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Dette er årsrapporten for omsorgsaktiviteter i 2016. I løpet av året har det skjedd svært
mye på omsorgsfeltet – med mange nye aktiviteter og tiltak og økt frivillig innsats på et
bredt spekter av områder.
Rapporten er delt inn etter innsatsområdene på omsorgsfeltet og har følgende
hoveddeler:
• Migrasjonsarbeid
• Ensomhetsbekjempelse og sosial inkludering
• Aktiviteter for barn og unge

Røde Kors som humanitær aktør
 avhengige og nøytrale mandat.Vi samarbeider med
u
norske myndigheter om å utføre et mangfold av
humanitære aktiviteter på omsorgsfeltet. Røde Kors
sin uavhengige, nøytrale og frivillige rolle gjør det
mulig å hjelpe sårbare grupper som myndighetene
ellers ikke når frem til.

Røde Kors’ mandat er å avdekke, hindre og lindre
menneskelig nød og lidelse. Gjennom k ongelig
resolusjon av 2009 fikk Røde Kors status som
støtteaktør for norske myndigheter i fredstid.
Dette er en anerkjennelse fra norske myndigheter
om at visse humanitære oppgaver bedre kan u
 tføres
av Røde Kors som frivillig organisasjon med sitt

Røde Kors-vurderingen
• Behovene er ikke dekket av andre med bedre
kompetanse eller mer naturlig forankring

Vi hjelper der behovet er størst og der vi er best egnet
til å hjelpe. Vi prioriterer våre oppgaver etter følgende
kriterier (Røde Kors-vurderingen):

• Røde Kors har kompetanse og ressurser til å
utføre oppgaven

• Det skal foreligge et udekket behov hos
mennesker i sårbare livssituasjoner
• Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er
i henhold til våre prinsipper
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Opplæring
Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke,
der det inngår et 3-timers temakurs.

I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også
mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de
frivillige selv kan komme med ønsker om faglig påfyll.

• Introduksjon til Røde Kors
• Grunnkurs i førstehjelp
• Grunnkurs i psykososial førstehjelp
• Temakurs

Krav til frivillige
Frivillige som skal jobbe med barn og unge må
innhente politiattest (barneomsorgsattest).

Frivillige i Røde Kors må
• gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
• undertegne og overholde etikk- og taushets
erklæring

Mangfold
Røde Kors jobber for økt mangfold i egen organisa
sjon, da vi mener at både aktiviteten, frivilligheten og
tilgangen til sårbare grupper blir bedre av det. Mang

fold inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjons
nivå og vi ønsker et mangfold som i størst mulig grad
gjenspeiler sammensetningen i samfunnet.
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MIGRASJONSARBEID

Humanitære behov på migrasjonsfeltet
ventetiden til konstruktive og meningsfulle aktivi
teter for den enkelte, fordi dette vil fungere helse
fremmende i et både kort og langt tidsperspektiv.

Innvandring har bidratt til at Norge har fått en mer
mangfoldig befolkning. Men også innvandrere1 er
en mangfoldig gruppe i seg selv, med mennesker
fra svært ulike bakgrunner og med svært ulik
migrasjonshistorikk. I 2016 utgjorde innvandrere
13,8 % av den totale befolkningen i Norge. I 2015
kom de aller fleste av innvandrerne på grunn av
arbeid (37%) og familie (34%). 19% kom som følge
av flukt og 10% for utdanning2. 2016 var et år preget
av historisk lave asyltall, det kom 3 460 asylsøkere til
landet, sammenlignet med over 31 000 ankomster i
20153.

Enslige mindreårige og unge asylsøkere og flykt
ninger er en spesielt utsatt gruppe med migranter
med behov for god omsorg og oppfølging både
i asyl- og bosettingsfasen. I 2016 kom det 320
enslige mindreårige asylsøkere til Norge4 og det ble
bosatt 1600 enslige unge flyktninger i kommune
ne5. Forskning viser at denne gruppen har behov
for trygge voksenrelasjoner og at de også ønsker
seg nettverk og samhold med andre ungdommer i
nærmiljøet.

Ettersom innvandrere til Norge er en svært mang
foldig gruppe, vil også de humanitære behovene
knyttet til gruppen være varierte og ulike. I en
velferdsstat som Norge vil også mange grunnleggende
behov dekkes av det offentlige, spesielt for de som
har en avklart oppholdsstatus i landet. I lys av dette
har Røde Kors identifisert noen sentrale udekkede
humanitære behov blant migranter i Norge, som
organisasjonen jobber aktivt med. Disse behovene er:

2. Behov for helsehjelp til papirløse migranter
(personer uten lovlig opphold).
Det er vanskelig å vite hvor mange personer som
bor uten lovlig opphold i Norge. De siste ansla
gene ligger på ca. 18 000 personer6. Det er godt
dokumentert at personer i denne gruppen lever
under svært vanskelige forhold, både materielt,
fysisk og psykisk. Personer uten lovlig opphold har
begrenset tilgang til velferdstjenester og mange i
gruppen er redde for å ta kontakt med offentlige
tjenester, i frykt for deportasjon. Røde Kors erfarer
at denne gruppen har svært begrenset tilgang til
offentlige helsetjenester, hovedsakelig som følge av
et uklart regelverk, dårlig kjennskap til rettigheter
hos både migranter og helsepersonell, samt redsel
for å ta kontakt med det offentlige.

1. Behov for sosial inkludering av nybosatte
flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere,
med spesiell innsats ovenfor enslige mindreårige
asylsøkere.
Bosetting og integrering av flyktninger er en
betydelig samfunnsutfordring. I 2016 ble
ca. 15 000 flyktninger bosatt. Antallet er rekord
høyt, som følge av økte asylankomster til Norge,
blant annet i 2015. Bosettingsarbeidet ledes og
koordineres av kommunene, men frivillig sek
tor har en avgjørende rolle å spille for å bygge
bro mellom de nybosatte og lokalbefolkningen.
Språktrening, s osiale nettverk, tilgang til arbeid og
en meningsfull fritid er noen av suksesskriteriene
for god integrering og inkludering. I tillegg viser
forskning at både diskriminering, helseutfordrin
ger og fattigdomsproblematikk er områder der
innvandrere ofte er overrepresentert.

3. Behov for akuttovernatting til migranter
med begrenset tilgang til sosialhjelp gjennom
offentlige ordninger.
Norge har de siste ti årene opplevd en betydelig
økning i antall innvandrere fra EØS-land, selv
om europeiske statsborgeres andel av nettoinn
vandringen ser ut til å ha falt betraktelig senere
år. Innvandringsbildet i Norge preges likevel av
at visumkravene til Norge har blitt opphevet for
en rekke land i Øst-Europa. Fri mobilitet innad
i Europa fører også til at marginaliserte grupper
søker muligheter og en bedre fremtid på tvers av
landegrensene. Dette påvirker innvandringen til
rike mottakerland som Norge.

Det er en stadig økende anerkjennelse av at inte
greringsarbeidet må begynne allerede i mottaks
fasen. Dette kan ikke vente til etter et endelig
oppholdsvedtak - som ofte kan komme år etter at
man har ankommet landet. Det er viktig å bruke
1 Her benytter Røde Kors seg av SSBs definisjon av «innvandrer»:
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte
foreldre og har fire utenlandsfødte besteforeldre.

4 Kilde: UDI
5 Kilde. IMDi
6 Se Oxford Research (2014) Et marginal problem? Asylsøkere, ulovlig
opphold og kriminalitet.

2 Tall for 2016 var ikke offentliggjort da denne rapporten gikk i trykken.
3 Kilde: UDI
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trenger sårt et medmenneske, en helt uavhengig
person som de kan stole på og betro seg til.

Selv om de fleste EØS-migrantene i Norge er
arbeidsinnvandrere, kommer det også personer
som har dårlige forutsetninger for å få jobb i
Norge, og som livnærer seg i hovedsak på tigging
og gatearbeid. Noen av disse innvandrerne
har Rom-bakgrunn, og opplever en stor grad
av diskriminering og utestengning i sine egne
hjemland og i Norge som følge av dette. Fors
kning viser samtidig at gruppen fattige tilreisende
er svært sammensatt og mangfoldig og at ikke
alle har Rom-bakgrunn7. Røde Kors erfarer at
mange fattige tilreisende har store grunnleggende
humanitære behov, knyttet til overnattings
muligheter og sanitærtjenester.

Denne oversikten er på ingen måte en
uttømmende liste over humanitære behov
blant migranter i Norge i dag. Det er likevel en
indikasjon på hvilke nasjonale behov Røde Kors
identifiserer og følger opp gjennom humanitær
aktivitet. I tillegg til dette, jobber Røde Kors aktivt
for å avdekke nye og skjulte behov i s amfunnet.
Det er også viktig å anerkjenne at behov kan
variere lokalt, noe som forutsetter at Røde Kors’
lokalforeninger utfører egne vurderinger fort
løpende basert på deres spesifikke omstendigheter.

4. Behov for psykososial støtte til sårbare
migranter.
Noen innvandrere i Norge befinner seg i spesielt
krevende og sårbare livssituasjoner og trenger
psykososial støtte og oppfølging. Denne støtten
bør og skal i hovedsak gis av det offentlige hjelpe
apparatet. Samtidig ser Røde Kors at det er mange
som har god nytte av en samtalepartner, en som
ser, hører og anerkjenner individet i en krevende
livsfase. Røde Kors ser at behovet for psykososial
støtte er spesielt tydelig på kritiske punkter i
migrasjonsprosessen, for moren som er fengslet
på Trandum med sine små barn, for den enslige
mannen som har ankommet store traumer fra
flukten fra hjemlandet eller den unge jenta som
har kommet til Norge for å bli utnyttet på prosti
tusjonsmarkedet. Men også i det daglige livet på
mottaket kan dagene bli tunge og virkeligheten
oppleves meningsløs. Alle disse menneskene

Nøkkeltall:
I 2016 ble det registrert 3 460 asylsøkere, hvorav
320 enslige mindreårige asylsøkere til Norge.
De fleste asylsøkerne kom fra Eritrea, Syria og
Afghanistan.
66% av realitetsbehandlede asylsøknader ble
innvilget.
15 332 personer fikk innvilget familiegjenfore
ning med en person i Norge, 2 721 av disse ble
gjenforent med en person som fluktbakgrunn.
237 asylsøkere ble relokalisert til Norge fra
Hellas/Italia.

Frivillige fra Østfold Røde Kors bistår norske myndigheter ved ankomstsenteret på Råde. Foto: Glenn Thomas Nilsen

7 Se FAFO-rapporten ”When poverty meets affluence” (2015).
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Røde Kors som humanitær aktør
på migrasjonsfeltet
I Norge har Røde Kors definert tre nasjonale
kjerneaktiviteter på migrasjonsfeltet:

Røde Kors har en unik rolle som humanitær aktør
på migrasjonsfeltet, både i Norge og verden over:

-	 Aktivitet på asylmottak

• Røde Kors bistår migranter på bakgrunn av
behov, uavhengig av juridisk status eller offent
lig kategoriseringer. Denne tilnærmingen til
migrasjonsfeltet bidrar også til å skape tillit hos
migranter, samtidig som det kan være en ut
fordring i samspillet med det offentlige og med
andre aktører som ofte jobber ut fra juridiske
kategorier.

-	Norsktrening
-	Flyktningguide
I tillegg kommer innsats knyttet til ekstraordinære
hendelser, samt en rekke andre brede inkluderings
aktiviteter og målrettede tiltak for spesielt sårbare
grupper.

• Røde Kors i Norge er del av Røde Kors- og Røde
Halvmånebevegelsen, en organisasjon som er
godt kjent over hele verden og som migranter
kjenner igjen og har tillit til ved ankomst til
Norge.

Selv om Røde Kors har et mandat til å bistå migranter,
uavhengig av juridisk status, ser organisasjonen ofte
en tydelig sammenheng mellom ulik juridisk status
og ulike humanitære behov. Vår innsats justeres også
deretter. En nybosatt flyktning har for eksempel flere
rettigheter og støtte fra det offentlige enn en person
som har fått endelig avslag på sin asylsøknad.

• Med sitt uavhengige og upartiske mandat står
Røde Kors godt stilt til å bygge tillit og gode
relasjoner med migranter som av ulike årsaker
kan føle usikkerhet og i noen tilfeller mistillit
mot utlendingsforvaltningen og/eller det offent
lige støtteapparatet. Uavhengigheten fra religiøse
eller partipolitiske grupperinger er også viktig
for enkelte migranter som søker støtte hos Røde
Kors.

I hovedprogrammet for Røde Kors i landsmøteperio
den 2015-2017 er migrasjon ett av organisasjonens
hovedinnsatsområder. Røde Kors mener at norske
myndigheter ikke alene kan gi innvandrere en god
start på livet i Norge. Det har vi alle et ansvar for, som
enkeltindivider og som samfunn. Røde Kors opplever
at flyktninger og innvandreres følelse av verdighet
og tilhørighet til Norge skapes gjennom positive
relasjoner med medmennesker i lokalmiljøet.

• Røde Kors har aktive lokalforeninger i nærmere
400 kommuner i Norge. Organisasjonens brede
nasjonale tilstedeværelse gjør det mulig å møte
sårbare grupper over hele landet.

I 2016 har Røde Kors registrert en betydelig økning
i migrasjonsaktivitetene totalt sett. Ved utgangen av
2016 ble det registrert følgende økninger på aktivitets
omfang sammenlignet med 2015:

• Røde Kors har lang tradisjon for å drifte om
sorgsaktiviteter i mange lokalsamfunn over hele
landet og organisasjonen tiltrekker seg frivillige
ressurspersoner lokalt. Ved å skape møteplasser i
nærmiljøet bidrar Røde Kors til å styrke sam
holdet og tilliten mellom ulike grupper i lokal
samfunnet. De mange ulike aktivitetene lokalt
gir også migranter en mulighet til å delta aktivt
som ressurspersoner i sitt lokale Røde Kors.

-	 Flyktningguide: økning på 55%
-	 Norsktrening: økning på 64%
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Frivillighet
Stadig flere frivillige engasjerer seg i arbeidet for og
med migranter i regi av Røde Kors. Ved utgangen av
2016 var det ca. 7 500 frivillige som engasjerte seg i
migrasjonsaktiviteter i organisasjonen.

lokalforening som har gått nye veier for å rekruttere
frivillige. I 2016 arrangerte de et førstehjelpskurs for
nybosatte flyktninger i kommunen. Målsettingen på
sikt er å engasjere flere i aktiviteter som besøkstjenes
ten i kommunen. Førstehjelpskurs er det første steget
mot å bli frivillig i Røde Kors. Røde Kors opplever at
mange som er nye i Norge ønsker å bidra til sitt nye
lokalsamfunn gjennom frivillig innsats.

Migrasjonsaktivitetene er en viktig arena for å
rekruttere nye frivillige og ressurspersoner i Røde
Kors. Ringsaker Røde Kors er et eksempel på en

Kvalitetssikring
Alle som melder seg som frivillig til Røde Kors’
migrasjonsarbeid blir møtt av en ansatt tilrettelegger
eller en frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den
frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin
motivasjon for å bli frivillig. Representanten fra Røde
Kors forteller om det lokale tilbudet og går gjennom

instruksen før den frivillige blir sluset videre ut i opp
læring og aktivitet. I den obligatoriske opplærings
pakken inngår det for frivillige som skal jobbe på
migrasjonsfeltet et 3-timers temakurs i migrasjon.
Dette kurset ble revidert i 2016. Det ble også utarbei
det et e-læringskurs i migrasjon som er åpent for alle.

Aktiviteter for beboere på asylmottak
Røde Kors jobber etter en lavterskelmetode som
krever minst mulig formalisering rundt deltakelse
i aktivitet. I dette ligger det at Røde Kors kun regis
trerer antall deltakere (ikke kjønn, nasjonalitet osv.).
Røde Kors ønsker å fokusere på beboernes interesser
og ressurser, og har derfor aktiviteter som bidrar både
til mestringsglede og fellesskap med lokalbefolk
ningen. Aktivitetene varierer og er friluftsaktiviteter,
sport og idrett, kulturopplevelser, sosiale arrangemen
ter og møteplasser. Målsettingen er å gi et avbrekk i
en hverdag som ofte består av usikkerhet og venting.
Spesielt er det viktig at barn og unge kan oppleve at
voksne kan slappe av og glede seg over aktivitetene i
fellesskap med andre. Som en mor uttrykte det: «Jeg
gleder meg til hver tirsdag for da kommer Røde Kors!»

Norges Røde Kors har i 2016 hatt en markant vekst i
aktivitetstilbudet rettet mot voksne beboere i asyl
mottak. I mars 2016 var organisasjonen til stede med
aktivitet på 46% av alle ordinære asylmottak, og ved
utgangen av året talte Røde Kors tilstedeværelse på
ca. 80% av disse mottakene. Her må det anerkjennes
at antall asylmottak har variert betydelig i løpet av
året. På det meste har Røde Kors vært tilstede på
93 ordinære asylmottak.
Økt behov og nye mottak medførte en stor økning i
behov for ulike aktivitetstilbud på mottak, s pesielt for
barn og unge under 18 år som utgjorde en tredjedel
av asylantene i 2015. Røde Kors mobiliserte d
 erfor
både i økt rekruttering av frivillige og utvidelse
av aktivitetstilbud i 2016. Innholdet i de lokale
aktivitetene er stort sett som før, men samtidig med
økt regelmessighet, for eksempel en gang pr. uke eller
pr. måned, og i større i omfang enn tidligere, med
nye aktivitetselementer og med flere og ulike typer
frivillige.

En utfordring i 2016 har vært store endringer i mot
takslandskapet. Flere titalls asylmottak ble lagt ned
i siste halvdel av 2016, ettersom asylankomstene til
Norge var rekordlave. Dette førte til krevende forhold,
først og fremst for beboere og mottaksansatte, men
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rolle i planleggingen og gjennomføringen av dette
humanitære nybrottsarbeidet. Dikemark mottak
drives av Norsk Folkehjelp, og Ila mottak drives av
Oslo kommune. De ansatte har gjennom tett og godt
samarbeid bidratt sterkt til igangsetting og drift av
prosjektet.

også for frivillige som ofte hadde investert mye tid og
energi i å etablere tillit og bygge bro mellom mottak
og lokalsamfunn.

Målsetting med aktivitetene
• Fremme beboernes egne ressurser og styrke
deres mulighet til å delta i lokalsamfunnet.

Pilotprosjektets formål er å styrke asylsøkeres psykis
ke helse. Bakgrunnen er at mange har vært og fortsatt
er i en krevende livssituasjon, og har vært utsatt for
vanskelige opplevelser over lang tid som de fleste av
oss aldri vil måtte forholde oss til. Elementer som
frykt og usikkerhet for eget og families liv og helse,
vonde opplevelser fra hjemland og migrasjonsreise,
dårlig økonomi og passivitet i hverdagen, kombinert
med sterke drømmer for fremtiden som man ikke vet
om vil kunne realiseres, er risikofaktorer for s vekket
mental helse. Positive ressurser vil over tid kunne
forvitre og i verste fall erstattes med oppgitthet, apati,
fortvilelse og depressivitet.

• Gi beboerne mulighet for å praktisere norsk, bli
kjent i lokalsamfunnet og inspirere til deltakelse
i lokale Røde Kors-aktiviteter.

• Røde Kors hadde aktivitet på 134 asylmottak
i Norge i 2016
• Røde Kors har engasjert ca. 4 300 voksne
beboere til aktivitet i mottakene og 6 800
barn, hvorav 3800 er registrert som enslige
mindreårige asylsøkere
• Det er registrert ca. 2900 frivillige i aktiviteten

Samtalegruppene er tenkt som et bidrag i å forebygge
dette. Tema i gruppene er for eksempel håndtering av

Møte mellom frivillig og beboer på Dikemark asylmottak i Asker.
Foto: Thomas Andre Syvertsen

Deltakere og frivillige psykologer i tigrinjaspråklig samtalegruppe,
høsten 2016 . Foto: Thomas A. Syvertsen.

Samtalegrupper i mottak

stress, søvn, følelser, identitet og mestring. Gruppene
drives psykoedukativt. Det betyr at deltakerne har en
møteplass for å dele og lære av erfaringer rundt rele
vante tema, samt å bevisstgjøres sine egne reaksjoner
knyttet til den helt spesielle situasjonen de lever i.

Røde Kors startet i 2015 opp et treårig pilotprosjekt
i samarbeid med Norsk Folkehjelp, finansiert av
Extrastiftelsen, som heter «Samtalegrupper i mottak».
Denne aktiviteten ledes av frivillige psykologer som
arrangerer faste samtalegrupper for asylsøkere som
bor på asylmottak. Aktiviteten startet opp på Dike
mark statlige mottak i Asker i 2015, og i desember
2016 inngikk prosjektet en avtale med Ila integre
ringsmottak i Oslo om oppstart av samtalegrupper
også der fra og med januar 2017.

«Normale reaksjoner på en unormal livssituasjon»
er en setning som godt fanger opp hva mange opp
lever, og som de frivillige bruker i gruppearbeidet for
å imøtekomme reaksjoner og erfaringer som deles
i gruppene. Gruppesamtalene har fått god respons.
Deltagerne har gitt tilbakemeldinger om at dette er
noe de har hatt stort utbytte av og ønsker seg mer av.

Mange viktige erfaringer er høstet gjennom disse
årene, og de frivillige har spilt en avgjørende
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Integreringsaktiviteter
Flyktningguide

«Jeg er en selvstendig mann. Jeg ville klart meg uansett, men om jeg
skal løfte dette bordet så går det mye lettere hvis du tar i på den
siden der, ikke sant?»
- deltaker i Flyktningguiden

Målsetting

Røde Kors Flyktningguide bidrar til å koble en
nybosatt flyktning med en frivillig guide. For
flyktningen er det en unik mulighet til å få et nett
verk i nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen
og praktisere språket. For den frivillige er det en
anledning til å få innsikt i et annet menneskes historie
og bakgrunn - og til å bli kjent med en annen kultur.

• Bistå nyankomne flyktninger som har fått
bosetting til å få en guide og en første kontakt i
lokalmiljøet
• Fremme inkludering, integrering og mangfold i
lokalsamfunnet
• Gi nordmenn en mulighet til å møte og lære om
forskjeller og likheter i ulike kulturer

En nasjonal evaluering av aktiviteten som ble
gjennomført i 2012 viser at flyktningene som deltar
i Flyktningguiden opplever store positive virknin
ger, ikke minst når det gjelder bedre språkforståelse
gjennom å få praktisere det norske språket. Flere av
guidene og flyktningene forteller også at det som i
utgangspunktet var en kontraktsfestet relasjon har
utviklet seg til å bli et vennskap. Flyktningguide og
deltaker møtes et par timer pr. uke eller pr. måned i
9 - 12 måneder.

• Flyktningguide finnes i 101 kommuner i
Norge.
• Det er 2800 flyktningguider over hele landet.
• 3200 flyktninger deltar i aktiviteten.
• Flyktningguiden har vært drevet i Norge
siden 1998.

I 2016 har aktiviteten utvidet seg betydelig fra 65
aktive lokalforeninger ved begynnelsen av året til 101
ved årsslutt. Dette speiler blant annet økte behov på
integreringsfeltet som følge av svært høy bosettings
tall. Flyktningguiden er en ressurskrevende aktivitet
og det er avgjørende at Røde Kors får etablert et godt
samspill og får god støtte fra lokale myndigheter.
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Å være flyktningguide gir meg påfyll av energi
Tekst: Line Jørgensen

Trine Høvik (60) gleder seg til hver gang hun
skal møte eritreiske Sega Yohanes (28).
Vi møter Sega og Trine på Røde Kors-huset i
Drammen. Om kvelden skal det være et møte
for de frivillige i Flyktningguiden, og de blide
damene står på kjøkkenet og skjærer opp frukt
og kake til møtedeltakerne. De smiler og ler
godt sammen mens de jobber.

Vil fortsette å møtes
Sega er fra Eritrea og kom til Drammen som
flyktning for tre år siden. Nå har Trine vært
flyktningguide for henne i omtrent ett år. Det
betyr at flyktningguide-perioden snart er slutt,
men de er begge sikre på at de kommer til å
Sega og Trine har blitt godt kjent gjennom Flyktningguideholde kontakten når perioden er over. – Vi har
programmet. Foto: Naghmeh Gorgin
blitt så veldig glade i henne alle sammen, sier
Trine og smiler. Trine kan røpe at i starten var
samboeren hennes skeptisk til at hun skulle bli flyktningguide. Men det var før han traff Sega. – Vi synes
det så utrolig hyggelig å være sammen med henne, fortsetter Trine. – Trine blir som en ekstra-mamma for
meg, skyter Sega inn. Da blir Trine blank i øynene og må tørke bort en tåre med håndbaken.

Norskopplæring med Flåklypa
Sega er veldig opptatt av å lære seg å snakke norsk godt. De to damene har vært mye på biblioteket.
Julegaven fra Trine var en bok om Reodor Felgen og Solan Gundersen. – Trine hjelper meg til å snakke
riktig, forteller Sega. – Sega jobber hardt for å lære seg mer norsk, sier Trine og fortsetter: - Hun vil at jeg
skal rette på henne selv om jeg forstår hva hun sier, slik at hun hele tiden lærer seg å snakke enda bedre.

Ikke lett å få jevnaldrende norske venner
Aldersforskjellen mellom Sega og Trine er ikke noe hinder for et godt vennskap. Men Trine skulle gjerne
sett at Sega fikk venninner på sin egen alder. Sega går i 9. trinn, og de andre elevene i klassen har fremmed
språklig bakgrunn som hun selv. Sega vil så gjerne inn i det norske miljøet, men Trine kjenner ingen på
samme alder som Sega som hun kan sette henne i kontakt med. Men nå har hun en plan. Sega er glad i å gå
i kirka. Før jul var hun med Trine og noen venninner på julekonsert. Trine oppdaget at Sega hadde en flott
stemme. Så nå er de på jakt etter et gospel-kor som hun kan starte i.

- Dette burde alle gjøre!
Å være flyktningguide gir meg mye glede! sier Trine entusiastisk. – Jeg kan være veldig sliten før vi skal
møtes, men å være sammen med Sega gir meg påfyll av energi. Det er viktig å bidra. I stedet for å sende
penger, bidrar jeg med meg selv. Trine undrer seg over at ikke flere hun kjenner er flyktningguide.
- Hvorfor blir de ikke frivillige? Hun har tenkt på at grunnen kanskje er at de er redde for å binde seg.
- Alle sier at jeg er så flink, men alle burde kunne være flyktningguide. Det tar bare halvannen time i uka.
Og det er særlig mangel på mannlige flyktningguider. Over hele landet er det mange menn som trenger
en flyktningguide. Bare i Drammen står det over 40 på venteliste. Mannfolka må komme på banen og bli
flyktningguider, er den klare oppfordringen fra flyktningguiden Trine.
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Norsktrening

«På skolen snakker læreren med eleven. Her får jeg s nakket med andre
nordmenn. Det er helt annerledes. Læreren snakker veldig sakte, men her
kan vi snakke som vanlig».
- deltaker på Norsktrening

Norsk er nøkkelen til et meningsfullt og verdig liv
i Norge, og er en forutsetning for deltakelse, a rbeid
og tilhørighet i samfunnet. Norsktrening er et lav
terskeltilbud som er et supplement til o
 ffentlig
norskopplæring. Deltakerne får mulighet til å
praktisere og utvikle språket med utgangspunkt i
språknivå, lære om det norske samfunnet og bygge
sosiale nettverk. Hovedmålet med Norsktrening i regi
av Røde Kors er å bidra til økt integrering.

• Norsktrening finnes i 121 kommuner i Norge
• Det er ca. 2000 frivillige i aktiviteten.
• Ca. 25 000 deltok i aktiviteten året 2016.

I 2016 ble Røde Kors’ norsktreningsaktivitet betydelig
utvidet og aktiviteten vokste i omfang med over 60%.
Røde Kors’ norsktrening vokste fra å være et tilbud på
74 lokalforeninger mars 2016, til 121 lokalforeninger
ved utgangen av året. Dette er en populær aktivitet
som er lett å sette i gang. Oslo Røde Kors har et
spesielt ansvar for aktiviteten som kompetansesenter
for norsktrening i Røde Kors, og i 2016 ble det gitt
utrykk for at man ønsket en mer enhetlig tilnærming
til aktiviteten. Kurs for de frivillige har vært et viktig
fokusområde året 2016. Målet for 2017 er å ferdigstille
et helt nytt kurs for Norsktrening.

Norsktrening fyller et behov i samfunnet og når
frem til mange ulike grupper, både de som har, og de
som ikke har, rett til gratis offentlig norskopplæring.
Målgruppen er migranter i Norge som ønsker bistand
til å forbedre sitt nivå i norsk. Aktiviteten skal være
et supplement til, og ikke en erstatning for, formell
norskundervisning. Tilbudet er åpent for alle som har
behov, og er uavhengig deres juridiske status.
Hvert år er det ca. 40 000 personer som deltar på
offentlig norskopplæring. Hovedparten av disse har
behov for et supplerende tilbud, med hovedfokus på
muntlig norsk. Forskning viser at personer med store
omsorgsoppgaver og/eller lite eller ingen utdanning
har vanskeligheter for å følge det ordinære tilbudet fra
det offentlige. Disse trenger et supplerende tilbud.

«En dame fra Somalia som ikke har rett på norskundervisning i Norge har
bodd i Norge i fire år. Den lengste samtalen hun har hatt med en nordmann
hadde hun første gang hun møtte på norsktrening hos Fana Røde Kors.
Siden den gang har hun deltatt hver gang, og har som personlig mål å
snakke flytende norsk med frivillige i Røde Kors innen 6 måneder.»
- Frivillig i Hordaland, 2016
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Snakker om været
Sol, snø, vind og regn. På Røde Kors sin
norsktrening i Skien gjør deltakerne som
folk flest - snakker om været.
Skrevet av Bjørn Runar Foss Sodeland

- Hva er det? Hva heter det hun har over
hodet? spør Randi Ersnes, en av flere frivil
lige som hver mandag stiller opp på Skagerak
Arena i Skien for å prate norsk, hjelpe dem
som har behov for det med lekser og ha en
hyggelig kveld sammen med dem som møter
opp.
God stemning rundt bordet på norsktreningen til Røde Kors i Skien

Luwam Brhane og Negasi Meaza Tesfahanes
er god. Foto: Bjørn Sodeland
fra Eritrea har satt seg ned med Randi. Nå
sitter de med et A4 ark med tegninger som
skal illustrere været. Regn, sol og snø har de kontroll på, men det den dama på stranda har over hodet.
Hva heter det? Negasi prøver seg forsiktig.
- Paraply? Randi hjelper jentene litt på vei mot målet.
- Nei, se på været. Hvordan vær er det? - Sol, svarer jentene i kor. Etter litt fram og tilbake, kommer
de i fellesskap fram til at det denne gangen er snakk om en parasoll.

Møter forberedt
Selv om det ikke er noe fast program på norsktreningen, har Randi tidligere på formiddagen for sikkerhets
skyld laget klart et sett med kopier som omhandler alt fra vær og vind til måneder, år, tid og sted.
- Jeg synes det er greit å ha noe med til timene. På den måten har vi noe å ta utgangspunkt i, men det er
fritt fram for de som kommer å snakke om eller få hjelp til det de har behov for, sier Randi.
Etterhvert får hun besøk av flere gjester rundt bordet. Mohammad Jafri har tatt med matteleksa.
- Er det noen som kan hjelpe med lineære funksjoner? Spør han. Det blir stille, og det er tydelig at han har
kommet til feil bord. Mohammad blir likevel sittende, og praten beveger seg bort fra vær og vind. I løpet
av få minutter er vi innom de fem største byene i landet, kristningen av Norge, Norge under D
 anmark,
nynorsk, samisk og samer. Randi joiker litt på en improvisert versjon av Melodi Grand Prix slageren
Sáamid ædnan, og alle ler. I løpet av samtalen dukker Veronica Woldeab og Hiriti Gabrazgebihar opp. Vi
har blitt en liten forsamling og stemningen er på topp.

Ka sa du?
Mohammad har bodd i Norge i tre år nå. Han begynner å mestre språket ganske bra, men merker fortsatt
at det er noen utfordringer. For øyeblikket tar han grunnskolen via voksenopplæringen, men har vært på
besøk på videregående og snakket med elevene der. Det var en annerledes opplevelse.
- Av og til virker det som de snakker et helt annet språk, og det er vanskelig å få med seg hva de sier. Men
for meg er den største utfordringen dialekter. I Bergen sier de «har du hilst på kjiiken» min når de snakker
om kjæresten, og «ka sa du». Det er vanskelig, sier Mohammad. De andre ler, og bekrefter.
- Dialekter er vanskelig. Det er så mange rare ord, sier Veronica.
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Til Topps

Selve integreringen skjer lokalt, hvor det dannes
turgrupper som trener sammen regelmessig for å
bli kjent med natur og nærmiljø, komme i bedre
form, oppleve mestring i felleskap og sammen jobbe
for å kunne bestige Norges høyeste fjell. Mange Til
Topps-deltagere blir senere med i andre Røde Korsaktiviteter eller blir frivillige i Røde Kors, og dermed
ressurspersoner i sitt nye lokalmiljø.

I juni 2016 arrangerte Røde Kors Til Topps, i sam
arbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi), Kommunesektorens interesse- og arbeids
giverorganisasjon (KS) og Den norske Turistforening
(DNT).
Til Topps er den største markeringen av integre
ringsarbeidet i Norge. Til sammen har over 10.000
mennesker fra over 70 ulike nasjoner vært med til
toppen av Galdhøpiggen. Målet med Til Topps er å
rette oppmerksomheten mot sosial inkludering og
folkehelse, samtidig som det bygges verdifulle venn
skap og sosiale nettverk for deltakerne som kommer
tilreisende fra hele landet.

Til Topps finansieres gjennom flere bidragsytere, blant
annen Imdi, Tine og Miljødirektoratet. Flere distrik
ter holder egne Til Topps-arrangementer dersom de
ikke har anledning til å delta på arrangementet på
Galdhøpiggen, blant andre Telemark Røde Kors som
arrangerte Til Topps Gaustatoppen med stor suksess
i 2016.

Til Topps 2016. Foto: Norges Røde Kors.

Særskilte tiltak for enslige mindreårige
asylsøkere og unge bosatte

kjenne unge flyktningers spesielt utsatte situasjon og
samtidig se at dette er individer med ressurser, styrker
og stort utviklingspotensial. For Røde Kors er enslige
mindreårige asylsøkere og flyktninger er en særlig
prioritert målgruppe.

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er i en
særlig sårbar livssituasjon. Dette er barn som har flyk
tet alene og som befinner seg i et nytt land uten nær
familie eller kjente omsorgspersoner. Til Norge har
det jevnt over kommet om lag 1000 enslige mindre
årige asylsøkere hvert år de siste årene, i 2015 kom det
5300 barn alene og 2016 kun 3208. Selv om ankomst
tallene varierer, er det viktig å anerkjenne at hver og
en av barna som kommer uten familie har behov for
omsorg og nettverk. Det er viktig å forstå og aner

Røde Kors inkluderer unge asylsøkere og flyktninger
gjennom frivillighet. I asylfasen bor ungdommene
mellom 15 og 18 år i asylmottak, og Røde Kors er
til stede i mottakene og arrangerer sosiale aktivite
ter sammen med ungdommene. Aktivitetene skal gi
mestring og skape en bedre hverdag for unge som
lever i en usikker livssituasjon. I 2016 var Røde Kors

8 Kilde: Utlendingsdirektoratet https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-enslige-mindrearige-asylsokere-2016/
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nettverkstilbud for enslige unge flyktninger» Dette
samarbeidsprosjektet involverer Oslo og Bergen Røde
Kors, samt Vergeforeningen.

til stede på over halvparten av mottakene for enslige
mindreårige asylsøkere. Dette er en 20% økning sam
menlignet med 2015. Til sammen møtte Røde Korsfrivillige over 3 800 enslige mindreårige asylsøkere i
18 fylker i løpet av 2016.
Røde Kors har også frivilligdrevne aktiviteter for de
som får opphold og blir bosatt i Norge. Mange unge
flyktninger savner relasjoner til både trygge voksen
personer og jevnaldrende. Dette er behov for Røde
Kors ønsker å møte gjennom ulike aktiviteter.

Røde Kors Ungdoms satsning «Flyktningkompis» er
et prosjekt som søker å koble unge flyktninger med
jevnaldrende i lokalsamfunnet gjennom «kompis
grupper». Målet med prosjektet er at ungdommer skal
oppleve tilhørighet, inkludering gjennom felles sosiale
opplevelser. Prosjektet var i en utviklingsfase i 2016 og
vil bli rullet ut i ni distrikter i 2017.

«Vennefamilie» og «Støttespiller» er eksempler på
aktiviteter der Røde Kors tilbyr unge flyktninger
kontakt med trygge voksenpersoner og familier.
Overgangen til å bli voksen og selvstendig på egen
hånd kan være spesielt utfordrende. Det å vite at noen
inkluderer dem i sin familie, støtter dem og plan
legger å gjøre hyggelige ting sammen med dem, kan
gjøre hverdagen lettere, til tross for de mange tapene
de har lidd. Extrastiftelsen finansierer et sentralt
Røde Kors-prosjekt innenfor dette feltet, «Omsorg og

Røde Kors’ ekstra fokus på enslige mindreårige i
2016 gjenspeiles også i at det ble opprettet et eget
kompetansesenter for frivillig arbeid med enslige
mindreårige flyktninger. Kompetansesenteret er lagt
til Trondheim og Sør-Trøndelag Røde Kors som har
lang erfaring med frivillig innsats for denne mål
gruppen. Kompetansesenteret legger blant anner
til rette for god erfaringsdeling i organisasjonen og
støtter lokalforeninger som har startet eller har ønske
om å starte aktiviteter for unge bosatte flyktninger.

Aktiviteter for spesielt sårbare grupper
I tillegg til aktivitetene beskrevet ovenfor, drifter
Røde Kors en rekke spesialiserte tiltak rettet mot
spesielt sårbare migrantgrupper. Selv om disse ofte er
enkeltstående tiltak, eller tiltak som ikke er utbredt
over hele landet, er det viktig å anerkjenne det svært
viktige humanitære arbeidet som gjennomføres på
disse f eltene og Røde Kors’ unike posisjon på disse
respektive feltene.

gruppen er fattige t ilreisende fra EØS-området som
kommer til Norge og livnærer seg av gatearbeid,
erfarer Røde Kors spesielt i Oslo at brukergruppen er
mangfoldig. I lys av Røde Kors’ prinsipper om upar
tiskhet, er tilbudet åpent for alle som ikke får et tilbud
om nødovernatting fra det offentlige.

Besøksordningen på Trandum
Siden 2010 har Røde Kors’ hatt en fast tilstedeværelse
på Trandum utlendingsinternat, der mange migran
ter interneres i påvente av tvangsretur fra Norge.
Målsettingen med Røde Kors’ tilstedeværelse er å
avhjelpe sosial isolasjon blant internerte, og å kunne
gi p
 sykososial støtte til personer i en svært vanskelig
livssituasjon. Aktiviteten driftes av Akershus Røde
Kors og i 2016 ble det gjennomført 64 besøk av 39
aktive frivillige. Det jobbes med å styrke tilstede
værelsen på utlendingsinternatet, ettersom antall
tvangsreturer har økt betydelig de siste årene. I 2016
ble over 8000 personer uttransportert med tvang fra
Norge.

Akuttovernatting for fattige tilreisende
Røde Kors drifter akuttovernatting for fattige til
reisende i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Oslo og
Trondheim. I 2016 ble det registrert 16 960 over
nattinger ved tilbudet for herrer i Oslo, og 1 528 over
nattinger i Trondheim (dette har inntil nylig kun vært
et halvtårstilbud i de kaldeste månedene). I tillegg er
Røde Kors i Kristiansand og Tønsberg også aktive i
ulike hjelpetilbud for fattige og hjemløse tilreisende.
Erfaringene fra tilbudene er at det er et svært kjær
komment tilbud, og dessverre opplever Røde Kors at
personer må avvises som følge av kapasitetsproblemer
i de kaldeste vintermånedene. Selv om hovedmål
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Frivillige fra Akershus Røde Kors snakker med en av de internerte på Trandum utlendingsinternat. Foto: Thea Rabe

Helsesenteret for papirløse

Aktiviteten består i dag av fire konkrete tiltak:
Leksehjelp i samarbeid med skole for negledesign
og makeup og Kirkens Bymisjon, Nettverk
gjennom e n-til-en-kontakt og fellesaktiviteter og
Stabiliserende grupper der kunst og foto blir brukt
for å gi deltakerne nye metoder for å uttrykke seg. I
tillegg er det i 2016 utarbeidet et Praksisprogram
der 14 deltagere har gjennomgått et tre-måneders
arbeidspraksisprogram ved hoteller i Nordic Choice
Hotels-kjeden. Praksisprogrammet gir deltakere
erfaring fra en norsk arbeidsplass og styrker mulig
hetene deres for o
 rdinært arbeid i fremtiden.

Røde Kors og Kirkens Bymisjon drifter et helsesenter
for papirløse migranter i Oslo. Dette er et unikt
tilbud som tilbyr helsehjelp for personer uten lovlig
opphold i landet. Mange i denne gruppen er redde
for å oppsøke helsehjelp fra det offentlige, og mange i
helsevesenet er ikke kjent med de rettighetene papir
løse har til helsehjelp. I 2016 behandlet senteret 879
pasienter. 180 frivillige var registrert i aktiviteten.

Aktivitet for ofre for menneskehandel:
«Rett til å bli sett»
Prosjektet Rett til å bli sett som driftes av Oslo Røde
Kors tilbyr oppfølging og assistanse til mulige ofre for
menneskehandel i alle utnyttelsesformer. 75 frivillige
var registrert i aktiviteten i 2016 og 54 identifiserte
ofre for menneskehandel var innom minst én av
aktivitetene til Rett til å bli sett.
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Samarbeidspartnere og bidragsytere
Offentlige myndigheter

Ideelle organisasjoner

Røde Kors har et tett samarbeid med offentlige
myndigheter både lokalt og nasjonalt. I en n
 asjonal
sammenheng er det naturlig å trekke fram et
departement og to direktorater som Røde Kors har
spesielt mye kontakt med på migrasjonsfeltet.

Røde Kors lokalt jobber med mange ulike ideelle
aktører i hverdagen. Fra et nasjonalt perspektiv kan
Kirkens Bymisjon løftes fram som en sentral samar
beidspartner. I Oslo drifter Røde Kors Helsesenteret
for papirløse og Akuttovernatting for fattige til
reisende sammen med Kirkens Bymisjon. I tillegg
er det e tablert tett samarbeid med Vergeforeningen
for å styrke arbeidet med/for enslige mindreårige
asylsøkere.

Justis- og beredskapsdepartementet er en viktig
samarbeidspartner for Røde Kors. De er retnings
givende på asyl- og integreringsfeltet som helhet,
og har ansvaret for viktige forvaltningsorganer med
tilskuddsordninger på migrasjonsfeltet.

Private bidragsytere
På migrasjonsfeltet har Røde Kors over mange år hatt
et godt samarbeid med private stiftelser og nærings
livet. Det er tydelig at migrasjonsaktiviteter opptar
mange faste partnere, stiftelser og andre bedrifter. I
nasjonal sammenheng er det naturlig å trekke fram
Joh. Johansson, Gjensidigestiftelsen, Extrastiftelsen,
Kavlifondet, Tine, Bergesenstiftelsen, Rema 1000,
IKEA og Telenor. I tillegg til svært generøse penge
gaver, ønsker mange å bidra gjennom frivillighets
initiativ, dugnader og lokale innsamlinger. Bidragene
og støtten fra næringslivet har i stor grad bidratt til at
Røde Kors har hatt en markant økning i kjerneaktivi
tetene på migrasjonsfeltet i 2016. Røde Kors ønsker å
takke alle gode partnere i næringslivet for den svært
viktige innsatsen de har gjort i året som har gått.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er en sentral aktør på
migrasjonsfeltet. Røde Kors har hatt jevnlig dialog
med UDI i løpet av året på ulike nivåer i organi
sasjonen. UDI er også en svært viktig bidragsyter
til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. I 2016
mottok Røde Kors nærmere 6,5 millioner kroner fra
UDI til aktiviteter for denne målgruppen. Bevilgnin
gen var en av hovedårsakene til at Røde Kors har hatt
en stor økning i denne aktiviteten sammenlignet med
tidligere år. Røde Kors inngikk også en intensjons
avtale med UDI i 2016 for å sikre samarbeidet knyttet
til aktivitet på asylmottak.
Røde Kors har også hatt et godt samarbeid med
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i
2016. IMDi har gitt 950.000 i støtte til Røde Kors
Norsktrening ved Stella-sentrene i Oslo og Vestfold. I
tillegg mottok Røde Kors i 2016 2,7 millioner kroner
til aktivitet for voksne beboere i asylmottak.
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ENSOMHETSBEKJEMPELSE
OG SOSIAL INKLUDERING

Humanitære behov
ramme i alle faser av livet, men at unge og gamle er
særlig utsatte. Blant voksne er ensomheten størst
blant de eldre, og risikoen øker med alderen. Fire av
10 aleneboende eldre sier at de savner sosial kontakt.
Blant unge oppgir én av tre at de føler seg ensomme
ofte eller av og til.

Mange mennesker har av ulike årsaker vansker med
å ha nettverk og tilstrekkelig gode sosiale relasjoner.
Konsekvensene kan være ensomhet og isolasjon, og i
ytterste konsekvens føre til tap av helse og velvære. Å
bli anerkjent av andre som et verdifullt medmenneske
er viktig for alle. Fravær av anerkjennelse kan berøve
oss trygghet og nærhet, tro på oss selv og styrke til å
håndtere livene våre. I sårbare situasjoner i livet kan vi
ha et ekstra behov for støtte av medmennesker rundt
oss. Til tross for at vi i Norge har et godt utbygd vel
ferdssamfunn, faller mennesker utenfor fellesskapet
og ender opp med levekår som ikke er a kseptable.
Forskning viser at ensomhet er en tilstand som kan

Om lag halvparten av den norske befolkning forventes
å bli rammet av psykiske plager eller lidelser i løpet
av sitt liv, oftest angst eller depresjon, som kan føre til
isolasjon. Det er også slik at rus og kriminalitet gjør at
mange havner utenfor sosiale fellesskap.

Røde Kors som humanitær aktør
Røde Kors er til stede for mennesker som har behov
for omsorg og sosial kontakt ved å tilby åpne møte
plasser og kontakt én-til-én og i nettverk. Røde Kors

i Norge skal beskytte verdighet og helse og jobbe for
økt sosial inkludering.

Frivillighet
en likeverdig relasjon mellom deltaker og frivillig.
Den frivillige er et medmenneske og støttespiller
for et annet menneske. Deltakeren ansvarliggjøres i
aktivitetene som han eller hun er med på, noe som
bidrar til å sikre god brukermedvirkning. Slik blir det
lagt vekt på deltakernes egne ressurser og muligheter
til å oppleve mestring.

I våre aktiviteter er nettopp de frivilliges oppgave å
være et medmenneske som gir et positivt tilskudd i
deltakerens liv, uten å overta ansvaret for hans eller
hennes livskvalitet, eller å bli hovedperson i delta
kerens liv. Det er klare retningslinjer for hvordan
frivillige og deltakere skal forholde seg til hverandre.
I henhold til Røde Kors-prinsippene er det viktig med
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Kvalitetssikring
Alle som melder seg som frivillige i Røde Kors blir
møtt av en ansatt tilrettelegger eller en frivillig leder
for aktiviteten hvor den frivillige får anledning til å
fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli
frivillig.

Frivillige innenfor sosial inkludering skal:
• gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
• undertegne og overholde etikk- og
taushetserklæring
• ha fylt 18 år for aktiviteter på rus- og psykisk
helsefeltet, 25 år for kriminalomsorgsfeltet

Besøkstjenesten
«Den beste medisin
for et m
 enneske er et
annet menneske.»

En-til-en hjemmebesøk hos ensomme er selve
stammen i Besøkstjenesten. For mange er ensomheten
tung å bære. En kopp kaffe og en prat med en besøks
venn en gang i uken, kan bety enormt. Å bli sett og
hørt er et grunnleggende behov. Besøksvennene gir
nærhet og livsglede.

- Jens Meinich, stifter av
Røde Kors Besøkstjeneste.

Tilværelsen på sykehjem kan være monoton. Beboer
ne er ofte preget av sviktende helse og at de har mistet
mange av sine nære. Røde Kors er til stede på over
700 sykehjem med forskjellige typer aktiviteter, som
bingo, sittedans, rusle- eller trilleturer, kafekvelder,
høytidsmarkeringer med mer. For mange er dette et
svært kjærkomment lyspunkt i hverdagen.

Røde Kors Besøkstjeneste ble etablert i Norge i
1949. Besøkstjenesten er i dag den største omsorgs
aktiviteten i Røde Kors med omkring 7 000 frivillige
besøksvenner (2016) som bidrar for over 15 000
deltakere. Besøkstjenesten er også til stede på over
700 sykehjem. I alle 19 fylker er besøksvenner til hjelp
og støtte for personer med behov for hjelp til sosial
inkludering.

De senere årene ser vi en stor tilvekst av aktiviteter
som retter seg mot nye behov. Særlig er digital
veiledning av eldre og bruk av rickshaw-sykler for å få
eldre ut på tur fine tilvekster.

Besøkstjenesten bidrar for stadig flere sårbare
personer og grupper. Tjenesten har i økende grad
samarbeid med lokale myndigheter og andre
organisasjoner. De senere årene har det vært en
spredning og utvikling av besøkstjenesten i takt med
behovene i samfunnet.

Røde Kors Seniorsatsing
Målsettingen med seniorsatsingen er å ruste Røde
Kors til å bidra til å ivareta omsorgsbehov hos et
økende antall ensomme og sårbare eldre, og til å
utvikle aktiviteter og fremme sosial deltakelse hos
øvrige eldre. Samtidig vil et fokus på eldre som
ressurser gjøre omsorgsbyrden for yngre mennesker
mindre. Seniorsatsingen har et livsløpsperspektiv og
er et uttrykk for generasjonssolidaritet.

Besøkstjenesten er drevet av lokale initiativ og behov:
Lokale krefter identifiserer behov og lager tilpassede
tilbud, med veiledning og støtte fra faglige og sentrale
ledd. Det gir et stort mangfold av tilbud og tilnær
minger innen rammene av Røde Kors-prinsippene og
kvalitetskrav. I tillegg til hjemmebesøk og besøk på
sykehjem, organiseres turer og trim, sittedans, møter
med barn og unge, forskjellige sosiale arrangementer
og annet.
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Aktiv i 100. Foto: DNT.

Aktiv i 100

ner seg i stand til å våke selv, i turnus med pårørende
eller sammen med pårørende for å støtte i en vanske
lig tid. Den frivillige i Røde Kors Våketjeneste skal
utgjøre en positiv forskjell.

Sammen med DNT arrangerer Røde Kors turgrupper
for eldre og andre med behov for tilrettelagte rusle
turer i nærmiljøet. I 2016 ble det etablert 81 turgrup
per. Det ble gjennomført 1161 turer med i gjennom
snitt 20 deltagere pr. tur, fordelt på 17 distrikter. Aktiv
i 100 bedrer eldres livskvalitet ved å skape møteplasser
for sosial og fysisk aktivitet. Røde Kors og DNT legger
til rette for gode naturopplevelser i nærmiljøet og
skaper et bredere friluftslivstilbud for seniorer over
hele landet. Vi ønsker at tilbudet skal være til stede i
flest mulig kommuner og bydeler. Turgruppene består
av åtte eller flere deltagere og går ukentlige turer i
barmarksesongen.

Røde Kors Våketjeneste tar på seg oppdrag på syke
hus, institusjoner, bofellesskap og i private hjem.
Våketjeneste er en helt ny aktivitet i Røde Kors. Våke
tjeneste tilbys i Eidskog, og Moss og Marker. I Østfold
og Hedmark er det andre lokalforeninger som holder
på å etablere våketjeneste, og som vil tilby dette i løpet
av 2017. I Hordaland er det 4-5 foreninger som har
fått etablerer-opplæring og det er gjennomført tema
kurs. Interessen for en eventuell oppstart av aktivite
ten er stor også blant flere andre distrikter.

Våketjenesten

Røde Kors Våketjeneste forutsetter en samarbeids
avtale med kommune/ institusjon/sykehus for å få
tilgang. Helsepersonell kan informere døende og på
rørende om Røde Kors Våketjeneste. Det ligger i ngen
begrensninger i hvem som kan bestille tjenesten, som
skal være tilgjengelig for den døende, pårørende og
helsepersonell. Røde Kors Våketjeneste har vakt
telefon med telefontid. Røde Kors Våketjeneste kan
tilby tjenesten i private hjem, sykehjem og sykehus.
De frivillige bærer ID-kort og kan ha Røde Korsuniformering.

I livets siste fase er mennesker på sitt mest sårbare.
En hånd å holde i, oppmerksomhet og tilstedeværelse
kan gjøre stor forskjell for et døende menneske.
Røde Kors mener at ingen skal måtte dø alene eller
føle på ensomhet i sin aller siste del av livet.
Formålet med Røde Kors Våketjeneste er å tilby med
menneskelig nærvær til døende og deres pårørende.
Røde Kors kan tilby tilstedeværelse i tilfeller hvor det
ikke finnes pårørende, der hvor pårørende ikke kjen
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Besøksvennen Carina Thorbjørsdatter Iversen og Nommin i a ksjon. Foto: Margrethe Nordby.

Frivillige

Målgruppen er mennesker i alle aldre som av ulike
årsaker har behov for mer sosial kontakt, for eksem
pel beboere på institusjon, hjemmeboende eldre eller
innsatte i fengsel. Røde Kors Besøksvenn med hund
kan bidra til lyspunkt i hverdagen.

De frivillige i Røde Kors Våketjeneste er godt kvalifi
sert for oppgaven og kan utføre de samme oppgavene
som pårørende ellers kan være behjelpelig med, men
også være en trygghet og et støttende medmenneske.
Frivillige i Røde Kors Våketjeneste skal verken være
sjelesørgere eller terapeuter, men være forberedt på å
være en god samtalepartner.

Samarbeidspartnere
Røde Kors Besøkstjeneste mottar flere typer tilskudd
fra Helsedirektoratet. Disse tilskuddene gjør det mulig
for tjenesten å være en sterk, innovativ og fleksibel
aktør innen omsorgsfeltet. I tillegg ønsker vi å takke
næringslivspartnere, stiftelser, fond, legater og private
givere som støttet våre lokale aktiviteter. I det daglige
er ofte kommunene gode støttespillere. Den fremste
innsatsen blir imidlertid gjort av individene i besøks
tjenesten: De frivillige som i det stille bidrar for å
gjøre livet lettere for så mange.

Besøksvenn med hund
På kort tid har tiltaket Besøksvenn med hund etablert
seg som et av de mest populære og kraftigst voksende
omsorgstilbudet i Røde Kors. Over 600 hundre hun
der er i dag kurset og godkjent for tjeneste, og bringer
med seg fantastisk mye glede og engasjement.
Røde Kors Besøksvenn med hund tilbyr en-til-en-
besøk og besøk på institusjon av en frivillig besøks
venn sammen med sin hund. Hunden er et kjær
komment tilskudd til den ordinære besøkstjenesten
i Røde Kors. Dyreassistert aktivitet – og herunder
Besøksvenn med hund – har dokumentert positiv
helseeffekt. Lavere blodtrykk, lavere stress og inspira
sjon til fysisk aktivitet er noe av det vi vet kan være
effekter av Besøksvenn med hund. Den frivillige skal
være kurset og godkjent som Røde Kors Besøksvenn,
og hund og fører skal sammen være sertifisert for
denne aktiviteten.

23

Nettverksarbeid
Røde Kors Nettverksarbeid er rettet mot
mennesker som opplever å stå utenfor
sosiale nettverk og som ønsker bistand
for å bli inkludert. Nettverksarbeidet har
i første omgang valgt å rette innsatsen
mot mennesker som sliter med psykiske
helse og rusproblematikk, og mot løslatte
etter soning/gjennomført straff og deres
pårørende.

som gjøres i Nettverksarbeidet er basert på deltakeres
behov og ønsker. Flere distrikter og lokalforeninger
rapporterer at flere av de mest aktive og lojale frivil
lige begynte som deltakere med mye «tung bagasje»,
men at de nå står oppreist og støtter andre som
har vært i lignende situasjoner som seg selv. Dette
skaper stor opplevelse av mestring og er samtidig en
motivasjonsfaktor for nye deltakere.
Røde Kors Nettverksarbeid har aktivisert 2800
deltakere og engasjert 850 frivillige på ca. 60 ulike
steder i 2016. Gjennom året har det vært en jevn
økning deltakere og frivillige. Tilbudet har nå blitt
bedre kjent, og dyktige lokale tilretteleggere i kombi
nasjon med møteplasser og kafédrift trekker flere til
aktivitetene. Økningen i antall frivillige blir forklart
med målrettet rekruttering, hensiktsmessig drift og
tilrettelegging lokalt.

Hensikten med alle aktiviteter innen Røde Kors
Nettverksarbeid er å motvirke ensomhet, sosialt uten
forskap og stimulere til sosial inkludering. Deltakerne
får et tilbud om en-til-en-oppfølging der en deltaker
blir «koblet» med en frivillig i en kortere eller lengre
periode, gjerne knyttet til en konkret fellesaktivitet.
Nettverksarbeidet organiserer ulike type fellesaktivite
ter og sosiale møteplasser. Hensikten er å skape sosiale
møteplasser med lav terskel for deltakelse. Tilbudene
er tilrettelagt for alles forutsetninger, uavhengig av
livssituasjon og ø
 konomisk evne. Ved aktiviteter der
man trenger u
 tstyr, er det utlånsmuligheter. Type
tiltak og hyppighet på aktivitetene tilpasses lokale
forhold og behov.

Samarbeid
Røde Kors Nettverksarbeid er etablert som et
supplement til kommunenes etablerte tilbud, med tett
samarbeid som hovedsakelig er nedfelt i en samar
beidsavtale lokalt. Røde Kors har også i 2016 stimu
lert til godt samarbeid med offentlige etater, andre
frivillige organisasjoner og næringsliv, både nasjonalt,
regionalt og lokalt. Samarbeidet er både praktisk,
faglig og økonomisk. Røde Kors legger stor vekt på
å samarbeide med kommunene og andre aktører i
lokalmiljøer. Tett samarbeid er en styrke, spesielt når
det gjelder å nå deltakere med størst behov.

Eksempler på aktiviteter
Klatregruppen i Bergen er aktiv tre ganger i uken.
Flere av deltakerne har gått over til andre klatre
miljø (utenfor Røde Kors) i Bergen. Alle frivillige
har brattkort og har i løpet av 2016 tatt kurs som
klatreinstruktør. Det kommer ofte store grupper fra
ulike institusjoner som ønsker å klatre med gruppen.
I sommerhalvåret arrangerer vi gjerne klatring
utendørs på Helleneset eller Sotra og avslutter med
sosiale aktiviteter.

Røde Kors takker for at Helsedirektoratet ser verdien i
Røde Kors Nettverksarbeid og har gitt tilskudd på
3,5 millioner kroner. Dette har gitt Røde Kors mulig
het til å fortsette den nasjonale satsningen og øke
omfanget også i 2017.

Askøy Røde Kors arrangerer hver desember både
julelunsj og julebord. Dette er svært populært blant
deltagerne. På lunsjen inviterer de gjerne med noen
av de ansatte på institusjonene også. Noen av del
tagerne har gitt uttrykk for at julebordet er deres
første p
 ositive minne i forbindelse med julen. Det er
hyggelig, sosialt og ikke minst rusfritt.

I tillegg ønsker vi å takke alle de offentlige etater,
næringslivspartnere, stiftelser, fond, legater og private
givere som støttet våre lokale aktiviteter.
Røde Kors ser at gjennom aktiviteter, trygge møte
plasser og trygge relasjoner kan godt endringsarbeid
skje. Livsendringer krever tid, utholdenhet og opp
rettholdelse av motivasjon. Dette kan Nettverks
arbeidet bistå med. Vi erfarer at deltakerne gradvis
opplever mestring over flere aspekter i eget liv.

Brukerstyrt medvirkning
Alle distrikter med Nettverksarbeid har utviklet
serviceerklæring og plan for brukermedvirkning. Alt
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Illustrasjonsbilde. Foto: Paal Audestad.

Nettverk etter soning

Tilbakeføringssenteret

Nettverk etter soning er en del av det generelle
nettverksarbeidet i Røde Kors og startet som et
pilotprosjekt i Oslo Røde Kors i 2004. Nettverk etter
soning fi
 nnes i dag i Oslo, Stavanger, Bergen, Østfold,
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Aktiviteten har
om lag 500 deltakere og 350 frivillige som har deltatt
og bidratt i 2016.

Aktivitetene til Nettverk etter soning er knyttet til
«Nettverkshus» der aktivitetene finner sted. Nettverk
etter soning i Oslo har i løpet av 2016 arbeidet med
prosjektering av nytt Tilbakeføringssenter som åpner i
april 2017. Dette senteret vil inneholde kafédrift med
storkjøkken, Red Bike Sykkelverksted og et skrive
verksted, alle med arbeidstreningsplasser til tidligere
straffedømte. Senteret har etablert et samarbeid
med Grønland voksenopplæring som skal dispo
nere lokaler i senteret der de domfelte kan fortsette
skolegangen sin etter løslatelse. Tilbakeføringssenteret
representerer et tverrfaglig samarbeid og et bredere
aktivitets- og aktiviseringstilbud enn tidligere i Oslo.

Nettverk etter soning er et tilbud som retter seg mot
løslatte etter soning, med formål om å bidra til at
den domfelte har et nettverk etter soning som frem
mer aktivisering og mestring. Tiltaket omfatter ulike
tilbud og aktiviteter. Hovedregelen er at en motivert
innsatt får en en-til-en-kobling med en frivillig før
løslatelsen. Den frivillige skal – i samarbeid med
ansatte koordinatorer i Røde Kors - være en støtte
spiller i overgangen fra innsatt til løslatt, og bistå
den løslatte i å etablere et eget nettverk i gruppe- og
nettverksaktiviteter i og utenfor Røde Kors. Sosialt
fellesskap, sosiale ferdigheter og mestring står i fokus
i aktivitetene. Formålet er å tilby motiverte løslatte en
mulighetsarena med tilrettelegging for endring av et
kriminelt handlingsmønster.
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Nettverk Gjeld

Seilturen 2017

Nettverk etter soning Oslo drifter også «Nettverk
Gjeld» - et prosjekt som ble startet i 2012. Prosjektet
har som mål å bistå deltakere i å rydde opp i privat
økonomi og gjeldsproblematikk. I løpet av 2016 har
prosjektet utviklet formidlingspakken, som er en
komplett kunnskaps- og arbeidsperm. Formidlings
pakken er lett forståelig og kan brukes av ansatte i
Kriminalomsorgen sammen med de domfelte. Pak
ken sendes ut til alle fengsler i Norge på forespørsel.
Prosjektet har i 2016 også blitt etablert i Østfold.

Takket være Sparebankstiftelsen DNB som bidro med
penger, lot det seg gjøre for Nettverk etter soning å
bli medeiere med 50 % eierskap i den 46,5 fot store
råseilsbåten «FRI» som ble sjøsatt i mai 2015. Delta
kerne var også i perioder på Fosen folkehøyskole for
å bidra i båtbygging, seilmaking og repslagning. Dette
varte i to år. Høsten 2015 startet arbeidet med båt nr.
to, som blir en identisk båt. Det er Thorvald Harald
sen, en trofast frivillig gjennom mange år, som finan
sierer byggingen av denne båten. Båten blir sjøsatt i
mai 2017 og skal på sin jomfrutur med Nettverk etter
soning i juni i år.

Visitortjenesten
Visitorer fra Røde Kors besøker innsatte
i fengsel etter ønske fra den innsatte selv.
Ensomheten bak murene kan være vanskelig, og jevnlige besøk er derfor ofte et
kjærkomment tilskudd i fengselshver
dagen. Visitoren representerer et «vindu
ut mot verden». Kjernen i Visitortjenesten
er den fortrolige samtalen en-til-en. Røde
Kors besøker alle typer innsatte, uansett
politisk syn, type lovbrudd, kjønn, rase og
tro.

For Visitortjenesten er det avgjørende å ha et godt og
tett samarbeid med hvert enkelt lokalt fengsel. Sam
arbeidet er også forankret i de fem Kriminalomsorgs
regionene og Kriminalomsorgsdirektoratet sentralt.
Visitortilbudet er etablert i alle landets fylker.
Visitortjenesten skal prioritere den gruppen med
innsatte med størst humanitært behov og som soner
tyngst:
-	 Arrest- og varetektsinnsatte. Spesielt de som
er ilagt restriksjoner (brev- og besøksforbud/
kontroll, medieforbud eller forbud om kontakt
med andre innsatte)

Pr. 31.12.2016 var det visitorutvalg og visitorer ved
33 av Norges 43 fengsler. De 33 fengslene inkluderer
fengsler med høyt og lavt sikkerhetsnivå, tre for
varingsanstalter og tre rene kvinnefengsler og over
gangsboliger. Røde Kors hadde i 2016 i underkant av
400 aktive visitorer som gjennomførte til sammen ca.
5000 besøk.

-	Forvaringsdømte
-	 Utenlandske varetekts- og domsinnsatte
-	 Innsatte med psykiske lidelser
-	 Unge førstegangssonere
Den frivillige dimensjonen er helt sentral for de
innsatte. Å bli prioritert av en som ikke får betalt, er
for mange en bekreftelse på likeverd og respekt. Flere
innsatte har uttrykt at besøkene fra visitorene har
vært med på å gi dem en opplevelse av verdighet. Som
en innsatt har formulert det: «Jeg vet at visitoren ikke
kommer hit av noen annen grunn enn at hun har lyst til
å hjelpe meg. Det er nesten for godt til å være sant.»

I tillegg til en-til-en-besøk på cella, arrangerer Visitor
tjenesten en hel rekke fellesarrangementer i løpet av et
år, som for eksempel bingokvelder, pizzatreff, vår
fester og sommerfester, ved de lokale anstaltene.
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Illustrasjonsbilde. Foto: Røde Kors.

«Han ser ned i gulvet og lytter. Når han skal svare,
møter han blikket mitt og det gjør noe med meg. Så
oppriktig, så sårt, så vanskelig - hans virkelighet så
annerledes enn min. Første møte var preget av skepsis
og distanse, som et såret dyr. Nå, etter sjette møte, åpen
og deltagende i samtalene. Ingen avtaler er viktigere å
holde enn disse besøkene hos en ung mann som godt kan
relatere seg til nyhetssendingene vi ser på tv. Fortellinger om gjentatte negative opplevelser i oppveksten
og følelsen av å bli forlatt av alle, det er hans hverdag.
Håpet er i ferd med å forsvinne. Frihet er fremmedord.
Å møte en som ikke er fordømmende er uvant. Ser jeg
deg om en uke eller to? spør han spakt med blikket rettet
ned i gulvet. Selvfølgelig, svarer jeg. Hvorfor? spør han.
Jo, fordi et menneske er så mye mer enn det man ser, og
ingen skal dømmes ut i fra en handling. Han gir meg en
forsiktig klem, og jeg ser antydningen til et vakkert smil.
Den største gaven jeg kan få. Den største gaven han kan
få. Verdighet. Anerkjennelse.»

For å gjennomføre denne tjenesten, er vi helt avhen
gig av mange og gode mennesker som ønsker å gjøre
en innsats over tid. Mange av våre visitorer har besøkt
samme innsatte annen hver uke over mange år. Dette
er en humanitær innsats som det står stor respekt av.
Visitortjenesten går ofte under benevnelsen «den
usynlige tjenesten» fordi den finner sted innen
for m
 urene, inne på cella, og er et møte mellom
to m
 ennesker alene. I tillegg til dette er visitorene
underlagt en svært streng taushetsplikt. Det betyr at
denne formen for frivillig arbeid kanskje ikke synes
så godt utad i samfunnet, men det er ingen tvil om at
tjenesten yter et betydelig humanitært bidrag. Å være
visitor kan være meget krevende, men det gir også
mye tilbake å være frivillig i denne tjenesten.

- tekst skrevet av en visitor.
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Vitnestøtte
«Tre av 10 vitner vegrer seg
for å møte i domstolen»

at vitner føler seg trygge slik at de avgir gode vitne
forklaringer. Støtten fra vitnestøttene til fornærmede
i straffesaker som skal vitne kan i så måte sees på som
en del av ivaretakelsen av den utvidede offeromsor
gen.

- Domstoladministrasjonens vitneundersøkelse 2012

Målet med å gi et tilbud om vitnestøtte
er at vitner skal kunne føle seg tryggere. I
tillegg er det avgjørende at de forstår sin
rolle som vitne, slik at de kan avgi klare og
korrekte forklaringer under rettsaken.

41 av norske domstoler kan i dag tilby vitnestøtte.
Med unntak av fire vitnestøtteordninger, har alle et
samarbeid med Røde Kors. Det er et langsiktig mål at
det skal tilbys vitnestøtte i alle domstoler med vitner
i Norge. I 2016 benyttet 11 000 vitner tilbudet om
vitnestøtte. Per 31.12.2016 hadde domstolene om lag
400 aktive vitnestøtter. Aktiviteten foregår kun på
dagtid og vaktene er hele eller halve dager.

Aktiviteten ble evaluert av Domstoladministrasjonen
i 2011. En av hovedkonklusjonene er at Røde Kors’
vitnestøtter, med sin medmenneskelige støtte og
bistand, spiller en viktig rolle for landets domstoler.
Erfaringene fra arbeidet med vitnestøttevirksomheten
så langt tilsier at Røde Kors’ tilstedeværelse i dom
stolene har hatt en svært positiv effekt og bidrar til at
vitnene føler seg tryggere og bedre ivaretatt.

Krav til frivillige og kvalitetssikring av
aktiviteten
Vitnestøttene må kunne snakke og forstå norsk, og
være over 18 år. Det er en fordel at vitnestøttene i en
domstol har spredning i alder, og gjerne represente
rer ulik bakgrunn både yrkesmessig og sosialt, og at
det også er en viss spredning når det gjelder etnisk
bakgrunn.

Vitner er svært viktige for rettssikkerheten i samfun
net. Rettshåndhevelse er avhengig av at vitner stiller i
retten. Dersom vitner ikke kommer og forteller hva de
har opplevd, kan uskyldige bli dømt og skyldige gå fri.

Vitnestøttene kan ikke være ansatt i domstolene,
politiet eller Kriminalomsorgen. De kan heller ikke ha
andre roller i domstolene, for eksempel som med
dommere. De kan gjerne tidligere hatt arbeid innen
de nevnte etater.

Årlig møter om lag 70 000 vitner for norske dom
stoler. For mange er det å vitne en ukjent og ofte
skremmende situasjon. En undersøkelse gjennomført
av Domstoladministrasjonen (DA) i 2012 viser at fire
av ti vitner er nervøse for å vitne. De som gruer seg
mest og er mest nervøse, er fornærmede i straffesa
ker, tett fulgt av venner av fornærmede og venner og
familie av tiltalte. Undersøkelsen viser videre at vitne
støtte er spesielt viktig for sårbare vitner. Vitnestøtte
ordningen benyttes i størst grad av de yngste vitnene
(16-25 år), de mest nervøse vitnene og de som vitner
for første og andre gang.

Alle frivillige som utøver vitnestøttevirksomhet har
blitt godkjent av den respektive domstol gjennom
intervju og klarering fra domstolen. De har også
signert Røde Kors’ og domstolens etikk- og taushets
erklæring, og gjennomført Røde Kors’ kurs i vitne
støttevirksomhet før oppstart.
For å sikre at Røde Kors’ vitnestøtter utfører aktivite
ten i tråd med målsettingen, er det utarbeidet bestem
melser for vitnestøttene som beskriver de frivilliges
rolle mer spesifikt. Bestemmelsene vektlegger særlig
at «vitnestøtten er nøytral og upartisk, og gir hver
ken råd som angår saksforholdet eller tar stilling til
saken».

Det er vanskelig å si på forhånd hvem som kommer til
å ha behov for vitnestøtte. Mange profesjonelle vitner
er også nervøse fordi det hviler et stort ansvar på dem
og deres faglige vurderinger. Dette er en situasjon der
vitner nødig vil gjøre feil, og kan derfor ha nytte av
støtte selv om de selv ikke er direkte berørt av saken.
Fornærmede i straffesaker kan ofte oppleve at det er
tøft å se tiltalte i saken i retten. De har ofte gruet seg
for dette møtet. Det er svært viktig for rettsikkerheten
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Samarbeidspartnere

til den enkelte Røde Kors-lokalforening å vurdere
hvorvidt de har kapasitet og forutsetninger til å påta
seg forpliktelsene som en slik aktivitet innebærer.

Samarbeidet mellom Domstoladministrasjonen og
Røde Kors ble formalisert i en intensjonsavtale i 2007.
Avtalen ble videreført gjennom en ny samarbeids
avtale i 2016. I avtalen heter det blant annet at
inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom lokale
tingretter og respektive Røde Kors-lokalforeninger
skal gjennomføres «der slikt samarbeid er formåls
tjenlig». Dette innebærer at vitnestøttevirksomheten
skal utøves lokalt, av lokale frivillige, og at det er opp

Foruten Høyesterett, har vi i Norge i dag seks
lagmannsretter og 66 tingretter.
Flere land melder nå interesse for å lære av norske
erfaringer med vitnestøtte. I de siste årene har det
særlig vært samarbeidet med Polen og Litauen som
har vært i fokus – i regi av Domstoladministrasjonen.

«Vitnestøtteordningen benyttes i
størst grad av de yngste vitnene
(16-25 år), de mest nervøse vitnene
og de som vitner for første og andre
gang.»
Foto: Sigve Aspelund

- Domstoladministrasjonens vitneundersøkelse 2012
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Psykososial beredskap
God psykososial kunnskap og oppfølgning er en nødvendig forutsetning for
å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Fagfeltet griper inn
i aktivitetene våre direkte til nytte for
mennesker i sårbare livssituasjoner og
sikrer også ivaretakelse av frivillige og
ansatte.

utvikle den psykososiale førstehjelpsopplæringen med
et fordypningskurs ble påbegynt i 2016. For kvalitets
sikring og faglig gjennomgang ble det i desember
2016 inngått en samarbeidsavtale mellom Røde Kors
og Ressurssenter om vold og traumatisk stress og
selvmordsforebygging, region Øst (RVTS Øst).

Førstehjelp ved selvmordsfare
En naturlig konsekvens av Røde Kors’ arbeid med
mennesker i sårbare livssituasjoner er at våre frivil
lige møter mennesker i selvmordsfare. Hva er lurt å
si? Hva bør gjøres? Hva bør man unngå? De mange
spørsmål som reises bekrefter behovet for faglig og
forsvarlig opplæring.

Psykososiale støtte-team
Flyktningetilstrømningen høsten 2015 ble fulgt opp
med etablering av Psykososiale støtte-team (PSSteam) som også var i virksomhet våren 2016. Et
minisekretariat ble opprettet ved hovedkontoret og
ansatte 17 personer for å gi psykososial støtte for
nyankomne asylsøkere. For første gang benyttet man
den internasjonale delegatmodellen i Norge. Det ble
rekruttert betalte, profesjonelle personer til å utføre
tjenesten. Noen hadde psykologbakgrunn, andre
hadde jobbet spesielt med folk i krise, og atter andre
hadde relevant utenlandserfaring og språkkunnskap.
PSS-teamet dekket ni språk. PSS-team er «øyne og
ører» for å fange opp flyktningenes behov. Foruten å
tilby psykososial støtte fungerte nærværet av PSSteamene som en buffer, ved å roe ned situasjoner
og videreformidle behov til blant annet registre
ringsmyndigheter og politi. En av flyktningene sa
det slik: «Når dere er her blir vi behandlet på en bedre
måte.»

Røde Kors har tatt i bruk VIVAT – et to dagers kurs
for opplæring av nøkkelpersoner som har behov for
særskilt kompetanse for å møte personer i selvmords
fare. I samarbeid med Nasjonalt senter for selv
mordsforskning og -forebygging (NSSF) ble det også
igangsatt utvikling av et tre timers kurs i førstehjelp
ved selvmordsfare. Foreløpig er det holdt pilotkurs,
deriblant for frivillige ved Kors på halsen, med gode
tilbakemeldinger. Det er så langt utdannet to instruk
tører internt i organisasjonen for å holde kurs om
førstehjelp ved selvmordsfare.

Ettersamtaleprogrammet
Våre ansatte og frivillige er med på mellom 1000 og
1500 beredskapsaksjoner hvert år og opplever både
uventede og voldsomme hendelser. Ettersamtale
programmet er utviklet for å redusere b
 elastningene
etter slike hendelser. Det er trenede frivillige og
ansatte som selv utfører ettersamtalene for sine
kollegaer. Programmet har vært landsdekkende
gjennom hele året. Det er også gjennomført
obligatoriske ettersamtaler for delegater umiddelbart
etter hjemkomst fra oppdrag i utlandet.

PSS-teamene var operative på asylmottaket i Råde i
Østfold og senere også i Vestleiren i Finnmark.

Psykososial førstehjelp
For å styrke ferdigheter i psykososial førstehjelp gir
Røde Kors obligatorisk opplæring til alle frivillige.
Siden oppstarten av tilbudet har 33 000 frivillige
gjennomført opplæringen. Arbeidet med å videre
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AKTIVITETER
FOR BARN OG UNGE

Humanitære behov
Det er godt å vokse opp i Norge i dag - for de aller
fleste. De fleste barn og unge har tro på framtida, har
bedre relasjoner til både foreldre og jevnaldrende,
gjør det bedre på skolen og bruker mindre rusmidler,
sammenlignet med forrige generasjons unge (Ung
data 2016). Tendensen viser også en tydelig nedgang i
ungdomskriminalitet og at flere fullfører videregåen
de skole enn noensinne (SSB 2016). Mye tyder på at et
godt utbygd velferdssystem, samt en langsiktig innsats
for forebygging hos både myndigheter og frivillige
aktører, har båret frukter (NOVA 2014).
Allikevel har denne «medaljen» også en bakside.
Fallhøyden for de som ender utenfor de etablerte
arenaene for deltagelse og mestring, det være seg
skole, fritidsaktiviteter eller trygge familieforhold, blir
større. Dette kan sees i sammenheng med blant annet
barnefattigdom, psykiske helseproblemer og vold og
kriminalitet blant barn og unge.

BARK-gruppe på tur med nye sekker vi har fått fra
Joh. Johansson.

også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig
psykisk helse. (Ungdata 2016).
På tross av nedgang i kriminalitet og vold utført av
ungdom i de senere årene, er ungdom fortsatt over
representert i kriminalstatistikken. Det er sammen
satte årsaker til dette. Barn og unge som kommer
fra utfordrende familieforhold er oftere utsatt for
ungdomsvold (Gustavsen 2011). Stadig flere flytter
fra bygd til by, der tradisjonelle mekanismer for sosial
kontroll og støtte i større grad erstattes av institusjo
ner som skole og organiserte fritidsaktiviteter. En del
unge faller utenfor disse arenaene og søker støtte og
fellesskap i egne grupperinger som kan være utsatt
for vold, rus og kriminalitet. Den psykiske volden kan
dessuten være minst like skadelig som den fysiske. En
undersøkelse fra Universitetet i Stavanger i 2012 viste
at 60.000 barn og unge mobbes regelmessig i norske
skoler.

Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er
økende. I 2015 utgjorde dette 98 200 barn, noe som
er 10% av alle barn i Norge. Barn av innvandrere og
barn av enslige forsørgere er overrepresentert i fattig
domsstatistikken. Dette får langvarige konsekvenser
for den øvrige integreringen. Å være fattig i Norge
handler sjelden om ikke å ha mat på bordet, men om
at man ikke får delta i samfunnet på samme måte som
alle andre.
Mange unge sliter psykisk i perioder. For de fleste er
symptomer på psykiske lidelser forbigående, men for
noen blir de varige. Generelt er depresjon og angst de
vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget
og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte
forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte øker
risikoen for slike lidelser. Flere undersøkelser viser

«De frivillige er snille, greie personer som gjør jobben uten
å få betalt. De er snille som vil være med ungdommene, de
kan jo være hjemme lissom».
- Elev på leksehjelpen, Røde Kors
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Barne- og likestillingsminister Solveig Horne besøkte
Ferie for alle i Telemark i sommer.

Leksehjelp i Bodø.

Frivillighet
og kulturell bakgrunn. Det at Røde Kors rekrutterer
blant både studenter, lærere, ingeniører, sykepleiere,
forskere, håndverkere, arbeidsledige, pensjonister,
menn og kvinner, unge og gamle er med på å gi kva
litet til tilbudene våre gjennom variert kompetanse
og livserfaring. Bredden i frivilligheten gjør at barn
og unge kan finne trygge rollemodeller blant voksne i
sine lokalmiljøer.

Det at Røde Kors baserer sin aktivitet på frivillighet,
gir en ekstra dimensjon til barn og unge som benytter
seg av våre aktiviteter. Mange barn og unge uttrykker
forundring og takknemlighet over at frivillige er der
fordi de har lyst til å bruke tiden sin på nettopp dem.
De frivillige er trygge voksne med faglig kompetanse,
tid og engasjement for barn og unge. Mens noen
bruker en hel uke av sommerferien sin for å være
med på Ferie for alle, bruker andre et par timer i uken
gjennom hele året på ulike aktiviteter. Vi rekrutterer
frivillige gjennom annen Røde Kors-aktivitet, gjen
nom stands og vervingskampanjer, samt via nærings
livssamarbeid. De frivillige er godt representert på
tvers av kjønn, alder, arbeidstilknytning, yrkesgrupper

«Vi bruker den kunnskapen vi har,
vi kan mer enn vi tror».
- Frivillig leksehjelper, Røde Kors

Røde Kors som humanitær aktør
tilbud som er gratis og åpne for alle. Aktivitetene
legger vekt på å skape mestring og nettverk for delta
gerne, samt gi mulighet for frivillige, trygge voksne å
bidra. I tillegg til aktiviteter i nærmiljøene, har vi også
et nasjonalt samtaletilbud, «Kors på halsen», der barn
og unge gratis og anonymt kan snakke om det de har
på hjertet.

Røde Kors er til stede for å skape trygge, åpne og in
kluderende møteplasser for barn og unge, og spesielt
legge til rette for å gi tilbud til barn og unge i utsatte
situasjoner. Trygge og inkluderende nærmiljøer er
viktig for å gi barn og unge en god oppvekst. Derfor
er Røde Kors opptatt av å være tydelig og synlig tilste
de i lokalmiljøene med aktiviteter som Gatemegling,
Leksehjelp, Ferie for alle, Barnas Røde Kors og andre
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Leksehjelp

Fotograf: Charlotte Danielsen

Møteplass for mestring og motivasjon

Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at alle
elever i skolen får mulighet til å ta den
utdannelsen de ønsker og dermed kunne
praktisere et yrke som er i samsvar med
den enkeltes interesser og evner, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn.

Røde Kors har drevet gratis leksehjelp siden 1992,
og er et supplement til det offentlige tilbudet med
leksehjelp. Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever i
grunnskolen og i videregående skole, og et kvalitativt
særpreg med Røde Kors Leksehjelp er muligheten til å
tilby høy voksentetthet.

Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de
trenger med leksene hjemme. Uten denne hjelpen kan
det være vanskelig å trives i og mestre skolehverda
gen. Mistrivsel og manglende opplevelse av mestring
kan føre til at elever slutter på skolen. Det er en nær
sammenheng mellom svake karakterer i grunnsko
len og senere frafall i videregående. Det er også en
tydelig sammenheng mellom frafall i skolen og svak
tilknytning til arbeidsmarkedet. Røde Kors kan ikke
løse frafallsproblematikken alene, men kan være en
viktig bidragsyter i forebyggingsarbeidet. Dette gjør vi
gjennom å skape et brudd med sosial arv og margina
liseringsprosesser og tilby støtte og oppfølging til dem
som allerede har falt fra.

Røde Kors’ leksehjelpstilbud er først og fremst en
møteplass for mestring og motivasjon. På lekse
hjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og
erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt
elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge
rammer. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena
der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale
nettverk på tvers av klassetrinn, bakgrunn og genera
sjoner.
I flere av de store byene tilbys leksehjelp flere ganger i
uken, noen steder knyttet til større Røde Kors-sentre
med flere supplerende tilbud. I mindre lokalsam
funn drives leksehjelp ved lokale Røde Kors-hus, i
tilknytning til skoler, bibliotek eller i samarbeid med
frivillighetssentraler.

I 2016 bidro i overkant av 1000 frivillige leksehjelpere
i Røde Kors med støtte og hjelp til leksene for elever i
hele landet.
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Illustrasjonsbilde for Fellesverket. Fotograf: Caroline Roka

Målgruppe

 jemmefra, men som fortsatt behøver hjelp med
h
leksene. Dette betyr at vi får mulighet til å hjelpe langt
flere elever med skolearbeidet.

Tilbud om Røde Kors Leksehjelp skal gis til alle elever
i barne,- ungdoms,- og videregående skole uansett
sosial, religiøs eller kulturell bakgrunn. Å motta hjelp
fra Røde Kors er frivillig, og eleven avgjør selv om han
eller hun trenger hjelp.

Samarbeidspartnere og bidragsytere
Røde Kors har gjennom en jubileumsgave mottatt
midler fra Joh. Johannson til utvikling og rekruttering
til Digital Leksehjelp.

Digital Leksehjelp
Digital leksehjelp er et supplement til Røde Kors’
ordinære leksehjelpaktivitet, og er en tjeneste der
elever i ungdomsskolen og videregående kan få
hjelp til leksene over internett. Siden 2015 har
elever over hele landet kunnet klikke seg inn på
digitalleksehjelp.no og velge mellom å få hjelp
direkte via videochat eller ved å sende inn spørsmål.
Med digital Leksehjelp ønsker Røde Kors å nå elever
som av en eller annen grunn ikke har mulighet til
å møte opp på de allerede eksisterende leksehjelp
tilbudene våre. Dette kan være ungdommer med
fysiske eller psykiske begrensninger, ungdommer
som bor langt unna et leksehjelplokale, ungdommer
som opplever en form for sosial kontroll i hjemmet,
eller ungdommer som foretrekker å gjøre leksene

«Superflink lærer! Hun var veldig
kunnskapsrik og tålmodig, og
forklarte det på en måte jeg forsto
veldig godt! Har anbefalt digital
leksehjelp til alle jentene i klassen!
Igjen, superflink lærer!!»
- Elev på Digital Leksehjelp
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Fellesverket - Røde Kors’ nasjonale
satsing på ungdomsarenaer

Fellesverket Henrys hus i Porsgrunn. Fotograf: Carolina Roka

Mestring, læring og inspirerende
aktiviteter – samlet under ett tak

Røde Kors har i en årrekke jobbet for
og med ungdom. Gjennom vår tilstede
værelse lokalt har vi oppdaget et udekket
behov for væresteder der ungdom først og
fremst kan få være ungdom.

Satsingen har fått navnet Fellesverket og skal være
et positivt tiltak som forteller historier om mest
ring, læring og inspirerende aktiviteter for og med
ungdom, med støtte fra trygge voksne. For Røde
Kors handler det også om å samle gode aktiviteter
for u
 ngdom under ett tak, og bli en tydeligere aktør
overfor målgruppen og lokalsamfunnet for øvrig.

Forebyggende arbeid for barn og unge er ikke en
lovpålagt tjeneste, og ungdomsklubber og lavterskel
møteplasser for ungdom taper ofte i konkurranse
med andre viktige tiltak. En nedgang i gratis tilbud
om fritidsklubber for unge de siste årene skaper et
større behov for møteplasser.

Prosjektet har hentet mye inspirasjon fra ressurs
sentrene i Oslo Røde Kors. Håpet er at dette etterhvert
blir en organisering av oppvekstaktiviteter som flere
lokale ledd ønsker å satse på.

I tillegg til at ungdommer selv har ytret behov for et
sted å være, har vi også hørt politi og ungdomsarbei
dere etterlyse trygge steder for ungdom å møtes. Sam
tidig ser vi, i et migrasjonsperspektiv, et stort behov
for reelle integreringsarenaer der ungdommer kan få
være ungdommer sammen – på tvers av bakgrunn.

Navnet Fellesverket beskriver hva vi mener tiltaket
handler om – nemlig det å skape noe sammen. Et
samlet Røde Kors vil satse på ungdom, sammen med
ungdommene selv. Frivillige og ungdom har en felles
agenda for aktiviteter; og ungdommene som besøker
oss opplever et felleskap og skaper noe sammen. Røde
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«Fellesverket er viktig fordi alle kan komme hit, prate
med folk, ha noe å gjøre og et sted å være seg selv.»
- frivillig på Fellesverket i Tønsberg

Frivillige i Fellesverket Drammen. Foto: Silje Brenden.

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Kors ønsker med dette også å skape noe sammen med
lokalsamfunnet. Å legge til rette for gode oppvekst
svilkår er et felles ansvar.

Røde Kors har gjennom en jubileumsgave mottatt
midler fra Joh. Johannson til etablering og utvikling
av Fellesverket i åtte byer. I tillegg har vi et nærings
livssamarbeid med IKEA som støtter prosjektet både
økonomisk og har bidratt i utvikling av felles fysiske
rammer.

Fellesverket legger stor vekt på eget, lokalt innhold.
Men det er fire faste aktiviteter som alltid er med: En
sosialsone - Møteplass - der det er lov å bare henge
uten å skulle føle stress eller press, tilgang på Lekse
hjelp, kurs i Gatemegling, og mulighet for arbeids
trening.
I 2016 åpnet Fellesverkene i Tønsberg, Porsgrunn og
Trondheim. I 2017 åpner Fellesverkene i Drammen,
Ålesund, Bergen og Sandvika.

Målgruppe
Primærmålgruppen til Fellesverket er ungdom på
ungdomsskole og videregående skole.

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, på besøk hos
Fellesverket Trondheim. Foto: Maruis Tvinnerheim.
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Ferie for alle
Mange barn får ikke de sosiale
opplevelsene de trenger fordi familien
strever økonomisk. Ferie for alle er et
gratis ferietilbud til disse familiene.

Året 2016 bar preg av at det var 15 år siden Røde Kors
gjennomførte sitt første Ferie for alle-opphold. Dette
har blitt feiret over hele landet. Alle deltakere på som
meroppholdene har deltatt på bursdagsfeiringen, og
til og med Statsminister, Arbeidsminister og Barne,likestilling- og inkluderingsminister fikk være med.
Det har blitt lagd bursdagskroner og kaker, og alle
barn og voksne har fått være med å skape en flott
jubileumsfeiring. Røde Kors har valgt å bruke ekstra
krefter på denne feiringen nettopp fordi vi vet at burs
dagsfeiring kan være et sårt punkt for målgruppen til
Ferie for alle. Noen barn blir ikke bedt, andre kan ikke
gå fordi de ikke har råd til gave, og noen kan ikke ferie
sin egen bursdag fordi de verken har råd til å invitere
noen hjem eller plass til gjester. Derfor har det vært
viktig å involvere alle gjestene i alle ledd i feiringen,
både for å skape gode opplevelser, men også for å dele
gode tips og erfaringer til hvordan man kan skape
magiske bursdager uten at det trenger å koste mye
penger.

Et økende antall barn i Norge vokser opp i familier
med en inntekt under fattigdomsgrensen. Disse barna
kan ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som
klassekameratene, og de har ofte ingen ferieturer
å snakke om etter sommerferien. Mange av barna
forteller om en oppvekst der de føler seg utenfor og
mistrives i hverdagen.
Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi
tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien.
Oppholdene arrangeres i skoleferiene og tilrettelegges
først og fremst på Røde Kors-sentrene. Ferie for alle
blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Ferie
for alle tilbys familier som har minst ett barn i alderen
6-13 år. For Røde Kors er det viktig at hele familien
reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til
å dele gode opplevelser og skape felle minner. Ferie
for alle er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår
utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne
er med på mange varierte aktiviteter.

