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Sammen for barn
i krig og konflikt

Helene Olafsen og Stian Blipp inviterer til årets viktigste
TV-kveld med kjente artister og gjester. Målet er å verve
mange nye Røde Kors-faddere!
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DREPT OVER HELE VERDEN. KRIG OG
KONFLIKTER LAR SEG IKKE STOPPE AV
KORONA – DET GJØR IKKE VI HELLER.
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Foto: Mari Aftret Mørtvedt/ICRC

SAMMEN FOR BARN
SAMMEN
BARN
I KRIG OG FOR
KONFLIKT
I KRIG OG
KONFLIKT
BARN BLIR FORTSATT
SÅRET
OG

Snart nytt medlemsår
I januar sender vi ut medlems
kontingenten for 2021 i posten
eller på SMS til alle medlemmer.
Vi håper dere fortsatt vil være
med å støtte vårt arbeid!

Leder

Ett av seks barn vokser
opp med krig og konflikt

N

år krigen herjer, blir både
barndommen og framtiden
satt på vent. Vi tenker gjerne
på krig som et fenomen som
bryter med normalen, noe
som plutselig skjer og som en
dag går over. Men altfor ofte er
det nå slik at krig og væpnede konflikter
varer i mange år, til og med flere tiår.
Den internasjonale Røde Kors-komiteen
(ICRC) har som oppgave å beskytte og
hjelpe mennesker som er ofre for væpnet
konflikt. En gjennomgang viser at ICRC
i snitt har vært til stede i 42 år i sine ti
største operasjoner.
Altfor mange steder er krig normalen, og
det er de som ikke styrer den, som rammes
hardest. Vold og konflikt har preget Irak i
50 år. I Afghanistan i 40 år. Og i Syria har
konflikten snart vart i 10 år. I NagornoKarabakh blusset en 30 år lang konflikt
opp igjen i september. Der har mange
tusen lagt på flukt fra kampene. Kvinner,
barn og eldre har søkt tilflukt i offentlige
bygninger, hoteller eller hos venner og
familie. Flere hundre hjem, skoler og
sykehus er ødelagt av tungt artilleri. Dette
får enorme, langsiktige konsekvenser for
sivilbefolkningen.
n

Det blir absurd å snakke om vinnere og
tapere av en krig, når vi vet at konflikter
kan vare i mange tiår. De største ofrene,

er barna. Vi sier gjerne om barn at en god
barndom varer hele livet. Det kan en vond
barndom også gjøre. Barn som vokser
opp i krig, må sette både barndommen og
framtiden på vent. Barn fødes og vokser
opp i byer og områder som ofte bare
minner om noe de engang var. Normalen
består av eksplosjoner, utrygghet og frykt,
av å se naboer og venner forlate alt de har
og av at tilværelsen er en kamp for mat,
vann, medisiner – og utdanning.

Vi sier gjerne om
barn at en god
barndom varer hele
livet. Det kan en vond
barndom også gjøre.

Ifølge fredsforskningsinstituttet PRIO,
bodde det om lag 415 millioner barn i
konfliktområder i verden i 2018. Det betyr
at 1 av 6 barn lever i land med krig og
konflikt. Om de blir syke eller skadet, er
legehjelp ofte langt unna eller sykehuset
kan være ødelagt. Medisiner, rent vann og
mat er mangelvare i en rekke land. Derfor
dør mange barn av underernæring eller
sykdommer som er enkle å behandle. 19.
desember blir dette temaet for Senkvelds
Juledugnad. Og du kan da bli Røde Korsfadder og gi barn muligheten til å vokse
opp. Med riktig og rask helsehjelp redder
vi mange barns liv. Sammen skaper vi
endring og gir barn i nød en mulighet.
n

n
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Slik kan du hjelpe!

Se rodekors.no eller
ring 22 05 42 20
» Gi fast hver måned til vårt arbeid
i Norge eller internasjonalt
» Bli medlem og hjelp i ditt nærmiljø
» Bli frivillig og gi av din tid

RØDE KORS-MAGASINET
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Foto: Anette Selmer-Anderssen/Røde Kors

Det store bildet

DEN KRAFTIGSTE
FLOMMEN I NILEN
PÅ 100 ÅR
– Det er ok her i leiren, men det
er kjedelig. Jeg savner huset vårt,
naboene, og det store treet, sier Retag
Omer Alawad.

Retag og moren kom seg unna i all hast
da flomvannet trengte seg inn i huset
deres etter kraftig nedbør i større deler
av Nildalen. Sammen med resten av
familien bor hun nå i en teltleir noen
kilometer fra hjemmet sitt. 200 familier
ble evakuert fra landsbyen hennes,
og i Sudans hovedstad Khartoum ble
tusenvis av mennesker evakuert etter
at den kraftigste flommen i Nilen på
over 100 år hadde forvandlet mange
av byens gater til elver.
– Jeg håper vi kan flytte inn i et
skikkelig hus igjen snart, sier den blide
jenta.
Men det er usikkert når – eller om
– familien kan vende hjem. Nesten
alle husene i landsbyen ble ødelagt,
og familien vet ikke om huset deres
fremdeles står.
Retag håper hun snart kan begynne
på skolen igjen. Da blir det mindre
kjedelig. Hun er flink på skolen, og får
gode karakterer. Skolene i Sudan skulle
egentlig begynne igjen nå, men på
grunn av korona, er det usikkert når
det kan skje.

RØDE KORS-MAGASINET
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Foto: Agnete Bråtun
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Røde Kors-prisen
tildelt Tore Godal
#vinduslykke og en oppmuntring på døren
1

Det er viktig å gi oppmuntring i hverdagen for alle som føler på ensomheten i en tid
da vi skal holde avstand fra hverandre. Haugesund Røde Kors satte i gang ulike varianter
av #vinduslykke. Besøksvenn med hund holder hundeshow med egen klovn. Innleid
artist til #vinduslykke-konsert utenfor en omsorgsbolig og nye turgrupper er etablert. Det er gitt
oppmuntring i form av gaveposer på døren, med informasjon om tilbud om en telefonvenn.

Foto: Trond Are Pedersen

Takker for
viktig bidrag
2

Den nye
beredskapsbilen
til Birtavarre Røde
Kors Hjelpekorps, her
avbildet i Kåfjorddalen
i Troms under et kraftig
nordlys i høst.
Hjelpekorpset takker
Røde Kors i Norge,
Sparebank1 i Nord-Norge
og en lokal spleise-aksjon
for at beredskapsbilen ble
en realitet.

RØDE KORS-MAGASINET
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Årets Røde Kors-pris ble i høst
tildelt legen Tore Godal. Prisen
er en anerkjennelse for betydelig
innsats i humanitært arbeid
nasjonalt og internasjonalt.
Godal har bidratt stort til
bedring av global folkehelse og
er nå sterkt involvert i arbeidet
med å utvikle en vaksine mot
covid-19.
– Tore Godal har praktisert
Røde Kors’ grunnideer om
likeverd og menneskeverd
gjennom sitt arbeid for å
beskytte, hindre og lindre. Han
har utført et grensesprengende
arbeid for at alle skal ha rett
til helsetjenester og et verdig
liv, sa daværende president i
Røde Kors, Robert Mood under
overrekkelsen.
– Det er en stor ære for meg
å motta denne prisen fra Røde
Kors. Helt fra min oppvekst i
Rauland til nå de siste årene, har
jeg sett hvor viktig frivillig arbeid
er i vårt samfunn. Ikke minst
nå den siste tiden der frivillig
innsats spiller en stor rolle i å
forhindre og nedkjempe covid-19,
understreket Tore Godal.

Tekst og foto: Aleksander Båtnes

Meld deg
som blod
giver!
Kjersti Løvik og Nils Kenneth Fordal er to av rundt 20 frivillige som har tatt
imot reisende på Værnes siden august.

1.000 timer frivillighet får
æren for høy testprosent
3

Siden august har Røde Korsfrivillige smilt vennlig bak
ansiktsmaskene mens de har
tatt imot reisende på Trondheim
Lufthavn Værnes. De som reiser hit
velger å ta koronatest dobbelt så ofte som
landsgjennomsnittet – og de frivillige får
mye av æren.
Kommuneoverlegen i Værnesregionen
roser Røde Kors sin innsats og tror det
internasjonale symbolet som det røde
korset kan virke betryggende for mange.
De frivillige føler selv at de utgjør en

forskjell, og trekker frem menneskelig
kontakt som nøkkelen.
– Effekten er en helt annen når vi kan
ønske dem velkommen, tilby en gratis
test og svare på spørsmål hvis de lurer
på noe. Uten mennesker til å hjelpe de
reisende tror jeg veldig mange ville gått
rett forbi, forteller Kjersti Løvik som er
landsrådsleder i hjelpekorpset.
– Det er flott at vi kan bidra til en
tryggere reise, både for de som reiser og
menneskene de møter etterpå, legger
Løvik til med et smil.

RØDE KORS-MAGASINET
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Kampanjen «#Utenrødt»
skal formidle viktigheten
av blodgivere i moderne
pasientbehandling. Den
er basert på konseptet utviklet
av studentene som vant den
kreative konkurransen for
videregående skoler i 2018.
Uten blodgivere hadde
sykehusene hatt en stor
utfordring. Blodprodukter er
nødvendig for å redde livet
til tusenvis av nordmenn som
hvert år blir rammet av alvorlig
sykdom og skader.
Norge trenger 30.000 flere
blodgivere. Røde Kors arbeider
for å rekruttere blodgivere til alle
blodbankene i landet.

Gi litt av noe som du har
nok av! Meld deg som
blodgiver på GiBlod.no

– Jeg tenker at alle må gjøre det de kan for å
bidra til en bedre verden. Litt er bedre enn
ingenting. Det å være omtenksomme og bry
seg om hverandre er en god start, sier programleder i Senkveld Helene Olafsen, i kjent
stil sammen med Stian Blipp.

Bli fadder
du også!
Send FADDER til 2272
eller gå inn på
rodekors.no

Sammen for barn
i krig og konflikt
Hold av lørdag 19. desember. Da
inviterer TV 2 og Røde Kors til Senkvelds
Juledugnad – en direktesendt og
meningsfull tv-sending til inntekt for Røde
Kors sitt arbeid for barn i krig og konflikt.
Tekst: Camilla Gilje Thommessen

S

Hver dag dør 6.700 nyfødte barn i verden, de fleste i land der
god helsehjelp er mangelvare. Denne lille gutten i Afghanistan
overlevde takket være en dyktig jordmor. Røde Kors-faddere
bidrar til at flere barn får vokse opp.

Barn blir fortsatt såret og drept over hele verden. Krig og konflikter lar seg ikke stoppe av korona – det gjør ikke vi heller. Omar
(10) ble skadet i beinet før han kom til Al Hol-leiren i Syria. På
feltsykehuset til Røde Kors ble han operert (bildet er fra 2019).

Foto: Mari Aftret Mortvedt/ICRC

Røde Kors-fadder og bidra til at disse barna får tilgang
på helsehjelp, rent vann og medisiner. Faddernes
støtte brukes til å hjelpe barn og deres familier i land
som Colombia, Libanon, Kenya, Jemen, A
 fghanistan
og Syria. Sammen skaper vi julens fineste gave, til de
aller minste som trenger oss mest.
Gled dere til julens viktigste TV-kveld: Senkvelds
Juledugnad blir sendt på TV 2 lørdag 19. desember
kl. 20.30.

Foto: Lynzy Billing/ICRC

ammen med programlederne Stian Blipp
og Helene Olafsen byr vi på en varm juledugnad fylt med kjente artister, gjester og
underholdningsinnslag. Ikke minst får vi et
innblikk i hvordan det er å vokse opp i land
preget av konflikt og krig.
Nesten ett av seks barn lever i dag i en
konfliktsone, mange av dem uten mulighet til å få
behandlet sykdom eller skader. I sendingen kan du bli

RØDE KORS-MAGASINET
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Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Programlederne i Senkveld:

AVSLUTTER 2020 MED
HÅP OG OMTANKE
– Å tenke på at det finnes barn som ikke har trygghet og
som utsettes for utenkelige ting, er helt knusende. Det
ønsker jeg ikke for et eneste menneske, sier Stian Blipp.
Derfor vil han og Helene Olafsen lage årets viktigste
Senkveld-sending for å hjelpe barn i krig og konflikt.
Hvorfor ønsker dere å bidra
med juledugnad for Røde Kors?
STIAN: – Bare det at vi får lov til
å hekte oss på det gode arbeidet
som Røde Kors gjør, er vi veldig
takknemlige for. Vi har lyst å
gjengjelde tilliten med å lage
en helt spesiell sending med
Senkveld som skaper masse
oppmerksomhet og giverglede.
Det gjør vi med mange av de beste
artistene, innslag fra steder hvor
Røde Kors jobber og en julefest i
nestekjærlighetens navn.
Hva kan seerne forvente seg?
HELENE: – Seerne kan forvente
seg mye god musikk, og så
jobber vi for å lage en skikkelig
godfølelse inn i jula slik vi gjør
i Senkveld. I juledugnaden er
alt oppjustert med enda mer
musikk, flere gjester og mer
følelser. Og vi skal være sammen
med seeren i to og en halv time
denne lørdagen.
1 av 6 barn vokser opp med krig
og konflikt. Hva tenker dere om
det?
STIAN: – Det er nesten for mye å
ta innover seg som far til en liten
jente. Min største oppgave i livet
er å sørge for at hun har det så
trygt og godt som mulig. Å tenke
på at det finnes barn der ute som
ikke har trygghet i det hele tatt og
som er utsatt for utenkelige ting
på daglig basis, er helt knusende.

RØDE KORS-MAGASINET
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Har dere egen erfaring med
Røde Kors?
HELENE: – Jeg ble jo fraktet ned
på båre fra alpinbakken noen
ganger da jeg kjørte snowboard.
Hvis noen skadet seg, var det
veldig innarbeidet at én føyk av
gårde og tok kontakt med Røde
Kors. Det var en stor trygghet
når folk skadet seg, og det
skjedde ganske ofte.
Hva forbinder dere med Røde
Kors?
STIAN: – Min umiddelbare
tanke når jeg hører Røde Kors
er ”Hjelp”. Om Røde Kors er til
stede, så har jeg alltid følelsen
av at hjelpen ikke er langt
unna. Det være seg beredskap,
førstehjelp, arbeidet dere gjør
for inkludering og ikke minst det
store arbeidet internasjonalt
med nødhjelp.
Hvorfor bør man bli Røde Korsfadder?
STIAN: – Fordi det gjør en faktisk
forskjell. De midlene du kan avse i
måneden går direkte til så utrolig
mye godt arbeid som forbedrer
hverdagen til mennesker som
trenger hver eneste utstrakte
hånd de kan få. Er det noe hele
koronasituasjonen har lært oss,
så er det at vi må bli enda flinkere
til å ta vare på hverandre og
strekke ut denne hånden. Dette
er et godt steg på veien.

Når du er liten og må
ligge rolig i en sykehusseng, kan en enkel
ballong i en tråd gjøre
dagen litt bedre.

Samme dag som gipsen blir fjernet kan han skrives ut. Kjerstin Rastad og de
andre som har fulgt han tett ser han av gårde.

RØDE KORS-MAGASINET

Etter fire uker kan gipsen endelig klippes av den lille gutten.
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Sykepleier Hilde Nilsen sitter
sammen med Khaled imens
han venter på å ta de siste
røntgenbildene. Hvis alt ser
bra ut kan han skrives ut.

Syria:

Syria

Gutten med
ballongen

O

O

Al Hol

Irak
Saudi-
Arabia

Khaled (1,5 år) lå med begge
føttene i strekk på et feltsykehus i
Syria i nesten fire uker med brudd i
lårbeinet. Han er et av krigens ofre.

B

Dette gjør Røde Kors i Syria:
Tyrkia

O

O

Tekst og foto: Olav A. Saltbones

arn som lever i områder der krigen raser,
blir uskyldige ofre. Noe rammes direkte
av volden men alle berøres. Gutten med
ballongen på Røde Kors sitt feltsykehus i Al
Hol-leiren er en av disse. Han mistet moren
sin på grunn av krigshandlingene. Midt
mellom voksne med våpenskader ligger
den lille gutten.
– Han falt og brakk lårbeinet, forteller sykepleier
Hilde Nilsen. Hun var en av de som fulgte gutten tett
gjennom de ukene han var innlagt. Sykepleieren forteller hvordan den lille gutten ble avdelingens maskot.
Gjennom hele oppholdet ble han fulgt tett opp.
– Han er foreldreløs, så når han reiser herifra nå,
så skal han bo sammen med tanter og onkler og sine
søsken, forteller Nilsen.

O

O

Folketall: 16,9
millioner.
Før krisen var
folketallet 22
millioner. Mer
enn 5,6 millioner
mennesker har
flyktet fra landet
og det antas
at 6,1 millioner
mennesker er på
flukt i Syria.
Etter et ti-år med
krig trenger nå
halvparten av
befolkningen
nødhjelp for
å klare seg i
hverdagen. Det er
4,8 millioner barn
i Syria som har
trenger nødhjelp
og beskyttelse.

RØDE KORS-MAGASINET
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Utdeling av nødhjelp og annen humanitær
innsats.
Etablerer og reparerer tilgang på rent vann.
Støtte til Syrisk Røde Halvmåne som har vært
sentrale i et enormt nødhjelpsarbeid de siste
10 årene.
Røde Kors i Norge har jobbet i Syria siden
2014.

Etter at moren døde i krigshandlingene noen
måneder tidligere, ble Khaled tatt vare på av naboer
til han kom til Al Hol-leiren. Der bodde han på et
barnehjem, til han ble lagt inn på feltsykehuset til
Røde Kors i leiren.
Kjerstin Rastad jobbet med psykososial oppfølging
av pasientene ved feltsykehuset.
– Da han først kom var han veldig skeptisk til oss
som jobbet der. I perioder virket han redd og apatisk. Og de ansatte satte inn tiltak for å bedre situasjonen hans. Etter hvert ble det bedre, og vi gå han
en ballong hver dag, forteller Rastad.
I løpet av de fire ukene på Røde Kors-sykehuset
dukket noen slektninger av gutten opp, tilfeldigvis.
Og de kjente han igjen. Da han ble skrevet ut fra
sykehuset kunne han komme til slektningene sine i
leiren.
Da han forlot sykehuset var det flere av de som
jobbet der som felte noen tårer da den lille gutten
ble båret ut av porten.

UTGAVE 04 2020

«Det er mye mangel
på kunnskap her, folk
lever som de har gjort
i generasjoner.»
Sabdio Galgallo i Kenya
Røde Kors
Barna står på rekke og rad for å måles og veies på helsestasjonen under akasietreet. Først ut er Titus (4) som er her med mamma og to søsken.

Kenya:

Helsehjelp der
ingen skulle
tro at noen
kunne bo
Under et skyggefullt tre blir Titus
(4) veid og målt. Røde Kors har
satt opp en helsestasjon midt i
ørkenen i Kenya der nomadene
holder til. De som er underernært,
får ekstra hjelp.
Tekst og foto: Camilla Gilje Thommessen

Kunnskap redder liv. En
viktig del av arbeidet
til Røde Kors er å
spre informasjon om
hvordan folk kan unngå
å bli syke. Bare det å
vaske hendene etter
å ha vært på do kan
forhindre mye smitte.

RØDE KORS-MAGASINET
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ette er perfekt, her rigger vi oss til, sier
Sabdio og peker på et stort, skyggefullt tre
midt ute i ørkenen. I løpet av få minutter
har Røde Kors-frivillige satt opp en pop-up
helsestasjon under akasietreet.
Sabdio Galgallo (29) jobber for Røde
Kors her i Marsabit, nord i Kenya. Dette er
nomadenes rike. Landskapet er tørt og goldt, det er
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Dette gjør Røde Kors i Kenya:
O
O
O

O

– Jeg har lært at vannet vi drikker, må være rent for at vi skal slippe å få diare, sier Melawan
(45), som har åtte barn. I dag er hun på den mobile helsestasjonen med tre av sønnene.

umulig å dyrke noe i sanden og folk lever av husdyr. I
tørketiden flytter mennene rundt med dyrene, mens
kvinner og barn bor i landsbyene.
Barna blir målt og veid
Snart samler det seg rundt 150 barn og voksne under treet, de kommer fra landsbyen rett ved. Barna
stiller seg opp på rekke for helsesjekk. De barna som
er underernært, får med seg næringsrik grøt.
Titus (4) er førstemann og lar seg villig veie og måle
av Sabdio. Så får han A-vitaminer og en tablett mot
mageorm. Mamma Melawan (45) setter pris på den
mobile helsestasjonen, som kommer hit en gang i
måneden.
– Jeg er glad for at vi kan komme hit på helsekontroll. Her får vi råd og oppfølging, forteller åttebarnsmoren.
Hun er mye alene om omsorgen for barna, og den
største utfordringen er å skaffe nok mat. Heldigvis
har landsbyen en vannpumpe i nærheten, og Melawan har lært av Røde Kors at hun må rense vannet
før de drikker det. Hun har også lært at håndvask er
viktig for å forebygge sykdommer.

Kenya
Etiopia

Marasbit

Tanzania

Nomadene bor i enkle hytter av kvister og sand. Store deler av
året er mennene borte med dyra på jakt etter beite, mens resten
av familien er igjen.

Når alle barna og de gravide har vært gjennom
helsesjekken, får familiene derfor undervisning.
De Røde Kors-frivillige viser hvordan man vasker
hendene og deler ut plakater med informasjon. Slik
heves kunnskapen i lokalsamfunnet, og nye generasjoner kan unngå sykdommer og skader.
(Denne saken er fra 2019. Kenya Røde Kors jobber nå
med koronatiltak for å kunne hjelpe flest mulig og
hindre smitte.)

Kenya
O
O

O

O

Stor mangel på kunnskap
– Det er mye mangel på kunnskap her, folk lever som
de har gjort i generasjoner. Det de trenger, er informasjon. Om hygiene, forebygging av sykdommer,
fødselshjelp og ernæring, sier Sabdio.

Kolera- og mor-barn-helseprosjekter.
Rent vann og bedre sanitære forhold.
Opplæring i riktig ernæring, god hygiene og
forebygging av sykdommer.
Et stort nettverk av Røde Kors-frivillige jobber
tett med helsevesenet og er en stor ressurs
for landet.

O

Folketall: 47,5 millioner
Rundt 19,5 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen og er
spesielt utsatt for sult, underernæring, lungesykdommer og andre
helseproblemer.
Klimaendringer har forverret tørke- og regntider. I tillegg har de største
gresshoppesvermene i landet på 70 år ødelagt store avlinger og
inntektskilder.
Over 1,3 millioner mennesker i Kenya lever uten å vite når eller hvor sitt
neste måltid kommer fra.
Vold kan destabilisere noen samfunn. Det er ofte basert på etnisk
intoleranse, grensekonflikter, spesielle politiske hendelser eller
konkurranse over land og ressurser.

RØDE KORS-MAGASINET
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Colombia:

De glemte
barna
Barna vet aldri når det er trygt
å gå ut. Blir de syke, kan de bare
håpe på at de blir friske – eller
vente på at Røde Kors-legene
kommer.

Røde Kors er på legebesøk hos urbefolkningen Emberá Dobidá
i Alto Baudó, Chocó.
Både enkeltpersoner,
familier og lokalsamfunnet får helsehjelp.

Tekst: Morten Tønnessen-Krokan

B

arna i Baudo vest i Colombia er fanget
mellom væpnede grupper og narkohandel.
I denne regionen er du heldig hvis du har
en helseklinikk noen timer unna. Enda
heldigere er du hvis noen helsearbeidere
våger å jobbe der.
Kampen for kontroll over landområder
preger store deler av Colombia. Fredsavtalen mellom geriljagruppen FARC og myndighetene i 2016
etterlot seg et maktvakuum. Selv om rundt 7.000
FARC-soldater la ned våpnene, har nye væpnede
grupper og kriminelle kommet frem. De så muligheten til å sikre seg store inntekter fra ulovlig gruvedrift og kokaproduksjon.
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Ofte må folk flykte flere mil fra trefninger mellom
væpnede grupper. Det kan være farlig, særlig for
barna. Ferden går gjennom jungel eller på gjørmete
stier og veier.
Verdifull tillit
I denne situasjonen har Colombia Røde Kors måttet
trå ekstra varsomt. Takket være deres evne til å
opptre nøytralt og respektfullt overfor alle grupper
og mennesker, har de opprettholdt den verdifulle
tilliten som gjør at de kommer frem med hjelp til alle
deler av landet. Dette gjelder også langs vestkysten
av Colombia der store deler av narkohandelen og
transporten nordover til markedene i USA finner
sted.
For barna som skal vokse opp i et land med fem
væpnede konflikter, betyr Røde Kors-hjelpen liv
eller død. Når Røde Kors’ helseteam reiser oppover
langs elvene i dette farlige området, vet de at barn
og deres familier trenger deres hjelp. Smittsomme
sykdommer, diare, høy feber og skader etter skyting
eller voldshandlinger er vanlig.
Farlig for helsearbeidere
I flere avsidesliggende områder langs Colombias
vestkyst er det lite eller ingen helsehjelp å få. Hel-
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Røde Kors’ helseteam reiser med elvebåt i farlige områder for å hjelpe barn og deres familier. Helseteamene fra Colombia Røde Kors støttes av Norges Røde Kors.

Colombia

Colombia
O

Venezuela

O

Tumaco

O

Peru

Brasil

O

O

– Jeg kan enten bli med i væpnede grupper eller få meg en utdanning. Det siste er dyrt og med få tilbud, sier Che Robert (17).
Han bor i Tumaco, et av de mest voldelige stedene i Colombia.

searbeidere blir ofte truet eller drept mens de er på
vakt.
Nærmeste helseklinikk kan være mange timer
unna med elvebåt eller flere dager til fots.
Drikkevannet er ofte forurenset. G
 runnleggende
helsetilbud er helt fraværende mange steder.
Utbygging av helsetilbud er en viktig del av arbeidet
med freden.
Barn utnyttes grovt
Over 1,4 millioner barn er rammet av konflikten.
Barn rekrutteres som speidere, til informasjonsinnhenting eller med våpen i hånd. Mange barn tvinges
også til å dyrke kokaplanter og arbeide i ulovlig
gruvedrift. Narkotransport er for mange barn også
det eneste alternativet til inntekt. Stadig flere unge
jenter utsettes for vold og voldtekter.
Barn må lære hva de skal gjøre under trefninger
for ikke å bli truffet eller skadd, med mindre de ikke
blir rekruttert til væpnede grupper. I år har rekordmange barn blitt tvangsrekruttert.

Folketall: 51 millioner.
Rundt 8,5 millioner mennesker kan
trenge humanitær hjelp i 2021. Ifølge Den
internasjonale Røde Kors-komiteen pågår det
nå fem væpnede konflikter i landet.
Over 5,5 million mennesker er internt
fordrevet.
Klimaendringer skaper flere stormer og
flommer. Økt havnivå fører til økt saltinnhold i
drikkevann langs Stillehavskysten.
1,8 millioner venezuelanere har søkt tilflukt i
Colombia. Dette legger stort press på mange
lokalsamfunn.

Dette gjør Røde Kors i Colombia
O

«For barna
som skal
vokse opp i
et land med
fem væpnede
konflikter,
betyr Røde
Kors-hjelpen
liv eller død.»

Unge prøver å holde seg unna kriminalitet
Che Robert (17) sier han har to muligheter.
– Jeg kan enten bli med i væpnede grupper eller få
meg en utdanning. Det siste er dyrt og med få tilbud.

RØDE KORS-MAGASINET
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Reintegrering av tidligere FARCsoldater gjennom sertifisering av deres
helsekompetanse som kan gi dem jobb.
Helsehjelp i voldsrammede områder.
Rent vann og bedre sanitære forhold.
Støtte til kvinner utsatt for kjønnsbasert vold.
Beskyttelse av helsearbeidere og deres
arbeidssteder.
Røde Kors er den eneste humanitære aktøren
som har tilgang til alle landets områder.
I partnerskap med Colombia Røde Kors bistod
Røde Kors i Norge i fjor mer enn 25.000
mennesker i 16 regioner.

David (19) sier valget står mellom jobb på koka
plantasje eller rekefiske, som det er stadig mindre av.
– Dans og musikk er viktig for ikke å havne i gjenger, sier han.
De to ungdommene bor sørvest i Tumaco, et av
de mest voldelige stedene i Colombia. Her ligger
drapsraten på 101 per 100.000 innbyggere, blant de
høyeste i verden.
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Befolkningen i Nord-Rakhine har ikke noe helsetilbud. Røde Kors har etablert 13 mobile helseklinikker, 11 av dem finansiert av Norges Røde Kors.

De som havner
utenfor helsekøen
Aldri før har så mange mennesker hatt tilgang
på helsehjelp. Samtidig står flere hundre
millioner mennesker uten helsetilbud i verden.
Marankees (25) har tatt med datteren Beberohima (2) for å se
legen på den mobile helseklinikken i landsbyen Me Za Li Kone.
Tekst og foto: Truls Brekke

V

enterommet er stappfullt. Kvinner, barn,
eldre venter på tur. Svetten renner, det er
varmt og fuktig. Selv om mange åpenbart
har store smerter, er det en ro i rommet.
Alle venter tålmodig på tur. For det er
første gang den lille landsbyen har besøk
av en lege.
Ngan Chaung er en av de få muslimske landsbyene
igjen i Nord-Rakhine i Myanmar. Landsbyer er brent
ned eller forlatt. Nesten alle muslimene i regionen
har flyktet over grensen til Bangladesh.
I alt har nesten én million mennesker søkt sikkerhet i nabolandet. Cox´s Bazaar er i dag verdens
største flyktningleir. Forholdene er kummerlige, de
fleste grunnleggende tilbudene mangler. Heller ikke
der kan man regne med å finne en lege dersom man
blir syk eller skadet.
De mest sårbare rammes
Situasjonen er typisk for de som faller utenfor helsesystemene verden over. Land rammet av konflikt,
mennesker som er på flukt er blant de mest sårbare.
Det kommer frem i Røde Kors’ rapport ’The Last
Mile’.
Rapporten setter søkelyset på de som er avskåret

«Hvis verden
skal nå bære
kraftsmålet
om å sikre
god helse
og fremme
livskvalitet
for alle, må
innsatsen
intensiveres.»

RØDE KORS-MAGASINET

fra helsetjenester verden over, hvorfor det skjer og
hva som kan gjøres for å sikre dem den grunnleggende rettigheten.
Livsfarlig å oppsøke hjelp
Aldri før har så mange mennesker hatt tilgang til
helsetjenester. Men til tross for at stadig flere får
det bedre, forblir flere hundre millioner mennesker
avskåret fra denne utviklingen.
Stigmatisering, diskriminering, mangel på id-papirer og registrering ved fødsel kan skape uoverkommelige hindre for å få helsehjelp.
Mennesker som lever i land med langvarige kriser
der helsesystemene er svake, rammes ekstra hardt.
I land som Syria, Afghanistan, Jemen og Somalia kan
det være livsfarlig å oppsøke hjelp.
Migranter eller mennesker på flukt blir mange steder avvist. Ingen tar ansvar for å gi deg den hjelpen
du trenger. Også i Norge har papirløse svært begrenset helsetilbud fra det offentlige. I stedet er de
avhengige av innsatsen fra frivillige organisasjoner
som Røde Kors.
Les hele rapporten på
våre nettsider: rodekors.no
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– Se så fin jeg ble!
På slutten av en lang
arbeidsdag fikk Tine
Mejdell Larsen hendene
malt med henna av
en av de frivillige ved
koronaklinikken.

Eneste korona
behandling i
Jemen
– Det er rart å jobbe i en av verdens
verste humanitære situasjoner, og
nesten ikke møte folk, forteller Tine
Mejdell Larsen.
Tekst: Truls Brekke

I

fire måneder har hun vært folkehelsedelegat
ved det norske koronabehandlingssenteret i
Aden i Jemen. Konflikten som har vart i flere
år preger alle sider av landet. 80 prosent av
innbyggerne trenger nødhjelp, og halvparten av
helsefasilitetene er stengt. Fysiske ødeleggelser,
mangel på medisin og utstyr, og vanskelighet å
betale ansatte er noen av grunnene til at mange av
helsefasilitetene stengte.
– Da covid kom ble det enda verre. Fordi de manglet smittevernutstyr og ikke hadde kapasitet til å
isolere pasienter, så bare stengte alt. Dessuten ble
mange som jobbet i helsevesenet smittet, og flere
døde. Derfor er behandlingssenteret som Norges
Røde Kors åpnet i høst så viktig, sier Mejdell Larsen.
Ingen andre tilbud
– Senteret ligger i tilknytning til det eneste sykehuset i Aden som gir intensiv behandling til pasienter med korona. De som kommer til oss er veldig
takknemlige for at vi er der, de har ikke noe annet
sted å gå. Andre helsetilbud vil ikke ta imot pasienter med luftveisproblemer, forteller Mejdell Larsen.
Som folkehelsedelegat har Mejdell-Larsen hatt ansvar for opplæring av frivillige sammen med Jemen
Røde Halvmåne og Røde Kors-komitéen (ICRC), satt
i gang informasjonskampanjer om koronaviruset og
behandlingssenteret, og samlet data og analyse.
Lite kontakt med befolkningen
Mejdell Larsen har tidligere vært delegat i en rekke
land som Somalia, Sierra Leone og Irak. Men hun har
aldri opplevd så strenge begrensninger på bevegeligheten.
– Det er rart å befinne seg midt i verdens verste

Tine Mejdell
Larsen

Alder: 35
Yrke: Sykepleier/
Folkehelsedelegat
Arbeidssted:
Global Surge Team/
Norges Røde Kors
Bosted: Oslo
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humanitære katastrofe uten å kunne se det direkte.
Som folkehelsedelegat er jeg vant til å være mye ute
blant folk og sammen med frivillige. Både på grunn
av koronapandemien og fordi sikkerhetssituasjonen
endret seg, ble det veldig begrenset mulighet til å
bevege seg utenfor sykehusområdet. Det blir både
vanskeligere å bli kjent med lokalbefolkningen og å
få tak på hva behovene er når du ikke får vært ute,
sier hun.
Via pasientene og gjennom arbeidet Jemen Røde
Halvmåne gjorde i lokalbefolkningen fikk hun etter
hvert mer og mer forståelse for situasjonen.
– Koronaklinikken åpnet noen måneder etter at
jeg kom, og jeg flyttet arbeidet mitt dit. Gjennom
pasientene fikk jeg litt bedre forståelse for situasjonen utenfor sykehuset. Siden jeg jobbet sammen
med Jemen Røde Halvmåne kom jeg ut av sykehusområdet av og til, og fikk blant annet besøkt noen av
primærklinikkene i og rundt Aden for å gjøre evalueringer, sier hun.
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En selvfølge å stille opp
Flere kjente personer er gjester i Senkvelds Juledugnad på
TV 2 19. desember. Tre av dem møter du her. De forteller hva
det betyr å bidra og hva julen betyr for dem. Kanskje det
inspirer deg også til å gjøre en forskjell?
Tekst: Agnete Bråtun

Birgit Skarstein

– Livet er et
gruppearbeid
Birgit Skarstein (31) har fått
kjenne på kroppen hvordan det
er å frykte døden. Hun mener alle
kan bidra på sine premisser til en
bedre verden, og at det er viktig å
hjelpe hverandre der man kan.
Da Birgit var 19 år og ferdig på
videregående, dro hun til Asia for å
bo og jobbe på et barnehjem i fire
måneder.
Barnehjemmet Birgit jobbet på
lå på grensen mellom Burma og
Thailand, der det var svært utrygt.
Det var mange kamper i området og
flere ulike militære grupperinger.
Birgit synes det er svært alvorlig
at så mange barn og unge vokser
opp i krig og konflikt.
– Om alle tar i et tak, blir summen
stor til sammen. Ingen kan gjøre alt,
men alle kan gjøre litt, sier hun.
Idrettsutøveren mener det bør
være lav terskel for å bidra.
Det handler ikke så mye om hva
du gjør, men at du gjør noe. Om du
deltar på en aksjon, gir penger eller
jobber frivillig er ikke det så farlig, så
lenge du gjør noe, og legger til:
– Det er aldri for sent å begynne
heller. Livet er et gruppearbeid,
vi hjelper hverandre der vi kan,
avslutter Birgit Skarstein.

RØDE KORS-MAGASINET
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Maria Mena

– Barn trenger å
være trygge
Maria Mena (34) synes det er
vanskelig å forholde seg til krig og
konflikt, og mener man skal være
fornøyd med seg selv om man støtter
organisasjoner med penger. Hun
synes også det er helt greit å være
alene på julaften.
Maria har samarbeidet med Røde Kors
flere ganger før, og støtter arbeidet med
en fast sum i måneden.
Jeg er veldig opptatt av barn og
unge i Norge. Kanskje litt fordi det føles
håndterbart på et vis. Nærere. Jeg er
et av barna som kunne hatt bruk for
sommerleir for eksempel, sier Maria.
Hun synes det er fint at man har
mulighet, via sosiale medier og vipps, til
å støtte ulike hjertesaker man har.
Det at jeg får en sms med at noen
trenger hjelpen min, og at jeg kan vippse
et beløp og føle at jeg har bidratt, synes
jeg er fint, sier hun.
Artisten synes det er vanskelig å
forholde seg til at så mange barn i
verden vokser opp i krig og konflikt, som
er temaet for Senkvelds Juledugnad.
Det er helt uvirkelig å tenke på. Alle
barn som vokser opp i dag, er jo de som
former fremtiden vår. De trenger å være
trygge og ha like muligheter, sier hun.
Mange forbinder nok Maria Mena
med jul, fordi hun står bak julesangen
“Home for Christmas”. Denne sangen
har en helt spesiell plass i Marias hjerte,
og hun bruker den kun i spesielle
anledninger.
Nå skal det norske folk få glede av den
lørdag 19. desember, sier hun, og lover at
det blir en spektakulær opplevelse med
mye sceneshow.

RØDE KORS-MAGASINET
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Øystein Pettersen

– Hjelpen gjør en
stor forskjell
Øystein «Pølsa» Pettersen (37)
synes det er imponerende hvor
mye bra bistandsarbeid som
gjøres, men har lenge spurt seg
selv: Hjelper det egentlig? Da han
var i Somalia med Røde Kors for
tre år siden forsto han at hjelpen
faktisk utgjør en stor forskjell.
I Somalia traff vi internt fordrevne
som hadde flyktet på grunn av
borgerkrig og klima. Jeg traff
folk som hadde det helt håpløst.
Virkeligheten traff meg midt i
magen. Den turen gjorde skikkelig
inntrykk, sier han.
Det var etter denne turen at
Pettersen så og forsto hvor mye det
betyr med hjelp fra organisasjoner
som Røde Kors. Det sterkeste
minnet fra turen, er da han møtte
Nemo (3) på vei fra flyplassen.
Vi stoppet innom en provisorisk
teltleir der teltene var laget av plast
og søppel. Der satt det en liten jente
som hadde fått et skrubbsår på
kneet som det hadde gått infeksjon
i, og hun klarte ikke å rette ut foten.
Hadde ikke Nemo fått helsehjelp
hadde det gått skikkelig dårlig med
henne.
Pettersen blir tydelig rørt.
Heldigvis gikk det bra med jenta.
Takket være Røde Kors og lokale
krefter, fikk jenta den helsehjelpen
hun trengte, og ble frisk.
– For de barna som lever i krig og
konflikt, begrenser det mulighetene
de har til å realisere seg selv. Det
er vanskelig å utvikle seg når man
konstant er redd, opplever frykt, tap
og elendighet, sier han.

RØDE KORS-MAGASINET
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Slik hjelper du barn i krig og konflikt

BLI FADDER
DU OGSÅ!

Hver dag blir barn rammet av krig, konflikt eller naturkatastrofer. Som
fadder i Røde Kors hjelper du mange av dem. Barna får helsehjelp, rent
vann og muligheten til å vokse opp og skape seg et verdig liv.
Hva innebærer det å være Røde Korsfadder? Som Røde Kors-fadder gir du et
fast beløp hver måned til det internasjonale
arbeidet til Røde Kors rettet mot barn og
unge. Du hjelper mange barn, ikke ett enkelt.
Hvor bor barna jeg hjelper? Din støtte
brukes til å hjelpe barn og deres familier i
land som Colombia, Libanon, Kenya, Jemen,
Afghanistan og Syria. Med midler fra Røde
Kors-faddere kan vi også starte prosjekter i
andre land.
Hvorfor trenger barna hjelp? Barn rammes
hardest og er de mest sårbare i krig og
katastrofer. Barn som lever i krig og konflikt,
er dessuten ekstra utsatt ved pandemier

og smittsomme sykdommer. FN anslår at
nesten 52 millioner barn kan dø før de fyller
fem år i 2019–2030. Mange av dem kan
reddes med riktig hjelp.
Hva går pengene til? Du bidrar til å gi barn
legehjelp, medisiner og rent vann. Gravide
får oppfølging og barn får helsesjekk,
slik at barnedødelighet reduseres. Din
månedsstøtte gir også familier viktig
kunnskap om hygiene, ernæring og
forebygging av sykdommer.
Kan jeg få et eget fadderbarn? Som Røde
Kors-fadder hjelper du mange barn, ikke ett
enkelt.

Send FADDER til 2272
eller gå inn på
rodekors.no

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir
til Røde Kors? Dine fadderbidrag regnes
som gaver til Røde Kors. Gaver på over
500 kroner gir rett til skattefradrag. Det
maksimale skattefradraget man får for gaver
til frivillige organisasjoner bestemmes av
Regjeringen, og dette kan endres fra år til
år. Dine gaver blir automatisk innrapportert
til skattemyndighetene av Røde Kors og vil
fremgå på selvangivelsen din.
Hvordan får jeg informasjon? Du får
nyhetsbrev på e-post, Røde Kors-magasinet
og SMS fra felt flere ganger i året. Slik kan du
følge med på barnas hverdag og hvordan
hjelpen virker.

Fadderpraten
Hva har Arild, Turid, Brit Karin og Lene til felles? Jo, de er Røde Kors-faddere. Her forteller de hvorfor. Bli fadder du også!

Arild Sundt

Turid Sørhus

Brit Karin Fagersand

Lene Manskow

Hvorfor er du
Røde Kors-fadder?
Jeg er veldig opptatt av hjelpearbeid, som Røde Kors driver
med. Mye av det Røde Kors
gjør har en stor internasjonal
betydning, og det ønsker jeg å
støtte opp om.

Hvorfor er du
Røde Kors-fadder:
Jeg er fadder fordi jeg har sett
forskjellene i verden, og prøver
å gjøre litt med det. Jeg har
tidligere vært delegat for Røde
Kors, og sett urettferdigheten.

Hvorfor er du
Røde Kors-fadder?
Fordi jeg vil hjelpe folk som trenger det i andre land. De som ikke
har de samme kårene som oss til å
overleve. Mange barn i verden er
underernærte, og mange har det
ekstra vanskelig nå på grunn av
koronasituasjonen – da er det fint
å kunne bidra litt.

Hvorfor er du
Røde Kors-fadder?
Jeg opplever Røde Kors som en
fjellstø organisasjon som er til
stede overalt, og som er engasjert i veldig mye. De er der det
trengs. Det er en organisasjon
som har et bredt engasjementet, og det treffer meg.

LILLEHAMMER

Hva betyr det for deg?
Som vanlig borger følger man
med på det som skjer i verden,
men det er lite man føler man
kan gjøre som enkeltperson.
Men ved å støtte Røde Kors
føler jeg at jeg kan bidra med
mitt. Gjøre situasjonen for
andre litt bedre.

LEVANGER

Hva betyr det for deg?
Det betyr at jeg kan gi litt igjen
av den rikdommen og tryggheten vi har. Det er et lite bidrag
til mennesker som kanskje kan
få det litt bedre. Det er også
interessant å få tilbakemelding
fra prosjekter som blir drevet
av Røde Kors, og en oppdatering på hva som skjer rundt
omkring.

RØDE KORS-MAGASINET

BRÅRUD, NES KOMMUNE

Hva betyr det for deg?
Det betyr mye for meg å være
Røde Kors-fadder. Jeg støtter en
god sak og det gjør meg godt.
Jeg får jevnlig brev om hvem jeg
har hjulpet og hva Røde Kors har
gjort. Da får jeg vite at støtten
har gått til gode formål.
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LØREN, OSLO

Hva betyr det for deg?
Det betyr mye å føle at du bidrar
litt. Det er viktig for meg. Røde
Kors oppleves som nøytral og
upartisk, og det er positivt. At
de har nøytrale verdiene og hjelper uansett der det trengs.

– Jeg er en helt
vanlig mann
Han har ikke vært general,
utenriksminister eller stortings
representant som mange av sine
forgjengere. – For første gang
er en helt vanlig frivillig valgt til
president i Norges Røde Kors,
sier Thor Inge Sveinsvoll.
Tekst: Marianne Wellén

T

hor Inge Sveinsvoll (52) er trygg på at han skal klare
å styre Røde Kors selv om han har en mindre kjent
bakgrunn enn omtrent alle andre tidligere presidenter.
For han har levd hele sitt voksne liv i organisasjonen
på lokalplan siden han ble med som 15-åring.
– Min styrke er min mangeårige erfaring som frivillig
og det at organisasjonen har sett det jeg har gjort i så
mange år og velger meg, gjør meg stolt, sier han.
Det lå ikke i kortene at Thor Inge Sveinsvoll skulle bli president.
Valgkomiteen hadde innstilt en annen kandidat, men noen uker
før landsmøtet i oktober ble det varslet at det ville komme et benkeforslag på ham fra flere distriktsledere. Valgresultatet ble jevnt,
men Thor Inge Sveinsvoll fikk flest stemmer og ble valgt.

