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Kære Medlemmer og Frivillige,

Som bekendt sluttede Røde Kors kampagnen SMID TØJET med et imponerende 
resultat. Der blev indsamlet 1.541 tons tøj, hvortil kommer et meget stort antal 
fra de mange butikker i COOP, som støttede op om indsatsen. Mit gæt er, at vi 
har fået omkring 10 mio. stykker tøj! Kampagnen satte også fokus på butikkerne 
over hele landet, og butikken i Stjernegade fik mængder af sække ind fra borger-
ne i Helsingør, der støttede op. Det var rigtig godt, og vi er både glade og stolte 
over de mange muligheder, der nu er givet os.

Tøjet bliver jo omsat til penge, og mange af disse midler bliver brugt til at hjælpe 
flygtninge, både herhjemme og ude i verden. 

Vi er nu vidne til en global flygtningekatastrofe, hvor mere end 50 millioner men-
nesker er på flugt. Bag hver flugt gemmer der sig en menneskelig tragedie og en 
udfordring til verden om at hjælpe. Derfor har Røde Kors afholdt fem humanitæ-
re folkemøder rundt om i landet, hvor mere end 2.000 danskere meldte sig på 
banen for at finde løsninger på, hvordan vi sikrer en god modtagelse af de flygt-
ninge, der kommer til Danmark.

En af hovedkonklusionerne fra disse humanitære folkemøder var, at flygtninge 
integreres bedre, hvis de har danskere i deres netværk og viden om det dan-
ske samfund. Det er afgørende for at lære det svære danske sprog, forstå den 
danske kultur og normer og få hjælp til alle de små og store dagligdagsting som 
NemId, busplaner og kontakt til myndighederne. Det er jo ting, som vi alle tager 
for givet, men som er afgørende for at begå sig og kunne trives og for at få et 
arbejde eller en uddannelse.

Netværk til danskere er klart et afgørende element i en vellykket integration - og 
det kan netop det frivillige Danmark  hjælpe med. Det er derfor RØDE KORS`  
ambition at sikre, at alle flygtninge får en mulighed for at møde danskere og at 
knytte venskaber til danskere. Overskriften på denne beslutning hedder, at ALLE 
FLYGTNINGE SKAL HAVE EN VEN.

Hos os i Helsingør er allerede nu mange frivillige i fuld gang med denne indsats, 
både i Røde Kors Modtagecenteret i det nedlagte sygehus, men også i  aktiviteter 
for at hjælpe med en vellykket integration. Borgerne i Helsingør har taget rigtig 
godt imod vore gæster, og er parate til at gøre en særlig indsats, og den store 
positive velvilje og interesse for at gøre en indsats og bidrage med opgaverne 
er meget imponerende. Men der er brug for endnu flere frivillige, og hvis du har 
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lyst eller kender nogen, der kunne være interesserede i at være med, så kontakt 
venligst Røde Kors Aktivitetsleder, bestyrelsesmedlem af Røde Kors Helsingør 
Jacob Krøyer Olsen på kroyer_olsen@hotmail.com

RØDE KORS har igennem den stadige debat omkring den danske flygtningepolitik 
givet udtryk for vores holdninger, som naturligvis udspringer af vores humanitæ-
re baggrund, og har derfor udarbejdet vedlagte ”ANBEFALINGER TIL EN HUMANI-
TÆR FLYGTNINGEPOLITIK.”  I vores værdimæssige grundlag nævnes blandt vore 
7 principper, at vi i Røde kors er Upartiske og Neutrale, og der er vi. Men det skal 
ikke hindre, at vi giver udtryk for vores holdninger, så derfor er vedlagt notat 
udarbejdet.

Det er god læsning, og giver god viden om dette store problem.

Mange bedste hilsener

Claus

_____
Claus Jon Jonsen
Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør


