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Humanitære behov
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. I perioden 1993–2004 døde 91 barn under 16
år ved selvmord i Norge. En nyere studie viser at få av
barna som begikk selvmord hadde en depresjon eller
annen psykisk lidelse, men at flere av dem var i en
konfliktsituasjon før selvmordet. Konflikten ble ikke
oppfattet som alvorlig av de voksne (Freuchen 2013).

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, sam
menlignet med forrige generasjons unge. Tendensen
viser også en tydelig nedgang i ungdomskriminalitet
og dropout fra skolen. Mye tyder på at et godt utbygd
velferdssystem, samt en langsiktig innsats for fore
bygging 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 barne
fattigdom, ensomhet og psykiske helseproblemer,
samt vold og kriminalitet blant barn og unge. I tillegg
opplever også svært mange barn og unge et stort
prestasjonspress og bekymringer.
Andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er
økende. I 2015 utgjorde det 84 300 barn. Barn av
innvandrere og barn av enslige forsørgere er over
representert i fattigdomsstatistikken. Dette får lang
varige 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. Opplevelsen av en
somhet finnes også i denne gruppa. En undersøkelse
fra Røde Kors og Ipsos MMI (2013) viser at en av tre
barn og unge mellom 8 og 19 år oppgir at de føler seg
ensomme ofte eller av og til. Røde Kors mener at det
er svært bekymringsfullt at ensomheten blant barn og
unge i Norge er så høy.
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

BARK-gruppen i Sigdal Røde Kors deltok på 150 års-
markeringen, og fikk ta gruppebilde med president
Sven Mollekleiv.
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Røde Kors som humanitær aktør
å være tydelig og synlig tilstede i lokalmiljøene med
aktiviteter som Nattevandring, Gatemegling, Lekse
hjelp, Ferie for alle, Barnas Røde Kors og andre tilbud
som er gratis og åpne for alle. Aktivitetene legger
vekt på å skape mestring og nettverk for deltagerne,
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’ mandat er å avdekke, hindre og lindre
menneskelig nød og lidelse. Gjennom kongelig
resolusjon av 2009 fikk Røde Kors status som støtte
aktør for norske myndigheter i fredstid. Dette er en
anerkjennelse fra norske myndigheter om at visse
humanitære oppgaver bedre kan utføres av Røde
Kors som frivillig organisasjon med sitt uavhengige
og nøytrale mandat. Røde Kors vil være til stede i
samfunnet som uavhengig humanitær «sporhund»
både ved å avdekke og avhjelpe menneskelig sårbarhet
og nød.

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 f unksjonsnivå
og vi ønsker et mangfold som i størst mulig grad
gjenspeiler sammensetningen i samfunnet.

For oppvekstfeltet betyr det at Røde Kors vil være til
stede for å skape trygge, åpne og inkluderende møte
plasser 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

Frivillighet
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 uttryk
ker 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 kompe
tanse, tid og engasjement for barn og unge. Mens
noen b
 ruker 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 rekrut
terer frivillige gjennom annen Røde Kors-aktivitet,
gjennom stands og vervingskampanjer, samt via
næringslivssamarbeid. De frivillige er godt represen
tert på tvers av kjønn, alder, arbeidstilknytning,
yrkesgrupper 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 k valitet 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.

Is fra Diplom-is til barn på Ferie for alle.

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

Gode hjelpere: Sabia Mansori (15) får god hjelp av sin leksehjelper Bjørg Skaug (62) til høyre. Leder for omsorg i Tønsberg Røde Kors
Silje Landsmann-Wiwe til venstre. Foto: Per Gilding.

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.

I 2015 bidro rundt 1000 frivillige leksehjelpere i Røde
Kors med støtte og hjelp til leksene for elever i hele
landet.

Møteplass for mestring og motivasjon
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 grunnskolen
og senere frafall i videregående. Det er også en tydelig
sammenheng mellom frafall i skolen og svak tilknyt
ning til arbeidsmarkedet.

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.

Røde Kors kan ikke løse frafallsproblematikken alene,
men kan være en viktig bidragsyter i forebyggingsar
beidet. Dette gjør vi gjennom å skape et brudd med
sosial arv og marginaliseringsprosesser og tilby støtte
og oppfølging til dem som allerede har falt fra.
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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 leksehjelptilbu
dene 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 hjem
mefra, men som fortsatt behøver hjelp med leksene.
Dette betyr at vi får mulighet til å hjelpe langt flere
elever med skolearbeidet.

