
ANDERS LADEKARLS TALE VED RØDE KORS’ LANDSMØDE 2016 

I Røde Kors er vi til for at skabe forandringer. I et menneskes tilværelse. I 
familiers liv. I samfundet. 

Med vores indsatser ønsker vi at give mennesker omkring os evnen til selv at 
håndtere svære vilkår eller svære livssituationer. Vi vil videregive evnen til at 
handle og skabe forandring til de mennesker vi hjælper. 

Det er målet for vores arbejde ude i verden.  

Og det er målet for vores sociale aktiviteter herhjemme.  

På landsmødet i 2011 vedtog I ”Røde Kors i Forandring” som det bærende 
strategidokument for Røde Kors i Danmark. Dermed skabte I fundamentet for 
den fantastiske udvikling, vi har været igennem i de seneste fem år! 

I skabte fundamentet for de forandringer, vi har været med til at skabe for 
flygtninge, ensomme, indsatte, sårbare børn og familier, voldsudsatte kvinder og 
døende. 

I den skriftelige beretningen har I læst om de mange resultater, vi sammen har 
nået gennem de år. Og af Hanna Lines beretning fremgik det helt klart, hvor 
vigtigt fællesskab og handlekraft er for vores evne til at skabe forandringer.  
For vores evne til at handle på de behov, vi møder. 
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Men der er sket meget siden 2011. Og udviklingen går hurtigere nu end 
nogensinde før. 

Vi ser store ændringer ude i verden. En af de nye store udfordringer er 
flygtningesituationen, som er vor tids største humanitære katastrofe med 65 
millioner mennesker drevet på flugt.  

Bag tallet 65 millioner gemmer der sig store forskelle på, hvem de, der flygter, 
er, hvad de har ret til, og hvilken hjælp de får. 

Godt 21 millioner er flygtninge, der har søgt beskyttelse i et andet land. De 
fleste befinder sig i nærområderne, og nogle er rejst videre til Europa. Fælles for 
dem er, at de har en internationalt anerkendt ret til basal beskyttelse og 
humanitær hjælp. 

Mere end 40 millioner af de 65 millioner mennesker, der er drevet på flugt, er 
internt fordrevne. De er på flugt i deres eget land. 17 millioner af dem er børn. 
Disse 40 millioner mennesker har ikke ret til international beskyttelse, de er 
svære at nå med nødhjælp, og ofte er verden slet ikke opmærksom på dem. 
Fælles for de internt fordrevne er, at de flygter fra deres hjem på grund af 
manglende sikkerhed, eller fordi kampe afskærer dem fra mad, vand og basal 
sundhed.  

De fleste internt fordrevne slår sig ned i bymiljøer, hvor de heldige af dem bor 
blandt lokalbefolkningen ved værtsfamilier eller i lejede boliger. Mange bor i lejre 
uden for byerne. Men endnu flere bor i halvfærdige bebyggelser, under vejbroer, 
i telte lavet af sække og presenninger, eller hvor der nu er mulighed for 
beskyttelse mod vind og vejr. 

Selv om de er i deres eget land, er de ofte udsat for diskrimination eller 
udnyttelse, og de kan have begrænsede muligheder for at arbejde.  
De har sværere ved at skaffe mad og medicin, og deres børn har ikke altid 
adgang til skolegang. De store børn bliver væk fra skolen for tjene lidt penge 
ved småjobs. 

Denne store gruppe af flygtninge får alt for lidt hjælp. Blandt andet fordi de rent 
ud sagt bliver glemt af det internationale samfund.  

Jeg har personligt mødt rigtigt mange af de internt fordrevne – i usle teltlejre 
udenfor Kabul i Afghanistan i isnende kulde, i barakker i Irak under en 
brændende sol eller i ubeskyttede kvistehytter i Sydsudan.  

Men de er IKKE glemt af Røde Kors. 

Vi er der for alle dem, som andre glemmer, eller synes er for besværlige at 
hjælpe. Derfor er vores internationale hovedfokus så tæt på konflikters 
epicenter, som vi kan komme.   