Sveinsvoll har dysleksi, uten at det hindret ham i å si ja til å
bli distriktsleder i Rogaland. – Jeg gikk også til anskaffelse av
hunden Remus. Han får meg opp om morgenen, da ryggen er
som vondest, forteller han.
Ett Røde Kors
På omvisningen på Kors på halsen forteller lederen Nelli Kongshaug blant annet om samarbeidet de har med flere distrikter og
med andre aktiviteter som Ferie for alle, BARK og RØFF.
– Vi framsnakker Kors på halsen så ofte vi kan. Vi sender ut
plakater og informasjon for at barn og unge over hele landet
skal kjenne til tilbudet vårt, sier hun.
Det liker presidenten å høre.
– Ja, vi må få ut det glade budskapet og da er det som regel de
som er frivillige de beste budbærerne. Og samarbeid på tvers av
distriktene og aktivitetene er riktig og viktig. Da snakker vi om
ett Røde Kors, sier han begeistret.

Pacemaker i ryggen
Vi møter den nyvalgte presidenten i lokalene til Kors på halsen
i Oslo. Dette er hans første besøk på en aktivitet som øverste
leder for rundt 40.000 aktive Røde Korsere.
Ingen kan se på Sveinsvoll at han har en rygg som har vært
igjennom flere kirurgiske inngrep og at han for to år siden fikk
satt inn en pacemaker i ryggsøylen for å dempe smertene.
Da han av den grunn ble uføretrygdet, ble han anbefalt to
ting: Finn en aktivitet du liker og kjøp en hund.
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Skal løfte frivilligheten
De siste 20 årene har kjente personer som Astrid Nøklebye Heiberg, Thorvald Stoltenberg, Sven Mollekleiv og sist Robert Mood
hatt vervet som president.
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«Det skal være enkelt å være frivillig.»

Foto: Olav A. Saltbones

Nyvalgt president Thor Inge Sveinsvoll

Thor Inge
Sveinsvoll
O
O

O

O

O

Født: 1968, Bryne i
Rogaland
Gift, to voksne sønner
Aktiv i Røde Kors siden
han var 15 år
Yrker: Rørleggermester,
takstmann,
saksbehandler i
Stavanger kommune
Verv: Har hatt en
rekke tillitsverv i
organisasjonen, sist som
distriktsleder i Rogaland.
Aktuell: Valgt til
president i Røde Kors på
Landsmøtet i oktober
2020.

Den nye presidenten fikk omvisning på Kors på halsen av
leder Nelli Kongshaug.

Foto: Steinar Figved

O

Hvordan blir det for en «vanlig» frivillig fra grasrota å selv sitte
på toppen?
– Jeg skal være en pådriver for frivilligheten. Det skal være enkelt og det skal gi energi å være frivillig, sier Sveinsvoll som gikk
av som distriktsrådsleder i Rogaland da han ble valgt.
– Jeg kan Røde Kors til fingerspissene og skjønner hva det
snakkes om, så jeg trenger ikke pugge kulepunkter og budskap
for å snakke om Røde Kors til statsråder eller andre toppledere,
understreker han og forteller at han i påsken blant annet treffer helseministeren som har nabohytta til Røde Kors-hytta på
Stavtjørn i Rogaland.
Internasjonal erfaring har Sveinsvoll fra distriktssamarbeidet
med Romania som han har ledet og vært aktiv i i årevis.
– Jeg har besøkt Romania så mange ganger at jeg har kommet
helt ut av tellingen, forteller han.
– Nå bidrar distriktet til et såkalt ”after school”-prosjekt, en
profesjonell leksehjelp for elever som har dårlige kår hjemme og
gjør det dårlig på skolen. Hvis de ikke får dette tilbudet blir de analfabeter, slik som foreldrene. Jeg har nok også en ekstra forståelse for dette prosjektet på grunn av min egen dysleksi, sier han.
Aktiv i alle år
Røde Kors har betydd mye for den nye presidenten. På mange må-
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ter, også privat. Kona, Ingvild, møtte han på et kurs i Haugesund i
regi av Ungdommens Røde Kors. Begge var da 15 år gamle. De giftet
seg da de var 21 år og fikk raskt to gutter som nå er voksne.
– Kona er fortsatt aktiv i lokalforeningen på Bryne, alle
vennene våre er med i Røde Kors, ja, hele huset er preget av
Røde Kors, forteller han.
Thor Inge Sveinsvoll har hatt mange verv, lokalt og sentralt, og
deltatt i mange aktiviteter i Røde Kors opp igjennom årene.
Hva er det viktigste Røde Kors bidrar med i samfunnet?
– Det har jeg tenkt mye på, sier han og fortsetter:
– Da jeg var ung og kjørte 1. linje ambulanse var redningstjenesten det største. Men etter hvert som jeg har blitt eldre
holder jeg en knapp på omsorgsaktivitetene. For eksempel juleaktivitetene vi har arrangert på Bryne i mange år. Det er stort
når de eldre sier at dette er den fineste julaften de har hatt i hele
sitt liv. Å høre noe sånt, gjør noe med meg og gir refleksjoner om
hvor godt vi har det, forteller han.
Kommunal saksbehandler med dysleksi
Thor Inge Sveinsvoll vokste opp i et hjem der faren drev rørleggerbutikk på Bryne og han ble tredje generasjons rørleggermester. Men han liker å utfordre seg selv, så etter noen år begynte
han som saksbehandler i Stavanger kommune, der han jobbet i
mange år.
– Å være kommunal saksbehandler med dysleksi, var både
utfordrende og givende. Jeg liker å skrive, til tross for at jeg skriver mye feil, forteller han og legger til at han også har skrevet
mye i Røde Kors-avisa i Rogaland.
Den nye Røde Kors-presidenten sier han er glad i norsk som
språk og har lært seg gode lese- og skriveteknikker. Og hjemme
har han sin egen ”rettetast” – nemlig kona.
– Jeg liker å lese saksdokumenter, sier han oppriktig. Det tar
bare litt mer tid.
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Ungdom og ensomhet

– Det er viktig at alle tør
å snakke om ensomhet
Psykisk helse er det vanligste temaet ungdom tar
opp med frivillige i samtaletilbudet Kors på halsen.
– Mange har slitt både sosialt og på skolen, og mange
har følt seg ekstremt ensomme, sier Ella Fyhn (15).
Tekst og foto: Sol Sigurjonsdottir

K

oronavennlige godteriposer ligger rundt på
bordene som er fulle av post-it lapper i forskjellige farger. Kors på halsens ekspertpanel som består av ungdom, har akkurat hatt
workshop om ensomhet, voldstematikk og
søvnproblemer. Hvordan snakker man best
med ungdom om disse vanskelige temaene?
Det de kommer frem til blir førende for hvordan
de frivillige skal ta imot henvendelser fra barn og
unge som tar kontakt med Kors på halsen på chat og
telefon og mail.
Ensom i mengden
Ungdommens ekspertpanel mener det er viktig at
flere tør å snakke ut om ensomhet og vanskeligheter
i koronatiden. – Alle kan føle seg ensomme på et
eller annet tidspunkt i livet, og mange kan oppleve
ensomhet selv om de er i store vennegjenger. Jeg
tror det er viktig at foreldre og andre tør å snakke
med barn og ungdom om dette. Utad kan det virke
som man har et godt sosialt liv, men samtidig er det
mange som kan kjenne på ensomhet eller føle at
man ikke har en tilhørighet, sier Ella Fyhn (15).
– Jeg er dessverre ikke så overrasket over at det er
tunge tema som psykisk helse, selvmord og ensomhet som er på topp på statistikken hos Kors på
halsen. Derfor er det ekstra viktig å ha en arena hvor
vi kan snakke om ting som føles vanskelig, skyter
Hanna Moskaug (16) inn.
Ella og Hanna fra Asker og Oslo er to av deltakerne
i Kors på halsens ekspertpanel. Hanna har vært med
i ekspertpanelet siden februar, mens Ella har vært
med i tre år. Ekspertpanelet består av ungdommer
som møtes om lag hver annen måned, for å gi råd
til de frivillige hos Kors på halsen som snakker med
barn og unge.

«Denne tiden
har vært en
påkjenning,
og mange har
nok kjent seg
alene.»
Ella Fyhn
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– Jeg har en venninne som var med, og ble veldig
inspirert. Jeg synes det er givende å være med i
ekspertpanelet. Vi kan løfte fram ungdomsperspektivet, og jeg føler virkelig vi blir sett og hørt, sier
Hanna.
Mange spørsmål om psykisk helse
Under koronapandemien har Kors på halsen oppskalert tilbudet slik at enda flere barn og unge kan få
snakke med trygge frivillige om stort og smått.
Siden i sommer har det vært utvidede åpningstider og helgeåpent. Det er også oppskalert med et
nytt svarsenter i Bergen i tillegg til Oslo, og flere nye
frivillige som svarer på spørsmål.
Siden mars har de frivillige mottatt nærmere
20.000 henvendelser fra barn og unge over hele
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landet. Temaet de fleste tar opp med de frivillige, er
psykisk helse. Deretter kommer følelser og relasjoner.
I lang tid har spørsmål rundt selvmord vært det
største undertemaet de unge tar opp med de frivillige, uansett hva som er hovedårsaken til at man
tar kontakt. Mange snakker også om tristhet, nedstemthet, selvskading og relasjoner til foreldre eller
foresatte.

