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Stress og press
Vi har spurt ungdommen selv hvordan 
de har det. Og vi har snakket med helse–
sykepleierne. Les hva de sier og hva Røde 
Kors gjør for denne aldersgruppen.



Vil du vite mer om det å skrive testamente eller ønsker en informasjonsbrosjyre? 
Ta kontakt med Siri Antonsen, ansvarlig for arv og testamentariske gaver,  
på telefon 22 05 40 00 eller send en e-post til: siri.antonsen@redcross.no.

 

Noen kan arve øyenfargen  
din, ditt gode humør – eller en 
teddybjørn. Men noen kan også 
arve et bedre liv av deg – ja, du 
kan faktisk la noen arve selve 
livet! Det kan du ved å gi en liten 
gave i ditt testamente til Røde 
Kors΄ hjelpearbeid. Det er en arv 
som betyr så mye, en arv som 
setter spor.
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Noen kan arve øyenfargen  
din, ditt gode humør – eller en 
teddybjørn. Men noen kan også 
arve et bedre liv av deg – ja, du 
kan faktisk la noen arve selve 
livet! Det kan du ved å gi en liten 
gave i ditt testamente til Røde 
Kors΄ hjelpearbeid. Det er en arv 
som betyr så mye, en arv som 
setter spor.

M 
ennesker over hele verden utset-
tes i økende grad for utfordringer 
som både er nye og som rammer 
hardere enn tidligere. Det gjelder 
over hele verden, også i Norge. 

Myndigheter, institusjoner og organisasjo-
ner innser at vår tids største utfordringer 
krever nye løsninger og arbeidsmetoder.

n Uforutsigbare værforhold, ekstremvær og 
knapphet på ressurser øker i omfang blant 
annet fordi klimaet endrer seg. Det kan både 
føre til mer nød i sårbare land og uvante 
utfordringer her hjemme. Tilsvarende sprer 
konsekvensene av krig og konflikt seg over 
landegrensene. Men også utfordringer som 
ikke er like lette å få øye på, legger i økende 
grad press på menneskers liv. Ensomhet og 
ungdom som sliter med å finne sin plass er 
bare to eksempler på at behovet for å skape 
tiltak, møteplasser og aktiviteter i lokalsam-
funnene våre bare blir viktigere. 

n Røde Kors i Norge ber om handling 
og lederskap fra våre politikere. For selv 
om utfordringene er store, har verden og 
Norge aldri hatt et bedre utgangspunkt for 
å håndtere disse, og vi vet mye om hva som 
virker! Humanitær innsats, støttet av det 
offentlige og i samarbeid med private, vet vi 
virker. Det har løftet mange mennesker ut 
av brutal nød til et bedre liv i tiårene vi har 
bak oss. 

når utfordringene 
endrer seg, er det 

viktig at vi tilpasser måten 
vi arbeider på.
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n I Røde Kors har vi tusenvis av mennes-
ker over hele landet som nekter å sitte 
og se på når det er behov for en utstrakt 
hånd. Vi nyter tillit i befolkningen, fordi 
mange opplever det positive møtet med 
våre aktiviteter og prosjekter, drevet 
av våre engasjerte frivillige. Å avdekke, 
hindre og lindre nød med prosjekter og 
aktiviteter som når helt frem, er vår rolle. 

n Men når utfordringene endrer seg, er 
det viktig at vi tilpasser måten vi arbei-
der på. Landsmøtet har gitt landsstyret i 
oppdrag å se på hvordan Røde Kors kan 
forenkle sin struktur, tilpasse seg aktuel-
le samfunnsendringer og best mulig leg-
ge til rette for lokal humanitær aktivitet. 
Nå har et utvalg presentert ideer vi kan 
bruke som del av en bredere diskusjon 
frem mot landsmøtet 2020.

n Jeg ser frem til en periode med enga-
sjement og diskusjon i hele organisasjo-
nen om hvordan vi bør endre oss for å 
bli enda bedre. Sammen skal vi sikre en 
fremtidsrettet organisasjon som legger 
til rette for frivillig innsats og mest mulig 
humanitær kraft. 

Robert Mood
President
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Det store bildet

GIR IKKE OPP
Syriske Sujouel (5) bor i en del av 

Daraa som er nærmest jevnet med 
jorden. Familien hennes mangler det 
meste; rent vann, mat og medisiner. 
Likevel ønsker de å reparere huset 

sitt og fortsette sine liv. 
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VERDEN

Bosnia- 
Hercegovina
Et varmt måltid 

Røde Kors-frivillige serverer varme mål-
tider til flyktninger i en leir i Bosnia-Her-
cegovina nær grensen til Kroatia. Over 
500 personer bor i leiren og de fleste 
kommer fra Pakistan, Syria, Afghanistan, 
Iran og Irak. Noen kommer også fra 
Nord-Afrika. Migrantene er strandet her, 
uten mulighet til å krysse den stengte 
grensen inn til Kroatia. 

mennesker har nå behov for nødhjelp i Nord-
øst-Nigeria. Av disse er 1,8 millioner internt 
fordrevne. Som følge av en væpnet konflikt, 
står landet overfor en av de mest alvorlige 
humanitære krisene i verden i dag. 
Kilde: OCHA, 2018

Gaza
Mange skuddskader på grensen mot Israel

Mange tusen ble skadet i forbindelse med sommerens demonstrasjoner nær muren som skiller 
Gaza-stripen fra Israel. I løpet av fire timer ble over 500 pasienter tatt imot på Shifa-sykehuset i Gaza 
by, de fleste med skuddskader i beina. Mange av pasientene fikk også behandling ved sykehusene 
Palestinsk Røde Halvmåne driver på Gaza. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har nå tatt 
over driften av en hel avdeling på Shifa-sykehuset, som er det største sykehuset i Gaza drevet  av pales-
tinske helsemyndigheter. Her deltar også norske delegater i arbeidet med å behandle pasientene.

1

2

RØDE KORS I 

Fo
to

: O
la

v 
A

. S
al

tb
on

es
Fo

to
: N

ic
ol

e 
Ro

bi
ch

ea
u/

IF
RC

3

Nigeria

7 700 000

Opptrening: Mohammad 
Imosabak (17) er student. 
Han ble truffet i foten av et 
skudd og måtte amputere 
den ene foten. Nå driver han 
opptrening på et fysikalsk 
senter, støttet av ICRC. 
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7 700 000
Papua Ny Guinea
21 000 har fått 
poliovaksine 

Etter et polio-utbrudd i Papua Ny-Guinea jobber 
Papua Ny-Guinea Røde Kors tett sammen med 
lokale helsemyndigheter og klinikker for å 
gjennomføre en polio-bevissthetskampanje og 
vaksinering. 
 Siden juli 2018 har over 21 000 personer i 
tre provinser fått informasjon og vaksinering 
gjennom denne kampanjen. Målet er å nå 50 000 
mennesker med lignende kampanjer, støttet 
med nødhjelpsmidler fra Det internasjonale 
Røde Kors.
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TEMA 
Oppvekst

Psykt flink
Røde Kors har undersøkt hvordan ungdom i 
alderen 16-18 år opplever hverdagen. Veldig 
mange lever med et enormt forventningspress  
– både fra skolen, hjemmet og seg selv.

 E 
n av fire forteller at de ikke deler med andre når de har store problemer og 
15 prosent kjenner at de ikke strekker til eller er gode nok på skolen. Det er 
bekymringsfullt at flere barn og unge opplever psykiske problemer, stress og 
press i tidlig skolealder. 

Gjennom Røde Kors sine ulike aktiviteter blir barn og unge møtt av over 
6000 frivillige over hele landet. Enten det er på ferieopphold med Ferie for 
alle, samtaletilbudet Kors på halsen eller gjennom møteplasser for ungdom 

som kalles Fellesverket. Bare det siste året er det åpnet åtte nye slike ungdomsklub-
ber og det er behov for flere mange steder i landet.  
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Om rapporten  
Psykt flink

On Rapporten Psykt flink er laget av Røde Kors 
for å undersøke hvilke utfordringer ungdom 
har og hvordan de blir tatt i mot. enten det 
er av helsesøster på skolen, fritidsklubber, 
foreldre eller venner.

On Funnene er basert på en spørreundersøkelse 
blant ungdom mellom 16 og 18 år, en under-
søkelse blant 101 helsesøstre og på undersø-
kelser og informasjon fra våre aktiviteter for 
ungdom.

On Svært mange unge opplever stress og press 
og kjenner på at de ikke strekker til.

On 1 av 4 av ungdom svarer at de ikke snakker 
med noen når de har problemer.

On Helsesøstre sier de må avvise barn og ung-
dom i døra på grunn av tidspress.

On Røde Kors mener alle unge skal møtes med en 
åpen dør når de opplever å ha det vanskelig. 
 
Les hele rapporten  
https://www.rodekors.no/psykt-flink-rapport 

Ingen å snakke med:  
Mange unge melder om at de  

kjenner på press fra skole, venner  
og hjemmet, og 1 av 4 sier de ikke snakker 

med noen om problemene sine. 
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Møteplasser for ungdom

– Vi hadde ikke 
noe sted å henge 
På Fellesverket har ungdomsgjengen til Phoebe (16) 
funnet et sted hvor de kan være seg selv, og samti-
dig være der for andre.

Tekst og foto: Marius Sunde Tvinnereim

P  
hoebe og M athias bruker å henge med 
vennegjengen i Trondheim sentrum, høre 
på musikk og skate. Men hver mandag og 
onsdag fra kl. 15–20 er de på Fellesverket, 
Røde Kors’ aktivitetshus for ungdom.

– Vi sitter sammen i sofaen, snakker og 
har det morsomt. Før Fellesverket kom had-

de vi ikke et sted å henge. Da måtte vi være i sentrum, 
forteller de to ungdommene.

 
Kom som du er
Fellesverket er Røde Kors’ aktivitetshus for ungdom. 
Det er en stress-, press- og rusfri sone. Rundt 120 ung-
dommer benytter seg av Fellesverket hver uke. Der får 
de tilbud om varm mat, hjelp med skolearbeid, tilgang 
til trådløst internett og flere aktiviteter og kurs. 

Vennegjengen til Mathias og Phoebe er stor, og 

TEMA 
Oppvekst
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kommer fra hele byen. Derfor er det naturlig for dem å 
møtes i sentrum. 

– Det er ikke alle som liker at vi henger på Torvet i 
sentrum, og mange var også redde oss. De har hørt at 
vi ikke er gode ungdommer, at vi er tyver og at vi dri-
ver med hærverk. Men nå opplever jeg at vi får større 
forståelse for at vi trenger et sted å møtes. Derfor har 
Fellesverket betydd mye for ungdomsmiljøet i Trond-
heim, sier Mathias.

Han er på Fellesverket fra de åpner dørene på etter-
middagen til de stenger på kvelden. Nå har han også 
blitt frivillig i Røde Kors, slik at han kan hjelpe til mer 
på Fellesverket. 

Mye press på unge
– Andre plasser opplever vi å bli kastet ut. På Felles-
verket er det åpent for oss som bare vil ha et sted å 

være. I tillegg er det trivelige frivillige og trygge  
voksne som passer på at det ikke blir noe trøbbel. 
Det er et veldig godt samhold her, sier venninnen 
Phoebe.

Hun forteller at de kan sitte i flere timer å spille kort 
og prate sammen, spille biljard eller andre spill som 
er tilgjengelig.  På Torvet i sentrum risikerer de å møte 
på voksenpersoner som bruker rusmidler, mens på 
Fellesverket er det både rusfritt og forbehold ungdom-
mer.

– Den største utfordringen vi ungdommer har i dag, 
er at vi lett kan bli påvirket av det andre gjør. Det er 
mye press på oss fra veldig tidlig alder, både når det 
gjelder livsstil, rusmidler, klær og utseende. På Felles-
verket er det mindre risiko for å føle på dette presset. 
Jeg opplever at vi kan være oss selv her, vi får lov til å 
bare være ungdom, sier Phoebe.

Œufs à la Fellesverket: 
Hver mandag og ons-
dag tilbyr Fellesverket 
varm mat til ungdom-
mene som kommer 
innom. 

Hardrock: På felles-
verket arrangeres det 
også konserter, med 
alt fra egenkomponer-
te viser til slagkraftig 
rock.

Føler seg trygge:  
– På Fellesverket er 
det trivelig, og det 
er trygge voksne 
som passer på at det 
ikke blir noe trøbbel, 
forteller Phoebe. Hun 
er én av rundt 120 
ungdommer benytter 
seg av Fellesverket 
hver uke. 
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S 
tore mengder sol, sjø og salt 
tar på. Etter tre timer om 
bord i skuta, er det er en 
trøtt, men veldig fornøyd 
gjeng som som tøffer inn mot 
land. Nawras Bin Khadra 

(17) er storfornøyd. Han har tidligere 
vært med som gjest med Ferie for 
alle, og nå er han frivillig.  

– Jeg vet hva det betyr for de som 
er med her å få mulighet til å komme 
på en ferie som dette. Som frivillig 
har jeg det veldig gøy selv også, og 
det er kjempesosialt, sier Nawras.  

– Det aller beste med Ferie for alle 
er at jeg har fått så mange nye ven-
ner, sier Iwan Bali (9). Sammen med 
Matias, Leander, Sabior og Kahled 
har han de siste ti minuttene hengt 
ved båtripa og ropt ut hver gang vi 
har passert en brennmanet.

– Vi skal rett i badeland, sier Lean-
der Wilhelmsen (11). I går testet han 
ut fasilitetene med mamma Victoria. 

– Vi voksne har også fått oss noen 
nye venner og det er deilig å få noen 
avslappende dager langs sjøen der 
man slipper å vaske, brette klær og 
lage middag hele tiden, sier hun.  

Mange vil 
være med

On Ferie for alle er et til-
bud til barnefamilier 
som av ulike grunner 
ikke har midler til 
å dra på ferie få 
egenhånd.

On Sommeren 2018 
reiste 1700 barn 
på 51 ferieopphold 
sammen med ca. 
400 frivillige.

On Det er stadig en 
økning av søkere til 
Ferie for alle: 2015 
med 6209 søknader, 
2016 med 8239 
søknader og i 2017 
med totalt 10012 
søknader.

On I 2017 hadde Røde 
Kors 4206 familier 
med på tur og i 2018 
har vi 4700 plasser. 
Hvert år får dessver-
re halvparten av de 
som søker, avslag. 

Rett i badeland: Leander synes det er topp 
med båttur, men gleder seg aller mest 
til å teste vannsklia på hotellet med nye 
kompiser. 

TEMA 
Oppvekst

Ferie for alle

– Jeg vet hva det 
betyr for de som  
er med her
Det er sommer og sol, og sammen med latter, 
barnegråt og skravling fyller Kaptein Sabel-
tanns kjente sanger den varme skjærgårdslufta 
i Langesund med liv. Det er ferietid og skuta 
Flesa er fylt med glade barn og spente voksne.

Tekst og foto: Bjørn Runar Foss Sodeland
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Kors på  
halsen

On Røde Kors si teneste 
for born og unge som 
treng nokon å snakke 
med.

On Ein kan ta kontakt via 
chat, e-post eller på 
telefon.

On Dei frivillige som tek 
imot samtalane, er 
trygge vaksne.

On Telefonnummeret er 
800 333 21.

On For å sende e-post 
eller chatte, gå på 
korspaahalsen.no.

On Vil du verte frivillig 
for Kors på halsen, 
må du bu i Oslo. Meld 
deg på rodekors.no/
bli-frivillig

Kors på halsen

Tusenvis av 
unge får hjelp 
«Dere trodde på meg og heiet på meg. 
Når livet var for vanskelig, var dere 
der». Slik takker en av de mange bru-
kerne av hjelpelinjen Kors på Halsen. 

Tekst og foto: Maria Pile Svåsand

P 
å kontoret til Kors på halsen i Oslo knatrar det 
i tastatur og ringer jamt i telefonen. Ein kan 
snakke med Kors på halsen på telefon, gjen-
nom chat og på e-post. Dei fleste vel å chatte. 
Røde Kors sin hjelpelinje for born og unge tek 
imot over 19 000 spørsmål i året. Dei som tek 

kontakt, skal få støtte og kjenne seg sett, og få hjelp til 
å endre ein vanskeleg situasjon.

– På den tida merker mange store endringar i livet. 

Tema som går igjen er psykisk helse og kjensler, kropp 
og helse, relasjonar og seksualitet. Ein snakkar ofte 
om vonde tankar, einsemd, depresjonar, angst, sjølv-
mordstankar og sjølvskading, seier leiar for Kors på 
Halsen, Nelli Kongshaug. 

Målet med Kors på halsen er at alle skal ha nokon å 
snakke med, også om dei tinga som er vanskeleg eller 
pinsame. I puberteten er det mange som har spørsmål 
om kropp og sex dei ikkje vågar spørje andre vaksne 
om, eller ein kan ha opplevingar ein ikkje torer ta opp 
med nokon. Kors på halsen kan ikkje løyse problema, 
men målet er at ein skal ha det litt lettare etter å ha 
snakka med dei.

– Det er stor variasjon i kva me vert spurt om. 
Nokon er selskapssjuke eller treng hjelp med leksene, 
medan andre slit med tyngre ting, som depresjonar, 
vold og overgrep. Nokre av samtalane er tunge, seier ei 
av dei frivillige. Likevel syns ho det er svært gjevande å 
vere frivillig i Kors på halsen.

Både dei som tek kontakt med Kors på Halsen og dei 
frivillige der, er anonyme. 

– Nokon tek også kontakt for å fortelje noko hyg-
geleg, som at dei er forelska, eller at dei har fått det 
lettare etter å ha snakka med Røde Kors. Ein ungdom 
sendte denne meldinga:

«… etter flere samtaler med dere, tør jeg endelig å 
snakke ut med noen her. Dere trodde på meg og heiet 
på meg. Når livet var for vanskelig, var dere der. Dere 
var min reddende engel som holdt liv i meg når jeg var 
på bunnen…»

Livet blir litt bedre: – Å snakke om det ein 
tenker på og opplever, gjer livet litt betre, seier 
leiar for Kors på Halsen, Nelli Kongshaug.
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Digital leksehjelp

Leksehjelp 
tilgjengelig 
der du er
Nå kan enda flere få hjelp til leksene 
av Røde Kors, uten at lommebok el-
ler bosted skal avgjøre mulighetene. 

Tekst: Thea Rønneberg

D 
Hva skal man gjøre hvis man sitter hjemme og 
trenger hjelp med leksene? Eller er nervøs før 
en presentasjon? Kanskje lurer man på hvor 
man kan finne informasjon til et prosjekt? Da 
kan man få leksehjelp fra Røde Kors – og det 
hjemme hos seg selv! 

D igital leksehjelp er et nasjonalt tilbud til alle elever 
på ungdomsskolen og videregående skole. Gjennom 
nettsiden www.digitalleksehjelp.no kan man både 
chatte, videochatte og stille spørsmål til kompetente 
frivillige. Tilbudet startet som et supplement til den 
ordinære leksehjelpen, men siden oppstarten av det 
nasjonale tilbudet i 2015 har det blitt fler og fler hen-
vendelser. 

– Det er ikke alle som har et leksehjelp-lokale i 
nærheten, og andre synes kanskje det er tungvint 
eller vanskelig å dra hjemmefra for å få hjelp. Da er 
digital leksehjelp et lavterskeltilbud som er tilgjengelig 
uansett hvor i landet du bor. Tilbudet er både gratis 
og anonymt, forteller Marie Thurmann-Moe som er 
ansvarlig for Digital leksehjelp. 

De rundt 50 frivillige bruker sine fagkunnskaper og 
sitt engasjement til å støtte elever med skolearbeidet, 
noe som også er viktig i det store bildet. Rapporten 
Psykt flink viser nemlig at hele 15 prosent av elever fra 
16-18 år i liten eller svært liten grad føler at de strekker 
til eller er gode nok på skolen. Noe av det som kan 
være med på å forebygge dette er å gi barn økt tilgang 
på trygge voksenpersoner. 

– Våre frivillige får ofte spørsmål som ikke er knyttet 
til bestemte fag, og derfor har vi nå utvidet tilbudet 
slik at de som tar kontakt også kan stille spørsmål 
knyttet til temaer innen mestring og motivasjon. På 
denne måten håper vi å møte ungdommens behov, 
og legge til rette for nettopp motivasjon, mestring og 
lærelyst, sier Thurmann-Moe.

Digtial 
leksehjelp

On Digital leksehjelp 
er et nasjonalt og 
gratis tilbud

On Chatten og video- 
chatten er åpen  
kl. 17-21 mandag  
til torsdag

On Elever kan sende 
inn spørsmål hele 
døgnet som besva-
res på e-post i løpet 
av 2-3 dager

Vil du bli frivillig 
leksehjelper?  
Les mer på www.
rodekors.no. 

Hjelp der du bor:  
Digital leksehjelp star-
tet som et supplement 
til vanlig leksehjelp. 
Fordelen med digital 
leksehjelp er at hjelpen 
er tilgjengelig uansett 
hvor i landet man bor. 
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T 
akket være Røde Kors ble jeg tidlig vant til 
å snakke til og med folk.  Dessuten lærte jeg 
mye av det jeg kan om saksgang, prosesser, 
hvordan beslutninger fattes og dynamikken 
i organisatorisk arbeid. Det har jeg ukentlig 
bruk for i jobben min.

Vi møter Lars Nehru utenfor Stortinget en 
regntung formiddag. – Her tilbringer vi mye tid, treffer 
og snakker med politikerne for å få et bilde av hva som 
skjer i norsk poltikk fra dag til dag, sier han, ulastelig 
kledd i lyseblå dress. Til og med lissene matcher i dag. 

– Fra jeg som 20-åring ble leder for Røde Kors Ung-
dom går det en rød tråd via studietiden til jobben som 
politisk kommentator i NRK. Jeg har alltid vært sam-
funnsengasjert, og Røde Kors var en veldig riktig plass 
for meg for å få utløp for dette engasjementet. Mer enn 
noen andre organisasjoner eller partier ville vært, sier 
han.

Samfunnsengasjert
Sammen med NRK-kollega Magnus Takvam toppet 
Lars Nehru på forsommeren listen i en undersøkelse 
over politiske kommentatorer som hadde mest tillit 
blant folk. – Mitt samfunnsengasjement ble vekket da 
jeg som ung gutt begynte i Røde Kors i Kristiansand, 
forteller han. – Jeg likte nøytralitetsprinsippet og det 
upolitiske. Det var først og fremst behovene som skulle 
løses, understreker han.

Er du politisk nøytral selv?
– Tja, jeg har ennå ikke klart å finne et parti som jeg 

Lars Nehru Sand
On Født 7. november 1981 i Mumbai 

i India. Ble adoptert tre måne-
der gammel og er oppvokst i 
Kristiansand.

On I perioden 2002–2005 var han 
den første lederen i Røde Kors 
Ungdom.

On Utdannet statsviter og journalist 
med bakgrunn i sammenlignen-
de politikk fra Universitetet i 
Bergen, Universitetet i Oslo og 
Høgskolen i Oslo og Høgskolen 
i Bodø. 

On Gift med Vilde Helljesen, jour-
nalist i NRK Nyhetene. Datter 
av Geir Helljesen, NRKs tidligere 
ekspertkommentator ved stor-
tingsvalg og kommunevalg.

On Har vært politisk journalist i 
Aftenposten og NRK siden 2005. 
Jobbet i Aftenposten fra 2005 
til 2008 og begynte deretter i 
NRKs politiske avdeling i 2009. 
Siden januar 2014 har han vært 
politisk kommentator i NRK 
Nyhetene på heltid.

Portrettet
Lars Nehru Sand

En rød tråd 
fra Røde Kors 
Ungdom til NRK
Vi ser ham nesten daglig på Dagsrevyen der han  
kommenterer store og små saker som skjer i norsk politikk. 
Alltid velkledd i dress med matchende skjorte og slips. Lars 
Nehru Sand mener han har drømmejobben, og vel så det.

Tekst: Marianne Wellén Foto: Olav A. Saltbones
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Tidlig engasjert: Politisk kommen- 
tator i NRK Lars Nehru Sand var leder  
i Røde Kors Ungdom i tre år.
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kan identifisere meg med. Det er ingen av partiene 
jeg kunne ha jobbet i, men jeg gjør min borgerplikt og 
stemmer ved valg. Og jeg holder for meg selv om det er 
til høyre eller venstre-siden, smiler han lurt. 

Ble tidlig krøket
– Røde Kors tok all tid i en bestemt epoke i livet. Det 
formet meg og det er jeg veldig glad for. Jeg lærte hvor 
mangfoldig Norge er, jeg fikk reist mye og traff mange 
forskjellige mennesker fra alle samfunnslag. Takket 
være Røde Kors så hadde jeg overnattet på alle ver-
dens kontinenter og i alle norske fylker før jeg hadde 
fylt 25 år, forteller Lars Nehru stolt. 

Han besøkte også flere internasjonale Røde 
Kors-prosjekter. – Turene til både Somalia og Nord-
Korea ga meg perspektiv på spørsmålet om hva bi-
stand er. Uansett hvor mye hjelp vi kan gi, så må de 
som mottar hjelp ha en politisk vilje til at det skal bli 
en varig endring. Og det er ikke Røde Kors sin rolle. Det 
har man andre systemer for å løse. Det er det som har 
fascinert meg mest, dette med politikk og løsninger. Og 
derfor studerte jeg journalistikk og statsvitenskap og 
jobber med dette i dag.

Frivilligheten er avgjørende  
– Det å vinne et valg er jo en grasrotbevegelse, det er 
den frivillige virksomheten som er avgjørende, fortset-
ter han.  Å ha en valgkampåpning på torget i Ålesund 
er litt det samme som å ha en 8. mai-kampanje i Fred-
rikstad. 

– Det er mange av de samme mekanismene som 
settes i sving. I bunn og grunn er engasjementet til en 
lokalpolitiker litt det samme som lokalforeningsle-
deren i Røde Kors. Det frivillige aspektet i politikken 
synes jeg er fascinerende og noe vi ikke må glemme, 
poengterer han.

Og der stopper likheten? 
– Ja, til syvende og sist vil Røde Kors alltid hindre 

og lindre nød, og politikerne skal bestemme. Det er jo 
derfor vi har partier. De skal bestemme om veien skal 
bygges her eller der, om det skal gis bistand og hjelp hit 
eller dit. 

– Og det blir det ofte mye konflikter og krangler mel-
lom partiene om. Kanskje er det bare så enkelt at de to 
virksomhetene – det å drive politikk og det å drive en 
organisasjon som skal hjelpe de som trenger det mest, 
det er to ulike oppgaver her i verden, sier han.

Thorvald Stoltenberg var president da du var leder i 
Røde Kors Ungdom. Hvordan var han å jobbe med?

– Noe som var typisk for Thorvald var hans store tro 
på kompromisser. Det gjorde at saksbehandlingen i 
Landsstyret ofte kunne bli temmelig langdryg. Så ofte 
følte jeg at jeg var utålmodig og han var tilsvarende tål-
modig, men Thorvald mente det hadde sin verdi. Han 

«Uansett hvor mye hjelp vi kan gi, 
så må de som mottar hjelp ha en 
politisk vilje til at det skal bli en 
varig endring. Og det er ikke Røde 
Kors sin rolle. Det er det som har 
fascinert meg mest, dette med  
politikk og løsninger.» 
Lars Nehru Sand
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hadde også dette mantraet sitt om at alle notater ikke 
skulle være på mer enn to sider. Men da økte bunkene 
med vedlegg til sakspapirene tilsvarende. En bakside 
av hans egen medalje, humrer Lars Nehru.

– Jeg husker en gang vi var på en reise til København. 
Han snakket med folk på flyet og hilste på folk på toget, 
også i Danmark hvor folk ikke visste hvem han var. Det 
var fascinerende og typisk han, sier Lars og forteller at 
de to holdt kontakten i mange år etterpå. 

– Da snakket vi ikke så mye om hverken Røde Kors 
eller politikk. Det var veldig hyggelig, og jeg er glad for 
den tiden, sier han.

