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RØDE KORS-PRINSIPPENE
HUMANITET
Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de 
sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid 
streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. 
Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt 
for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig for
ståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

UPARTISKHET
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjen
nelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber 
ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden 
er størst.

NØYTRALITET
For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta 
parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av 
politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

UAVHENGIGHET
Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal 
 bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt 
 landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for 
til  enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors 
prinsippene.

FRIVILLIGHET
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på  frivillig 
 med lem      skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om 
 økonomiske fordeler.

ENHET
I hvert land kan det bare være én Røde Korsorganisasjon. Den må 
være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele 
landet.

UNIVERSALITET
Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de  nasjonale 
Røde Korsforeningene har samme status og deler samme ansvar og 
plikt til å hjelpe hverandre.

Vedtatt på den 20. internasjonale 
Røde Kors-konferansen i Wien i 1965.
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«Jeg ønsker en framtid som  
norske kvinner, med utdanning  
og et aktivt liv».

Kvinne fra Afghanistan

Innvandring har bidratt til at Norge har fått en mer 
mangfoldig befolkning. Det bor innvandrere i alle 
landets kommuner, og innvandrere og barna deres 
utgjør mer enn 15 prosent av befolkningen (SSB).  
I 2014 var det en nettoinnvandring til Norge på  
40 000 personer. Mange av disse er arbeids inn
vandrere fra EØSland, mens andre innvandrings
årsaker er familiegjenforening, utdanning eller 
 beskyttelse. 6600 personer fikk i 2014 innvilget 
beskyttelse og gitt flyktningstatus. Av disse var  
4 900 asylsøkere og 1 700 overføringsflyktninger.

Uavhengig av om noen har kommet til Norge som 
flyktning, familiegjenforent eller arbeidsinnvandrer, 
vil vedkommende ha en rekke behov som blant annet 
handler om å lære seg norsk, etablere nye sosiale nett
verk eller få fotfeste i det norske arbeidsmarkedet. 

Det bekymrer Røde Kors at innvandrere har 
gjenn omgående dårligere psykisk helse enn 
 majoritetsbefolkningen og er i større grad er utsatt 
for utenforskap og manglende sosiale nettverk. Inn
vandrere og barna deres er sterkt overrepresentert 
i fattigdomsstatistikken. Kvinner fra visse opp
rinnelsesland har svakere deltakelse i arbeidslivet og 
samfunnslivet for øvrig, har lavere utdanning og har 
større risiko for å ha varig lav inntekt. 

Utgangpunktet for en vellykket integreringspolitikk 
er at alle skal kunne få benyttet sine ressurser og ta 
del i fellesskapet. I aktivitetene våre møter vi mange 
ressurssterke innvandrere som ikke kommer inn på 
det norske arbeidsmarkedet og samfunnslivet. Noe 
av forklaringen ligger i manglende sosiale nettverk 
og norskkompetanse. Gjennom våre integrerings
aktiviteter, som blant annet Flyktningguiden og 
Norsktrening, gir Røde Kors innvandrere mulig
heter til å utvikle sitt potensiale og bidra i det norske 
 samfunnet.

Deltakelse på felles møteplasser i nærmiljøet kan 
 bidra til å styrke fellesskapsfølelsen og å øke tillits
bånd mellom minoritets og majoritetsbefolkningen. 
Røde Kors som organisasjon er i en unik posisjon til 
å bidra til å bedre hverdagen og avhjelpe humanitære 
behov for migranter som befinner seg i Norge. Mange 
kjenner til, eller har vært i kontakt med, Røde Kors/
Røde Halvmåne i hjemlandet eller under flukten, og 
har tillit til organisasjonen. Mange setter også sin lit til 
organisasjonen som følge av vårt nøytrale, uavhengige 
og upartiske mandat. En forutsetning for vårt arbeid 
er blant annet at vi bistår migranter på bakgrunn av 
behov, uavhengig av deres juridiske status eller andre 
faktorer som statsborgerskap, religion, etnisitet osv. 