Ekspertpanelet mener
det er viktig å huske
på at ensomhet kan
ha mange former.
Livet kan se «picture
perfect» ut med vennegjengen på Instagram,
men likevel kan mange
kjenne seg alene.

Koronaspørsmål
Ekspertpanelet har også snakket mye om hvordan
koronatiden har vært for barn og unge.
– Denne tiden har vært en påkjenning, og mange
har nok kjent seg alene. Mange har slitt både sosialt
og på skolen, og mange har følt seg ekstremt en-
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somme i denne tiden, sier Ella. De mener også det
er viktig at foreldre tør å vise barna videre til andre
arenaer de kan snakke med trygge voksne på, som
Kors på halsen hvor ingen dømmer deg.
– Ingen dømmer deg hos Kors på halsen.
– Det som er fint med Kors på halsen er at man
ikke trenger å se den man snakker med. Det er uforpliktende, og du kan forlate chatten når du vil. Det
kan jo ofte være litt vanskelig å snakke med en foresatt, og dette er en god mulighet for barn og ungdom
til å åpne seg, sier Hanna og Ella.
De mener også det er viktig at voksne normaliserer det å snakke om ensomhet og utenforskap.
– Det er fint om voksne som har følt på ensomhet
snakker åpent om det, og er tydelige på på det er ok
å føle på, sier Ella.
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Får endeleg bli
med på tur igjen
Åtte månader etter at koronapandemien nådde Norge, lever
mange eldre fremdeles svært
isolerte liv. Sollaug Hafstad er ein
av dei som har vore meir åleine
enn før. Men no er det ein lysning.
Tekst og foto: Henning Hellebust

D

u er på ein måte fanga i din eigen heim. Du
kan jo ikkje gå fritt som før, det vil du jo
ikkje. Men eg set meg ikkje ned og grin for
det, seier Sollaug Hafstad i Bremanger.
Sjølv om ho nesten ikkje har vore heimanfrå, og ikkje tek imot særleg med
besøk etter korona-utbrotet, er ho ikkje
rådlaus. Ho strikkar, broderer, passar blomar både
ute og inne, saftar, syltar og ho er alt ferdig med årets
julepålegg. – Det må jo gå seg til. Vi har ikkje noko
anna val, seier ho.

Sollaug Hafstad i
Bremanger har vore
isolert lenge, men her
får ho vite av Røde
Kors-leiar Jan Børge
Monsen at den sosiale
møteplassen for eldre
i bygda opnar opp att smittetrygt.

Mange er bekymra
Ei undersøking Opinion lagde for Røde Kors tidlegare i haust, syner at annankvar innbyggar i Norge
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er bekymra for at eldre familiemedlemmer ikkje
har det så bra for tida, grunna koronaen. Av dei 1331
personane som vart spurte i eit representativt utval
frå heile landet, er 55 prosent bekymra for at dei
eldre i familien har blitt meir einsame. Det er også
urovekkande å høyre at ein av ti har opplevd at eldre
i familien ikkje har fått hjelpa dei treng frå kommunen. Dessutan har fire av ti unngått å møte eldre i
familien grunna korona – den siste månaden.
– Undersøkinga stadfestar at det er grunn til å
bekymre seg for alle dei som framleis ikkje har høve
til å ha særleg sosial omgang med andre. Dette gjeld
spesielt personar som bur på institusjon, og det gjeld
dei eldre som av ulike grunnar er isolert i heimen sin.
Det er ikkje tvil om at det å ha fellesskap med andre
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Sollaug Hafstad har strikka rundt 80 sokkepar sidan mars. Ho
brukar tynt sportsragg ullgarn som er såkalla superwash, så
sokkane ikkje skal krympe i vask.

Sokkane har Hafstad strikka, dei tova vottane kjem frå dottera.

tigaste sosiale tilbod. Ein gong i veka, pleidde ho og
andre eldre i området å bli henta av Røde Kors-frivillige og køyrt til Spar-butikken i Kalvåg. Der fekk dei
handle, og avslutte turen med kaffislabberas saman
med dei andre. Eit vekentleg høgdepunkt, som Hafstad alltid fekk med seg.
– Det var veldig trasig då Røde Kors måtte legge
ned Handlefellesskapet, seier ho. Eg saknar veldig
det å bli henta ein gong i veka for å handle og møte
andre over ein kopp kaffi og kaker. Men eg har jo
familien til sonen min i nabohuset, telefon og tv,
seier ho.

er viktig for livskvalitet og helse, seier Arne Dale,
som er leiar for Røde Kors Sogn og Fjordane Omsorg.
Redusert Røde Kors-tilbod
Røde Kors tilbyr besøksteneste i fleirtalet av norske
kommunar. Rundt 10.000 frivillige besøksvener går
på besøk eller arrangerer populære, sosiale aktivitetar for bebuarar på eldre-institusjonar og andre
eldre som søker fellesskap. Dette tilbodet har sjølvsagt vore sterkt redusert sidan mars, grunna korona-restriksjonar. Denne tida har dei fleste eldre-institusjonar vore stengt for Røde Kors sine frivillige.
Mange har dermed mista viktige tilrettelagte sosiale
møtepunkt i livet sitt.
Sollaug Hafstad var ein av dei som mista sitt vik-

Besøksvenner
bidreg til å gjere
kvardagen lettare
for einsame i alle
aldrar.
Vil du bli
besøksvenn?
Les meir på
rodekors.no/
besoksvenn
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Opnar forsiktig opp
Ho er likevel ein av dei heldige. Den dagen vi besøkte
ho, var lokalforeningsleiar Jan Børge Monsen med,
og han kunne fortelje at dei startar opp att aktiviteten – med alle nødvendige smitteverntiltak på plass
– og så lenge smittenivået i kommunen er lågt.
– Tusen takk! Så flott, seier Hafstad.
Strikkegåve
Det er ikkje berre Røde Kors som har godt nytt.
Hafstad har også ei gåve til Monsen. Ho har nemleg
hatt storproduksjon med strikkepinnar og garn
dette året. Ho inviterer lokalforeiningsleiaren inn, og
syner eit heilt bord med tjukke sokkar, luer og vottar.
Sokkane har ho strikka sjølv, luer og vottar har ho
fått frå dottera si.
– Dette kan de gje til dei som treng det, seier ho.
– Tusen takk! Dette vil vi dele ut til deltakarane på
Ferie for alle. Det kjem til å skape mykje glede, seier
Monsen.
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Filippinene:

Kraftigste tyfon siden 2013
1

Med vindstyrker opp mot 225 kilometer i timen, raserte supertyfonen Goni
landsbyer og gjorde omfattende ødeleggelser på østkysten av Filippinene i
oktober. Mange var allerede rammet hardt av ekstremvær tidligere i høst.
På øya Cantandoenes melder filippinsk Røde Kors at nærmere 90 prosent av boligene
er ødelagt. Fra før strevde mange med økonomiske konsekvenser av Covid-19.
Røde Kors forhåndsplasserte nødhjelpsutstyr, som presenninger, mat og medisiner,
i områdene hvor det var forventet at tyfonen skulle treffe land. Sammen med lokale
myndigheter bidro frivillige fra Røde Kors med varsling og evakuering av nesten én
million mennesker før tyfonen rammet.
Tyfonen er den kraftigste siden Haiyan rammet Filippinene i november 2013, da mer
enn 6 300 mennesker mistet livet.

Forbud mot
atomvåpen
75 år etter at Hiroshima og
Nagasaki ble tilintetgjort
av atombombene, ble det
endelig bekreftet at atomvåpen
blir forbudt under folkeretten.
24. oktober, på FNs 75-årsdag,
ratifiserte Honduras avtalen
som ble signert i 2017. Dermed
har 50 land ratifisert den, og
atomvåpenforbudet endelig tre i
kraft.
Atomvåpen er det mest
fryktinngytende og inhumane
våpenet noensinne laget, og Røde
Kors-bevegelsen har engasjert
seg i arbeidet for å forby bruk av
atomvåpen siden våre delegater var
vitne til lidelsene i Hiroshima i august
1945.
Så langt har Norge stått på
utsiden av avtalen, men Røde Kors
jobber videre for at også Norge skal
slutte seg til forbudet.

