
 

 

 

Svenska Röda Korset erbjuder en kostnadsfri utbildning  

för civilsamhället, gode män till ensamkommande barn, kommunens 

mottagningshandläggare m. fl. 
 

Under de senaste åren, mellan 2014 och 2018 har 320 285 personer sökt asyl i Sverige. 

Majoriteten kom Syrien, Irak, Afghanistan, Statslösa och Eritrea. 

Svenska Röda Korset driver sedan flera år en rådgivningstelefon för migrationsrelaterade frågor. 

Telefonrådgivningen är ingången för alla ärenden som rör efterforskning, familjeåterförening, 

asylprocessen m.m. Under de senaste åren har vi märkt en kraftig ökning av antalet samtal från 

gode män till ensamkommande barn, kommunernas mottagningshandläggare, kuratorer och lärare 

inom SFI m. fl. Även antalet registrerade efterforskningsärenden, det vill säga ärenden där den 

som söker en familjemedlem träffat Röda Korset vid ett personligt besök och ett ärende initieras, 

har ökat markant. 

Människor som har förlorat kontakten med nära anhöriga på grund av krig, väpnad konflikt, grova 

brott mot mänskliga rättigheter eller migration, har enligt den internationella humanitära rätten, 

rätt att efterforska och återupprätta kontakten med dem samt rätt att återförenas med sin kärnfamilj 

när så är möjligt. För att säkerställa denna rättighet behöver grupper som kommer i kontakt med 

asylsökande och nyanlända migranter kunskap och utbildning. Svenska Röda Korset har därför 

under flera år utbildat grupper som möter asylsökande och nyanlända om Röda Korsets 

verksamheter. Efterfrågan är stor och under de senaste fyra åren har runt 2500 personer utbildats. 

Utbildningen ger också kunskap om Röda Korsets andra verksamheter som är relevanta för dessa. 

Under år 2019 har vi möjlighet att erbjuda kostnadsfria utbildningar över hela landet. Svenska 

Röda Korset erbjuder: 

▪ Ett kostnadsfritt utbildningspaket på tre timmar - för kursinnehåll se bilaga. 

▪ Experter som föreläsare på plats. 

▪ Utbildningsmaterial som kan använda som referensmaterial. 

För att detta ska vara möjligt krävs att en länsstyrelse/kommun/någon annan aktör tar ansvaret för 

det praktiska arrangemanget. Det vill säga: 

▪ Samordning mellan kommuner inom ett geografiskt område. 

▪ Ställa utbildningslokal till förfogande samt ordna fika och finnas på plats en timme innan 

utbildningen samt under själva utbildningen. 

▪ Bjuda in till utbildningen samt ta emot anmälningar och senast en vecka innan 

utbildningsdatumet meddela ansvarig på Svenska Röda Korset hur många som anmält sig. 

OBS: För att en utbildning ska hållas ser vi gärna att det är ca 15-20 anmälda en vecka innan 

utbildningstillfället. 

För mer information vänligen kontakta: 

Lena Yohanes, telefon 040-32 65 18, e-post: lena.yohanes@redcross.se  

mailto:lena.yohanes@redcross.se
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Röda Korsets utbildning tar upp vilka verksamheter, och vilket stöd, Röda Korset kan ge, 

nämligen: 

▪ Råd och stöd under asylprocessen 

▪ Verksamheter riktade till ensamkommande barn 

▪ Efterforskning av anhöriga 

▪ Rödakorsmeddelande 

▪ Intyg om fångenskap 

▪ Råd och stöd i familjeåterföreningsprocessen 

▪ Familjeåterföreningsresor 