I hovedprogrammet for Røde Kors i landsmøtepe
rioden 20152017 er migrasjon ett av våre hovedinn
satsområder. Røde Kors mener at norske myndigheter 
ikke alene kan gi innvandrere en god start på livet i 

Norge. Det har vi alle et ansvar for, som enkeltindivi
der og som samfunn. Røde Kors erfarer at flyktninger 
og innvandreres følelse av verdighet og tilhørighet 
til Norge skapes gjennom positive medmenneskelige 
relasjoner med «vanlige folk» i lokalmiljøet. 

I 2009 ble Røde Kors’ rolle som humanitær støtte
aktør til norske myndigheter i fredstid anerkjent 
 gjennom en kongelig resolusjon. Støtteaktørrollen er 
en anerkjennelse fra norske myndigheter av at

visse humanitære oppgaver bedre kan utføres av 
Røde Kors med vårt uavhengige og nøytrale mandat. 
Støtteaktørrollen dreier seg således om et samarbeid 
mellom Røde Kors og offentlige myndigheter om å 
løse humanitære utfordringer innenfor rammene av 
Røde Korsprinsippene, også i fredstid. Dette gjelder 
også for integreringsarbeidet til Røde Kors. 

Humanitære behov 

Røde Kors som humanitær aktør
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Flyktningguide 
«Jeg er en selvstendig mann. Jeg ville klart meg uansett, men om jeg  
skal løfte dette bordet, går det mye lettere hvis du tar i på den siden der, 
ikke sant?» 

Deltaker i Flyktningguiden

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

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

Målsetting
• Bistå nyankomne flyktninger som har 

fått bosetting til å få en guide og en første 
 kontakt i lokalmiljøet

• Fremme inkludering, integrering og 
 mangfold i lokalsamfunnet

• Gi nordmenn en mulighet til å møte og lære 
om forskjeller og likheter i ulike kulturer

• Flyktningguide finnes på over 88 steder 
i Norge.

• Det er 1319 flyktningguider over hele 
landet.

• 1426 flyktninger deltar i aktiviteten.

• Flyktningguiden har vært drevet i 
Norge siden 1999.

Vaid og Håkon. Foto: Tine Poppe.
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Flyktningguide i Bærum Røde Kors
Skrevet av: Akershus Røde Kors 

Et spennende og lærerikt møte i Bærum 
«Det er inspirerende å bli kjent med en person som Brhane. Han har en veldig spennende historie å fortelle 
som er helt annerledes enn min egen, men viktig å forstå», sier Anders AanderudLarsen, som har vært 
flyktningguide for Brhane Hadera fra Eritrea i over ett år.

Stort behov for informasjon
Bærum kommune har besluttet å ta imot 400 nye flyktninger i perioden 20142016. Mange av dem kjenner 
ingen nordmenn. De fleste flyktningene går på norskkurs noen timer om dagen før de går hjem til seg selv. 
Naboene i rekkehusene hilser de blidt på før de lukker døra bak seg. Hvordan lever de norske, hva snakker 
de om og hvordan bli kjent i lokalmiljøet?

«Det er veldig fint å bli kjent med slike folk som Anders», forteller Brhane. «Det er litt vanskelig å få 
 kontakt med mennesker her i Bærum og Oslo. Tidligere bodde jeg i Finnmark. Mennesker i nord er litt 
bedre til å ta kontakt».

«Jeg var ofte hjemme hos Brhane hvor vi drakk te og snakket om det meste. Vi brukte også en del tid på å 
lære PC og internett». Anders fikk tak i en brukt PC og skriver til Brhane som de jobbet på fram til Brhane 
kjøpte en ny PC selv. Den har han hatt mye glede av. Brhane forteller også om hyggelige turer og sam taler 
om Norge. I tillegg hjalp Anders ham med mange ting. Da han kjøpte møbler på loppemarked i Oslo, 
stilte Anders opp som hentehjelp. Nå deler Brhane leilighet med to andre eritreere i Sandvika. Han deltar 
i intro duksjonsprogrammet og målet er å bestå norskprøve 3. Deretter ønsker han å jobbe med ungdom 
eller eldre, gjerne som miljøarbeider. Han er opptatt av hvor viktig nettverk er for å få jobb.

Bærum Røde Kors takker for samarbeidet og midlene fra Tryg og Utdanningsforbundet til å drifte 
 Flyktningguiden. Takket være flyktningguidene har mange flyktninger i Bærum blitt inkludert i lokal
miljøet, og dette har skapt økt forståelse og kunnskap blant flyktninger og lokalbefolkningen.

Brhane og Anders. Foto: Tine Poppe.
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Flyktningguide for barn og unge i Kristiansand

Skrevet av: Frida Hansen Apelseth 

Enslige, mindreårige flyktninger er en ekstra sårbar gruppe. De har kommet til Norge alene, og mange 
bekymrer seg for hvordan familie og venner i hjemlandet har det. Det å få en Flyktningguide vil være en 
viktig faktor for å få en bedre opplevelse av å komme til et nytt land. 

Samarbeid
Røde Kors har inngått et samarbeid med Universitetet i Agder og Kongsgård Skolesenter i forbindelse med 
Flyktningguide. Studenter fra studiene Utviklingsstudier, Folkehelse arbeid, Sosiologi og Sosialt arbeid har 
blitt koblet med unge flyktninger som ønsker en flyktningguide. 

Støtte fra Tryg og Utdanningsforbundet har bidratt til at et større antall koblinger har blitt gjennomført 
enn det det ellers hadde vært kapasitet til. Ved å fokusere på Flyktningguide for barn og unge har det vært 
mulig å tilby Flyktningguide til en gruppe som tidligere ikke har mottatt et slikt tilbud.

Foto: Vest-Agder Røde Kors
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«På Norsktrening lærer jeg det jeg 
ikke lærer andre steder. Her lærer 
jeg ikke bare ordene, men tull og 
tøys også!».

Somalisk kvinne, 22 år.

Norsk er nøkkelen til et meningsfullt og verdig liv i 
Norge, og er en forutsetning for deltakelse, arbeid og 
tilhørighet i samfunnet. 

Norsktrening er et lavterskeltilbud som er et supp
lement til offentlig norskopplæring.  Deltakerne 
får mulighet til å praktisere og utvikle språket med 
utgangspunkt i språknivå, lære om det norske 
 samfunnet og bygge sosiale nettverk. Hovedmålet 
med Norsktrening i regi av Røde Kors er å bidra til 
økt integrering.

Norsktrening fyller et behov i samfunnet og når frem 
til mange ulike grupper, både de som har, og de som 
ikke har, rett til gratis offentlig norskopplæring. Mål
gruppen er migranter i Norge som ønsker bistand til å 
forbedre sitt nivå i norsk. Aktiviteten skal være et sup
plement til, og ikke en erstatning for formell norskun
dervisning. Tilbudet er åpent for alle som har behov. 

Hvert år er det ca. 40 000 personer som deltar på 
norskopplæring. Hovedparten av disse har  behov for 
et supplerende tilbud, med hovedfokus på  muntlig 
norsk. Den formelle norskundervisningen passer hel
ler ikke for alle. Forskning viser at  personer med store 
omsorgsoppgaver og/eller lite eller  ingen  utdanning 
har vanskeligheter med å følge det  ordinære tilbudet 
fra det offentlige. Disse trenger et supplerende tilbud. 
En del av deltakerne er også  arbeidsinnvandrere fra 
EØSland og andre som ikke har rett til gratis opplæ
ring, og som enten betaler for det selv eller ikke har 
økonomiske midler til det. 

Søgne Røde Kors
Norsktreningskafeen i Søgne startet opp i november 
2013. Kafeen kom i gang etter samtaler med Søgne 
Røde Kors, Søgne Frivilligsentral og Søgne menighet. 
Det ble uttalt et ønske om å starte opp en møteplass 
for flyktninger hvor praktisering av det norske språket 
skulle stå i fokus. Norsktreningen finner sted hver 
torsdag, på biblioteket i det nye rådhuset i Søgne. 
På denne måten blir flyktningene også kjent med 
 biblioteket og dets bruksområder. 

