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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
utelukkende 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 selvstendighet 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 Kors-organisasjon. 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 Kors-foreningene 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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Hvem vi er
Internasjonalt bidrar vi til å styrke søsterforeningers
evne til å møte humanitære utfordringer i eget land,
gjennom å hjelpe dem til å forebygge kriser og katas
trofer. Røde Kors er også en stor aktør i internasjonale
humanitære operasjoner. Vi bidrar med nødhjelp og
tidlig gjenoppbygging når katastrofen har rammet.
Vi er en medlemsorganisasjon og en pådriver for å
øke kunnskapen om, og respekten for, internasjonal
humanitær rett.

Røde Kors i Norge er landets største, frivillige
humanitære organisasjon, og Røde Kors- og Røde
Halvmånebevegelsen er verdens største humanitære
nettverk. Vi er der for å hjelpe mennesker i sårbare
livssituasjoner. Lokalt og nasjonalt mobiliserer vi
frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid,
omsorgsaktiviteter og Røde Kors Ungdom. Vi er ett
Røde Kors med fokus og innsats rettet inn mot felles
mål. Aktivitetene våre støtter og utfyller tjeneste
tilbudet offentlige myndigheter har et ansvar for.

Hva vi gjør
Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre
menneskelig nød og lidelse. For å styrke vårt arbeid
i et langsiktig perspektiv har vi i langtidsplanen for
2011-2020 satt opp tre strategiske langtidsmål:

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

• Vi forebygger og responderer for å redde liv

1. Det skal foreligge et udekket behov hos
mennesker i sårbare livssituasjoner

• Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og
livsgrunnlag

2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag
og er i henhold til våre prinsipper

• Vi jobber for sosial inkludering og mangfold

3. Behovene er ikke dekket av andre med
bedre kompetanse eller mer naturlig
forankring
4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å
utføre oppgaven
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Røde Kors’ omsorgsaktiviteter
Grunnleggeren av Røde Kors besøkstjeneste, Jens
Meinich, sa at den beste medisin for et menneske er et
annet menneske. Dette er fremdeles grunnlaget for alt
vi gjør i besøkstjenesten.

Røde Kors’ omsorgsaktiviteter skal styrke tilhørighet
og trygghet for mennesker i sårbare livssituasjoner.
Røde Kors i Norge skal være til stede i alle lokal
samfunn der det er behov for å:
• utvikle sosiale nettverk for og kontakt med
mennesker som opplever sosial ekskludering
eller ensomhet

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige
besøksvenner som besøker mennesker både i private
hjem og på institusjoner. Besøksvennen og den som
får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om
det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter
- eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffe
koppen med en besøksvenn er en verdi som vanske
lig lar seg beskrive eller måle. Besøksvennene lager
også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer,
sittedans og andre arrangementer.

• gi barn og unge, særlig barn og unge som
lever i vanskelige livssituasjoner, mulighet til
å delta på trygge arenaer
• fremme konfliktløsing mellom mennesker i
konflikt og forebygge vold i samfunnet
• møte mennesker med akutte omsorgsbehov
Røde Kors i Norge tilbyr et mangfold av omsorgs
aktiviteter. I tillegg til de aktivitetene som er definert
som nasjonale kjerneaktiviteter, finnes det også svært
mange ulike lokale aktiviteter. Siden Røde Kors utøver
behovsrelaterte aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom
våre lokalforeninger, vil det variere hvilke aktiviteter
som finnes fra sted til sted. Her følger en beskrivelse
av de nasjonale kjerneaktivitetene:

Besøkstjeneste med hund
Besøkstjeneste med hund er svært populært blant
både dem som besøkes, helsepersonell og Røde Kors
frivillige.

Besøkstjenesten
Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av
ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer
kontakt med andre.

Aktiviteten er en utvidelse av Røde Kors besøks
tjeneste, som organiserer frivillige som vil bruke
hunden sin til å glede mennesker med besøk.
Hundebesøk skaper engasjement og glede, og gir
mulighet for varme, kos og omsorg. Det bidrar også
til kontakt mellom mennesker, for eksempel mellom
beboerne på sykehjem. Nærkontakt med dyr kan også
ha en helsemessig positiv effekt på mennesker, både
fysisk og psykisk.

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn.
Røde Kors besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen
lettere for flere av dem. Ensomheten kjenner ingen
alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre
og yngre.

Besøksvenn med hund er etablert i et flertall av
norske fylker og flere hundre ekvipasjer – hund og
fører – har gjennomgått kurs og opplæring.
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Nettverksarbeid

Visitortjenesten

Nettverksarbeidet er et tilbud til mennesker som
ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge
sosiale nettverk.

Besøk og fortrolige samtaler med innsatte i fengsel.

Å sitte i fengsel innebærer ensomhet og isolasjon. Den
innsatte er låst inne, utestengt fra resten av s amfunnet.
Mange sliter med psykiske problemer. Gjennom
Røde Kors visitortjeneste får den innsatte noen å dele
tankene sine med, en nøytral samtalepartner som
ikke fordømmer. Den fortrolige samtalen på cella eller
besøksrommet er kjernen i visitortjenesten.

Frivillige i Røde Kors møter hver dag mennesker
som opplever at de står alene. Noen står på bar bakke
sosialt og ønsker å utvikle sin sosiale kompetanse.
Andre hindres i å treffe nye mennesker og komme i
gang med aktiviteter fordi de har sosial angst. Felles
for de som tar kontakt med Røde Kors nettverks
arbeid er at de ønsker fellesskap med andre og
mulighet til å bygge sosiale nettverk.

Avstanden mellom livet på cella og livet utenfor
fengselet er stor. En visitor er på mange måter den
innsattes vindu mot verden utenfor. Visitoren kan
– ved å være et helt vanlig menneske som frivillig
kommer på besøk – gi den innsatte en følelse av
normalitet og verdighet.

De frivillige i Røde Kors nettverksarbeid er helt
vanlige folk, ikke støttekontakter eller terapeuter. De
er medmennesker og støttespillere for deltakere som
ønsker hjelp på veien til det de kaller «et helt vanlig
liv».

Røde Kors prioriterer de mest ensomme av de inn
satte. Visitorbesøk skjer fortrinnsvis i fengsler med
høyt sikkerhetsnivå. På grunn av Røde Kors’ nøytrale
mandat, er Røde Kors den eneste humanitære organi
sasjonen i Norge som får besøke innsatte i varetekt.

Nettverksarbeidet har et mangfold av aktiviteter som
alle tar utgangspunkt i deltakernes behov og ønsker.
Deltakerne i nettverksarbeidet ønsker seg ofte en
samtalepartner, men også en de kan spørre om råd
og hjelp til praktiske gjøremål. Deltakere og frivillige
planlegger og organiserer alle aktivitetene sammen.
En deltaker og en frivillig kan møtes jevnlig for en god
samtale eller for å finne på aktiviteter. Eller en gruppe
frivillige og deltakere kan dra på aktiviteter sammen,
som for eksempel trening, teater, kino eller turer. På
noen steder blir det organisert sosiale aktiviteter som
inkluderer hele familien eller barna.

Det stilles strenge krav til visitorene og hvordan
tjenesten utføres. Retningslinjer for tjenesten er
utarbeidet i et samarbeid mellom Kriminalomsor
gen og Røde Kors. Besøkene skjer i en tidsavgrenset
periode, og all kontakt mellom innsatt og visitor
opphører idet den innsatte løslates eller overføres til
et annet fengsel.
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Vitnestøtte

Ferie for alle

Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i
rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og
praktisk hjelp.

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de
trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for
alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell hand
ling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om
det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og
vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i
en slik situasjon.

Et økende antall barn i Norge vokser opp i familier
med en inntekt under fattigdomsgrensen. Disse barna
kan ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som
klassekameratene, og de har ofte ingen ferieturer
å snakke om etter sommerferien. Mange av barna
forteller om en oppvekst hvor de føler seg utenfor og
mistrives i hverdagen.

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmennes
kelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning
og praktisk hjelp. Den frivillige kan være en samtale
partner for vitnet både før og etter vitneforklaringen.
Med bistand fra Røde Kors vitnestøtte kan vitnet bli
tryggere på situasjonen og forstå rollen sin bedre.
Dette kan føre til at vitnet kan konsentrere seg om
forklaringen sin – som igjen kan bidra til å gi retten et
riktigst mulig grunnlag for sin avgjørelse.

Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi
tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien.
Oppholdene arrangeres i skoleferiene og tilrettelegges
først og fremst på Røde Kors-sentrene. Ferie for alle
blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige.
Ferie for alle tilbys familier som har minst ett barn
i alderen 6-13 år. For Røde Kors er det viktig at hele
familien reiser på ferie sammen. Da får familien
mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles
minner. Ferie for alle er en aktiv ferie. Store deler av
ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. Både
barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter. I
tillegg til familieturer arrangerer Røde Kors også noen
ferieturer for barn og ungdom opp til 18 år.

Vitnestøttene får grundig opplæring og har taushets
plikt. De representerer Røde Kors, er uavhengige av
retten og skal ikke diskutere innholdet i saken med
vitnene.
Røde Kors er spesielt godt egnet for oppgaven som
vitnestøtte på grunn av organisasjonens prinsipper
om politisk og religiøs nøytralitet, humanitet og
uavhengighet. Som verdens største humanitære
organisasjon er Røde Kors også godt kjent for vitner
med utenlandsk opprinnelse.

Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke
barnefamilier som har størst behov for ferieopphold.
Derfor samarbeider Røde Kors med skolehelse
tjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre
offentlige instanser.
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BARK (Barnas Røde Kors)

• Gi kunnskap om medmenneskelighet i et
lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv

BARK er til for alle barn. Sammen fremmer vi moro,
mangfold og mestring ute i det fri.

• Legge til rette for at barn er med på å
bestemme innhold i aktiviteten
• Lære barn aktiv bruk av førstehjelp
• Lære barn aktiv bruk av eget nærområde
• Sikre gratis utlån av utstyr
• Være en gratis aktivitetsgruppe

Leksehjelp
På Røde Kors leksehjelp får elever bistand med
skolearbeidet etter skoletid.

Barnegruppene i Røde Kors er et viktig forebyggende
tiltak i lokalsamfunnet.
I BARK legges det til rette for gode mestringsopp
levelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle
sosiale nettverk.
I BARK lærer barna om medmenneskelighet i et
lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I BARK
skjer de fleste aktivitetene utendørs, og barna lærer
hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og
aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal
magi, og utnytte de ressursene som er tilgjengelig.

Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de
trenger med leksene hjemme. Det kan være mange
ulike årsaker til dette. Men uten hjelp med leksene
kan det bli vanskelig å mestre skolehverdagen.
Frafallet fra skolen er en av de største samfunns
utfordringene vi står overfor i Norge i dag. Det er en
nær sammenheng mellom svake karakterer i grunn
skolen og senere frafall i videregående. Det er også en
tydelig sammenheng mellom frafall i skolen og svak
tilknytning til arbeidsmarkedet. Dette frafallet ønsker
Røde Kors leksehjelp å bremse.

Aktivitetene har et stort spenn og varierer etter hvor
i landet man bor. Det er behovene til barna i hvert
enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter
som tilbys. Barna som deltar er med på å påvirke akti
vitetstilbudet. Dette gir rom for å styrke barnas sosiale
kompetanse og trygghet i samspill med jevnaldrende.
I tråd med Røde Kors’ verdier skal BARK:

Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der
frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring,
motivasjon et godt læringsmiljø. På leksehjelpen
møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring.
De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en
en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer.
Røde Kors leksehjelp tilbys i dag til elever på mellomog ungdomstrinnet og videregående skole. Med lekse
hjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene
kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.

• Sikre at barn og unge har like muligheter til
deltakelse uavhengig av sosial bakgrunn
• Trygge barns oppvekstsvilkår gjennom tilbud
om tett voksenkontakt
• Styrke barn i å ta gode valg i egen hverdag
• Bidra til økt fysisk aktivitet blant barn
• Gi barn positive mestringsopplevelser
• Tilrettelegge for samspill og samarbeid
mellom barn og bidra til gode vennskaps
forhold
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Kors på halsen søker å være en trygg støttespiller i
barn og unges hverdag. Målet er at de som kontakter
Kors på halsen skal få støtte og føle at de blir sett.
Og at de som trenger det får hjelp til å forandre en
vanskelig situasjon. Kors på halsen kan ved behov gi
informasjon om rettigheter og muligheter innenfor
det offentlige hjelpeapparatet. Kors på halsen er også
Norges hjelpelinje for digitale problemstillinger i
samarbeid med Trygg bruk-senteret i Medietilsynet.
Kors på halsen er et lavterskeltilbud. Barn og unge kan
ringe gratis på 800 333 21, skrive e-post eller chatte
på www.korspåhalsen.no. Kors på halsen har også et
nettforum hvor unge støtter andre unge.
Digital leksehjelp
Digital leksehjelp er en videreføring av Røde Kors’
ordinære leksehjelptilbud. Med digital leksehjelp
ønsker vi å nå elever som er forhindret i å møte opp
fysisk i et Røde Kors-lokale. Digital leksehjelp er et til
bud for elever i ungdomskolen og videregående skole.
Elevene kan velge mellom å få hjelp på to måter:
Enten via videochat, eller ved sende inn spørsmål på
nettsiden. Videochat fungerer slik at elevene klikker
seg inn på nettsiden og stiller seg i kø, før de kommer
inn i et videokonferansesystem hvor de får hjelp av en
frivillig. Aktiviteten benytter seg av en videoløsning
som er integrert i nettleseren, slik at ungdommene
ikke behøver å laste ned ekstra programvare. Spørs
mål/svar-funksjonen gjør det mulig for ungdommer
å enten skrive inn et spørsmål, eller sende inn en
oppgave de jobber med, og motta svar fra en frivillig
på e-post i løpet av 2-3 dager. Er svaret noe som har
læringsverdi også for andre elever, vil det i tillegg bli
publisert på nettsiden.

De voksne som svarer er frivillige i Røde Kors og er
anonyme for dem som tar kontakt. De har fått opp
læring i hvordan man skal lytte til og snakke med
barn og unge.

Aktiviteter på mottak
Å bo på asylmottak kan være ensidig, langtekkelig
og frustrerende. Frivillige fra Røde Kors legger til
rette for positive opplevelser for beboere på asyl
mottak.

Samtaletilbudet Kors på halsen
Kors på halsen er et gratis og anonymt samtale
tilbud der barn og unge kan snakke om det de har på
hjertet. Ingen tema for store, ingen tema for små.
Det finnes over 15 000 personer som bor på asylmot
tak i Norge. Usikkerhet og lang ventetid kan føre til at
mange savner opplevelse av mening, mestring, trygg
het og tilhørighet i hverdagen. Å bli møtt og sett av
et medmenneske i lokalsamfunnet kan gjøre en stor
forskjell.

Det er ikke alltid lett å snakke med foreldre eller
lærere om hva som skjer i kroppen, en ulykkelig
forelskelse, mobbing eller familietrøbbel. Da kan det
være godt å snakke med en voksen som man ikke
kjenner fra før. Andre ganger trenger man kanskje
bare å ha noen å dele en positiv opplevelse med. På
Kors på halsen kan barn og unge trygt og anonymt
snakke både om det som er fint og om det som er
vondt og vanskelig.

Røde Kors-frivillige tilbyr aktiviteter på mottak over
hele landet. Aktivitetene bidrar til å normalisere
hverdagen på asylmottaket og forebygge konflikter.
Asylsøkeres deltakelse i nærmiljøet kan også legge til
rette for gjensidig forståelse og respekt.
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Flyktningguide

Mange beboere på asylmottak har tillit til Røde Kors
og kjenner organisasjonen som en nøytral part fra
hjemlandet. Røde Kors’ aktiviteter på mottak kan
være alt fra svømmetrening, utflukter og spillkveld
til førstehjelpskurs. Aktivitetene tilrettelegges etter
behovene som finnes på mottaket, og beboerne blir
oppfordret til å bidra med egne ressurser og ideer.

Ny kultur, nytt språk og nye utfordringer – dette er
hverdagen for flyktninger som blir bosatt i Norge.
En flyktningguide kan gjøre overgangen lettere.

Norsktrening
Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger
og innvandrere trener på norsk språk i en uformell
sammenheng.

Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som
har fått opphold i Norge med en frivillig guide som
kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger
en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø.
I møte med en ny hverdag i Norge har mange
flyktninger behov for informasjon og kunnskap om
lokalsamfunnet. Hvordan søker man barnehageplass?
Hvordan finner man ut om fritidstilbudet i kommu
nen? Og hva skjer på 17. mai? En flyktningguide er
en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst:
Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en
krevende etableringsfase.

Det å kunne norsk er avgjørende for å få et godt og
verdig liv i Norge. Mange flyktninger og innvandrere
tilbringer sine første måneder og år i Norge uten å få
praktisert og utviklet norsk i dagliglivet. Røde Kors
norsktrening er gruppebaserte, uformelle og sosiale
treff der man får mulighet til å praktisere norsk
og styrke kunnskapen sin. Det legges mest vekt på
muntlig norsk og dagligtale.

Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt
og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med,
som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare
prate og være sammen. Røde Kors har som mål å
koble guider og flyktninger som har noe felles, enten
det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller
utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og
likeverd mellom flyktning og guide.

Vanlige aktiviteter på norsktreningen er å lese aviser,
diskutere, lage presentasjoner, høre på radio, drive
med rollespill, jobbe med grammatikk og gå gjennom
vanlige feil, dialekt, slang, ord og uttrykk. Aktiviteten
fungerer godt som et supplement til ordinær norsk
undervisning.
Norsktrening er spesielt viktig for personer som av
ulike grunner har vanskeligheter med å følge ordinær
norskundervisning. Noen har kanskje mistet retten
til gratis norskopplæring eller har store omsorgs
oppgaver. Andre har kommet til Norge uten å kunne
lese eller skrive. Når veien fram til målet virker lang,
kan møtet med et medmenneske som bryr seg og
engasjerer seg være avgjørende.
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Gatemegling

Gatemegling er voldsforbyggende ettersom ungdom
settes i stand til å håndtere konflikter på lavt nivå før
de eskalerer til voldsbruk og negative gruppemot
setninger. I mer omfattende konflikter der ungdom
er involvert, vil også voksne frivillige kunne tilby
forsoningsprosesser.

I Røde Kors gatemegling får ungdom redskaper til å
kommunisere i stedet for å slå. Som gatemeglere blir
de også positive endringsagenter i sine egne miljøer.

Røde Kors gatemegling samarbeider med mange
forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, skole,
utekontakt, politi, konfliktråd og flyktningmottak.

Nattevandring
Nattevandrere er frivillige voksenpersoner som er
til stede på steder der ungdom ferdes. Med nær
været av bevisste, edru voksne skapes det et tryggere
gatebilde.
Ungdomstiden handler for mange om å utforske
grenser og være der andre ungdommer er. Dette kan
føre til usikre situasjoner med rus og vold. Natte
vandrerne er med på å skape trygghet i utemiljøet ved
å være til stede på steder der barn og unge ferdes på
kvelds- og nattestid.

Følelsene som oppstår i en konflikt er gjerne vanske
lige å håndtere. Da kan det være lett å ty til vold, enten
fysisk eller psykisk. I gatemegling trener ungdom på å
gjenkjenne og uttrykke følelser og behov som oppstår
i konflikter. Med lek, øvelser og rollespill utforsker
deltakerne både de negative sidene og de positive
mulighetene som ligger i konflikter.

Nattevandrerne er ikke til stede for å kontrollere, men
er lett tilgjengelige og imøtekommende når ungdom
tar kontakt. De griper ikke inn i konflikter, men
kontakter politiet hvis situasjonen krever det. Natte
vandrerne går alltid sammen i grupper og har god
tid til å stoppe, lytte og observere. En nattevandrer
er en voksen person som tar barn og unge på alvor.
Gjennom sin tilstedeværelse er nattevandrerne med
på å skape et mer åpent og tryggere oppvekstmiljø.
Nattevandring etableres på bakgrunn av et behov i
lokalmiljøet.

Grunntanken for Røde Kors gatemegling er at det
er de unge selv som er best egnet til å endre det som
skaper utrygghet i miljøene deres. Gjennom tre på
byggende verksteder rustes de til å håndtere egne og
andres konflikter:
1. På Konfliktverkstedet øver deltakerne på å
mestre egne konflikter.
2. På Meglingsverkstedet lærer deltagerne å
megle i andres konflikter. Som sertifiserte
gatemeglere blir ungdommene ressurs
personer «på gata» i sine egne miljøer.
3. På Instruktørverkstedet blir deltakerne
kvalifiserte som ungdomsinstruktører som
leder konfliktverkstedene sammen med
voksne instruktører.
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Omsorgsaktiviteter – tall på nasjonalt nivå for 2014
Aktivitet

Deltakere

Frivillige

Steder

Besøkstjenesten

12 472

6706

710 institusjoner

Nettverksarbeid

3771

957

56

Flyktningguide

1426

1319

88

Aktiviteter på mottak

Ca. 1500

Ca. 650

69 asylmottak

Norsktrening

2632

698

48

Visitortjenesten

Ca. 5000 besøk

450

34 fengsler

Leksehjelp

6376

1142

127

Ferie for alle

3070

523

60

Barnas Røde Kors

2025

708

87 grupper

Kors på halsen

Besvarte 13 183 henvendelser

Ca. 150

Nattevandring

Ca. 2200

Ca. 45 grupper

Gatemegling

1547

297

25 steder i
8 distrikter

Vitnestøtte

9000

368

36 domstoler

Helsesenteret for
papirløse

1060 ble behandlet

150

Grunnopplæring
i psykososial
førstehjelp

6000 frivillige har deltatt
på grunnopplæring i
psykososial førstehjelp

Til Topps

1345

Besøksordningen på
Trandum

47 besøk

28

Akutt overnattings
tilbud for fattige
tilreisende (Oslo)

33 218 overnattinger fordelt
på 2044 enkeltpersoner

514

11

285 kursholdere fordelt
på 19 distriktskontor
og sekretariatet

Eksempler på aktiviteter i 2014
Eksempler på integreringsaktiviteter

Snakker seg bedre i norsk
Tekst: Thomas André Syvertsen

Foto: 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.
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Språk, en nøkkel til bedre helse
Tekst: Kristine Brun Ugstad.
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 d
 årligere 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 a rrangerte
en k onferanse 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.

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. Foto: Sarah Afeef.
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Eksempler på oppvekstaktiviteter
Lekseskaten. Leksehjelp i skatehall
med Stavanger Røde Kors
Lekseskaten er et leksehjelpstilbud til ungdommer
som store deler av sin fritid oppholder seg i Skate
hallen i Stavanger. Hensikten bak prosjektet er å
motivere skatere til å gjøre lekser. De bruker mye av
sin fritid i skatehallen, og for noen kan dette fort gå
utover skolearbeid og karakterer. Majoriteten av ung
dommene som oppholder seg i skatehallen er ung
dom i 6. – 10. klasse med en gjennomsnittsalder på 13
år. Det hender også at ungdommer fra barneskolen
deltar og at det kommer ungdommer fra andre steder
i Rogaland.
Lekseskaten finner sted hver mandag i Stavanger
Skatehall. Ungdommene får først servert mat, før
leksene skal gjøres. Når leksene er gjort, får de skate
en time gratis før normal åpningstid i Skatehallen.
Skatehallen står for og legger til rette for bespising,
lokaler og den generelle organiseringen. Stavanger
Røde Kors har ansvar for rekruttering, opplæring
og kvalitetssikring av de frivillige leksehjelperne til
Skatehallen. Også andre lokalforeninger har latt seg
inspirere av lekseskaten, og et tilsvarende tilbud har
blitt startet opp av Arendal Røde Kors.

Digital Leksehjelp
Digital Leksehjelp er det siste skuddet på stammen i
utviklingen av leksehjelpen, og viser at lokalforenin
ger i Røde Kors er fleksible og nytenkende når det
gjelder å tilpasse seg nye behov. Ordningen startet
opp på bakgrunn av to piloter utviklet i hhv. Stavan
ger og Oslo Røde Kors i 2010, og har høsten 2014,
ved hjelp av midler fra Utdanningsdirektoratet, blitt
sammenfattet til ett nasjonalt tilbud som skal betje
nes av frivillige fra hele landet. Digital Leksehjelp kan
ikke erstatte en sosial møteplass, men det kan utjevne
en urettferdighet i muligheter for praktisk hjelp og
opplevelse av mestring i møte med trygge og erfarne
voksne. Med Digital Leksehjelp håper vi å nå ungdom
som lever på steder med stor demografisk spredning
og ikke har mulighet til å møte opp der Leksehjel
pen tilbys; ungdom som lever med psykiske og/eller
fysiske plager som gjør det vanskelig å komme seg til
Leksehjelpen; eller ungdom som lever under streng
kontroll i hjemmet og nektes deltakelse på sosiale
arenaer utenfor skolen.
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På Intraprenørdagen i juni vant Digital leksehjelp pris for «Årets markedseksperiment» (Arrangør: Ierate AS). Det inspirerer frivillige og
ansatte til å stå på videre for en gratis og brukervennlig leksehjelp på nett for alle landets unge. En intraprenør er en ansatt som utøver
entreprenørskap i en etablert virksomhet.

Sommerskole

seg videre i systemet, men det gir også en betrakte
lig samfunnsøkonomisk besparelse ved at flere elever
fullfører videregående utdanning.

I Hordaland tilbyr Røde Kors sommerskole i sam
arbeid med fylkeskommunen. Sommerskolen er en
forlengelse av leksehjelpen og oppstod fordi man på
leksehjelpen oppdaget at elever som slet på skolen
ofte hadde problemer i enkeltfag. Sommerskolen har
vært et tilbud siden 2007, og tilbys nå både i Bergen,
Askøy og Knarvik. På sommerskolen kan elever og
lærlinger som enten har strøket i et fag, eller som
ønsker å styrke seg faglig, få to ukers faglig fordypning
i skolens sommerferie. Det gis tilbud om avsluttende
eksamen i fagene matematikk, norsk og engelsk til
de elevene som følger yrkesrettet opplæring. Dette
har stor betydning for den enkelte elev som kommer

Mens fylkeskommunen står for den faglige og
pedagogiske delen av sommerskolen, bidrar Røde
Kors med frivillige leksehjelpere, lokaler, mat og
organisering. Mat, frivillighet og høy voksentetthet
er sentralt i gjennomføringen. I tillegg til skole på
dagtid vektlegges også det sosiale aspektet, og flere av
ettermiddagene brukes til felles aktiviteter. Her kan
elevene oppleve mestring på en annen arena, og venn
skap knyttes på tvers av skoletilhørighet, kulturell
bakgrunn, og faglig nivå.

15

Her følger et knippe historier fra forskjellige BARK (Barnas Røde Kors)-grupper i Norge
Skiskyting som hovedaktivitet i
Redalen BARK

julekort. Dette ble en travel kveld siden både foreldre
og søsken også ønsket å være med. Ryktene spredte
seg raskt til barna som var i karantene, og det ble
sendt opp klistremerker, fargeark og glitterpenner til
dem, slik at alle kunne være med å lagejulestemning.
2014 har vært et veldig fint år på Barneklinikken, og
vi ser frem til et minst like bra 2015.

Det var oppkjørt en kort løype trasé med spor hvor
barna kunne gå klassisk langrenn mellom skytingene.
En strafferunde var tilrettelagt bak standplass. Her var
det full aktivitet. Mange fikk fulltreffer og noen bom.
Da barna bommet var det ut i strafferunde til mye
latter og hyl. Veldig moro med strafferunde. Det var
et fantastisk skareføre denne kvelden, slik at det var
mulig å benytte skøyteteknikk nesten over alt på jor
det. Barna gikk på ski som virvelvinder. Med et slikt
skarpt føre gikk den lille nedoverbakken veldig fort.

FriBARK i Bergen legger til rette for moro,
mangfold og mestring
Vi har hatt fokus på fysisk aktivitet, men har også hatt
stor variasjon. Gjennom å bruke hjelpekorpset og oss
selv har vi også hatt mye førstehjelp. Barna har syntes
at det har vært gøy og lærerikt. Utflukter til Fysakhallen har vært en stor suksess. Både barna og frivillig
har kost seg med det varierende tilbudet Fysak-hallen
har hatt å tilby.

Aking var en annen aktivitet. BARK har en del ake
utstyr som ble benyttet denne kvelden. Kjelker, små
og store matter, samt en gummiring som ble iherdig
dratt opp. Barna gikk opp bakken og akte nedover.
Det gikk veldig fort og ungene koste seg med fart
og spenning. En annen aktivitet var truger. Her fikk
barna prøve både å gå og å løpe på truger. Med lett
skareføre var det enkelt å få til en flott tur med truger
denne kvelden.

Én episode satte særlig spor i gruppen; det var på en
kveld med innebandy: Gjennom støtte, moro, gode
frivillige og energirike venner/venninner våget ei
beskjeden jente seg ut på innebandybanen. Det var
mange eldre gutter med, og taklingene var harde.
Flere av jentene gjorde en annen aktivitet siden de
synes guttene spilte for tøft, men den beskjedne jenta
ga seg ikke. Hun gikk inn i taklinger uten frykt, hun
scoret mål, reddet baller - og knuste gutta! Dette gjen
speiler BARKS slagord: Moro, mangfold og mestring.