Oppkalt etter Indias Einar Gerhardsen
Lars ble adoptert fra India og kom til Kristiansand da 
han var tre måneder gammel. – Det har ikke preget 
meg, jeg har hatt en god oppvekst. Jeg har heller ikke 
hatt noe behov for å finne røttene mine, eller være 
med på Tore på sporet, forteller han. 

– Jeg var i India for 18 år siden og synes det er fantas-
tisk land. 

Lillesøsteren hans er også adoptert fra India, men 
fra litt lenger sør i landet. 

– Navnet Nehru fikk jeg av overlegen på klinikken 
der jeg ble født. Han ville gi meg et flott navn etter en av 
India store menn Jawaharlal Nehru, den første statsmi-
nisteren etter kolonitiden. Jeg er glad min kjære mam-
ma beholdt det som mitt mellomnavn, sier han. 

En spennende høst
Det skjer mye i norsk politikk for tiden, og Lars Nehru 
har mye å henge fingrene i.  Mange saker skal kommen-
teres og det krever godt forarbeid for å opprettholde 
tilliten blant lytterne og seerne. 

Lars og kona Vilde Helljesen, NRK-kollega i nyhetsav-
delingen, ser imidlertid frem til en helt annen oppgave. 
De blir foreldre om kort tid. – Det blir det aller mest 
spennende som skjer i høst, smiler Lars Nehru Sand. 

1  Landsleir: Lars Nehru 
på Ungdommens Røde 
Kors Landsleir i 1999. 

2  Politisk kommentator: 
Lars Nehru er tett på når 
finansminister Siv Jensen 
(Frp) møter pressen i van-
drehallen etter fremleggin-
gen av regjeringens forslag 
til statsbudsjettet 2016.

3  Aktivt valg: Lars Nehru 
og Røde Kors Ungdom 
brukte mange arenaer for 
å få fram sine budskap. Her 
på Landsmøtet i Tromsø 
i 2004.

4  Informasjon: Røde Kors 
Ungdom jobbet mye med 
forebygging av aids og 
bruk av kondomer og pre-
vensjon opp mot ungdom 
da Lars Nehru var leder.
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«J 
eg har ofte blitt kalt for feig fordi 
jeg liker kompromisser. Det tar 
jeg som en hedersbetegnelse», sa 
Thorvald gjerne med et lurt smil. 
Han hadde stor tro på å finne løs-

ninger som alle parter kunne leve med selv 
når motsetningene var store.

Thorvalds metode var like genial som den 
var enkel. Når mennesker settes sammen 
og møtes med respekt og forståelse, minnes 
vi på den grensesprengende, men enkle 
ideen om at vi alle er mennesker med noen 
grunnleggende like og universelle rettighe-
ter som ingen kan ta fra oss. Dette kombi-
nerte han med en evne til å se mennesker 
på en måte som ga alle som fikk gleden av 
å treffe ham, en følelse av å være viktige, å 
bety noe.

Thorvald ble valgt til president i Røde 
Kors i 1999 og satt frem til 2008, da han ble 
utnevnt til æresmedlem. Under hele sin 
presidentperiode satte han stor pris på 
møter med frivillige Røde Korsere. Ukentlig 
reiste han rundt til lokalforeninger landet 

Minneord

Det handlet 
om mennesker

rundt, noe han fortsatte med lenge etter at 
han hadde gått av.

Han hadde en særlig omsorg for men-
nesker som hadde falt utenfor samfunnet, 
enten som følge av soning, rus eller psykiske 
lidelser. Thorvald minnet oss ofte på at 
mens det er mange av oss som går rundt 
og er misfornøyde med å leve et A4-liv, så 
er det mange som ser på et A4-liv som en 
uoppnåelig drøm. Her så han at Røde Kors 
kunne spille en viktig rolle og ivret sterkt for 
aktiviteter som kunne gjøre drømmen om 
et A4-liv mer oppnåelig.

Vi minnes Thorvald med dyp takknem-
lighet for hans bidrag til Røde Kors og for 
medmenneskeligheten. Den beste måten 
å hedre hans minne på, er at vi alle blir litt 
flinkere til å se menneskene rundt oss, lytte 
og vise dem respekt. Thorvald har gått ut av 
tiden, men metoden hans lever videre.

På vegne av alle oss i Røde Kors
Robert Mood, president
Bernt G. Apeland, generalsekretær
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Nord-Korea

Skjult humanitær krise

Hjelper hverandre: 
Ri Jong Hui (17) og en 
klassevenninne øver på 
førstehjelp på skolen. 
Manglende helsehjelp 
gjør at det er viktig at 
folk kan hjelpe hver-
andre. Norges Røde 
Kors støtter dette 
arbeidet. 

Trenger medisiner 
og utstyr: President 
Robert Mood og Torben 
Henriksen fra Norges 
Røde Kors besøkte 
klinikken i landsbyen 
Sangwon Ri. De kunne 
overlevere kassene med 
fødselsutstyr som var 
seks måneder forsin-
ket. Klinikken trenger 
både instrumenter og 
medisiner, noe som er 
svært vanskelig å få inn 
i landet. 

I Nord-Korea bor det 26 millioner mennesker. Rundt  
10 millioner trenger humanitær hjelp. Mange mangler 
mat og rent vann. Strenge sanksjoner fra verdenssamfun-
net gjør det vanskelig å sende nødhjelp inn i landet.

Tekst og foto: Martin Giæver

Får kunnskap: På 
landsbygda møtte 
Røde Kors-magasinet 
disse mødrene og 
døtrene som deltok 
på et Røde Kors-kurs 
om helse, ernæring og 
hygiene.

Rent vann: Disse barna 
går på en skole som 
Norges Røde Kors 
støtter. Midlene de har 
fått har bidratt til at de 
har fått tilgang til rent 
vann og elevene får 
opplæring i første-
hjelp. 
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NORGE
RØDE KORS I 

Røde Kors deltar 
på NATO-øvelse

Høsten 2018 er Norge vertsland for den  
NATO-ledede øvelsen Trident Juncture – den 
største øvelsen siden den kalde krigen med 
rundt 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner. I den 
anledning skal Norge øve hele totalforsvaret.  
 Totalforsvaret er en samlebetegnelse for det 
militære forsvaret og den sivile beredskapen i 
Norge. Som en støtteaktør for norske myndig-
heter i både freds- og krigstid er Røde Kors en 
viktig totalforsvarsaktør. Røde Kors er en bered-
skapsorganisasjon som er til stede i lokalsamfunn 
over hele landet, både før, under og etter en 
krise. I denne øvelsen får vi testet hva vi kan bidra 
med i en potensiell krise og væpnet konflikt.

Sogn og Fjordane 
Klare for et års
utveksling 

Ungdom fra Røde Kors var blant de 174 delta-
gerne på Youth Camp i Flekke i Sogn og Fjorda-
ne i august. I regi av Norec (tidligere Fredskorp-
set) skal seks deltagere fra  Røde Kors i Norge 
bytte plass med seks deltagere fra Røde Kors 
i Colombia, Kenya og Nepal. På Youth Camp 
fikk de tips til måter å takle problemer de kan 
møte når de skal bo og jobbe i et annet land. 
De fikk også innføring i lederteknikk og innsikt 
i noen av utfordringene verden står overfor. Til 
sammen var 14 land representert. 

