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Kære Medlemmer og Frivillige,

Nu er året snart gået, og derfor sendes I alle et stort ønske om en Glædelig Jul 
og et Godt Nytår fra vores Røde Kors afdeling her i Helsingør.

Det har været et år med mange udfordringer, og der har aldrig været mere brug 
for en indsats fra Røde Kors end nu, og det gælder både herhjemme og ude i 
verden. Vores arbejde herhjemme er naturligt meget påvirket af de krige og ka-
tastrofer, som finder sted i verden og som betyder, at den globale flygtningekrise 
er voldsomt stigende, og mange mennesker, blandt andet fra Syrien, kommer til 
Danmark for at søge beskyttelse.

Det er mennesker, som alle os andre, mennesker, der er flygtet fra alt det, de 
kender. Deres hverdag, deres hjem, venner og familie er efterladt, og ofte efter 
en lang og farefuld færd over bjerge og middelhavet står de så pludselig her og 
håber på at få lidt hjælp. Den hjælp vil vi i Røde Kors give vores gæster og bistå 
dem på alle måder. Men i arbejdet har vi ikke været alene. Mange af vore kolle-
ger i den humanitære verden og i civilsamfundet som Venligboerne har ydet en 
stor og direkte indsats og deres indsats er meget værdifuld. I Helsingør drøfter vi 
netop i disse dage, hvordan vore foreninger/organisationer kan bistå hinanden i 
arbejdet med at hjælpe og støtte hinanden i opgaverne.

Og det er lige fra at være parat til at hjælpe akut ved ankomsten til Danmark, 
hvor den umiddelbare hjælp er i form af mad, vand, førstehjælp og tøj, og bistå 
alle ved opståede krisesituationer, og hjælpe med det videre forløb. Vi er glade 
for, at det nu er lykkedes at etablere Røde Kors hjælpeområde på Københavns 
Hovedbanegaard, ligesom vi deltager i det danske beredskab og samarbejder 
med myndighederne om eventuelle operationel indsats.

Og i asylcentrene hjælper vi vores gæster med humanitær hjælp og medmen-
neskelig støtte og tilbyder uddannelse, information og prøver at skabe en tryg 
ramme om hverdagslivet, mens asylansøgerne venter på, at deres sag behandles 
af myndighederne.

Men desværre må vi forundres over flere lovgivningsmæssige stramninger, som 
er i modstrid med vores opfattelse af medmenneskelige hensyn. At sende flygt-
ninge i teltlejre, nærmest fratage dem muligheder for familiemæssige samførin-
ger, konfiskere værdifulde ejendele, afvise statsborgerskab og udvise veluddan-
nede integrerede flygtninge er enkelte af de udfordringer, som vi står overfor.
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Røde Kors generalsekretær Anders Ladekarl har for få timer siden i de sociale 
medier understreget vores holdning, og vores ufravigelige ønske om af fastholde 
vores værdigrundlag, der har overskriften MEDMENNESKELIGHED ved følgende 
opslag på FaceBook:

”Danske GRUNDVÆRDIER på spil og i spil. Flygtningestrømmene får store dele 
befolkningen til at støtte, at vi frarøver flygtninge deres sidste værdier, holder 
dem adskilt fra deres familier, fængsler børn og bosætter dem i teltlejre. Men 
det får også danskere til at finde venligheden frem, engagere sig som frivillige, 
donere tøj og penge, nægte at parere politikernes ordrer og vende ryggen til 
partier man har støttet hele sit liv. ”Danskheden” og vores humanisme sættes på 
en alvorlig prøve i disse år. Vi har brug for en samtale om Danmark i verden, om 
naivitet, værdighed og solidaritet. Og mange af de andre store problemer, der er 
så vigtige for Danmarks fremtid. Gid der var politikkere, der kunne gå i spidsen 
for den debat - jeg ser dem desværre ikke. debatten må gerne starte her - men 
venligst i en tone hvor vi lytter til hinanden, taler respektfuldt og akcepterer at vi 
ikke nødvendigvis er enige.”

Vi fastholder opgaven, som er At Hjælpe Sårbare.

Og det gør vi i Røde Kors Helsingør med flere og flere aktiviteter, som vi vil for-
tælle om i det nye år, men indtil da sendes I alle mange ønsker om en Glædelig 
Jul og et Godt Nytår.

Med de bedste julehilsener

Claus

_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør


