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Norges Røde Kors sin ungdomsorganisasjon

En landsdekkende organisasjon som samler frivillige, 
tillitsvalgte og medlemmer i alderen 13 til 30 år på 
lokalt, distrikt og nasjonalt nivå

En del av beredskapsarbeidet i Røde Kors i Norge

En del av et internasjonalt ungdomsnettverk som jobber i 
tråd med Røde Kors sine internasjonale prinsipper og 
verdier

Formålsparagraf: Gjennom humanitær aktivitet og frivillig 
arbeid skal Røde Kors Ungdom avdekke, hindre og lindre 
menneskelig lidelse blant ungdom i deres lokalsamfunn i 

Norge.



Hva vi gjør

• Vi forebygger ensomhet og utenforskap
blant unge gjennom å arrangere 
treffpunkt for unge i ditt lokalmiljø i 
Norge

• Gjennom kurs og opplæring sørger vi for 
gode treffpunkt

• Vi utvikler unge og trygge talspersoner



1.1. Vi forebygger ensomhet og utenforskap blant 
unge gjennom å arrangere treffpunkt for unge i ditt 
lokalmiljø i Norge

Mange unge opplever usikkerhet og stress i hverdagen som 
følge av økt press, ensomhet og usikkerhet på egen identitet. 
Ved å skape treffpunkt som gir sterkere nettverk og tilbyr 
inkluderende fellesskap bidrar vi til å styrke unges helse, 
fysisk og psykisk.

Overordnet mål: Økt felleskap og inkludering blant unge

Vi vil:

■ Tilby gratis treffpunkt for ungdom i Norge som søker felleskap 
og inkludering i sitt lokalsamfunn

■ At Treffpunkt-aktiviteter tilpasses etter lokale behov på unges 
premisser 

■ Sikre at aktivitetens formål oppfylles gjennom mål- og 
resultatstyring

■ Øke antall faste treffpunkt



1.2. Gjennom kurs og opplæring sørger vi for gode 
treffpunkt

Røde Kors Ungdom baseres på unge frivilliges evne til å 
utforme og lede humanitær aktivitet. Gjennom 
kompetanseutviklende aktiviteter i distriktene styrker vi den 

humanitære innsatsen.

Overordnet mål: Økt kompetanse blant unge frivillige til å 
utforme og lede humanitær aktivitet

Vi vil:

■ Oppfordre alle distriktsstyrer og lokalstyrer til å styrke 
samarbeidet med tillitsvalgte og lokale ledere i Røde Kors 
Ungdom, gjerne gjennom en sparringspartner

■ Være kjent for god lederutvikling utad og innad i organisasjonen 
og sikre tilgang til kursholdere for alle distrikter 

■ Ivareta, beholde og utvikle eksisterende frivillige 

■ Arrangere og styrke erfaringsutveksling i hvert distrikt

■ Styrke unges medvirkning gjennom deltagelse i lokal- og 
distriktsstyret 

■ Tilrettelegge for rådgivning i lokal og distriktsstyret i 
ungdomsspørsmål, på tvers av Røde Kors-aktiviteter 



1.3. Vi utvikler unge og trygge talspersoner

Røde Kors Ungdom tilrettelegger for unges påvirkning og 
involvering i temaer og beslutninger som angår og engasjerer 
dem. Utvikling av trygge sikrer god representasjon av unge 
innad i organisasjonen og ellers i samfunnet.

Overordnet mål: Økt ungdomsinnflytelse i temaer og 
beslutninger som angår og engasjerer unge

Vi vil:

■ Være talspersoner i saker som omhandler ungdom

■ Oppnå forståelse for hva ungdom bryr seg om, bekymrer seg for 
og engasjerer seg for gjennom treffpunktene for å kunne være 
talerør for dette

■ Styrke det politiske arbeidet og være tettere på politiske 
prosesser

■ Ha tydelig tilstedeværelse og rolle i samfunnsdebatten og i 
mediebildet

■ Være foretrukket som unge talspersoner innenfor spesifikke 
temaer 

■ Tilby god opplæring og oppfølging av talspersoner



Hvordan vi jobber
• Vi styrker frivilligheten

• Vi endrer oss etter samfunnets behov

• Gjennom våre aktiviteter og
organisasjonsdrift bidrar vi til å nå
bærekraftsmålene



2.1. Vi styrker frivilligheten

Røde Kors Ungdom tilrettelegger for å være en synlig og 
attraktiv ungdomsorganisasjon. Ved å tiltrekke, inspirere og 
beholde flere frivillige og styrke den humanitære innsatsen.

