundprinciper. Dessa 

finns att läsa på rkuf.se.  

• Jag har läst igenom, ställer mig bakom, och förbinder mig att följa 

Röda Korsets Ungdomsförbunds Tystnadslöfte. 

• Jag är medveten om kravet att uppvisa belastningsregister innan 

påbörjat uppdrag. Detta gäller för frivilliga över 15 år. 

• Jag går de utbildningar jag behöver för uppdraget. 

• Jag är medveten om att jag kan bli avstängd från mitt uppdrag om 

jag bryter mot denna överenskommelse. 

 

Tystnadslöfte 

Som frivillig möter jag barn och unga som tar emot stöd eller deltar i 

Röda Korsets Ungdomsförbunds olika aktiviteter. Varje frivillig i Röda 

Korsets Ungdomsförbund är bunden av en moralisk tystnadsplikt som 

innebär att vi inte för vidare information kring en enskild individs 

livshistoria eller levnadsförhållanden. Tystnadslöftet gäller även efter 

avslutat uppdrag.  

Undantag: Tystnadslöftet gäller inte vid interna samtal inom 

verksamhetsgruppen eller vid handledning. Dessa samtal ska ske 

respektfullt och i lämpliga slutna sammanhang. Tystnadslöftet gäller 

inte kränkningar som begås av frivilliga inom Röda Korsets 

Ungdomsförbund. Detta anmäls alltid till polisen. 

 

Genom att underteckna denna överenskommelse avger jag också 

tystnadslöftet. 
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Våra sju grundprinciper 

Röda Korset har sju grundprinciper som används över hela världen. De 

är en vägledning i det arbete vi gör. Som verktyg så kan de vara 

användbara för många olika typer av situationer, från ett lokalt 

dilemma till avvägningar vid stora internationella katastrofer. 

Humanitet 

Röda Korset skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats 

på slagfältet. Vi arbetar internationellt och nationellt för att förhindra 

och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och hälsa och att 

värna respekten för människovärdet. Vi främjar ömsesidig förståelse 

och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk. 

Opartiskhet 

Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, 

religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Vi arbetar uteslutande för 

att lindra människors lidande och att i första hand hjälpa de mest 

nödställda 

Neutralitet 

Röda Korset tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, 

religion eller ideologi. Vi är neutrala för att bevara människors 

förtroende 

Självständighet 

Röda Korset är en självständig förening. Som nationell 

rödakorsförening hjälper vi staten på det humanitära området. Men vi 

ska behålla ett oberoende som gör att vi alltid kan handla i enlighet 

med Röda Korsets principer. 

Frivillighet 

Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både 

givare och mottagare. Den frivilliga hjälpen får inte innebära att man 

ger avkall på kvaliteten. Med osjälvisk hjälp menas att vi inte har några 

egna intressen att tillgodose. 

Enhet 

I varje land får endast finnas en rödakors- eller rödahalvmåneförening. 

Den ska vara öppen för alla och den humanitära verksamheten ska 

omfatta hela landet. 

Universalitet 

Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla 
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nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar har samma 

skyldigheter och rättigheter att bistå varandra. 