Førstehjelpstemaet var tannskader. Barna fikk se og
lære hvordan de best kan håndtere tannskader på en
enkel måte. Det deltok 47 barn og mange foreldre. En
riktig hyggelig kveld med knall vær og litt vind.

BARK i Bergen på Barneklinikken
på Haukeland

BARK i vekst i Hedmark
Det har blitt gjort Røde Kors-vurderinger for å se
etter lokale behov. Utifra disse resultatene har det blitt
utvidet aktivitet i flere av lokalforeningene. Noen har
startet RØFF -(Røde Kors førstehjelp og friluftsliv)
grupper, der barna fra BARK har hatt behov for et
fritidstilbud, og vært for gamle til å fortsette i BARK.
Eidskog Røde Kors har etablert et flott «fristed», ei
øy, der de har mye av aktiviteten for barn og unge. De
har, sammen med BARK og RØFF, ryddet seg plass,
hogd ned trær, laget bålplass og satt opp en gapahuk
for overnatting. Det har blitt gjort innkjøp av tur
utstyr og verktøy, og en del av behovet for materia
ler er dekket gjennom gaver og lokale sponsorer. I
Furnes og Brumunddal har de måtte lage to ekstra
BARK-grupper fordi pågangen har vært ekstra stor
i 2014. De har hatt flotte overnattingsturer, besøk av
redningsskøyta, brannmenn og politi. Vi ser at de aller
fleste Bark’erne liker godt å være ute i aktivitet, derfor
prøver de som ikke har uteområde tilknyttet sitt Røde
Kors-hus, å dra på flere turer og utflukter.

Illustrasjonsbilde Foto: Rælingen Røde Kors

På Bark Barneklinikken har vi hatt et flott halvår med
engasjerte frivillige som har bidratt til morsomme ak
tiviteter på Haukeland sykehus. Ved juletider hadde vi
juleverksted der det ble laget fine julenisser, engler og
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I juni 2014 arrangerte Hedmark Røde Kors en
sommerleir for alle Bark’ere i Hedmark. Vi hadde en
nyetablert gruppe i Eidskog som skulle være med for
første gang. Det ble en flott sommerleir med 50 barn
og 15 voksne. Her var det både førstehjelp, natursti,
fisking og bading.

lunsj ble det servert kakao laget på gamlemåten med
kokesjokolade og vafler - det smakte! Ungene lekte,
prata og koste seg - og kunne ikke skjønne hvorfor vi
ikke skulle være der mer en én natt. Vi har tatt med
oss ønsket om ny hyttetur videre- og det skal vi selv
sagt få til! Vi hadde i alt en knallfin tur!

BARK Sør-Fron på overnattingstur
i høstferien

Kvalitetssikring er viktig
Haugesund Røde Kors tar kvalitetssikring av sine fri
villige på alvor. Alle aktive frivillige i BARK og RØFF
har blitt grundig intervjuet, vist vandelsattest og gjen
nomgått de obligatoriske kursene i Røde Kors. I tillegg
har de fått tatt kurs som sjiraffkurs og ulike lederkurs.
Haugesund Røde Kors opplever stadig at jo flere kurs
disse frivillige får mulighet til å ta, jo viktigere og mer
seriøs blir «jobben» deres på Røde Kors. Kursene gjør
dem mer ansvarsbevisste og engasjerte, og de føler
seg mer forpliktet til å møte opp. Samtidig som de
får en større glede ved å være frivillige. De frivillige i
disse aktivitetene har fått et godt samhold, noe som
er viktig i deres arbeid, og de er flinke til å inkludere
nye frivillige. Noen av dem treffes gjerne også utenom
Røde Kors. To ganger hvert semester har frivillige på
BARK og RØFF møte med aktivitetstilrettelegger, der
en evaluerer aktiviteten de siste månedene. Der er det
også rom for erfaringsutveksling, planlegging av nye
aktiviteter og ros og ris. Vi har fortsatt en policy som
sier at hvis en er misfornøyd med noe eller noen, må
en si det til vedkommende med én gang, ikke gå og
irritere seg over noe som kan løses med det samme.
For at aktivitetene skal fungere, er det viktig at de
frivillige samarbeider og har en god tone seg imellom.
To ganger i året har vi derfor sosiale kvelder med noe
godt å spise og trivelig prat.

I oktober kom en flott gjeng med BARK’ere til Gålå
for overnattingstur. Det var 11 barn med på turen og
7 voksne. Den første ettermiddagen/kvelden koste
barna seg (og de voksne) med Duplobygging og
laging av Loombands - noe som ble veldig populært
blant både gutter og jenter. Vi spiste en sen m
 iddag
som falt i smak til alle, og praten gikk lett blant
bordene. Noen ble trøtte tidlig, men holdt seg oppe
til 22-tiden, da gikk ni barn ut for å sove i lavvo. Det
tok ikke lang tid før det var helt stilt i lavvoen og de
sov ute helt til morgenen, tross været. Det var mye
vind hele onsdagen, skikkelig surt vær på fjellet, men
inne i lavvoen hadde de hatt det helt supert. Resten av
flokken sov over inne i Røde Kors-hytta på Gålå.
Morgenen etter begynte dagen med at barna lurte på
om de ikke kunne få sove over én natt til, eller om når
neste dato for overnatting var, så vi ble alle enige om
at dette må vi helt klart gjøre opp igjen veldig snart.
Etter frokost lagte mang mer loombands – det var
visst knallmoro -, noen bygde mer duplo og andre tok
en sykkeltur ute. Det var frilek under hele hytteturen,
og ungene brukte fantasi og lekte seg godt sammen.
Det ble bygget hytte i skogen under et grantre, og
noen spikket «heklepinner» til loombands’ene. Til

På overnattingstur i lavvo.
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Kongelig besøk på Ferie for alle
på Haraldvigen
Deltakerne på Ferie for alle på Haraldvigen uten
for Kristiansand fikk seg litt av en overraskelse da
DD.KK.HH Kronprinsparet kom på besøk.
Denne uken har 62 barn og voksne, sammen med
åtte Røde Kors-frivillige opplevd en sommerferie de
sent vil glemme. Med fisking, bading, kanopadling,
seiling, vannsklie, diskotek og en rekke andre artige
inne- og uteaktiviteter. I tillegg til alt dette fikk de
også k ongelig besøk da DD.KK.HH. Kronprinsparet
kom på besøk.
Kronprinsen på Ferie for alle på Haraldvigen.

Imponerende frivillighet
- Det at familiene kan gjøre hyggelige ting sammen
betyr mye. De frivillige arrangerer masse aktiviteter
for liten og stor. De gjør en utrolig viktig innsats for at
så mange barn som mulig skal ha et ferie- og fritids
tilbud, sier Kronprins Håkon.

barn i samme alder, skapte begeistring blant barna.
Victoria (9 år) syns det var veldig stas å snakke med
Kronprinsparet.
- Det er første gang jeg ser dem på ordentlig. Jeg
har jo sett dem på TV mange ganger, forteller hun.
Spesielt stas var det å møte selveste Kronprinsessen.

Både Kronprinsen og Kronprinsessen storkoste seg
med familiene på Haraldvigen.

- Hun var veldig hyggelig og vanlig, akkurat sånn
som jeg hadde forestilt meg at hun skulle være. Hun
trenger ikke pynte seg selv om hun er Kronprinsesse,
smiler Victoria. Victoria kunne fortelle kronprins
paret at hun og hennes nye venninne Tina skal opptre
på talentkonkurransen som Haraldvigen arrangerer
senere på kvelden.

- Det er også viktig å passe på at barn har et godt
fritidstilbud når de kommer hjem etter ferien. Der har
vi alle et felles ansvar for å sikre barn i Norge en god
oppvekst. De frivillige er en viktig del av dette, sier
Kronprinsesse Mette-Marit.

Stor begeistring

- Vi skal danse. Vi har allerede danset på diskoteket,
sier Victoria.

Målgruppen for Ferie for alle er familier med barn
i 6 – 12 års alderen. Kronprinsparet som selv har

Eksempler på nettverksaktiviteter og aktiviteter for sosial inkludering
KICK OFF

fra BUP, samt ungdommer/unge voksne med erfa
ringskompetanse. Disse ungdommene får verv som
juniorledere eller ungdomsledere. Leirene inneholder
en blanding av gruppesamtaler rundt vanskelige tema
og s pennende fritidsaktiviteter.

Vest-Agder Røde Kors driver sammen med Sørlandet
Sykehus og Kristiansand kommune konseptet Kick
Off. Det startet som en leir for ungdom i ungdoms
skolealder som hadde tilknytning til BUP. Konseptet
har utviklet seg mye siden oppstart, og gjennom
erfaring har man sett nytten av å følge ungdommene
over tid, og tilby en helhetlig tiltakskjede som har
mestring av ulike aspekter i livet som formål. Kick
Off-konseptet starter med at ungdom i alderen
13-16 år som opplever at de strever i livet får delta
på leir i fem dager. I 2014 har Vest-Agder Røde Kors
vært engasjert i to leirer; Knaben for ungdom øst i
fylket og Tonstadlie for ungdom vest i fylket. Leirene
drives av voksne frivillige fra Røde Kors, fagpersoner

Etter leiren får ungdommene mulighet til å bli med
i en samtalegruppe som møtes jevnlig i lokalene til
BUP i Kristiansand, Farsund og Flekkefjord. Det har
vist seg at mange av ungdommene har mest behov
for å være sammen med de andre, og ikke egentlig et
behov for gruppesamtalene rundt det som er vanske
lig. Ungdommene har fått tilbud om å være med i en
egen samværsgruppe, Chill Out, hvor ungdommene
møtes og gjør hyggelige aktiviteter sammen. Det er
fortsatt muligheter for gode samtaler rundt vanske

18

normalsamfunnet. Målet med Nettverk etter soning
er å forhindre tilbakefall og sosial isolering.

lige ting, men fokuset er flyttet til å være sammen.
Ungdommene har selv ansvar for driften av gruppen,
men følges opp av nettverkskoordinator. Rundt
15 ungdommer møtes fast annenhver uke. Gruppen
er organisatorisk lagt under Røde Kors Ungdom, men
følges opp av nettverkskoordinator inntil videre.

Nettverk etter soning er en del av Røde Kors sitt
generelle nettverksarbeid og startet som et pilot
prosjekt i Oslo Røde Kors i 2004 (www.nettverket
tersoning.no). Stavanger, Vestfold og Østfold Røde
Kors er i en oppstartsfase. Bergen har i løpet av 2014
fått til flere koblinger, og er godt i gang med sitt
NES-prosjekt. Nettverk etter soning i Oslo er N
 orges
største ettervernstiltak med 240 deltakere og 130
frivillige som har deltatt og bidratt i 2014.

Mange av ungdommene bidrar som juniorledere/
ungdomsledere på Kick Off-leirene og som erfarings
stemmer i opplæring og informasjon. Før ungdom
mene blir med som juniorledere på leir, gjennomfører
de et juniorlederkurs. Målet for kurset er å gi ung
dommene redskaper og strategier for å håndtere egne
utfordringer og ruste dem til å bruke egne erfaringer
til å hjelpe andre i lignende situasjon. Kurset holdes
av fagfolk fra BUP med støtte fra nettverkskoordina
tor. 10 ungdommer har i 2014 gjennomført junior
lederkurs.

Oslo Nettverk etter soning markerte 10 års drift
i 2014. Dette ble markert med en stor konferanse
ved Røde Kors’ hovedkontor i oktober. Jubileums
konferansen rettet fokus mot utfordringer og
muligheter i overgangen fra innsatt til løslatt og
samlet relevante fagmiljøer, politikere, myndigheter,
frivillige, tidligere straffedømte og andre interesserte
til erfaringsutveksling og læring på tvers.