Stadig flere barn i Norge i dag havner utenfor det
sosiale nettverket på grunn av familiens økonomi.
Erfaringer fra årets opphold er at mange foreldre er
bekymret for barna sine, at de går glipp av barndoms
minner som andre tar for gitt.

Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barne
familier som har størst behov for ferieopphold.
Derfor samarbeider Røde Kors med skolehelse
tjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten, andre
offentlige instanser og andre frivillige aktører.

Samarbeidspartnere og bidragsytere
Røde Kors takker for at Barne-, ungdoms- og familie
direktoratet ser verdien i Ferie for alle og tildelte
15,6 millioner til denne Røde Kors-aktiviteten i 2016.
Støtten bidro til at Røde Kors kunne øke antall opp
hold og på den måten være en mer attraktiv aktør for
vår målgruppe. Røde Kors har gjennomført flere grep
for å sikre at ferietilbudet passer til målgruppen. Blant
annet har flere distrikter valgt å gjennomføre flere
ferieopphold med færre deltakere for å skape en mer
intim sfære. Vi ser at dette er mer attraktivt for en del
familier som ikke finner sin plass på større arrange
ment.

I 2016 har det blitt gjennomført ferieopphold i alle
landets distrikter, og i alle skolens ferier. Hovedtyng
den av oppholdene ble gjennomført i sommerferien,
men det ble også gjennomført flere opphold enn
vanlig i forbindelse med høstferien og juleferien.
I tillegg ble det gjennomført ett nyttårsopphold.
Pågangen til årets opphold var større enn noen sinne.
• Søkere: 8239 barn og voksne

For Røde Kors er kvalitetssikring et nøkkelord. Vi
tilbyr nå et mer spisset ferietilbud til den gruppen i
samfunnet som har størst behov.

• Reisende: 3423 barn og voksne
• Antall frivillige: 543
• Antall ferieopphold: 76
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Ann Margreth Bjerkan og Henry er klare for førstehjelpsopp
læring til de yngste barna på Ferie for alle på Møre og Romsdals
opphold på Haraldvangen.

Ministerbesøk på Møre og Romsdals ferieopphold. Både
Statsminister og Arbeidsminister var med å lage bursdagskroner
på 15. årsjubileet.

Blide frivillige har gjort klart til jubileumsfeiring på Bøkvangen.
Barn og voksne fra hele Østlandet skal få en super avslutning på
ferieoppholdet.

MøllerGruppen og Kirkens Bymisjon lagde minnebøker til alle
barna på Ferie for alle. Her gjør Ann Kristin Aslan seg klar til å
dele ut til alle barna fra Møre og Romsdal.
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Rogalandsgjengen er strålende fornøyde etter nok et vellykket
ferieopphold på Haraldvigen.

Ballongslipp på Bøkvangen sommer 2016. Ferieoppholdet ble
avsluttet med en diger bursdagsfest, og her kastes ballongene ut så
barna kan leke med dem.

En gutt gjør seg klar til å intervjue Statsministeren om hva hun
liker å gjøre på ferie.

I 2016 samarbeidet Ferie for alle med:

Gjennom et treårig prosjekt bidrar Gjensidige
stiftelsen til at Røde Kors kan strekke seg lengre for å
invitere med flere barn og voksne på ferie, samt å tilby
barna en aktivitet i etterkant av ferieoppholdet.

• MøllerGruppen
• Gjensidigestiftelsen
• Caverion

I tillegg til finansiell støtte, tilbyr både Møller
Gruppen, Caverion og Rørkjøp sine ansatte mulighet
til å bidra som frivillige på Ferie for alle-oppholdene.
Dette er et viktig bidrag for å sikre nok frivillige til
alle ferieoppholdene.

• Diplom-is
• Rørkjøp
• DNB
• LEGO

Diplom-is leverte is til 19 ferieopphold i sommer.

• Utdanningsforbundet

Deltakere og frivillige i Ferie for alle takker også alle
næringslivspartnerne som har bidratt med både
julegaver og påskegodt til ferieoppholdene. Dette er
bidrag som gjør det ekstra godt å feire høytid med
Røde Kors.

• Avis
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Eksempler
En frivillig deler et minne fra et sommeropphold:
En familie på syv personer hadde svært dårlige norskkunnskaper, og det var en del misforståelser
mellom dem og andre grunnet dårlig kommunikasjon. Eldstejenta var svært tilbaketrukket og ønsket
ikke å delta på mange av aktivitetene. Hun ble til slutt med på tur i kajakk. Hun var svært redd, men
kom seg uti. Denne jenta var ekstremt forsiktig og nervøs av seg. Siste kvelden tok hun kontakt med
meg, og spurte pent om det ville være mulig for henne å prøve en gang til. Det fikk vi ordnet, og hun
oste av stolthet over å ha klart dette. Det var så gøy å oppleve denne utviklingen på så kort tid og se
hvilken effekt en slik «liten» tur kan gi. Jeg følte virkelig at vi spilte en stor rolle i denne jentas liv. Det
gir en god følelse når man har lagt mye energi i å komme inn på et menneske, hvorpå man ser de blir
tryggere og tryggere. Til tross for svært store språkutfordringer, fikk hun formidlet at hun var kjempetakknemlig for denne turen.
Andre frivillige deltar på flere opphold gjennom året, og kan dele denne refleksjonen:
Vi ser dette hvert år, men det gjør like stort inntrykk. Vi opplever barn som har hatt livet på vent,
eller levd i familier som lenge har slitt, som opplever en ferie slik som venner fra skolen også gjør.
De får delta i aktiviteter og mestrer dem,og de viser en oppriktig glede over det. Foreldre som senker
skuldrene, slapper av, og viser en inderlig glede over at barna deres får mulighet til å være som «alle
andre». Jeg husker aller best den dagen vi var ute i kano og robåter hvor ivrige og glade barna var,
og mestringsfølelsen som økte utover dagen. Jeg husker også godt den jenta som var med for noen år
siden, og som ikke turte å klatre i klatreveggen. I sommer så turte hun, og hele jenta var bare solskinn av stolthet. Et av de sterkeste minnene er en storebror på 18 som akte med lillebror på 2-3 år:
Lillebror ble kald på hendene, storebror tok da av sine egne store votter og ga til lillebror. Blir ikke du
kald? spurte jeg? «Hvis han er varm, er jeg varm» svarte storebror.
Vi får stadig tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet også, slik som denne e-posten:
Hei!
Jeg vil bare sende en hyggelig tilbakemelding fra en mor med fire barn som var på juleferie med
dere i Ferie for alle. Hun syntes det var et fantastisk tilbud. Den ene av barna på 12-13 år, som ikke
har venner her hjemme, fikk seg flere gode venner i løpet av ferieoppholdet. De har holdt kontakten
videre, og en gutt han ble kjent med har vært på helgebesøk. Både mor og sønn er så takknemlig for
dette. Mor syntes det var krevende å reise alene med fire barn, men det var virkelig verdt det!
Og noen ganger er familiene så takknemlige for turen at de selv sender e-poster som dette:
Hei! Gratulerer med 15-års jubileum for Ferie for alle!!! Jeg vil bare si også tusen hjertelig takk for
en flott tur!!! Dette var bare fantastisk!!! For et superopphold og artige aktiviteter!!! Også vil jeg si
spesielt takk til de snille gode hjelpsomme frivillige - Sindre, Lars Erik og Mohammed :) Vil si igjen
hjertelig takk fra oss for at vi kunne være med!!! Tusen, tusen takk for deg og alle frivillige!!!
Turen til Oslo var bare perfekt!!!! Vi storkosa oss :)
Fra familiene selv får Røde Kors tilbakemeldinger som dette:
En alenemor fra Somalia forteller at hun er svært fornøyd med oppholdet hun og de to døtrene
har vært på: «Vi har prøvd nye ting, det har vært spennende aktiviteter og vi har ledd masse. Vi vil
huske dette for bestandig. Jeg har aldri opplevd å komme til dekket bord, bli servert nydelig mat og få
pause fra mine faste rutiner som mor. Det har gjort meg lykkelig.»
En gutt på ni år svarte da han ble spurt den siste dagen om hvordan det hadde vært å være på
Ferie for alle: «Når jeg kom hit så trodde jeg ikke at jeg skulle bli kjent med noen. Men nå har jeg fått
mange nye venner. Nå vil jeg egentlig ikke reise hjem.»
En mor fikk spørsmålet «Hva har det hadde betydd for deg å være her på Ferie for alle?» Hun
svarte: «Det som er viktig er å komme seg vekk fra hverdagen, møte andre mennesker. Og så er det så
fint at det er folk fra nærmiljøet mitt her, for dag kan vi treffes igjen og på den måten kan man få nye
nettverk.»
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Barnas Røde Kors (BARK)
BARK er til for alle barn. Sammen
fremmer vi moro, mangfold og mestring
ute i det fri.
Barnegruppene i Røde Kors er et viktig forebyggende
tiltak i lokalsamfunnet. I BARK legges det til rette for
gode mestringsopplevelser og barna skal kunne få nye
venner og utvikle sosiale nettverk.
I BARK lærer barna om medmenneskelighet i et
lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
De fleste aktiviteter skjer utendørs, og barna lærer
hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og
aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal
magi, og utnytte de ressursene som er tilgjengelig.
Aktivitetene har et stort spenn og varierer etter hvor
i landet man bor. Det er behovene til barna i hvert
enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter
som tilbys. Barna som deltar er med på å påvirke akti
vitetstilbudet. Dette gir rom for å styrke barnas sosiale
kompetanse og trygghet i samspill med jevnaldrende.

Rælingen bidro med førstehjelpsopplæring på Tryvann under
Burton Mountain Festival vinter 2016.

I 2016 var det ca. 100 lokalforeninger som gjen
nomførte BARK ukentlig eller hver fjortende dag.
760 frivillige gjør dette mulig. Aktiviteten spenner
fra snøhulebygging og hundespannkjøring til fiske
tur, kanopadling, orientering med kart og kompass,
bading, svømmeopplæring, førstehjelpsopplæring og
opplæring i Barnekonvensjonens rettigheter. Det har
blitt gjennomført kveldsturer, dagsturer, familiedager,
helgeturer og BARK-leirer. Felles for alle aktivitetene
er at de skaper lokal magi.

I tråd med Røde Kors’ verdier skal BARK:
• sikre at barn og unge har like muligheter til
deltakelse uavhengig av sosial bakgrunn
• trygge barns oppvekstsvilkår gjennom tilbud om
tett voksenkontakt
• styrke barn i å ta gode valg i egen hverdag
• bidra til økt fysisk aktivitet blant barn

Ut på tur, aldri sur

• gi barn positive mestringsopplevelser

I 2016 mottok Røde Kors en større gave fra Joh.
Johansson som skal bidra til at barn får mulighet
til å delta i aktivt friluftsliv. Dette innebærer at alle
grupper kan søke om midler til å handle inn frilufts
livsutstyr til gruppen eller til enkeltdeltakere. Målet er
at alle barn skal oppleve glede ute. I tillegg har Norges
Røde Kors produsert tursekker som alle faste delta
kere og frivillige i BARK skal få. Nesten halvparten av
gruppene har benyttet seg av muligheten til å opp
gradere utstyret for gruppen eller enkeltbarn, og 30
grupper har mottatt gratis sekker til over 1000 barn
og frivillige.

• tilrettelegge for samspill og samarbeid mellom
barn og bidra til gode vennskapsforhold
• gi kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt,
nasjonalt og internasjonalt perspektiv
• legge til rette for at barn er med på å bestemme
innhold i aktiviteten
• lære barn aktiv bruk av førstehjelp
• lære barn aktiv bruk av eget nærområde
• sikre gratis utlån av utstyr
• være en gratis aktivitetsgruppe
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Programmet for Burton Mo
untain Festival 2016.

BARK Rælingen lærer knuter.

BARK + TINE yoghurt = Sant!
I 2016 valgte TINE å knytte sin årlige skolestarts
kampanje til BARK. I den forbindelse ble Venn
skapsløftene lansert, og alle barn i alle landets butik
ker kunne lære både om BARK og om hvordan de
kan være en god venn. Dette var en svært positiv
reklamering for BARK.

Burton Mountain Festival
Røde Kors, Landrover og Burton samarbeidet om
en familiefestival i 14 skidestinasjoner på Østlandet
i løpet av vinteren 2016. Lokale BARK- og RØFF-
grupper bidro med førstehjelpsopplæring knyttet til
«vett i bakken» Dette var en stor suksess som også ble
vist på God Morgen Norge før påske.

Samarbeidspartnere og bidragsytere
BARK finansieres hovedsakelig gjennom Røde Kors’
fadderprogram Barn i Norge. I tillegg støtter flere av
Røde Kors’ næringslivspartnere BARK, blant annet
TINE og DNB.

Vennskapsløftene. I BARK lærer barn å være gode venner, her er
noen gode huskeregler.
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Gatemegling

Sterkt engasjement i spennende Gatemeglingsøvelse! Foto: Ellen Rykkja Gilbert

Gatemegling er et volds- og konflikt
forebyggende tiltak for og med barn og
unge.

Gatemegling er en etablert aktivitet i
11 distrikter og i 15 byer.
I 2016 ble Gatemegling et nytt tilbud i
Nittedal, Enebakk, Steinkjer og Sandefjord.

Gatemegling søker å bidra til trygge og inklude
rende oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom
å gi ungdom verktøy til å håndtere egne og andres
konflikter mer konstruktivt. Gjennom tre påbyg
gende v erksteder settes deltakerne i stand til å løse
egne konflikter før de eskalerer (trinn 1), og å megle
i konflikter i egne nettverk blant venner, familie og
bekjente (trinn 2). På tredje trinn blir deltakerne
utdannet som ungdomsinstruktører. Ungdommene
blir gode rollemodeller og kursholdere (sammen med
voksne instruktører) i sine lokalsamfunn.

1250 ungdom deltok på gatemeglings
verksteder.
74 ungdom deltok i tilrettelagte meglings
prosesser i mer omfattende ungdoms
konflikter.
360 voksne frivillige og samarbeidspartnere
har i 2016 fått verktøy for kommunikasjon og
konflikthåndtering med ungdom. Av disse ble
67 utdannet som instruktører i Gatemegling.

Gatemegling jobber med mindre grupper over tid
fordi endringsprosesser og ferdighetstrening krever
tid til refleksjon og øvelse i virkelige situasjoner.
Gjennom opplæring, bevisstgjøring og mestring av
konkrete verktøy for kommunikasjon og konflikt
håndtering blir de unge selv rustet til å løse konflikter
på lavt nivå, før konfliktene eskalerer til mer om
fattende gruppemotsetninger og vold. Dessuten gir
Gatemegling ungdom en styrket kompetanse i å bygge
og vedlikeholde robuste relasjoner.

167 frivillige bidro aktivt i Gatemegling i løpet
av året.

Ved siden av det forebyggende arbeidet med opp
læring av ungdom, tilbyr også Gatemegling tilrette
lagte meglingsprosesser i mer omfattende konflikter
som ungdom selv ikke evner å løse.
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«Det har fått meg til
å forstå hvor viktig
kommunikasjon
egentlig er, og hvor
lett en konflikt kan
bli løst, heller enn
å bli voldelig.»
Deltaker, Sandnes

Stolte deltakere fra sommerverkstedet på Fellesverket «Huset på hjørnet» i Tønsberg.

