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Q&A – ’Brug for hinanden’ – sammen mod corona

Q: Hvorfor holder Røde Kors folkemøderne? Hvad er formålet?
A: Coronaepidemien er en svær tid for alle danskere. Men udsatte børn og unge, ældre, mennesker 
med handicap og sygdom samt andre sårbare mennesker er særligt hårdt ramt. Og mange, der før 
bevægede sig på kanten, er nu skubbet ud over og oplever mistrivsel og ensomhed.

Mange oplever negative følgevirkninger af nedlukningen af Danmark, og en række udsatte mennesker 
skal leve med fortsatte restriktioner i lang tid endnu.

Men vi ser heldigvis en opblomstring af engagement og lyst til at hjælpe og skabe nye former for fæl-
lesskab, og det skal vi handle på.

Derfor vil Røde Kors gerne samle civilsamfundet, engagerede danskere, virksomheder samt kommu-
ner og andre offentlige myndigheder for at finde løsninger for udsatte mennesker i en tid med corona. 
Ligesom vi sammen vil bygge videre på og øge det medmenneskelige engagement, som er vækket 
under coronakrisen til glæde for os alle både under en langsom genåbning af Danmark og i tiden ef-
ter.

Civilsamfundet spiller en kæmpe rolle – og sammen kan og skal vi gøre mere for dem, der oplever de 
største negative følger af coronaepidemien og dem, der ikke kan lukke op sammen med resten af 
Danmark. 

Q: Hvad ønsker Røde Kors at opnå med folkemøderne?
A: Røde Kors ønsker at sætte fokus på, hvordan vi bedst hjælper dem, der er udsatte under corona-
krisen. Det gælder både dem, der har udfordringer, der er blevet forstærket i den nye hverdag med 
corona-restriktioner, og det gælder alle dem, der før bevægede sig på kanten og nu oplever ensom-
hed og mistrivsel. Vi ved samtidigt, at der er stor lyst at hjælpe, og vi vil gerne øge det engagement 
og give konkrete handlemuligheder for engagerede danskere. 

Civilsamfundet spiller en afgørende rolle, når der skal diskuteres konkrete løsningsforslag, og når dis-
se forslag skal gøres til handling.

Folkemøderne vil derfor ende ud med et digitalt idékatalog over løsningsforslag til, hvordan vi hjælper 
dem, der er udsatte under coronakrisen. Der vil være ideer på flere niveauer, så der både bliver lagt 
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op til samarbejdet mellem foreninger, kommuner og institutioner, og så det er nemt for den enkelte 
dansker at gøre noget i de helt nære situationer.

Q: Er det forsvarlig at afholde fysiske folkemøder i den her tid?
A: Røde Kors sørger for at overholde og efterleve alle de restriktioner, retningslinjer og regler, som 
regeringen har meldt ud/melder ud i forbindelse med genåbningen.

Arrangementet er bygget op sådan, at vi overholder alle regler for afstand og antal af fremmødte. 
Møderne kommer til at foregå indendørs med 30-50 deltagere, så vi overholder myndighedernes re-
striktioner i forhold til forsamling. Derudover vil al forplejning vil være portionspakket og uddelt med 
værnemidler. 

Danskernes mentale trivsel er meget vigtig. Da vi kan afholde møde inden for myndighedernes ret-
ningslinjer, mener vi derfor, at vi kan forsvare at afholde møderne. Vi mener, det er vigtigt at finde 
løsninger for de udsatte målgrupper på tværs – og der er behov for, at disse løsninger bliver fundet 
nu. 

Q: Hvorfor afholder I ikke møderne som webinarer, som mange andre har gjort i den sene-
ste tid?
A: Under coronatiden oplever Røde Kors – som mange andre, at vi har taget mange digitale redska-
ber til os og har fundet ud af, at de har en værdi, som vi måske ikke havde set tidligere. Vi mener 
dog ikke, at digitale løsninger kan stå alene, når det handler om at bringe mennesker sammen med 
henblik på at åbne op for nye samarbejder og skabe gensidig inspiration til at engagere sig yderlige-
re. Derfor vil møderne både være fysiske og digitale således at vi sikrer, at flest muligt kan deltage til 
møderne, trods forsamlingsforbuddets begrænsninger.

Q: Hvor skal der afholdes folkemøder?
A: Røde Kors afholder i alt 15 folkemøder rundt omkring i Danmark. Folkemøderne vil besøge 12 for-
skellige danske byer, og i tre af byerne vil der blive afholdt to møder på én dag.