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 lokalsamfunn
drives leksehjelp ved lokale Røde Kors-hus, i tilknyt
ning til skoler, bibliotek eller i samarbeid med fri
villighetssentraler.

Målgruppe
Tilbud om Røde Kors Leksehjelp skal gis til alle elever
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

Digital Leksehjelp

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samarbeid
er med Røde Kors Leksehjelp fordi de har stor tro på
at leksehjelp kan bidra til at flere kommer seg gjen
nom utdannelsen. NHO bidro i 2015 økonomisk til
aktiviteten. Røde Kors har også mottatt midler fra
Utdanningsdirektoratet til 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

«Det bedre å være her og gjøre
lekser enn å være i ute og gjøre
dumme ting i et dårlig miljø. Det
er veldig tett her, alle kjenner
hverandre. Frivillige er veldig
motiverte, ikke bare på senteret
men også på aktiviteter. Bruker
tiden sin på å være med oss. De
frivillige fortjener ros, det er noe
å sette pris på!»
- Elev på leksehjelpen
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Eksempler på aktivitet

Askøy Røde Kors.

Tønsberg Røde Kors.

Bodø Røde Kors.
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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.
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.

Fem herlige sommerdager på Fevik Maritime Leirskole. Nå
er sekken full av gode minner. Thea Namløs får prøve seg som
skipper.

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

I forbindelse med kommunevalget lagde Brenn
punkt en dokumentar om hvordan det er å vokse
opp i fattigdom. NRK fulgte en alenemor med to
barn g jennom sommeren, blant annet på Ferie for
alle. Anita forteller at sønnen blir preget av familiens
økonomiske situasjon. 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 barndomsminner som andre tar for gitt.

I 2015 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 van
lig i høst-, juleopphold. I tillegg ble det gjennomført
ett nyttårsopphold. Vi hadde nok en gang rekord
mange deltagere på våre ferieopphold:

Samarbeidspartnere og bidragsytere
Røde Kors takker for at Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet ser verdien i Ferie for alle og
tildelte 12,6 millioner til denne Røde Kors-aktiviteten
i 2015. Støtten bidro til at Røde Kors kunne øke antall
deltakere, samtidig som vi sikrer høy kvalitet på våre
opphold.

• Søkere: 6209 barn og voksne
• Reisende: 3438 barn og voksne
• Antall frivillige: 528
• Antall ferieopphold: 63

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

I 2015 har utfordringen om barn som vokser opp i
fattigdom vært i fokus. Dette har blant annet kom
met til syne gjennom Regjeringens strategi for barn
som vokser opp i fattigdom, samt økte statlige midler.
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I 2015 samarbeidet Ferie for alle med:
• Gjensidigestiftelsen
• MøllerGruppen
• Caverion
• Diplom-is
• LEGO
• Canon
• Avis
Gjensidigestiftelsen inngikk i fjor en treårig avtale for
å sikre at enda flere barn får reise på Ferie for alle. I
år la de til rette for et samarbeid mellom Ferie for alle
og Norges Svømmeforbund. Dette resulterte i at barn
på Ferie for alle fikk svømmeundervisning på ferie
oppholdet.
Røde Kors laget strategier for hvordan knytte ferie
aktiviteten tettere til andre lokale hverdagsaktiviteter
da det er viktig at barn og familier som ønsker å delta
i aktivitet når ferieoppholdet er over får god kjenn
skap til hva som finnes.

Sofie og mamma koser seg på Ferie for alle. «Det er godt å se
barna utforske området og se gleden i øynene deres når de opp
lever nye ting» sier mamma Anita Johansen.

I tillegg til finansiell støtte, tilbyr både Møller
Gruppen og Caverion 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.

LEGO og DUPLO til både Ferie for alle og andre
aktiviteter for barn og unge.
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.