De fleste voksne flyktninger i introduksjons
programmet med bosetting i Søgne deltar på 
 kafeen.  Aktiviteten er også åpen for andre deltakere 
som ønsker å praktisere norsk, dette gjelder særlig 
arbeidsinn vandrere, familiegjenforente og tidligere 
flyktninger og innvandrere som av ulike årsaker ikke 
har lært seg språket godt nok. Det er det ingen tvil om 
at kafeen er med på å styrke den generelle integrerin
gen i Søgne kommune.

Det er også gledelig at flere deltakere på norsk
treningen også har blitt rekruttert inn i både 
 omsorgsaktiviteter og hjelpekorps. Aktiviteten fikk 
i 2014 viktige oppstartsmidler fra Integrerings og 
Mangfoldsdirektoratet. 

Norsktrening

• Norsktrening finnes på over 48 steder  
i Norge.

• Det er 698 frivillige i aktiviteten.

• 2632 deltok i aktiviteten i 2014. 

Foto: Olav Saltbones. Foto: Rachel Caroline Papa. 
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Snakker seg bedre i norsk
Tekst: Thomas André Syvertsen 

Flere ganger i uken samler en rekke innvandrere seg i Oslo Røde Kors sine lokaler.  
Målet er så enkelt som å prate, om alt mellom himmel og jord. 

 «En pest og en plage» og «Begynne med blanke ark», sier Nelli Sakharova og ler.

Ordene ga mening. Men satt sammen skjønte ikke Nelli hvilken mening de ga. Det er ikke alltid like lett å 
skjønne alle ord og uttrykk når de er på et språk som ikke er ens eget. Derfor skrev hun dem ned og tok det 
med seg til frivillig Torfinn Ryan i Røde Kors som kunne forklare betydningen av uttrykkene. Hver tirsdag 
møtes de i Røde Kors sine lokaler i Oslo sentrum for å ha norsktrening.

 Vi har akkurat lignende uttrykk på morsmålet mitt russisk, sier hun.

 Det å skjønne ironi, språklige bilder, morsomheter og dobbeltbetydninger er noe av det vanskeligste med 
å skjønne et språk, sier Torfinn.

En selvfølge å lære seg norsk
Nelli er fra Estland og er en av de faste deltakerne på Norsktreningen hos Røde Kors i Oslo. Hun benytter 
seg av tilbudet så ofte hun kan.

 Da jeg flyttet til Norge var det selvfølgelig for meg å lære meg norsk, påpeker hun.

Hun er utdannet innen økonomi, men jobber for tiden med renhold. Ett av målene hennes med å bli bedre 
i norsk er å få en mer relevant jobb i Norge.

 Det er ikke lett å få en bra jobb med en gang man kommer til et nytt land. Spesielt ikke når du ikke kan 
språket. Og har du ingen bra jobb, er det vanskelig å bruke mange penger på å lære seg språket. Derfor er 
Nelli glad for å ha et gratis tilbud å kunne gå til.

Foto: Thomas André Syvertsen.
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Språk, en nøkkel til bedre helse
Tekst: Kristine Brun Ugstad.

Leder for kvinnefeltet i Røde Kors Elisabeth  
D. Hansen, deltaker på Stella  Røde Kors 
 kvinnesenter Tamara og statssekretær i Helse 
og omsorgsdepartementet , Lisbeth Normann, 
poserer med ønskelisten som Tamara overrakte 
statsråden.

Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle 
 kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjen
nelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, 
og at alle barn skal ha en god oppvekst. Rundt 
400 engasjerte og dyktige frivillige driver 
 inkluderende aktiviteter for kvinner, hoved
sakelig med  minoritetsbakgrunn, og barn i 
sårbare situasjoner. Sammenliknet med etnisk 
norske kvinner skårer innvandrerkvinner i 
 gjennomsnitt  dårligere på levekårsvilkår. For 
mange er språk en av de største utfordringene. 