3

Jemen:

Vellykket fange
utveksling
2

Over 1.000 fanger fra
kampene i Jemen ble
nylig frigitt i en storstilt
fangeutveksling ledet av Den
Internasjonale Røde Korskomitéen (ICRC). I to år har partene
forhandlet under ledelse av FN
og ICRC for å sikre den største
utvekslingen i den fem og et halvt
år lange konflikten. I alt sørget 11
ICRC-flyvninger for at fangene kunne
vende hjem til sine kjære.
Røde Kors-komitéen har en lang
historie som nøytralt mellomledd, og
har sikret trygg retur for krigsfanger
i en rekke konflikter rundt i verden.
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Foto: Syria Røde Halvmåne

Syria:

Over 140 landsbyer
ødelagt av skogbrann

4

Foto: Turkish Red Crescent

Enorme skogbranner herjet
Vest-Syria i oktober. Mer enn
20.000 familier var berørt, og mer
enn 140 landsbyer helt eller delvis brent
ned. Brannene startet på grunn av en
kraftig hetebølge, som er svært uvanlig
på denne tiden av året. Sterk vind har
bidratt til at brannene har spredt seg og
kommet ut av kontroll.
Syriske Røde Halvmåne har
transportert skadde til sykehus, sørget
for at brannmannskapene har fått vann
til slukningsarbeidene, og evaluert
skadeomfanget. Lokale frivillige har gitt
førstehjelp til de som er skadet, og tatt
hånd om de som mistet hjemmene sine.
Mange av de som er berørt er bønder,
og de enorme brannene har ødelagt
levebrødet deres.

Tyrkia:

Mange drept og skadet i kraftig jordskjelv
5

Over 1.000 frivillige fra tyrkisk
og gresk Røde Kors bidro i
hjelpearbeidene etter et kraftig
jordskjelv i havet mellom de to landene.
Over 100 personer ble drept, og 1.000
skadet da 20 større bygninger kollapset i
Tyrkias tredje største by, Izmir. Også på den

greske ferieøya Samos var det store skader,
og flere måtte få førstehjelp.
De frivillige bidro med å redde mennesker
ut av kollapsede bygninger, ga førstehjelp
og psykososial støtte, og sørget for at de
som ikke kunne bo i sine egne hjem fikk tak
over hodet og nødvendig hjelp. Fra det

RØDE KORS-MAGASINET

29

UTGAVE 04 2020

midlertidige suppekjøkken ble det servert
66.000 måltider hver dag til mennesker som
ikke kunne bo i sine egne hjem, enten fordi
de var fullstendig ødelagt, eller fordi det var
for farlig å oppholde seg der.

Ønsker å gi barn og
unge en god start
Coca-Cola European Partners Norge,
har med sine 600 ansatte, ansvar for
produksjon, salg og distribusjon av
Coca-Cola i Norge.

Bli kjent med
ambassadørene
til Senkvelds
Juledugnad
Senkvelds Juledugnad har fått fire
ambassadører som vil bidra til TV-sendingen
med produkter og tjenester.
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Coca-Cola har støttet Røde Kors’ sitt arbeid
med barn og unge i snart 20 år og grunnen
til det er ganske enkelt at den jobben dere
gjør, for å skape trygge og gode møteplasser
for nettopp barn og unge, er veldig god!
Vi er utrolig stolte av å være bidragsyter til
Fellesverkene. Coca-Cola European Partners
har som mål – i hele Vest-Europa – å bidra til
å forhindre utenforskap blant barn og unge.
Å få være med og bidra til at barn og unge
gjennom Fellesverkene kan få arbeidstrening
og den erfaringen og de verktøyene som
trengs for å få en god start på voksenlivet er
utrolig viktig for oss.
Vi har sterk tro på at hvis vi skal løse de
utfordringene verden står ovenfor, enten det
handler om klima, likestilling eller utenforskap
så må alle bidra. Myndigheter, næringslivet og
organisasjoner har alle en viktig rolle å spille og
nøkkelen er godt samarbeid. Vårt juleønske
i år er tre-delt. For det første ønsker vi at så
mange som mulig blir Røde Kors fadder, for det
andre så ønsker vi at alle tar var på hverandre
og følger myndighetenes råd for å forhindre
spredning av Covid-19 og for det tredje så
ønsker vi at alle panter flaskene sine slik at vi
kan bruke de igjen og igjen og igjen.

Alle barn fortjener
en trygg barndom

Det handler
om mennesker

Ønsker å b ringe
mennesker sammen

COOP er Norges nest største
dagligvareaktør og startet
Coop-dugnaden sammen med
Røde Kors i 2018, en dugnad som
gir barn fra familier med svak
økonomi muligheten til å delta i
fritidsaktiviteter på lik linje som sine
venner og klassekamerater.

Mange er i sving under Senkvelds
juledugnad. ProffCom er én av dem.
Her forteller de hvorfor.

I Telia tror vi det beste ligger foran
oss. Teknologiske nyvinninger vil
gjøre samfunnet vårt tryggere,
samholdet vårt sterkere og
hverdagen vår enklere. Og derfor
støtter vi Røde Kors og Senkvelds
Juledugnad — og sørger for at din
støtte og din samtale når frem.

Så langt har over 5.500 barn i Norge
fått denne muligheten og vi jobber
kontinuerlig for å inkludere flere.
Vi i Coop ønsker å støtte Røde Kors fordi
omtanke, og det å gi tilbake til samfunnet,
er en av våre verdier og en del av vår
egenart som medlemseid bedrift.
Som hovedpartner til Røde Kors, jobber
vi allerede for å inkludere og forbedre
livene til barn i Norge, og en forlengelse
av denne dugnaden ser vi på som en
viktig del av samarbeidet. Sammen med
våre 28.000 ansatte og 1,8 millioner
medeiere håper vi som ambassadør for
Fadderaksjonen å inspirere flere til å dele
litt av sitt, slik at barn i land med krig og
nød får en tryggere tid i møte.
Alle barn fortjener en trygg og
meningsfull barndom. Vårt juleønske er
derfor at alle viser ekstra omtanke denne
julen og deler med de som trenger det aller
mest.

ProffCom er et av Norges ledende
selskaper innen outsourcing av
kundeservicetjenester. Vi har over
200 dyktige kundekonsulenter fordelt
på tre avdelinger i Oslo, Tønsberg og
Kristiansund.
Vårt slagord er «Det handler om
mennesker». Hver dag kommuniserer
vi med flere tusen kunder og har dette i
fokus. Det er viktig å se for seg hvert enkelt
menneske vi prater med slik at vi skaper
best mulige kundeopplevelser. Vi ønsker
å bruke vår kompetanse på kundeservice
til å skape en god opplevelse for alle som
ringer inn til Røde Kors for å bli faddere
under Senkvelds juledugnad.
Det er mange engasjerte medarbeidere
i ProffCom. Når muligheten kom til å
hjelpe Røde Kors med juledugnaden, tok
det ikke lang tid å bestemme at dette
vil vi være med på. Det er fint å kunne
bidra på slike dugnader som passer så bra
med slagordet vårt, dette handler jo om
mennesker. Her er menneskene vi hjelper
barn i krig og konflikt, en bedre sak finner
du ikke.
Vårt juleønske i år er at juledugnaden
skaffer Røde Kors mange nye faddere slik
at barn som lever i krig og konflikt får hjelp.
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Vår jobb med å bringe sammen mennesker,
bedrifter og samfunn har aldri vært viktigere.
Spesielt i tider når avstanden er ekstra
stor. Og vi i Telia går på jobb hver dag fordi
vi motiveres av å gjøre denne avstanden
mindre, og løse kundenes utfordringer med
smartere løsninger og enda bedre tjenester
som forenkler hverdagen. Fordi vi tror ting
kan løses smartere og enklere enn i dag.
Teknologi kan være vanskelig. Samtidig
kan den gjøre fantastiske ting. Fra å gjøre
hverdagen litt enklere – til å gjøre Norge til et
enda bedre land å bo i.
Samtidig vet vi at ikke alle har de samme
mulighetene som oss. Og vi er glade for å
kunne bruke vår teknologi for å støtte Røde
kors og Senkvelds juledugnad, og sikre at din
støtte og din samtale når frem.
Vårt juleønske i år er at juledugnaden
skaffer Røde Kors mange nye faddere, slik
at barn som lever i krig og konflikt går en
tryggere tid i møte.

I ÅR KAN JULEGAVEN GLEDE
FLERE ENN ÉN
I nettbutikken vår finner du fine kort og julegaver som støtter vårt livsviktige arbeid, både
her i Norge og ute i verden. Disse gavene
gleder både den som får de på julaften, men
også de som mottar hjelp fra Røde Kors
resten av året.
Gjør en forskjell denne julen
– kjøp julegaver på
gi.rodekors.no

Røverkaffe, 250 g
Kaffe brent av innsatte
og løslatte i regi av
«Nettverk etter soning»,
et tiltak i Røde Kors som
hjelper straffedømte
tilbake til et helt vanlig liv.

Kr. 115,-

Gi medisinsk
nødhjelp
Ingen barn burde
måtte ønske seg livsnødvendig helsehjelp i
gave, men det er dessverre
akkurat det altfor mange
har behov for.

Fra kr. 175,-

Røde Korskoppen, 475 ml.

Røde Kors termoflaske, 400 ml.

Røde Kors koppen er et
håndlaget, klassisk lett
krus i stål med emaljert
overflate.

Pulverlakkert matt hvit.
Leveres i sylindeformet
gaveeske i kartong med
flasken i en stoffpose for å
spare miljøet for plast.

Kr. 250,-

Gi proteser til
krigsskadde
Ingen barn burde måtte
ønske seg proteser i gave,
men det er dessverre
akkurat det altfor mange
har behov for.

Fra kr. 175,-

Kr. 370,-

Gi varme til
barn på flukt
Ingen barn burde måtte
ønske seg tepper for å
holde varmen i gave, men
det er dessverre akkurat
det altfor mange har
behov for.

Fra kr. 175,-