Det er det vi mener med ”altid tilstede”. 

Men altid at skulle være til stede er blevet mere og mere udfordrende, fordi der 
tilsyneladende ingen ende er på de problemer, som verden roder sig ud i.  
Vi bliver ildslukkere for mangel på global handling. Det er jo politikerne, der skal 
løse de konflikter, der driver flere og flere på flugt.  

Derfor råber vi også op en gang imellem om, at verden må tage sig sammen for 
at finde løsninger. F.eks. på FN’s første topmøde om flygtningekrisen.  

For hvis der ikke snart sker noget på konfliktløsningsfronten – så ender det med, 
at vi kommer til at bryde vores løfte om altid at være til stede.  
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En anden alarmerende udvikling i verden rammer nødhjælpsarbejderne. 
Flere og flere af vores kollegaer bliver skudt på, overfaldet og bombet.  

Sidste år blev der rapporteret 148 større angreb på nødhjælpsarbejdere. I 2000 
var tallet 5. 

I Røde Kors oplevede vi et angreb så sent som den 19. september, hvor en 
nødhjælpskonvoj nær Aleppo i Syrien bestående af 31 lastbiler blev ramt af 
bomber fra luften. Angrebet skete, da lastbilerne var ved at læsse nødhjælp af i 
Syrisk Røde Halvmånes lager i en provins til Aleppo. 

18 lastbiler blev ramt. Konvojen skulle levere livsvigtig nødhjælp til 78.000 
mennesker. De krigende parter, herunder den syriske regering, Rusland og USA, 
var blevet orienteret om konvojen, dens rute og antallet af lastbiler. Og konvojen 
var tydeligt afmærket. 

Angrebet er et åbenlyst brud på den humanitære folkeret. Og det er et udtryk 
for en stærkt dalende respekt for nødhjælpsarbejdet i krigszoner. 

Krigen i Syrien har indtil videre kostet mere end 60 frivillige fra Syrisk og 
Palæstinensisk Røde Halvmåne livet.  

Jeg sad for nogle måneder siden i en lastbil med nødhjælp i Syrien. Jeg talte 
med den frivillige chauffør om faren ved indsatsen og hans motivation. Han var 
ikke bange, men fast besluttet på at gøre en forskel. Han ville frem med 
nødhjælpen – for han vidste, at den betød forskellen på liv og død for andre 
mennesker. I den sammenhæng var hans liv ubetydeligt.  

Det gav stof til eftertanke – at handle, selvom risikoen er eget liv. 
  
De frivillige er mine – ja, hele Røde Kors-bevægelsens – helte. 
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Lægen Christian Jensen er også en af mine helte. Han har tilbragt en måned 
ombord på redningsskibet ’The Responder’. Her har han været med til at redde 
flygtninges liv på den farlige rejse over Middelhavet. 

Christian Jensen fortæller fra hjælpearbejdet på ’Responder’, at de mennesker, 
der blev reddet op fra gummibåde og træbåde, havde det elendigt. De havde 
været på søen i to døgn i både, der ikke var sødygtige.  

Men værre endnu. De havde været på rejse i et år, halvandet eller måske i to år 
og undervejs udsat for vold, voldtægt, afpresning og tvangsarbejde. De var 
ekstremt traumatiserede efter en lang rejse. 

Det er en skæbne, de deler. De fortalte de samme historier igen og igen. Man 
gør sig ikke begreb om de pinsler, de havde været udsat for, fortæller Christian 
Jensen. 

Røde Kors har sat redningsskibet ”Responder” i søen, fordi vi ikke længere kan 
vente på, at politikerne griber til handling og stopper dødsruten over 
Middelhavet. 
Alene i år er 3.800 mennesker druknet i Middelhavet i deres forsøg på at flygte 
til Europa. Det er 30 procent flere end sidste år. 

Hvorfor fortsætter folk så med at flygte, når det er så farligt? Forklaringen er 
simpel – det er farligere at lade være.  