Derudover vil der være rig mulighed for at engagere sig digitalt både til møderne og før og efter mø-
derne. 
 
Q: Hvordan vil I finde løsninger til sårbare grupper, der ikke selv kan deltage på møderne? 
Ældre, folk med sygdom etc.?
A: Vi vil involvere folk fra de relevante målgrupper både før og under folkemøderne samt foreninger 
og organisationer, der repræsenterer de målgrupper, der skal findes løsninger for. 

Blandt andet vil enkelte fra målgrupper være med digitalt under møderne.  

Q: Hvordan er Røde Kors’ folkemøder finansieret?
A: Røde Kors arbejder på at få fondsmidler til finansiering af arrangementerne. Coop sponsorerer di-
verse in kind og stiller deres kanaler til rådighed. 

Q: Er folkemøderne udelukkende for Røde Kors?
A: Nej, Røde Kors arrangerer folkemøderne. Coop er samarbejdspartner. Vi ønsker at række bredt ud 
til foreninger, engagerede danskere og alle andre, der er interesseret i at være med til at idéudvikle 
på og diskutere løsninger for de relevante målgrupper.

Det gælder dermed alle dem, der allerede gør en masse for at tage hånd om sårbare målgrupper, og 
alle dem, der har gode ideer til, hvordan vi alle kan være med til at gøre det fremadrettet i en tid, der 
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fortsat er påvirket af restriktioner og utryghed i forbindelse med corona. Folkemøderne er således 
heller ikke afgrænset til at handle om de målgrupper, som Røde Kors har aktiviteter for. 

Q: Hvorfor er det Røde Kors, der skal tage initiativ til sådanne arrangementer?
A: Røde Kors har aktiviteter for mange af de danskere, der oplever negative følgevirkninger af cor-
onakrisen og for mange af dem, som i en tid fremover skal leve med fortsatte restriktioner. Vi har 
dermed indsigt i målgrupperne. Samtidigt oplever vi, at mange danskere gerne vil hjælpe. Formålet 
er at invitere alle gode og iderige kræfter indenfor for at diskutere, hvordan vi hjælper dem, der har 
brug for det. På den måde handler vi på de behov, vi oplever, samtidigt med at vi faciliterer et enga-
gement. 

Så Røde Kors er med til at sætte scenen, men engagerede danskere, civilsamfund, partnere og andre 
interessenter, der til daglig arbejder med børn og unge, ældre, folk med handicap samt andre udsatte 
målgrupper vil finde løsningsforslagene i fællesskab. 

Q: Regeringen har nedsat fire partnerskaber for udsatte under genåbningen, hvordan hæn-
ger det sammen med folkemøderne?
A: Social- og Indenrigsministeren og Sundheds- og Ældreministeren har nedsat fire nye partnerska-
ber for henholdsvis udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap samt ældre.

Partnerskaberne skal under hele genåbningen være med til at skabe tryghed og modvirke ensomhed 
og mental mistrivsel hos sårbare og udsatte grupper. Røde Kors deltager (som den eneste organisa-
tion) i alle fire partnerskaber, og vi er sammen med Red Barnet og Børns Vilkår udpeget som facilita-
torer for partnerskabet om udsatte børn og unge. En del af partnerskabernes fokus er at identificere 
udfordringer og behov. Med deltagelse i samtlige partnerskaber har vi i Røde Kors en unik mulighed 
for at skabe synergi til det arbejde, som finder sted i de ministerielt nedsatte partnerskaber. 

De udfordringer der identificeres i partnerskabsregi, skal informere folkemøderne, og danne grundlag 
for, at vi på folkemøderne finder løsninger og konkrete tilgængelige, og ikke mindst målgruppe rele-
vante, handlemuligheder for engagerede danskere i og udenfor organiseret regi. 

Q: Hvad indebærer Røde Kors’ samarbejde med Coop?
A: Røde Kors og Coop har et langvarigt partnerskab, som vi også aktiverer i forbindelse med folke-
møderne. Ligesom Røde Kors har Coop desuden en række frivillige og aktive, som ønsker at hjælpe 
og som kan være med til at udvikle konkrete handlemuligheder. Endelig ønsker Coop i samarbejde 
med Røde Kors at engagere flest mulige danskere i at finde løsninger og handlemuligheder til gavn 
for dem, der i den kommende er i risiko for at føle ensomhed og mistrivsel. Coop bidrager derfor med 
at få budskabet og det efterfølgende idekatalog ud via deres kommunikationskanaler.

Coop bidrager desuden med diverse in kind donation og medarbejderressourcer. 