God helse i er viktig i seg selv, men det også en 
 nøkkelfaktor for å oppnå inkludering og like
stilling. Dette var tema da Røde Kors  arrangerte 
en  konferanse om innvandrerkvinner og 
 folkehelse i desember. Sammen med over  
100 deltakerne i Røde Kors har Tamara laget en 
ønskeliste over tiltak som skal gjøre det lettere 
for innvandrerkvinner å bedre helsen. Listen 
overrakte hun til statssekretæren i helse og 
omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, under 
konferansen. Foto: Sarah Afeef.

Andre integreringsaktiviteter  
i regi av Røde Kors
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Løser kulturklemma
Tekst: Bjørn Runar Foss Sodeland 

Nye venner, større nettverk og økt selvtillit. Det er resultatet etter at nesten 20 ungdommer 
med ulik bakgrunn det siste året sammen har fokusert på å løse kulturklemma. 

 Vi startet dette prosjektet fordi vi ønsket å gjøre det lettere for ungdom med minoritetsbakgrunn å 
føle seg hjemme i det norske samfunnet og samtidig gi norske ungdommer mer kunnskap om andre 
 kulturer. Det har vært en spennende og positiv  erfaring, sier Gloria Leiyan, leder for prosjektet Ungdom i 
 kulturklemme, som de siste årene fått støtte fra Tryg og Utdanningsforbundet.

Telemark Røde Kors har i flere år hatt et tilbud om Flyktningguide. Et tilsvarende tilbud til ungdom har 
vært fraværende, og dette ønsket Telemark Røde Kors å gjøre noe med.

 Det vi har valgt å gjøre i dette tilfellet er å fokusere på felles møteplasser for ungdom med forskjellige 
bakgrunner. På den måten får de som deltar mulighet til å bygge et større nettverk. Samtidig blir det ikke 
så sårbart hvis noen blir syke eller er opptatt med noe annet, sier Leiyan.

Deltakerne på prosjektet har blitt hentet fra Flexid, et bevisstgjøringskurs for minoritetsungdom og Røde 
Kors Ungdom, og ungdommen har selv vært med på å bestemme noen av aktivitetene.

 Vi har vært på bowling, svømt, klatret og gått på kinobesøk. Ungdommene deltok også på et inspirerende 
foredrag med Leo Ajkic i Skien. Gjennom aktivitetene har ungdommene blitt bedre kjent med hverandre 
og skapt nye vennskap, sier Leiyan.

Foto: Bjørn Runar Foss Sodeland
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Foto: Olav Saltbones

Til Topps
I 2014 arrangerte Røde Kors Til Topps for syvende 
gang, i samarbeid med Integrerings og mangfolds
direktoratet (IMDi), Kommunesektorens interesse og 
arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den norske Turist
forening (DNT). Til Topps er den største markeringen 
av integreringsarbeidet i Norge. Til sammen har over 
7000 mennesker fra over 70 ulike nasjoner til nå har 
vært med til toppen av Galdhøpiggen. Målet med 
Til Topps er å rette oppmerksomheten mot sosial 

inkludering og folkehelse, samtidig som det bygges 
verdifulle vennskap og sosiale nettverk for deltakerne 
som kommer tilreisende fra hele landet. Selve inte
greringen skjer lokalt, hvor det dannes turgrupper 
som trener sammen regelmessig for å bli kjent med 
natur og nærmiljø, bli i bedre form, oppleve mestring 
i felleskap og for å kunne bestige Norges høyeste fjell. 
Mange av deltakerne blir frivillige i Røde Kors, og 
dermed ressurspersoner i sitt nye lokalmiljø, etter å ha 
deltatt på Til Topps. 
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Torfinn Ryan har vært frivillig i Oslo Røde Kors Norsk trening 
i litt over to år. Han syns det er utrolig gøy å jobbe med de 
 engasjerte deltakerne. Foto: Thomas André Syvertsen.

Kavlifondet
Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavli
fondet eier Kavlikonsernet og skal dele ut overskud
det fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis 
vilje. Deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal 
styrke og utvikle virksomheten, resten av overskud
det går til allmennyttige formål innenfor forskning, 
kultur og humanitært arbeid. I 2014 fikk Røde Kors 
i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia støtte 
til drift og utvikling av språktreningsaktiviteter for 
innvandrere og flyktninger. Dette har bidratt til å 
styrke aktiviteten nasjonalt og lokalt, og ført til tettere 
samarbeid mellom landsforeningene. 