Det er ikke nogen langsigtet løsning, at Røde Kors og andre redder mennesker 
på Middelhavet. Vi må have gang i asylsagsbehandling FØR flugten går over 
Middelhavet – og et solidarisk kvotesystem, så Europa og andre lande hjælper 
nærområderne med at løfte flygtningebyrden. 

Indtil det sker, så må Røde Kors handle – også på Middelhavet. 
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En lille del af de mennesker, der er på flugt fra krige og konflikter i deres 
hjemlande, søger beskyttelse i Danmark. Selv om det er en meget lille del af det 
samlede antal flygtninge, så er det nok til, at det har stor betydning i Danmark. 

De flygtninge, der får ophold i Danmark, har naturligvis brug for hjælp til at lære 
det danske samfund at kende og til at etablere sig og skabe sig et liv her. 

I Røde Kors har vi givet et nationalt løfte – vi vil sikre, at alle flygtninge, der 
ønsker det, får en ven i Danmark. Med Venner Viser Vej er vi i gang med at 
indfri det løfte.  

Men det er jo faktisk ikke kun flygtninge, der kommer til Danmark, der har brug 
for vores indsats. Det har danskerne også. 

En ny undersøgelse viser, at danskerne i stigende grad er skeptiske og 
bekymrede over antallet af flygtninge og indvandrere. Det behøvede vi måske 
ikke en undersøgelse for at finde ud – jeg oplever det i hvert fald næsten dagligt 
på min Facebook. 

Men modsat hvad man skulle tro, så ser halvdelen af den danske befolkning 
faktisk indvandring som noget positivt.  

Men også den halvdel af befolkningen er mere og mere i tvivl om 
sammenhængskraften i vores lille Danmark. 

Røde Kors har ingen holdning til, hvor mange flygtninge og indvandrere 
Danmark skal tage imod – men vi har en holdning til, hvordan mennesker, der 
kommer til Danmark, skal behandles – nemlig efter vores allerførste princip 
”medmenneskelighed”.  

Så derfor fortsætter vi med at hjælpe medmennesker i nød, der kommer til 
Danmark.  

Men vi skal gøre det, så vi møder manges frygt og bekymringer, og bidrager til 
at begrænse polariseringen af det danske samfund.  

Øget polarisering er med til at svække sammenhængskraften og dermed 
risikerer vi, at flere mennesker bliver isolerede og ryger ud af fællesskaberne. 
Præcist det modsatte af det vi gerne vil i Røde Kors.  

Så når jeg siger, at danskerne har brug for vores indsats, så mener jeg, at vi kan 
spille en rolle ved at dulme bekymringen og styrke fællesskabet i vores samfund.  
Og DET kan vi i Røde Kors. Uden nogen behøver at risikere deres liv for det. 

Og vores frivillige gør en fantastisk indsats. Nørklerne har strikket Dukke Liv, 
som har vakt glæde blandt børn på asylcentre. Som én-til-én kontakt hjælper 
frivillige flygtninge med at forstå og begå sig i det danske samfund. På den 
måde er vi med til at mindske afstanden mellem flygtningene og danskerne.  

Det er vi også, når vi sammen med Novo Nordisk og KMD har haft et mentor-
program, der skal hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.  

Eller når vi sammen med Meyers Madhus og kulturhuset KulturCosmos har 
arrangeret en stor asylmiddag i Viby Sjælland for både lokalsamfund og 
asylansøgere. Hver en plads ved de pyntede langborde var udsolgt, og snakken 
gik under middagen. Der var snobrødsbagning og sæbekassebiler for de 
mindste. Senere på aftenen blev dansegulvet åbnet, og et orkester underholdte 
med arabiske hits.  

De møder, vi skaber mellem mennesker, rækker ud over selve arrangementet. 
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Jeg synes, at vi meget tydeligt mærker, at vi står i en verden i hastig forandring.  