Diplom-is leverte is til 12 av ferieoppholdene i
sommer, og LEGO Norge har delt ut 70 kasser med

Eksempel
En helsesøster videresendte en e-post hun fikk:
«Jeg skriver denne e-posten for takke deg for at vi fikk være med på en fantastisk flott ferie. Hvis du ikke
hadde informert meg om dette og ikke hjulpet meg med dette, så hadde vi ikke blitt med på det».
- «Må bare si deg at dette var absolutt en av de beste juleferiene mine barn og jeg har hatt. Vi pleier å feire jul,
men siden jeg er alene med barna og ikke har så god råd heller, så har vi feiret jul hjemme alene, og barna har
klaget og alltid kjedet seg. De ønsket at vi skulle reise eller være sammen med noen. Denne julen ble barna så
glade og veldig fornøyde. De koste seg masse og hadde det veldig bra. De er så stolte og snakker hele tiden om
det. De hadde lyst og ønsket at de kunne være der lengre. De ble kjent med mange nye og fikk nye venner. Jeg
er så glad at mine jenter fikk en flott juleferie og opplevelse. Det vær en stor avlastningshjelp til meg også.
De som jobbet der er av de beste menneskene. Kjempesnille, hjelpsomme og flinke. Både jentene og jeg håper
og ønsker at vi får muligheten å være med på flere slike ferier. Dette behøver mine barn virkelig.»
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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.

Guttene i BARK-gruppen i Alta fikk fri fra skolen for å være med
å lære bort førstehjelp under 150-års-markeringen i Alta.

I 2015 deltok ca. 2000 barn ukentlige eller hver
fjortende dag på aktiviteter i regi av lokalforeningene.
2015 skulle preges av jubileumsfeiring i Røde Kors,
både på grunn av vårt eget 150-års jubileum – men
også fordi det var Friluftslivets år. For å sikre at alle
frivillige knyttet til BARK opplever seg som en del av
Røde Kors, inviterte vi til en samling i mars. Der stilte
vi følgende spørsmål; Hvordan kan vi skape et BARKår som preges av jubileumsfeiring og lokal magi, der
alle barn føler seg inkludert? 46 ivrige BARK-frivillige
og ansatte møtte opp og laget kreative planer for fest
ligheter av alle slag.

på arrangementet. I tillegg har flere grupper deltatt på
Friluftslivets års nasjonale #Natt i naturen gjennom
året.
Men BARK har ikke bare feiret bursdager. De har også
bidratt i Røde Kors’ flyktningarbeid. Noen grupper
har bidratt som bøssebærere og samlet inn penger.
Andre har invitert barna som har kommet til de
lokale mottakene inn i BARK.
I tillegg er det blitt arrangert BARK-leirer både
vinterstid og på sommeren. Det har vært knutekveld,
hvor barna lærer å knyte knuter, og det har blitt spilt
curling med selvproduserte curlingsteiner. Barna har
lært førstehjelp og de har bygget LEGO på regnværs
dager.

BARK-lederne tok med seg inspirasjon og kunnskap
fra samlingen og skapte lokale jubileumsfester. Mange
BARK-grupper har deltatt i Røde Kors’ ordinære
jubileumsprogram og for eksempel bidratt med
førstehjelpsundervisning.

2015 ble avsluttet med filminnspilling, og endelig har
BARK fått sin egen reklamefilm. Vi takker BARKgruppen i Modum som gjorde det mulig å få filmet en
kjempeflott film.

Flere har invitert til egne bursdagsfeiringer for
gruppen, lokalforeningen eller hele lokalsamfunnet.
Andre ønsket å fokusere på Friluftslivets år. I Røde
Kors ble dette tett knyttet opp til vårt eget arran
gement Til topps, og mange lokalforeninger arran
gerte derfor sine egne, lokale Til topps-turer i løpet
av sommeren. Flere BARK- grupper deltok enten i
planlegging og gjennomføringsfasen, eller som gjester

Samarbeidspartnere og bidragsytere
BARK finansieres hovedsakelig gjennom Røde Kors’
fadderprogram Barn i Norge. I tillegg støtter flere av
Røde Kors’ næringslivspartnere BARK, blant annet
DNB og LEGO.
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Siste scene i filmen skal spilles inn! «Bli med du også!».

Iselinn, Martine og Maria fra BARK-gruppen på Askøy samlet
inn penger til flyktningarbeidet under en konsert.