Fo
to

: :
 L

ill
 T

ru
de

 M
yr

sl
o,

 N
or

d-
Tr

øn
de

la
g 

Rø
de

 K
or

s

Fo
to

: M
ar

th
a 

Li
nn

ea
 P

uk
al

lu
s,

 N
or

ec

Deltagere fra Røde Kors: Ingrid Legrand Gjerdset 
(f.v.), Guri Strand Karlsen og Elfi Thrane Bemelmans.

1

1

2

2 3

Trøndelag

Vennskap og kunnskap i åkeren 
På Jøa, en frodig øy i Fosnes kommune i Trøndelag er det innhøstingsdugnad. Det er et 
prosjekt der en andelsbonde tar på seg oppgaven som guide for én eller to deltakere. Det 
startet med et samarbeid med flyktningmottaket i Namsos og Dun andelslandbruk. – Vi 
tok kontakt med Røde Kors i Namsos for å få til en arena for integrering, forteller initi-
ativtaker Sissel Thorsen.  I fjor fikk Namsos Røde Kors og Dun andelslandbruk tildelt 
midler fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet «Vennskap og Kunnskap i åkeren». 
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Hedmark, Oppland 
og Trøndelag

Hjelpekorps fra Norge 
hjalp Svensk Røde Kors
En gruppe fra Røde Kors Hjelpekorps i 
Hedmark, Oppland og Trøndelag bisto 
sine kolleger i Sverige som sanitetsvak-
ter under skogbrannene som herjet i 
nabolandet i sommer. 
I forbindelse med brannene i Härjedalen 
kommune, fikk Svensk Røde Kors assistanse 
i slukningsarbeidet, på sanitetsposter og 
hjelp til å dele ut mat og vann til de som ble 
rammet. 
Røde Kors var også involvert i skogbranne-
ne som herjet i Norge i sommer, og bistod 
brannmannskapene med etterslukking, 
transport og logistikk. Til sammen var over 
100 mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps 
i aksjon i brannene i Telemark, Oppland, 
Akershus og Buskerud.

På bildet ser vi Erik-Lloyd Kozoll, fra  
Hedmark Røde Kors (t.v) i samtale med 
representanter fra svensk brannvesen.
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Det var varmt og klamt på feltsykehuset i 
Bangladesh. Min tjenestetid ved sykehuset 
nærmet seg slutten og arbeidet med nattens 
siste pasient, en liten gutt, var akkurat ferdig 

da årets første skikkelige regnbyge satte inn. 
Vannmengdene som kom i løpet av få minutter førte 

raskt til kollaps av et stort telt hvor de lokale syke-
pleierne sov og ga et forvarsel om hva som er i vente i 
leiren hvor rundt 700 000 personer fra Rakhine-pro-
vinsen i Myanmar har søkt tilflukt. 

Slike byger med mye regn, hagl og torden tar mange 
liv i Bangladesh hvert år og sikkerhetsansvarlig i Røde 
Kors hadde gjentatte ganger advart mot disse torden-
bygene. Vi ble bedt om å søke ly når bygene kom, men 
ikke under trær eller i telt. Når feltsykehuset og all 
tilhørende innkvartering utelukkende var i telt og lå 
under trær på en gummiplantasje, var det ikke lett å 
følge oppfordringen. 

Beboerne i Kutupalong-Balukhali-leiren sørøst i 
Bangladesh har ikke noe valg. De må bli værende i sine 
skur bestående av bambus og presenning uansett vær. 
Sannsynligvis vil mange blir drept i jordras de neste 
månedene. Med regnet vil det også komme økt spred-
ning av vannbårne bakterier som for eksempel kolera. 

En ettermiddag får jeg en telefon fra et av sykehuse-
ne til Leger uten grenser. Fire pasienter var blitt tatt 
av et leirras. Kunne vi ta imot disse pasientene? Det 
var alltid hyggelig å kunne si ja til slike henvendelser. 
Vi var det eneste sykehuset i området med kirurgisk 
beredskap 24 timer i døgnet og som hadde tilgang til 
en blodbank. Disse tjenestene kunne vi ha fordi syke-
huset ble drevet under Bangladesh Røde Halvmåne 
som hadde de nødvendige tillatelsene for denne type 
virksomhet i Bangladesh. 

Fremdeles er det mange som føder hjemme til tross 

Delegaten

Dramatiske dager i verdens 
største flyktningeleir
Fire pasienter var blitt tatt av et leirras. Kunne vi ta imot disse  
pasientene? Slik startet en av de mange dagene for kirurg Kari 
Schrøder Hansen (59) på Røde Kors sitt feltsykehus i Bangladesh.

for at mange organisasjoner tilbyr fødselshjelp. Vårt 
sykehus var det eneste i området som kunne gjøre kei-
sersnitt på døgnbasis. Mange kvinner med kompliser-
te fødsler ble derfor overført til oss for keisersnitt og 
dessverre var ofte barnet allerede dødt ved ankomst. 
Det var jubel hver morgen det ble rapportert at vi had-
de like mange nyfødte barn som nybakte mødre.

Jeg vil takke Røde Kors i Norge for at jeg får jobbe 
gjennom en profesjonell organisasjon. Også en stor 
takk til Leger uten grenser og andre hjelpeorganisasjo-
ner for et meget godt samarbeid i felt.

Bli med du også, du trengs!»

n Utdrag fra artikkel i Tidsskriftet  
for Den norske legeforening.  

Samarbeid: Feltsyke-
huset Rubber Garden 
Field i Cox’s Bazar drives 
i et samarbeid mellom 
Bangladesh Røde Halv-
måne og Det internasjo-
nale Røde Kors (IFRC). 
Røde Kors i Norge satte 
opp sykehuset høsten 
2017 og Finsk Røde Kors 
har nå overtatt driften. 
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Fortsatt  
kriseinnsats 
etter volden

On Ett år etter at volden 
eskalerte i delstaten 
Rakhine i Myanmar, 
er over 900 000 
mennesker fremde-
les på flukt.

On Siden august i fjor 
har hundretusener 
flyktet fra Rakhine 
og krysset grensen 
over til Bangladesh. 
De som bor i de 
overbefolkede lei-
rene vet ikke om de 
kan vende tilbake til 
Myanmar, samtidig 
får de ikke etablert 
seg skikkelig i 
samfunnet de har 
kommet til.

Det var jubel hver 
morgen det ble 

rapportert at vi hadde 
like mange nyfødte barn 
som nybakte mødre.
Kari Schrøder Hansen (59), 
spesialist i generell kirurgi

India

Bangladesh

Myanmar

Dette  
er gjort:
Siden volden brøt ut i 
august 2017 har Røde 
Kors:

On Delt ut mat til 
280 000 mennes-
ker, og distribuert 
800 000 liter vann.

On Sendt ut 120 helse-
personell og andre 
delegater fra Norge.

On Opprettet feltsyke-
hus i Bangladesh og 
behandlet 40 000 
pasienter.

On Over 160 000 
mennesker har 
fått helsehjelp eller 
førstehjelpstrening 
av Røde Kors.