Målgruppe

er rekruttert gjennom for eksempel politi, konflikt
råd, barnevern, asylmottak). Samtidig er Røde Kors
sine aktiviteter for barn og unge åpne for alle, og vi
anser som et mål i seg selv å bygge relasjoner mellom
majoriteten og de som faller på utsiden. I Gate
megling gjør vi dette gjennom å invitere ungdom
med forskjellig bakgrunn inn i felles gruppeproses
ser der de får et f elles språk og forståelse knyttet til
konstruktiv håndtering av vold og konflikt.

Hovedmålgruppen til Gatemegling er ungdom fra
13-25 år som er i risikosonen for å utøve vold e ller
begå kriminalitet. I tillegg tilbys Gatemegling til
barn og unge som er utsatt for å bli berørt av vold og
konflikt, og som kan bidra til å dempe konfliktnivået i
ungdomsmiljøene.
I 2016 har Gatemegling jobbet spesielt med å nå
ungdom i særlig sårbare livssituasjoner. Denne
satsning har bidratt til at over 40 % av deltakerne
i Gatemegling tilhører denne gruppen (deltakerne

Erfaringen er at Gatemegling fungerer like godt i
Oslos «gater» som langs Gjøviks «landeveier», og
like godt med ressurssterke som med marginaliserte
unge.

Trygge voksne

Instruktørverksted UNG

Selv om Gatemegling er basert på ung-til-ung-
metodikk, er det avgjørende å bygge støttende
nettverk av trygge voksne rundt ungdom. Voksne
frivillige og samarbeidspartnere som får opplæring
i Gatemegling bidrar til at ungdom blir møtt på en
god måte av voksne og kan også støtte ungdom i å ta i
bruk g atemeglingsverktøyene. Voksne frivillige holder
verksteder og er trygge rollemodeller for ungdom

Meglingsverksted

Konfliktverksted
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i sine lokalmiljø. Vår erfaring er at gatemeglings
instruktørene får innpass og tillit hos unge som det
ellers kan være vanskelige å komme inn på.
Gjennom et tett samarbeid med profesjonelle
barne- og ungdomsarbeidere (ansatte i skole, fritids
klubber, politi, utekontakt, barnevern osv.), samt
øvrige frivillige organisasjoner, bidrar Gatemegling
også til at voksne som jobber med barn og unge
får økt k unnskap og kompetanse i ikkevoldelig
kommunikasjon og konflikthåndtering.

Samarbeidsparter og bidragsytere
For å nå fram til de ungdommene som trenger det
mest, er Røde Kors Gatemegling avhengig av å ha
et tett samarbeid med mange forskjellige lokale
aktører som fritidsklubber, skole, utekontakt, barne
vern, p
 oliti, konfliktråd og fengsler. I løpet av 2016
har vi økt samarbeidet med flyktningmottak og
fengsler for å treffe målgruppa unge i særlig sårbare
livssituasjoner i større grad.
Samarbeidspartnerne våre bidrar til rekruttering av
ungdom inn i aktiviteten, gjennomføring av verkste
der, samt oppfølging av ungdom med sammensatte
behov. I tillegg samarbeider vi med kompetansebyg
gende institusjoner og nettverk, slik som høgskoler og
universiteter, Trygg Læring, Konfliktrådssekretariatet
nasjonalt, Samordning av lokale rus- og kriminalitets
forebyggende tiltak (SLT) Kompetansesenter for kri
minalitetsforebygging (Kfk) og Nansen Fredssenter.

Illustrasjonsbilde. Fotograf: Carolina Roka.

I 2016 fikk Gatemegling tildelt midler fra Politi
direktoratet. Gatemegling får også midler fra
Fadderprogrammet for Barn i Norge.

«Hadde det ikke vært for dere,
hadde jeg ikke vært her i dag.»
Gutt (19)

Deltakerne venter i spenning på neste utfordring.
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En flott gjeng frivillige som er lykkelig ferdigutdannede Gatemeglingsinstruktører. Foto: Ellen Rykkja Gilbert.

«Min interesse for Røde Kors Gatemegling oppstod
da jeg jobbet som miljøarbeider på Åsane mottak for
enslige mindreårige asylsøkere. Beboerne snakket ofte
om et mystisk fenomen kalt «sjiraffspråk», og jeg måtte
be dem om å forklare hva i alle dager dette var. Jeg fikk
høre at ungdommene hadde deltatt på kurs i Gate
megling. Der hadde de lært om hvordan sjiraffen med
sin lange hals er en god observatør som kan se flere
sider av en sak. Asylmottak er et mylder av mennesker
med forskjellige bakgrunner, erfaringer, kulturer og
religioner. Nettopp derfor ble sjiraffspråket et utrolig
viktig verktøy for tenåringene på Flaktveit. Gjennom å
«strekke halsen» og prøve å forstå både seg selv og andre
bedre ble mangfoldet på asylmottaket en positiv ressurs
heller enn en tikkende bombe. Vi opplevde et relativt
sett svært lavt konfliktnivå, åpenhet rundt egne tanker
og følelser, og fokus på dialog. At ungdommene fortsatte
å bruke språket de hadde lært av gatemeglerne også
etter at kurset var ferdig, viser for meg hvor stor betydning opplegget har hatt.»

«Jeg skulle virkelig til å slå han
etter han sa noe stygt om moren
min, men i det jeg skulle treffe
ansiktet hans, stoppet jeg og
tenkte på konsekvensen av det jeg
ville gjort. Jeg lot han gå og heller
pratet sjiraffspråket med han. Det
fungerte, og han fikk tilsnakk av
rektor på skolen.»
Gutt (14)

Samarbeidspartner, Bergen
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Kors på halsen

Sommeravslutning for ekspertpanelet.

Kors på halsen er ofte de første som hører barna for
telle om deres opplevelser og tanker om livet. Mange
barn sliter med å sette ord på hva som skjer med dem.
Ofte har tankene en relasjon til noe som har hendt
tidligere som for eksempel mobbing, omsorgssvikt,
ensomhet og prestasjonspress. For mange unge kan
det være både vanskelig og skremmende å sette ord
på dette for første gang. Når de ringer Kors på halsen
og opplever at voksne tør å snakke om det, blir de ofte
lettet. Det åpner opp for refleksjoner og muligheten
for at de kan snakke med andre om utfordringene de
står i. Noen tar kopi av chatten de har hatt med Kors
på halsen for å vise til for eksempel helsesøster eller
andre voksne fordi de ikke orker å si ordene høyt.

eneste hjelpelinjen som er gratis, anonym, kjønns
nøytral og åpen for alle barn uansett tema. Siden
oppstarten i 1984 har Kors på halsen hatt mer enn én
million samtaler med barn og unge på telefon, mail
og chat. Hensikten er å gi barn som ønsker det en
mulighet til å snakke med trygge voksne om det de
har på hjertet. Det som er viktig for barnet er viktig
for Kors på halsen. Kors på halsen har åpent mandag
til fredag hele året, uavhengig av ferie- og helligdager.
Kors på halsen har fire ulike kommunikasjonskana
ler som barn og unge benytter seg av; telefon, chat,
melding og forum. Noen barn og unge velger én
av kanalene, mens andre igjen kan bruke alle fire
avhengig av ønske, behov og situasjonen de er i. I
kommunikasjon med barn og unge er det viktig å
gi valgmuligheter, og Kors på halsen ønsker å være
tilgjengelig på de ulike aktuelle kommunikasjons
plattformene i hele åpningstiden.

Frivillige i Kors på halsen er trent til å lytte, aner
kjenne, bruke god tid til å finne ordene, og ikke minst
hjelpe barna videre inn i systemet for å få hjelp. De
tåler å høre alt det vonde som skjer med dem, og tør
å spørre.

Henvendelser i 2016

Hva er Kors på halsen?

I 2016 besvarte frivillige på Kors på halsen 15 792
henvendelser på telefon, chat og mail. Dette er en
økning på 23% fra året før. På forum, hvor ung
dom kan støtte hverandre, hadde vi en stor økning

Kors på halsen, Røde Kors samtaletilbud for barn og
unge, er et landsdekkende, gratis, lavterskeltilbud til
barn og unge under 18 år. Kors på halsen er i dag den
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«Jeg vil bare si tusen takk for at
dere har vært der for meg, at jeg
har kunnet snakke med dere når
livet var svart. Dere gjorde at jeg
har fortalt det til noen andre og nå
har jeg fått hjelp.»

i trafikken fra 1722 innlegg i 2015 til 2507 innlegg i
2016. Antall besvarte samtaler på chat har økt med
64% fra 5704 i 2015 til 9346 i 2016. Gjennom flere
år har vi altså sett en økning i antall henvendelser på
chat og mail, mens antall henvendelser på telefon går
stadig nedover. I året som gikk har de frivillige blant
annet fått større kompetanse innen selvmordsfore
bygging. 1 av 4 som henvendte seg til Kors på halsen i
2016 tok opp tanker om selvmord.

I november bidro Kors på halsens til 150 års markeringen ved
å arrangere ulike aktiviteter på «Kids Expo». Entusiaster fra
Brikkelauget hjalp oss med å bygge to fantastiske logoer i LEGO.

I samarbeid med ung.no har Kors på halsen besvart
374 spørsmål om ulike tema hvor det ikke er nød
vendig med fagpersoner.

I 2016 utvidet Kors på halsen åpningstiden, og
rekruttering av frivillige og å besvare henvendelsene
var i fokus. I tillegg fortsatte Kors på halsen å gjøre
seg synlig i kanaler og på steder der ungdom møtes.
Kors på halsen deltok blant annet på Norway Cup,
Fredrikstad Cup, Spillexpo, antimobbekampanjen
Bruk Hue og forskjellige markeringer i forbindelse
med Verdensdagen for psykisk helse.

Bruk hue – Kors på halsen forebygger
digital mobbing
Kors på halsen deltar i «Bruk Hue», en skoleturné om
digital mobbing som reiser rundt i hele landet. Det er
Kors på halsen, Telenor, Medietilsynet og Barnevakten
som står bak kampanjen. Bakgrunnen for «Bruk Hue»
er at svært mange barn og unge har opplevd å bli
mobbet i ulike digitale medier. I 2016 har Bruk hue
møtt 41.948 elever 6.-10. trinn og 8.360 foresatte på
271 skoler.

Kors på halsen som Trygg Bruk-
hjelpelinje
Siden 2010 har Kors på halsen vært Norges Trygg
Bruk-hjelpelinje. Det innebærer at barn og unge som
har utfordringer relatert til den digitale hverdagen
kan kontakte Kors på halsen. Hjelpelinjen er en del
av Trygg Bruk-nettverket som koordineres av Medie
tilsynet og består av flere organisasjoner, institusjoner,
departementer og bedrifter som på ulike måter jobber
med samme fagfelt. I denne rollen oppfyller Røde
Kors forpliktelsene som Norge har internasjonalt.
Som en del av Trygg Bruk-hjelpelinje holder Kors
på halsen foredrag for ungdom, foreldre/foresatt og
fagpersoner som jobber med barn om livet på nett.

Med en gigantisk antimobbeselfie sa over 7000 11- og
12-åringer nei til nettmobbing da de var samlet til
tidenes største Bruk Hue-arrangement på Telenor
Arena i oktober. Med oss på laget hadde vi Kronprins
Haakon og Isac Elliot, og Stian Blipp var konferansier.
Kors på halsens ungdomspanel, Ekspertpanelet,
er de unges talerør og gir råd om hvordan vi
bør jobbe med alt fra markedsføring til samtale
metodikk. Hensikten er at vi skal utfordres på å
være en tjeneste så nær målgruppas behov som
mulig. Med et panel bestående av 18 engasjerte
ungdommer, mener vi at vi er gode på nettopp
det.

Samarbeidspartnere og bidragsytere
Kors på halsen får støtte fra Telenor, Bufdir, Justis- og
beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Trygg
Bruk, Kappahl og Efva Attling.
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Nattevandring
Målet med nattevandring er å bidra til å
skape trygge oppvekstvilkår, trygge lokalsamfunn og trygge møteplasser for barn
og unge.

vakt, barnevernsvakt, utekontakt og andre aktuelle
tjenestekontorer. I tillegg får hver gruppe en ryggsekk
med førstehjelpsutstyr, lommelykt, vannflaske og
engangshansker. Politiet informeres alltid om tid og
sted, hvor mange som går og når det avsluttes. Alle
som er med på denne kveldens vandring er registrert
med navn og telefonnummer.

Ved å være til stede for ungdommer der de ferdes,
skaper Nattevandring et tryggere gatebilde. Natte
vandring er vold- og konfliktforebyggende og har en
umiddelbar positiv effekt. I tillegg er Nattevandring
en sosial og positiv aktivitet, både for den frivillige og
for lokalsamfunnet.

Etter vandringen samles man til et kort møte, først
og fremst for å oppsummere kveldens hendelser. Har
det skjedd noe spesielt, tar gruppa seg tid til en god
samtale. Har frivillige opplevd en kritisk hendelse,
har Røde Kors et program for helhetlig oppfølging
som sikrer at de frivillige ivaretas og får snakket om
hendelsen. Det skrives en enkel rapport som skal være
tilgjengelig for neste gruppe.

Nattevandreren er en frivillig, voksen, ansvarlig og
engasjert person som sammen med andre voksne vil
gjøre en innsats for ungdom og lokalsamfunnet. Det
er en person som er rusfri og stiller sin tid til disposi
sjon for ungdom og som tror det er mulig å skape et
tryggere samfunn gjennom tilstedeværelse og kontakt.
Nattevandreren har god tid til å stoppe, lytte, snakke
og observere. Ved sitt nærvær kan en nattevandrer
hindre ungdom i å begå feiltrinn som kan få konse
kvenser for dem selv og for andre. Nedre aldersgrense
for en nattevandrer er 21 år.

I 2016 var det totalt 40 nattevandringsgrupper med
ca. 2000 frivillige som vandret i gatene over hele
landet.

Samarbeid og lokalt engasjement
Organisering av Nattevandring fordrer et nært samar
beid med politi- eller lensmannsetaten. I tillegg invol
veres etater som skole, barnevern, sosialkontor, ute
kontakt og andre relevante lokale aktører. Et eksempel
på et slikt samarbeid kan være oppretting av en sam
arbeidsgruppe som møtes til faste tider, for eksempel
2-4 ganger i året. Politi eller lensmannsetaten infor
meres alltid om hvor og når Nattevandring pågår. En
slik direkte kommunikasjon er fornuftig også med
tanke på nattevandrerens egen sikkerhet.

Nattevandringen er i likhet med alle andre Røde
Kors-aktiviteter forankret i lokal frivillighet og lokale
behov. Aktiviteten er kvalitetssikret, forutsigbar og
synlig, med godkjent uniformering som er lik for alle.
Behovet for Nattevandring i et lokalsamfunn kan
variere. Det kan være knyttet til ulike dager, områder
eller spesielle arrangementer.

Gjennomføringen
Før hver Nattevandring samles frivillige til et f elles
møte hvor man tar en oppsummering av forrige
vandring, samt går igjennom planene for k ommende.
Gruppeleder har ansvar for å sikre seg at alle natte
vandrere har deltatt på nødvendig opplæring og
skrevet under erklæring om taushetsplikt. Den første
gangen skal nye nattevandrere gå sammen med
erfarne nattevandrere. Det skrives en liste med navn
og telefonnumre til vandrerne.
Alle er synlig merket i form av godkjent unifor
mering og har mobiltelefon eller sambandsutstyr,
samt liste med telefonnummer til politivakt, lege

Nattevandrere i Bodø sentrum.
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Illustrasjonsbilde. Foto: Sigve Aspelund.

Hva en nattevandrer IKKE er:
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• Borgervern

• Barnevern

• Politi

• Spioner

• Hobbypsykologer

• Angivere
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