Barna i Modum BARK venter tålmodig under filminnspilling.

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
• gi barn positive mestringsopplevelser
• 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
Askøy Røde Kors benyttet 150-års jubileet til å opprette en
BARK-gruppe. Bursdagsfest ute i naturen.
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Gatemegling

Instruktøropplæring for nye frivillige.

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

koordinator, Unni Haug, sier at Gatemegling er det
forebyggende tiltaket som virker best av alle.

Metoden gir ungdom innsikt og verktøy for å hånd
tere egne og andres konflikter mer konstruktivt.
Konflikt i seg selv er en naturlig del av alle sosiale
fellesskap. For mange er dessuten ungdomstiden
særlig konfliktfylt når det gjelder identitetsbygging
og veivalg i overgangen fra barn til voksen. Selv om
konflikt ofte vekker ubehag, kan det være en kime til
positive endring og læring, og blir først skadelig når vi
tillater eskalering på grunn av negative handlinger og
holdninger.

Ved siden av det forebyggende arbeidet med opplæ
ring av ungdom, tilbyr også Gatemegling tilrettelagte
meglingsprosesser i mer omfattende konflikter som
ungdom selv ikke evner å løse. Erfaringen er at Gate
megling fungerer like godt i Oslos «gater» som langs
Gjøviks «landeveier», og like godt med ressurssterke
som med marginaliserte unge.
Selv om Gatemegling er basert på ung-til-ung-me
todikk, er det avgjørende å bygge støttende nettverk
av trygge voksne. Gjennom instruktøropplæringen
mobiliserer gatemegling frivillige voksne som vil
engasjere seg som trygge rollemodeller for barn- og
unge i sine lokalmiljøer.

Etter 11 år med utvikling og spredning av aktiviteten
ser vi at Gatemegling imøtekommer et utstrakt behov
blant unge (13-25 år). De fleste deltagerne forteller
at de har blitt flinkere til å håndtere eget sinne, til å
kommunisere og lytte, og at de er i færre konflikter
enn før. Deltagerne utvikler ferdigheter i ikkevolds
kommunikasjon, konflikthåndtering og megling.
Dessuten gir Gatemegling ungdom en styrket kompe
tanse i å bygge og vedlikeholde robuste relasjoner.

I 2015 ble Gatemegling et nytt tilbud i Grenlands
området, Stavanger, Steinkjer og ved United World
College i Sogn og Fjordane.
Tall på landsbasis:
• 1493 deltagere

De unge deltagerne opplever i mange tilfeller at de
starter en positiv personlig utvikling som følge av
opplæringen der de blir gode rollemodeller og aktive
konfliktløsere i egne miljøer. Dette blir bekreftet av
deres voksne støttepersoner, samt av frivillige og sam
arbeidspartnere i tiltaket. Kriminalitetsforebyggende

• 171 frivillige bidro
• 126 nye instruktører
• 13 byer i 11 distrikter
• Totalt 1708 fikk opplæring i Gatemegling
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«Det er sånn vi lærer Gatemegling,
vi holder på med lek og reflekterer
over det etterpå. Rollespill f ungerer
absolutt. Det var sånn jeg lærte
første gang. Jeg var helt blank. Så
fikk jeg simulere. Så løste jeg det
faktisk en gang da jeg jobbet på en
ungdomsklubb.»
- Kristoffer 20 år

Øvelsen Fort og Gæli for nasjonalt gatemeglingsforum på Gjøvik.

Samarbeidsparter og bidragsytere

og universiteter, KRÅD, Konfliktrådssekretariatet
nasjonalt, Nansen Fredssenter og Trygg Læring.

Røde Kors Gatemegling samarbeider med mange
forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, skole,
utekontakt, barnevern, politi, konfliktråd og flykt
ningmottak. Disse bidrar til å rekruttere ungdom inn
i aktiviteten og å følge opp dem med sammensatte
behov. I tillegg samarbeider vi med kompetansebyg
gende institusjoner og nettverk slik som høgskoler

I 2015 fikk Gatemegling tildelt midler fra Politi
direktoratet, Barne-, likestillings- og inkluderings
departementet. Gatemegling får også midler fra
Fadderprogrammet for Barn i Norge og DNBs
midler til oppvekst.

