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Røde Kors’ høringssvar på udkast til Udkast til Politik om frivillighed og medborgerskab

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar på Region Syddanmarks udkast til Politik
om frivillighed og medborgerskab. Røde Kors er i kraft af vores mange lokalafdelinger i regionen til
stede i mange gode og givtige samarbejder med regionens medarbejdere og enheder. Det sker bl.a. i
forbindelse med vores aktiviteter ift. patientstøtter på sygehusene, pårørendestøtter, vågetjeneste for
døende, besøgstjeneste og aktiviteter på psykiatriske afdelinger mv.
Glædeligt med politisk fokus på frivillighed
Røde Kors finder det generelt glædeligt, at Region Syddanmarks politikere sætter fokus på samarbejde med civilsamfundet med en fornyelse af regionens frivilligstrategi fra 2015.
Civilsamfundet er en vigtig brik i velfærdssamfundet, der – i samspil med offentlige myndigheder –
kan skabe positiv forandring for syge og sårbare mennesker. Det kræver tæt dialog, samarbejde og
prioritering fra begge parter, og her er en politik med konkrete pejlemærker et vigtigt udgangspunkt.
Positivt med fokus på sammenhæng og lighed i sundhed
Særligt i forhold til de svære systemovergange (f.eks. fra sygehus til eget hjem) og i forhold til samfundets mest sårbare og udsatte mennesker, spiller frivillige tilbud en vigtig rolle. Vi sætter derfor
pris på, at politikken specifikt fokuserer på sammenhængende patientforløb, tværsektorielt samarbejde og på at understøtte lighed i sundhed.
Røde Kors kan også bakke op om politikkens fem hovedbudskaber, ligesom vi ser positivt på planerne
om frivilligkoordinatorer på alle sygehuse og på socialområdet. Det er vores erfaring, at det kræver
lokalt indblik, relationer og ikke mindst arbejdstid på begge sider at koordinere mellem offentlige
myndigheder og civilsamfund.
Skriv frivillige sociale organisationer i politikken
Vi undrer os imidlertid over politikkens beskrivelse af frivillige aktører, der – som vi læser det – inkluderer patientforeninger og frivillige, der ikke hører til en forening, mens frivillige sociale organisationer, som eksempelvis Røde Kors, ikke nævnes.
Vores mangeårige erfaring med frivilligt arbejde viser, at forankringen af det frivillige arbejde i en forening har en række væsentlige kvaliteter i forhold til både den frivilliges motivation og fastholdelse,
borgerens udbytte af det frivillige arbejde og civilsamfundets udvikling i det hele taget. Samtidig har
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Røde Kors, som beskrevet indledningsvist, mange aktiviteter i og med regionen allerede.
Vi opfordrer derfor til, at frivillige sociale organisationer skrives direkte ind i Region Syddanmarks politik om frivillighed og medborgerskab på linje med ’patientforeninger’ og ’frivillige, der ikke er tilknyttet en forening’. Alternativt at man nøjes med at bruge ordet ’civilsamfund’, som dækker over alle frivillige former uanset tilhørsforhold og organisering. Røde Kors står naturligvis til rådighed i forhold til
uddybning af ovenstående.

Med ønske om et fortsat godt samarbejde!

Anders Ladekarl

Generalsekretær
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