
 

 

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. Vi hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Vær med. Sammen gør vi en verden til forskel. RødeKors.dk 
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DET VIL VI 

 
Den danske befolknings 

opbakning til Røde Kors’ 

internationale arbejde er 

afgørende for, at vi kan handle 

på de behov, vi ser. Vi arbejder 

for, at alle Røde Kors frivillige 

engagerer sig i det internationale 

arbejde. 
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Kom i gang med AIA 
 

Der er mange muligheder for at 

engagere sig i AIA. Tag en snak i 

bestyrelsen om hvordan i kan 

bakke op om det internationale 

arbejde.  

Læs mere i Idékataloget- Idéer 

til internationale aktiviteter i 

afdelingerne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bliv engageret i Røde Kors’ 

internationale arbejde 

Din afdeling kan engagere sig i AIA 

på flere forskellige måder: i kan 

støtte et af vores 15 

venskabsprojekter eller arrangere 

udstillinger og foredrag om det 

internationale Røde Kors-arbejde i 

jeres lokalområde samt meget 

andet. 

 

Støt et venskabsprojekt 

Venskabsprojekterne er et tilbud til 

alle lokalafdelinger, som ønsker at 

støtte konkrete udviklingsprojekter, 

der gennemføres af Røde Kors i 

Danmark og et partner Røde 

Kors/Halvmåne selskab.  

 

I kan støtte et eller flere af vores 

venskabsprojekter i Afrika, Asien og 

Mellemøsten. Du kan læse en 

detaljeret projektbeskrivelse for 

hvert projekt på mitrødekors.dk.  

 

Projekterne spænder vidt ift. 

aktiviteter: katastrofeforebyggelse, 

sundhed, psykosocial støtte, sanitet, 

fødevaresikkerhed, udvikling af 

lokalafdelingers kapacitet etc. 

 

Hovedformålet med 

venskabsprojekterne er at yde 

konkret bistand til udsatte 

befolkningsgrupper og skabe 

udvikling i venskabslandets lokale 

Røde Kors-selskab.  

 

Når i støtter et 

venskabsprojekt får i: 

 Et officielt venskabscertifikat og  

plakater til afdelingen 

 Nyheder om projektet på 

mitrødekors.dk 

 Foredragsholdere, der fortæller 

om venskabsprojektet, kan 

inviteres på besøg 

 

 

 

AFDELINGERNES INTERNATIONALE ARBEJDE 

DET GØR VI 

 

AIA fungerer som et bindelede 

mellem det nationale og det 

internationale arbejde.  I AIA 

arbejder vi med: 

 

 Venskabsprojekter 

 Studierejser 

 Frivillig-til-Frivillig samarbejde  

 Lokal katastrofeindsamling 

 Skoletjenesten 

 IHL formidling 

 Røde Kors Oplevelsen 

 Foredragsholdere 

 

KOM PÅ STUDIEREJSE MED 

RØDE KORS 

 

Alle, der er frivillige i Røde Kors i 

Danmark, kan ansøge om at 

deltage i en studierejse til et af 

venskabslandene.  

 

Som deltager skal du have lyst til 

at lave en betydelig formidlings- 

og oplysningsindsats om Røde 

Kors’ internationale arbejde før, 

under og efter studierejsen i egen 

afdeling, i lokalområdet og internt 

i Røde Kors. 

 

Er du interesseret i at deltage i en 

studierejse, skal du holde øje med 

mitrødekors.dk og information fra 

din egen lokalafdeling.  

Foto: Ingrid Nystrøm 
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BLIV FOREDRAGSHOLDER 

FOR RØDE KORS 

Som Røde Kors foredragsholder 

holder du foredrag om Røde Kors 

og de aktiviteter du er engageret 

i hos Røde Kors. Du kan holde 

foredrag om IHL, 

katastrofearbejdet, om dine 

oplevelser som 

studierejsedeltager mm.  

 

Du kan fx holde foredrag på en 

lokal skole eller en 

pensionistforening. Som 

foredragsholder får du en profil 

på rødekors.dk/foredragsholder  

START ET FRIVILLIG-TIL-

FRIVILLIG SAMARBEJDE 

I et frivillig-til-frivillig samarbejde 

er fokus at opbygge kapacitet og 

skabe udvikling i afdelingerne og 

blandt de frivillige, der indgår i 

samarbejdet. 

 

Samarbejdet er ligeværdigt og 

går begge veje, dvs. både I og 

gruppen af frivillige, som I 

samarbejder med, kan dele 

erfaringer og videreudvikle egne 

lokale aktiviteter.  

   

RØDE KORS OPLEVELSEN 

I kælderen af det nye frivillighus 

i København ligger Røde Kors 

Oplevelsen, som er en interaktiv 

udstilling med bla. Virtual reality, 

der giver et unikt indblik i Røde 

Kors’ arbejde.  

 

Som frivillig i Røde Kors’ 

Skoletjeneste, kan du blive 

frivillig-guide i oplevelsen og 

være med til at vise skoleklasser 

og foreninger rundt i Oplevelsen. 

 

Læs mere på 

rødekors.dk/oplevelsen  

LOKAL KATASTROFE-

INDSAMLING 

Ud over den årlige Røde Kors-

indsamling, kan Røde Kors 

beslutte at sætte en 

ekstraordinær indsamling i gang, 

når katastrofen rammer et sted i 

verden. 

 

Din afdeling kan være med til at 

samle penge ind i akutte 

katastrofesituationer ved at 

etablere et bredskab der står 

klar til at støtte Røde Kors’ 

indsamlingsaktiviteter når 

katastrofen rammer.  

BLIV SKOLEFRIVILLIG 

Som frivillig i Røde Kors’ 

Skoletjeneste arbejder du med 

formidling af vores 

undervisningsmateriale til 

skoleverdenen. 

 

I Skoletjenesten har vi 

desuden en 

henvendelsesaktivitet, hvor 

børn og unge kan få svar på 

spørgsmål til skoleopgaver 

omhandlende Røde Kors, 

katastrofe, flugt, nødhjælp 

mm.  

 

Som skolefrivillig kan du 

hjælpe med at besvare 

henvendelser fra skoleelever 

på e-mail og du kan holde 

oplæg om Røde Kors eller 

andre relevante temaer i fx 

forbindelse med en emneuge. 

 

For mere information: 

 

Du og din afdeling er altid 

velkommen til at kontakt os i 

AIA-teamet på 

mail: aia@rodekors.dk for 

sparring og information. 

 

Morten Schwarz Lausten 

Seniorkonsulent og teamleder 

molau@rodekors.dk 

 

Sofie Winther Thønnings 

Udviklingskonsulent 

sotho@rodekors.dk 

mailto:aia@rodekors.dk