Eksempel
I Bergen ble gatemeglerne spurt om de kunne bistå i en konflikt mellom 10 jenter på 15 år på en skole. Skolen
oppfattet situasjonen som alvorlig. Det som hadde startet med en bagatellmessig sak hadde eskalert til en
‑omfattende konflikt som påvirket læringsmiljøet for alle i klassen. For jentene selv var det blitt så alvorlig at
det gikk utover deres psykiske helse. Gatemeglingen i Bergen Røde Kors tilbød et konfliktverksted.
I løpet av prosessen fikk jentene mange aha-opplevelser og en ny innsikt i konflikten som de stod i. Gjennom
å tilegne seg redskaper i konflikthåndtering innså de at konflikter kan løses og føre til noe bra. Derfor spurte
de om et ekstra møte for å få hjelp til å løse den aktuelle konflikten ved hjelp av Gatemeglingsmetodikk. Her
snakket de ut om alt som hadde skjedd, hvordan de alle hadde blitt berørt, og hva de hver og en kunne gjøre
for at det skulle bli bedre. Det ble mye snørr og tårer. Jentene fortalte åpent, lyttet til hverandre, avdekket
misforståelser, kom med innrømmelser og ba om tilgivelse. Til slutt ble de enige om en avtale for hvordan de
skulle ha det sammen framover.
På skolen merket de en umiddelbar endring i adferd, og smilene kom tilbake hos jentene. Foreldrene hadde
merket forskjell på adferd og humør og en av mødre sa tydelig: «Jeg har fått en ny datter». Jentene deltok på
nasjonalt gatemeglingsforum og fortalte åpent om sin erfaring. Alle jentene ville fortsette med trinn 2 neste
semester for å kvalifisere seg til å bli «gatemeglere».
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Kors på halsen

Sommeravslutning for ekspertpanelet.

Hva er Kors på halsen?

Kors på halsen er ofte de første som hører
barna fortelle om deres opplevelser og tanker om livet. Mange barn sliter med å sette
ord på hva som skjer med dem.

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
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.

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.

Kors på halsen har fire ulike kommunikasjonskanaler
som barn og unge benytter seg av; telefon, chat, mel
ding og forum. Noen barn og unge velger én av kana
lene, 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 kommunikasjonsplattformene i hele åpnings
tiden.

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.
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Kors på halsens ungdomspanel, Ekspertpanelet, er de unges talerør og gir råd om hvordan vi bør jobbe
med alt fra markedsføring til samtalemetodikk. 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.

I 2015 besvarte frivillige på Kors på halsen 12 819
henvendelser på telefon, chat og mail. På forum,
hvor ungdom kan støtte hverandre, hadde vi en stor
økning i trafikken fra 1107 innlegg i 2014 til 1722 inn
legg i 2015. I året som gikk har de frivillige fått større
kompetanse innen temaene selvmordsforebygging og
vold i nære relasjoner.

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Kors på halsen som
Trygg Bruk-hjelpelinje

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 innenfor ulike digitale medier. Siden høsten
2015 har «Bruk Hue» utvidet målgruppen, og i dag
besøker de 6.-10. trinn.

Kors på halsen får støtte fra Telenor, Bufdir, Justis- og
beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Trygg
Bruk, Kappahl og Efva Attling.

Bruk hue – Kors på halsen forebygger
digital mobbing

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,
departement og bedrifter som på ulike måter jobber
med samme fagfelt. I denne rollen oppfyller Røde
Kors forpliktelsene som Norge har internasjonalt.

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.

«Jeg orker ikke mer, jeg føler meg
stygg, ekkel og kvalm. Har mange
ord, men klarer ikke si det… Kan
jeg ikke bare døøø... Kan ikke
folk bare skjønne at jeg er helt
ødelagt.»
(Fra Kors på halsens forum, 2015)

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.
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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.

Hva en nattevandrere IKKE skal være:
• Borgervern
• Politi
• Hobbypsykologer

Ved å være tilstede 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.

• Barnevern
• Spioner
• Angivere

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.

t jenestekontorer. 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. 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.

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.

I 2015 var det totalt 45 nattevandringsgrupper med
ca. 2200 frivillige som vandret i gatene over hele
landet.