Vest-Agder Røde Kors satser spesielt på nettverks
arbeid gjennom leirer og grupper. Dette gjøres i nært
samarbeid med Sørlandet Sykehus. Vest-Agder Røde
Kors arbeider med å utvikle konseptet, og å spre
dette videre til andre deler av landet. Et utviklings
område er mulighetene for å gjøre spesielle tiltak for
ungdom/unge voksne i alderen 16-25 år. Som en del
av dette arbeidet, arrangerte Vest-Agder Røde Kors,
i samarbeid med Sørlandet Sykehus, en europeisk
ungdomsleir i august 2014. Målgruppen for leiren
var ungdom/unge voksne i alderen 16-25 år. Ung
dommene hadde levd i en krevende hverdag med
dårlig økonomi, rus og/eller psykiske utfordringer.
På leiren fikk ungdommene mulighet til å dele sine
erfaringer, inspirere og vise omsorg via workshops,
øvelser og kreative aktiviteter. Målet for leiren var å
gi ungdommene r edskaper og strategier for å hånd
tere egne utfordringer, og ruste dem til å bruke egne
erfaringer til å hjelpe andre i lignende situasjon, samt
å utfordre andres syn (behandlere, politikere, lærere,
o.l.) på behandlingen av barn og unge som opplever
utfordringer i hverdagen. Her deltok det deltakere fra
Vest-Agder, Danmark, Skottland, Sverige og Latvia.
14 ungdommer fra Vest-Agder deltok.

Jubileumskonferanse for Nettverk etter soning. Statssekretær
Vidar Brein-Karlsen og president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Vista analyse gjennomførte på oppdrag fra Røde Kors
og Nettverk etter soning, en samfunnsøkonomisk
beregning av kostnadsbesparelser knyttet til et etter
vern som forhindrer tilbakefall til ny kriminalitet og/
eller rusmisbruk. Rapporten «Hva kan samfunnet
tjene på å lykkes med ettervern for innsatte i norske
fengsler?» (Rasmussen 2014) ble publisert i oktober
2014. En av rapportens hovedkonklusjoner er at en
vellykket tilbakeføring (fra kriminalitet og rus til
ordinær arbeidslivstilknytning) vil gi en samfunns
messig besparelse på mellom 15 – 21 millioner kroner
i et 20 års perspektiv. Nettverk etter soning vurderes
som hensiktsmessig og i enkelte saker som avgjørende
for tidligere innsattes muligheter til økt samfunns
deltakelse, mestring og brudd med et kriminelt
livsløp. Vista anlayse løfter også frem at samvær med
frivillige antas å øke sannsynligheten for kontakt med
arbeidslivet på sikt.

NETTVERK ETTER SONING
Overgangen fra fengsel til frihet kan være hard og
brutal. Blant den gruppen som kalles «gjengangere»
sliter mange med psykiske problemer og rus. Det
sosiale nettverket er ofte lite. Livet etter soning kan
fort bli vanskelig å mestre. Og sjansene for tilbakefall
til kriminalitet er stor. Gjennom Nettverk etter soning
får den løslatte hjelp til å etablere nye sosiale nettverk
etter gjennomført straff. Den frivillige er en samtale
partner og støttespiller i en overgangsfase på vei inn i
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RED BIKE

De straffedømte som deltok i RED BIKE har vært
entusiastiske og forteller om bredt eierskap til både
arrangementet og under forberedelser og trening.
Ansatte i fengselene opplever det som positivt for
miljøet og relasjonen mellom innsatte og ansatte at
det gis mulighet til å trene sammen

RED BIKE eies av Røde Kors og drives av Nettverk
etter soning. Partnere er spanske Bkool, Cycle Service
Nordic, Styrkeprøven, Bedriftsidretten og Røde Kors.
RED BIKE omfatter tre trinn; Back som er trenings
gruppene for straffedømte, Challenge som legges
opp som ulike events, og Red Bike Race som er selve
sykkelrittet på rulle.

Besøkstjeneste med hund
Besøkstjeneste med hund er blitt svært populært blant
både dem som besøkes, frivillige og helsepersonell.

RED BIKE Back har i løpet av 2014 blitt trenings
grupper for innsatte i Oslo, Kroksrud og Halden
fengsel, Team RED BIKE som er en treningsgruppe
utenfor fengselet og et sykkelverksted i Oslo Fengsel.
Åpningen av sykkelverksted i juli 2014 fikk betydelig
medieomtale og både NRK1 og TV2 sendte direkte,
og Halden Fengsel har signalisert at de åpner sitt
sykkelverksted 2015.

Aktiviteten er en utvidelse av Røde Kors besøks
tjeneste. Røde Kors rekrutterer frivillige som vil bruke
hunden sin til å glede beboere på institusjon og andre
som ønsker seg besøk.
Hundebesøk skaper engasjement og glede, og gir
mulighet for varme, kos og omsorg. Det bidrar også
til kontakt mellom mennesker, for eksempel mellom
beboerne på sykehjemmet som får besøk. Nærkontakt
med dyr kan også ha en helsemessig positiv effekt
på mennesker, både fysisk og psykisk, blant annet
gjennom å redusere stress og senke blodtrykket.

RED BIKE Race på Bkool-ruller ble arrangert for
første gang i 2014. Med 120 syklister er rittet v erdens
største i sitt slag. RED BIKE Race skaper oppmerk
somhet, engasjement og inntekter, men er også
krevende teknisk, sikkerhetsmessig og organisatorisk.
En enorm stå-på-vilje i prosjektet i kombinasjon
med godt samarbeidende partnere bidro til et vellyk
ket arragement. Tilbakemeldingene fra bedriftslag,
sykkelklubber, RED BIKE-lagene, sykkelbloggere og
tilskuere var overstrømmende.

Tilbudet er nå etablert i 10 fylker og flere hundre
ekvipasjer (hund og fører) har gjennomgått kurs og
opplæring. Tilbudet er fortsatt i sterk vekst, og brin
ger med seg mye glede, trivsel og engasjement.

Besøkshunden Merry i Steinkjer trives aller best når hun er ute på
oppdrag med Røde Kors, og kan sitte i fanget hos noen som har
god tid og mye kos å gi. Foto: Anne Ulvin

Fornøyd med vellykket RED BIKE-arrangement.
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