Vi vil:

■ Rekruttere, inkludere og sette frivillige raskere i aktivitet

■ Gjøre det enkelt å være frivillig og å drive aktivitet

■ Tilrettelegge for at alle frivillige skal kunne delta uavhengig av 
blant annet alder, kjønn, legning, funksjonsevne, livssyn, etnisk 
eller økonomisk bakgrunn

■ Tilby god opplæring av frivillige og tillitsvalgte for å gjøre 
dem trygge i sin rolle

■ Styrke lokal ledelse

■ Tilrettelegge for godt demokrati og reell medvirkning for frivillige 
og tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen

■ Øke synlighet av Røde Kors Ungdom blant unge i Norge

Overordnet mål: Øke antall frivillige som er trygge i sin rolle 
og sikre høy grad av trivsel



2.2. Vi endrer oss etter samfunnets behov

Samfunnet endrer seg raskt, og som 
ungdomsorganisasjonen til verdens største humanitære 
organisasjon, er det viktig for oss å sørge for at våre 
aktiviteter er behovsprøvde og at de svarer på det 
skiftende humanitære behovet.

Vi vil:

■ Være pådrivere for god organisasjonskultur i Røde Kors i tråd 
med miljøplakaten 

■ Tilrettelegge for gode arenaer for samarbeid og 
erfaringsutveksling i alle ledd i organisasjonen

■ Tilrettelegge for samarbeid med eksterne aktører for å 
styrke våre aktiviteter

■ Tilrettelegge for innovasjon, nyskapning og endringsvilje i 
våre aktiviteter og drift

■ Styrke og utvikle Røde Kors Ungdoms rolle i 
beredskapsarbeidet i Røde Kors i Norge

■ Være endringsagenter i Røde Kors i Norge

Overordnet mål: Utvikle organisasjonen i tråd med 
samfunnets og de frivilliges behov



2.3. Gjennom våre aktiviteter og organisasjonsdrift 
bidrar vi til å nå bærekraftsmålene

Vi vil:

■ Tilrettelegge for kjennskap til og lokal tilpasning av 
bærekraftsmålene blant frivillige

■ Gjennom våre treffpunkt jobbe aktivt for å nå 
bærekraftsmålene, med spesielt fokus på bærekraftsmål 3, 
10 

10 
og 13.

■ Styrke samarbeid og hente inspirasjon fra interne og eksterne 
aktører som arbeider med bærekraftsmålene

Overordnet mål: Røde Kors Ungdom arbeider aktivt 
med å nå bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål utgjør verdens felles plan for å skape 
en levelig og rettferdig verden i fremtiden. I Røde Kors 
Ungdom sørger vi for å imøtekomme ansvaret og 
potensialet den unge frivilligheten har for at 2030-
agendaen innfris. Gjennom våre treffpunkt jobber vi 
aktivt for å nå bærekraftsmålene med spesielt fokus på 
mål 3, 10 og 13.



2.3.1 Vi tilrettelegger for mangfold

Upartiskhet ligger til grunn for alle våre aktiviteter, 
noe som innebærer at vi yter humanitær hjelp 
uten hensyn til blant annet alder, kjønn, legning, 
funksjonsevne, livssyn, etnisk eller økonomisk 
bakgrunn. For å inkludere mest mulig er det 
nødvendig å tilrettelegge for mangfold både blant 
våre frivillige og deltagere.

Vi vil:

■ Tilby gratis aktiviteter for å hindre økonomisk 
skjevfordeling

■ Øke kunnskap om mangfold blant frivillige

■ Sikre mangfoldig medvirkning i organisasjonens 
arbeid i alle prosesser

■ Styrke Røde Kors Ungdom sin stemme i Røde Kors i 
Norge

Overordnet mål: Røde Kors Ungdom skal speile 
mangfoldet i samfunnet vårt 



2.3.2 Vi tar klimaansvar

Klimaendringer har humanitære konsekvenser 
for menneskene på jorda og rammer de mest 
sårbare i samfunnet sterkest. Ved å ta 
klimaansvar vil vi hindre og redusere de 
humanitære konsekvensene klimaendringene 
fører med seg, uten at det går på bekostning av 
vår humanitære innsats.

Vi vil:

■ Utarbeide konkrete og forpliktende mål for å 
redusere vårt klimaavtrykk på alle nivå i 
organisasjonen

■ Styrke kjennskap om humanitære konsekvenser av 
klimakrisen blant frivillige, tillitsvalgte og 
samfunnet for øvrig

■ Tilrettelegge for samarbeid og erfaringsutveksling 
for å øke kunnskap om og styrke klimavennlig 
organisasjonsdrift og aktivitet

Overordnet mål: Røde Kors Ungdom er en 
bærekraftig og ansvarlig organisasjon med 
konkrete og forpliktende mål for redusert 
klimaavtrykk