Gjennomføringen
Før hver Nattevandring samles frivillige til et f elles
møte hvor man tar en oppsummering av forrige
vandring samt går igjennom planene for kommende.
Gruppeleder har ansvar for å sikre seg at alle nat
tevandrere har deltatt på nødvendig opplæring og
skrevet under erklæring om taushetsplikt. Den første
gangen skal nye nattevandrere helst 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
vakt, barnevernsvakt, utekontakt og andre aktuelle

Nattevandrere i Bodø sentrum.
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Samarbeid og lokalt engasjement

Hva som er viktig ved etablering av
Nattevandring:

Organisering av Nattevandring fordrer et nært
samarbeid med politi- eller lensmannsetaten. I
tillegg involveres etater som skole, barnevern,
sosialkontor, utekontakt og andre relevante lokale
aktører. Et eksempel på et slikt samarbeid kan være
oppretting av en samarbeidsgruppe som møtes til
faste tider, for e ksempel 2-4 ganger i året. Politi eller
lensmannsetaten informeres alltid om hvor og når
Nattevandring pågår. En slik direkte kommu
nikasjon er fornuftig også med tanke på
nattevandrerens egen sikkerhet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Sigve Aspelund.

• Dokumenterte behov
• Lokal forankring
• Frivillighet
• Samarbeid
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Kvalitetssikring
Frivillige i Røde Kors’ aktiviteter for barn og unge må

Røde Kors har satt seg som mål å strekke seg lengre
for barn og unge, og har gjennom to Landsmøte
perioder valgt å satse på aktiviteter for og med barn
og unge. Økt fokus har medført vekst i diverse tilbud
for barn mellom 6-25 år. I takt med den store veksten
har vi gjort oss nyttige lærdommer for bedre tilret
telegging og kvalitetssikring av de forskjellige aktivi
tetene.

• levere politiattest (unntatt for nattevandring)
• gjennomføre intervju og obligatorisk
opplæring
• undertegne og overholde etikk- og
taushetserklæring
• ha fylt 18 år (noen aktiviteter krever høyere
aldersgrense)

Vi har utviklet flere verktøy for å sikre kvalitet i alle
ledd. Et av verktøyene er Bestemmelser for arbeid
med barn og unge. Et annet er håndbøker for
spesifikke aktiviteter og jevnlige samlinger for alle
ansatte og nøkkelfrivillige knyttet til aktiviteten.

• ha ID-kort og delta i evalueringssamtale
hvert tredje år ved fornying av ID-kortet

Opplæring
Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke,
der det inngår fagkurs spesielt utviklet for frivillige i
arbeid med barn og unge:

Krav til frivillige

En frivillig i Røde Kors’ arbeid med
barn og unge bidrar til å skape
gode opplevelser og trygge rammer
i barn og unges hverdag, gjennom
aktiviteter tilpasset lokale behov.
En frivillig møter barn og unge med
omsorg, respekt og tid.

• Introduksjon til Røde Kors
• Grunnkurs i førstehjelp
• Grunnkurs i psykososial førstehjelp
• Temakurs knyttet til den spesifikke
aktiviteten
I tillegg til de obligatoriske kursene, tilbys det også
fagsamlinger lokalt og nasjonalt der de frivillige får
faglig påfyll og veiledning.

Fra Røde Kors’ bestemmelse
for arbeid med barn og unge

Alle som melder seg som frivillig i Røde Kors aktivi
teter for barn og unge blir møtt av en ansatt tilrette
legger eller en frivillig leder for aktiviteten. I dette
møtet får den frivillige anledning til å fortelle litt
om seg selv og sin motivasjon. Representanten fra
Røde Kors forteller om den lokale aktiviteten og går
gjennom Bestemmelse for arbeid med barn og unge
før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og
aktivitet.
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«Jeg vil bare si tusen takk for at dere har vært der for
meg, at jeg har k
 unnet snakke med dere når livet var
svart. Dere gjorde at jeg har fortalt det til noen andre
og nå har jeg fått hjelp.»
- Tilbakemelding til Kors på halsen.

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.
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Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo
Hausmanns gate 7, 0186 Oslo
Telefon 22 05 40 00 | Telefaks 22 05 40 40
www.rodekors.no
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