Tryg og Utdanningsforbundet
Tryg og Utdanningsforbundet har siden 2012 bidratt 
økonomisk til Røde Kors Flyktningguide og Røde 
Kors’ innsats for enslig mindreårige flyktninger. Dette 

har bidratt til å styrke aktiviteten og til å øke vår 
innsats for sårbare grupper. Minst like viktig for Røde 
Kors er også muligheten til å rekruttere gode frivillige 
gjennom samarbeidet, og målet er at Utdanningsfor
bundet og Tryg sammen kan skape økte samfunns
verdier og at medlemmer, ansatte og tillitsvalgte skal 
oppleve dette som verdifullt.

DNB
Røde Kors’ omsorgsaktiviteter er støttet av DNB. 

Integrerings-og mangfoldsdirektoratet 
Røde Kors takker for at Integreringsog mangfolds
direktoratet (IMDi) ser verdien i Norsktrening og 
har støttet aktiviteten siden oppstarten i 2010. I 2014 
støttet IMDi også arbeidskvalifiserende aktiviteter for 
innvandrere og flyktninger i regi av Røde Kors. 

Samarbeidspartnere og bidragsytere

«Jeg synes det er spennende og 
utfordrende å være norsktrener. 
Veldig gode tilbakemeldinger fra de 
som besøker oss. Får inntrykk av 
at de lærer mye, og jeg lærer selv 
svært mye.» 

Frivillig norsktrener, 28 år. 

Felles for frivillige innenfor migrasjonsfeltet er at de 
har lyst til å bli kjent med nye mennesker og  kulturer, 
og ønsker å bidra til å skape et mer inkluderende 
samfunn. 

Frivillige
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Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold og 
har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal bidra til 
at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt mang
fold. Her regnes mangfold som et vidt begrep som 
inkluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. 
For Røde Kors er det helt essensielt med mangfold i 
egne rekker, for å kunne nå frem til de mest sårbare 
gruppene i Norge. Røde Kors driver derfor målrettet 
rekruttering av frivillige med ulik språkkompetanse 
til blant annet Visitortjenesten (besøk av innsatte i 
fengsel) og til samtlige tiltak innenfor området sosial 
inkludering.

Vi har utviklet rekrutteringsbrosjyrer for hvordan det 
lokale Røde Kors kan rekruttere til økt mangfold ved 
å samarbeide med minoritetsorganisasjoner, og ved 
å ta direkte kontakt med enkeltpersoner for å bruke 
deres ressurser i Røde Korsaktiviteter. Det er også ut
arbeidet et eget tretimers kurs om mangfoldsarbeid 
i organisasjonen. Mangfoldsperspektivet er innbakt i 
alle kurs på frivillighets og tillitsvalgtsiden.

Røde Kors satser på økt mangfold

Illustrasjonsbilde. Foto: Sigve Aspelund.
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Alle som melder seg som frivillig til Flyktningguide 
og Norsktrening blir møtt av en ansatt tilrettelegger 
eller en frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den 
frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin 
motivasjon for å bli frivillig. Representanten fra Røde 
Kors forteller om det lokale tilbudet og går gjennom 
instruksen før den frivillige blir sluset videre ut i 
 opplæring og aktivitet.

Krav til frivillige
Frivillige til Flyktningguide og Norsktrening i Røde 
Kors må

• gjennomføre intervju og obligatorisk 
 opplæring

• undertegne og overholde etikk og 
 taushetserklæring

Opplæring
Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, 
der det inngår et 3timers kurs i flerkulturelt arbeid.

• Introduksjon til Røde Kors

• Grunnkurs i førstehjelp

• Grunnkurs i psykososial førstehjelp

• Temakurs flerkulturelt arbeid

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

Kvalitetssikring

Illustrasjonsbilde. 
Foto: Sigve Aspelund.
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