On Røde Kors-
foreninger fra 32 
land har bidratt til 
nødhjelpsarbeidet i 
Bangladesh.

Tett i tett: Skurene i leiren var ofte plassert i bratte 
skråninger hvor det er stor fare for leirras eller 
smitte fra latriner når regnet kommer.
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T 
urene gikk gjennom Hardangervidda, Jotun-
heimen, Vesterålen og Indre Troms. Felles-
nevnere for alle turene var fint vær, Lars 
Monsen og Røde Kors. 

– Det har vært en fantastisk tur! Så mye 
folk og så fint vær gjør dette til en opplevelse 
for livet, sier Per Magne Eikeland fra Odda 

Røde Kors Hjelpekorps, som var med på deler av turen 
på Hardangervidda. 

På hver etappe var fire hjelpekorpsere med for å 
bistå turgåerne og produksjonen med førstehjelp. Og 
med flere hundre mennesker på tur sammen ble det 
en del oppdrag. De fleste av disse var heldigvis mindre 
og enkle å gjøre noe med.

Sportstape er en god turvenn
– Det vi må hjelpe flest med er gnagsår og småska-
der. Skal man gå langt får man ofte noen skrammer 
og vondt i føttene. Det beste er å justere skoen 

Ga hjelp til TV-vandrere 
«minutt-for-minutt»
Røde Kors Hjelpekorps var med da Lars Monsen 
gikk turer i fjellet i sommer med hele Norge som  
tilskuere. «Monsen minutt for minutt» lokket 
hundrevis av nordmenn ut på tur. 

Tekst: Maria Pile Svåsand og Thea Rønneberg  
Foto: Bjørn Hesjevoll Winge og Thea Rønneberg

Her gikk 
Monsen  

i sommer

43

21 1. Hardanger- 
vidda

2. Jotunheimen
3. Vesterålen
4. Indre Troms

1

2

underveis ved å løsne eller stramme lissene, og å tape 
før det har blitt sår av det, forteller Eikeland. 

Plastring av blemmer og sår, og å tape de som kjente 
at de begynte å få det, ble viktig for at turgåerne og pro-
duksjonen kunne nyte turen. Dette gikk igjen på alle 

turene. Rådet til alle turgåere er enkelt: 
– Ta med deg sportstape og gnagsårplaster på 

tur. Det kan bli din venn i nøden, sier Eikeland. 

Fra sol til regn og torden
Under turen i Jotunheimen viste været hvor fort det 
kan skifte i fjellet. Fra sol til regn og torden og tilbake til 
sol, kan skje fort. 

– Det ble ruskevær på de som kom litt sent inn den 
første dagen vi gikk, og det kom fort. Da så vi hvor viktig 
det er å ha med regntøy og varme klær. I fjellet kan det 
bli kaldt selv om det er sommer, og spesielt på kvelden 
og natta, forteller Bjørn Hesjevoll Winge fra Luster Røde 
Kors Hjelpekorps. 
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Den tredje uken av «Monsen minutt for minutt» viste 
Vesterålen seg fra sin beste side. Med strålende sol-
skinn, skyfri himmel og temperaturer opp mot 30 gra-
der var det mange smil og svette ansikter å se i fjellet. 
Jesper Lied Thom fra Svolvær Røde Kors Hjelpekorps 
var med på alle etappene denne uken. 

Dehydrering i Vesterålen
– Det har vært helt fantastisk å være med, og vi har 
opplevd en veldig respekt for Røde Kors underveis. Så 
er det jo en fin bonus å få være med på turer jeg ikke 
har gått før, forteller Lied Thom. 

Med rekordvarme også i fjellet i sommer ble det 
tydelig hvor viktig det er å drikke nok vann på tur.

– Med det været vi har hatt har dehydrering vært 
den største utfordringen. Det er fort gjort å under-
vurdere hvordan kroppen takler varmen og hvor mye 
vann man faktisk trenger på dager som disse. Det er 
viktig å drikke jevnt og trutt gjennom turen. Hvis man 

blir sliten og tørst kan man fort bli uoppmerksom, og 
det er ofte da uhellene skjer, sier Lied Thom.

Tilpass turen etter evne – også om sommeren 
Varmen preget også den siste uken i Indre Troms. 

– Den første dagen ble etappen noen kilometer 
lenger enn antatt. Dette i kombinasjon med varmen og 
en bratt stigning gjorde at noen returnerte før vi var 
fremme, og at noen slo leir før den egentlige leirplas-
sen. Det viktig å høre på kroppen og ta valg etter dette, 
forteller Jan Grimsrud Davidsen fra Tromsø Røde 
Kors som var med på alle etappene i Troms. 

Noen turgåere ble også oppfordret til å snu eller 
stoppe før leirplass av både DNT og Røde Kors-mann-
skapene. 

– En av fjellvettreglene er jo å tilpasse turen etter 
evne og forhold. Og dette gjelder selv om, og kanskje 
spesielt når man går sammen med Lars Monsen, smi-
ler Grimsrud Davidsen. 

1  Hjelpekorpserne samarbeidet også tett med 
lege Siv Heiberg på alle turene. Fra venstre: Martin 
Berdal (Luster Hjelpekorps), Per Ivar Lomheim 
(Hafslo Hjelpekorps), Siv Heiberg, Lars Monsen, 
Tone Helen Kvalen (Hafslo Hjelpekorps), Gøril 
Urdahl (Luster Hjelpekorps), Bjørn Hesjevoll Winge 
(Luster Hjelpekorps)

2   Det var flere som trengte hjelp til småskader 
og teiping på turene. Her hjelper Martin Berdal fra 
Luster Hjelpekorps til. 

3  Både lokalkjente og tilreisende var med på 
turen i Vesterålen. Hjelpekorpserne spredte seg i 
feltet for å fange opp de som trengte hjelp. 

4  Fantastisk utsikt på toppen av Fanaråken! Fra 
venstre: Bjørn Hesjevoll Winge (Luster Hjelpe-
korps), Håvard Espelund (Hafslo Hjelpekorps), Lars 
Monsen, Gøril Urdahl (Luster Hjelpekorps) og Tone 
Helen Kvalen (Hafslo Hjelpekorps)

5  Herman Flesvig måtte også teipes, her med god 
hjelp av Tone Helen Kvalen fra Hafslo Hjelpekorps.3

4 5
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Ildsjelen

– Å være frivillig på  
Ferie for alle er for meg 

den beste ferien
Egil Storstein (49) har vært frivillig på 72  

opphold for Ferie for alle. Det er rekord, og han  
har ikke tenkt å gi seg med det.

Tekst: Marianne Wellén Foto: Olav A. Saltbones

I 
14 år har Egil Storstein vært frivillig på Ferie for 
alle. De siste fire årene har alle ferieukene vært 
brukt på det. I tillegg er han speiderleder på 
18. året og har vært støttekontakt og frivillig på 
krisesenter i fire år.
 
Hva motiverer deg til å være frivillig? 

–  Å se at ungene får til noe, enten i akebakken eller at 
de blir trygge i vannet i løpet av oppholdet. Det gir meg 
mye. Da tenker jeg: – Der gjorde jeg en forskjell. Jeg 
trives med å se at ungene mestrer noe.
 
