Nätverket På Flykt Umeå
Föreningar och näringsliv för humanitet och respekt
i samverkan med Röda Korset.
Syfte
På Flykt Umeå är ett nätverk av föreningar som delar ett gemensamt mål i fråga om att skapa
långsiktigt och hållbart bemötande av personer som av olika skäl söker trygghet i Umeå.
Nätverket ska verka för ett behovsinriktat och respektfullt mottagande. Röda Korsets
grundprinciper gällande humanitet, opartiskhet, neutralitet och frivillighet (se nedan) fungerar
som vägledning i arbetet. Nätverket ska fungera som en plattform för utbyte av erfarenheter,
kunskap och samordning av eventuella gemensamma aktiviteter. Ett viktigt ändamål med
nätverket är att samla in ekonomiska medel som fungerar som en resursförstärkning till de
medel som redan finns att söka via andra kanaler. Anslutna föreningar erbjuds att söka
ekonomiska medel för att möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Dessa kan sökas via Umeå
kommuns föreningsbyrå, nätverkets insamlade medel eller via andra bidragsgivare.

Åtagande
Föreningar har möjlighet att ansluta sig till nätverket och dessa anmäler intresse via Röda
Korset Umeåkretsens hemsida: www.umeakretsarna.se . Vad gäller trossamfund kan enskilda
församlingar ingå i nätverket. Riksorganisationer och olika lokala näringsidkare uppmuntras
att stödja nätverket. Umeå kommun fungerar som samverkanspartner.Om aktiviteter utförs
gemensamt skapas dessa inom ramen för föreningarnas intressen och genomförs sedan av
enskilda personer i uppdrag.
Röda Korset Umeåkretsen har en huvudroll i koordineringen av nätverket, och uppmuntrar
andra goda initiativ som kan fungera som ömsesidigt förstärkande. Röda Korset Umeåkretsen
är sammankallande till samverkansmöten samt ansvarar för att minnesanteckningar eller
annan relevant information finns tillgänglig i förekommande fall. Viktigt att poängtera är att
föreningar inte går miste om andra möjligheter, eller förfördelas av Umeå fritids
föreningsbyrån, om dessa väljer att inte delta i nätverket.
Nätverket är till för föreningar som aktivt strävar efter att finna nya eller bredare lösningar
kring målgruppen utöver det som föreningen redan i nuläget arbetar med. Allt befintligt
föreningsarbete kan även fortsättningsvis kanaliseras till föreningsbyrån.
Deltagande aktör förbinder sig:
• Att arbeta för en inkluderande kommun med utgångspunkt utifrån målgruppens
behov.
• Att aktivt sträva efter att skapa verksamhet utifrån humanitet och respekt.

• Att skicka en föreningsrepresentant till samverkansmöten.
• Föreningsrepresentanten bidrar med relevant information från den egna
•

föreningen och verkar för en god och respektfull kommunikation mellan
parterna.
Att representanten ansvarar för att vid varje enskilt möte ta emot information
och sprida den vidare till den egna föreningen.

Organisation
Nätverket På Flykt Umeå leds av en styrgrupp med representanter från Röda Korset
Umeåkretsen och Medborgarskolan i Umeå samt en representant från övriga nätverket.
Styrgruppens roll är att identifiera fokusområden, organisera möten och fatta övergripande
beslut om tilldelning av insamlade medel. Nätverkets operativa arbete koordineras av Röda
Korset Umeåkretsen och utförs av enskilda volontärer som åtar sig personliga arbetsuppdrag.

Övrigt
Insamlade medel förvaltas av Umeåkretsen av Svenska Röda Korset utifrån den inriktning
som styrgruppen för På Flykt Umeå beslutar.

Vägledning i arbetet inom nätverket På Flykt Umeå: Röda Korsets
grundprinciper (5 av 7)
Humanitet
Röda Korset arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande och utgår alltid från den
drabbades behov. Målet är att skydda liv och hälsa och att värna respekten för
människovärdet. Röda Korset 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. Röda Korset 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,
utan är neutrala för att bevara människors förtroende.
Självständighet
Röda Korset är en självständig förening. Som nationell rödakorsförening hjälper Röda Korset
staten på det humanitära området. Men föreningen ska behålla ett oberoende som gör att
denna 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 föreningen inte har några egna intressen att tillgodose.