Jeg har nævnt nogle eksempler på det: 
− Respekten for nødhjælpsarbejdet i krigszoner daler.  
− Flygtningesituationen fører helt nye behov med sig – i forhold til internt 

fordrevne, mennesker der flygter over Middelhavet og fællesskabet 
herhjemme i vores eget samfund. 

Men vi oplever også andre ændringer: Klimaforandringerne giver os 
voldsommere vejr, og vi har efter flere storme oplevet oversvømmelser og 
evakueringer. 

Og så lever vi med en terrortrussel, som vækker dyb bekymring hos mange. 
Vi skal være mere på vagt og klar til nye katastrofelignende udfordringer – også 
i Danmark. 

Derfor kommer vi til at arbejde med at udvikle vores rolle på 
beredskabsområdet.  
Det ligger ikke fjernt fra Røde Kors at være i konstant beredskab. Det har vi 
erfaring med fra vores asylarbejde. Gennem de seneste år har det været umuligt 
at forudsige, hvor mange asylansøgere, der kommer til Danmark.  

På ganske få uger kan de ugentlige indrejsetal ændre sig fra for eksempel 200 til 
800 personer. Omvendt kan det også falde brat på ganske få dage. Men også når 
vi indenfor 48 timer skal sende nødhjælp ud til en akut katastrofe ude i verden. 
Vi er beredte. 

Men kan vi også være beredte når den lille katastrofe rammer i Danmark? 

Ja, vi kan.  

I forbindelse med stormene Bodil og Dagmar, der sørgede for massive 
oversvømmelser i mange hjem, var vi i kontakt med berørte familier, og skabte 
tryghed i en utryg situation. Vi dannede samtalegrupper og familienetværk, så 
borgerne i fællesskab kunne passe på hinanden i den svære tid efter 
oversvømmelserne. 

Også i forbindelse med flygtningesituationen – i september 2015 – 
samarbejdede Røde Kors med det lokale beredskab om at supplere 
beredskabsindsatsen og dermed hjælpe med håndtering af situationen. 

Vi stillede med et hold samaritter og frivillige læger, der behandlede flygtninge 
for vabler, infektioner og sår. Vi ydede psykosocial støtte til flygtninge på 
modtagecentrene i Rødby og Padborg. Mange af dem var yderst pressede, og 
vores frivillige skabte tryghed og ro om dem. 

Efter terrorangrebet i Paris den 13. november sidste år oplevede 
Udenrigsministeriet et stort pres på deres telefoner fra bekymrede folk, der 
enten selv var i Paris under angrebet, eller som var pårørende til nogen i Paris. 
Efter aftale med Udenrigsministeriet åbnede Røde Kors en krisetelefon, som 
Udenrigsministeriet henviste borgerne til. 

Telefonvagten var bemandet af frivillige, der er uddannet i at yde psykosocial 
støtte. Der var mange, der ringede i løbet af den uge, hvor telefonen var åben. 
De ønskede at dele deres oplevelser og modtage rådgivning om, hvordan de 
skulle håndtere de psykologiske reaktioner, de oplevede. 

Eksemplerne viser, at vi har noget at byde på i beredskabssituationer. Derfor 
skal vi også udvikle os på dette område.  
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Jeg indledte med Obamas citat om at tage ansvar for selv at skabe de 
forandringer, vi ønsker. 

Og jeg vil afslutte med at sige, at når behovene ændrer sig omkring os, så skal 
vi sørge for, at vi fortsat er ’dem alle lige har ventet på’.  

Dem der skaber forandringerne. 

Derfor glæder jeg – og mine fantastiske kollegaer på landskontoret – os til – 
sammen med jer at tage bolden op fra ’Røde Kors i Forandring’ og fremadrettet 
sikre, at Røde Kors i Danmark har et stærkt fællesskab, der kan handle på behov 
i en verden i hastig forandring. 

Vores fundament har aldrig været stærkere – men det har kravet om, at Røde 
Kors altid er til stede, heller aldrig været.  

Vi spytter i næverne. 

Tak for ordet. 
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