Hvorfor ble du frivillig i Røde Kors? 
– Jeg så en annonse for Røde Kors på T-banen og gikk 
på et informasjonsmøte der jeg hørte om alle aktivite-
tene. Jeg begynte i Røde Kors som frivillig på et kri-
sesenter. Det gjorde jeg i fire år, deretter har det vært 
Ferie for alle.  
 
Trenger du aldri ferie selv? 
– Å være frivillig på Ferie for alle er for meg den beste 
ferien. Jeg har vært i syden og reist rundt tidligere, men 
føler at Ferie for alle gir meg mye mer enn det. Ferie er 
for meg å gjøre noe annet enn det jeg gjør til daglig.  
 
Hva sier familien? 
– Jeg er singel og har ikke barn, så da styrer jeg mye 
selv. Når jeg er på Ferie for alle-opphold i julen, er min 
julefeiring å hogge juletre i skogen, ha julenisse og gi 
ungene gaver. Det er kjempestas. Og det gir jo meg en 
god julestemning, også.  

Hva sier arbeidsgiveren? 
– Jeg får fri utenom ferien min, dersom jeg spør om 
det. Han synes at det jeg gjør i Ferie for alle er så bra 
at han ikke har problemer med det. Jeg jobber med 
å fjerne graffiti og gjør ellers vedlikehold og rengjø-
ring rundt i Oslo-området, så jeg er vant til å være i 
aktivitet og ute friluft. 
 
Hva gjør deg glad? 
– Det beste er å se en gutt eller jente mestre noe. 
Jeg husker en 6-åring for noen år siden, som var så 
engstelig i akebakken. Jeg akte sammen med ham 
og til slutt turte han å ake alene. Det er sånne små 
ting som gjør inntrykk. Det å glede andre, det gjør 
meg glad. Mer skal ikke til. 
 
Er det forskjell på barna i dag og for 14 år siden? 
– Det er flere innvandrerbarn med nå. Ferie for alle 
prøver å ha 50/50 balanse, men det har også vært 
rene ikke-norske opphold. Det fungerer fint, men 
med tanke på integrering er det ønskelig å ha en  
god blanding. 
 
Hva er de største utfordringene? 
– Det hender jo vi har hatt noen utfordringer.  
Konfliktene har bare vært av kulturell uenighet  
og språklige misforståelser. Men da er det jo bare  
å prøve så godt man kan å forklare at her har begge 
rett på sin måte. Å takle den type utfordringer gjør 
det også givende og meningsfullt å være frivillig.

Egil  
Storstein
Alder: 49 år
Bosted: Oslo
Aktuell: Frivillig på 
Ferie for alle i 14 år
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Gjør en forskjell: – Jeg trives 
med å se at ungene mestrer 
noe, sier Egil Storstein.
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A 
lle barn, opp til 18 år, som har del-
tatt på Ferie for alle denne somme-
ren, har fått med seg en verdiku-
pong hjem som de kan ta med til sitt 
lokale idrettslag. Der kan de bruke 

kupongen til å starte opp i den aktiviteten 
de ønsker, og Coop dekker kostnadene ved 
å delta i 2018 og 2019. 

Flere har kommet inn i aktivitet
Idrettshøsten er i gang og prosjektleder 
i Røde Kors Konstantinos Skenteris, kan 
fortelle at flere allerede benytter seg av 
tilbudet. 

– Idrettsklubber over hele landet mel-
der at barna skal starte med fotball, hånd-
ball, taekwondo, dansing, turning, klatring 

og til og med bueskyting. De aller fleste 
henvendelser vi har fått om ordningen har 
handlet om svømming. Mange barn har 
lyst til å lære å svømme, og flere foreldre 
ønsker dette for barna, sier han.

Alle barn som skal på Ferie for alle i høst 
og i juleferien vil også få muligheten til å bli 
med i ordningen. – Ferie for alle gir et pus-
terom fra hverdagen, men nå sikrer vi også 
at barna får videre oppfølging når de reiser 
hjem og hverdagen starter igjen, forteller 
prosjektlederen.

Idretten er en viktig integreringsarena
Coop og Røde Kors har funnet felles inklu-
deringsarena i prosjektet gjennom Coops 
engasjement for breddeidretten og Røde 
Kors sitt arbeid med unge i sårbare livssi-
tuasjoner. 

– Idretten er også en av de største 
inkluderingsarenaene vi har, og prosjektet 
gjennomføres i tett dialog med Idrettsfor-
bundet, legger han til. 

Prosjektet finansieres gjennom salg fra 
Coops serie med økologiske varer, Änglam-
ark. For hvert Änglamark-produkt som blir 
solgt setter Coop av en andel av beløpet til 
prosjektet. Coop tar ikke påslag i prisen på 
produktene.   

Startet dugnad med Coop

Gir flere barn en sjanse
I samarbeid med Coop har Røde Kors i sommer gitt 1700 barn 
fra familier med vedvarende lavinntekt mulighet til å starte 
med organisert idrett på lik linje med sine jevnaldrende. 

Samarbeid med næringslivet
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Smartere bistand 

Lettere å redde liv når 
krisen rammer Filippinene
Teknologi kan være med på å gjøre humanitær bistand smartere 
og mer effektiv og bidra til FNs bærekraftsmål. Røde Kors sitt 
samarbeid med DNV GL viser dette i praksis. 

Forebygger 
katastrofer: Frivillige 
fra Filippinsk Røde Kors 
bruker teknologiske 
hjelpemidler i arbei-
det for å forebygge 
katastrofer i utsatte 
lokalsamfunn.

nOLes mer og se film 
om samarbeidet på 
rodekors.no/næringslivE 

t av arrangementene til Røde Kors un-
der Arendalsuka var  «Teknologi som 
endrer verden». Røde Kors-huset var 
helt fullt da utviklingsminister Nikolai 
Astrup, Tore Tennøe (direktør i Tekno-

logirådet), og ordstyrer Eva Bratholm holdt 
innlegg og samtalte om temaet.

Astrup understreket viktigheten av og be-
hovet for partnerskap mellom humanitær 
sektor og næringslivet, slik det også påpekes 
i et av bærekraftsmålene. Partnerskapet 
mellom DNV GL og Røde Kors er et eksem-
pel på akkurat dette.

Pilotprosjektet «Digitalisering av katastro-

fehåndtering» er et samarbeid mellom Filip-
pinsk Røde Kors, Røde Kors i Norge og DNV 
GL. DNV GL bidrar med kompetanse innen 
digitalisering og geografisk framstilling av 
relevant risikoinformasjon.

Dette dataverktøyet vil forhåpentligvis øke 
lokalsamfunns robusthet og overlevelsesrate 
gjennom lett tilgjengelig informasjon både 
før, under og etter katastrofer, sier Bente 
Pretlove, programdirektør i DNV GL.

Prosjektet bidrar i tillegg til bygging av 
bærekraftige byer og samfunn og å redusere 
klimakonsekvenser nedfelt i FNs bære-
kraftsmål.
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Takk for at du er 
medlem, du bidrar 
til å hjelpe mennesker 
som trenger det 
i ditt nærmiljø


