
 

KORS PÅ HALSEN
Røde Kors’ samtaletilbud for barn og ungdom

Årsrapport 2012

 Jeg er så forelska, og i dag fikk jeg vite at hun er 
interessert i meg også! Jeg er så glad at jeg bare  
måtte fortelle det til noen!

Når mamma spør hva jeg vil bli når jeg blir stor svarer jeg  
alltid popstjerne. Men da sier hun at det ikke går.  
Hvorfor ikke? Hun sier jo at jeg kan bli hva jeg vil!

Venninna mi slanker seg hele tiden.  

Hvordan kan jeg si til henne at det ikke  

er bra, sånn at hun forstår det?



04  Informasjon om tjenesten
 Røde Kors har som mål å bidra til trygge oppveksts- 
 vilkår for barn i Norge, og da med særlig fokus på  
 barn og unge i vanskelige livssituasjoner.

06  statIstIkk
 Tall og tendenser i 2012.
 

08  ensomhet kjenner Ingen alder
 «Jeg har ingen venner og i friminuttene sitter jeg  
 helt alene».

10 enda bedre med gode samarbeIds- 
 partnere
 Dyktige samarbeidspartnere er viktig for at vi kan  
 gjøre en god jobb for barn og unge.  
 

12  kors på halsen sett med ungdoms  
 øyne 
 I ett år har Tamanna og resten av de ni andre   
 ungdommene i Ekspertpanelet vært rådgivere  
 for Kors på halsen.

14   røde kors-prInsIppene 
 Kors på halsen omfattes av Røde Kors sitt verdi- 
 grunnlag, som innebærer medmenneskelighet  
 overfor alle mennesker uansett bakgrunn.

16  hvordan blI frIvIllIg hos oss? 
 For å bli frivillig i Kors på halsen trenger man en  
 interesse for å støtte og hjelpe barn og unge. 

Innhold

I 2012 besvarte frivillige i Kors på halsen totalt 
21.500 henvendelser. Vi følger trenden til andre 
samtaletilbud for barn i Europa: kontakten pr. telefon 
går ned, mens chatdialogen øker. I tillegg foregår 
flere av de alvorlige samtalene på chat. Det kan med 
andre ord synes lettere å ta opp de tunge tingene 
på mail og chat, fremfor på telefon. Hver chat hos 
oss tok i 2012 omlag en halv time, og de vanligste 
temaene var knyttet til psykisk helse. Siden chatten 
er så populær, har vi økt åpningstidene. Nå har vi 
åpent fire av fem hverdager, og jobber med å utvide 
åpningstidene ytterligere.

Gjennomsnittlig samtaletid på telefon økte gradvis 
gjennom 2012. På telefon snakket vi om alt mellom 
himmel og jord, fra vitser og sang til alvorlige temaer 
som ensomhet og selvmordstanker.

150 frivillige har gjennom året snakket med barn og 
ungdom om alt det de måtte ha på hjertet av stort 
og smått. Det som er viktig for barna, er viktig for oss.  
Noen trenger en trygg voksen som mest lytter, mens 
andre vil ha en trygg samtalepartner som hjelper 
dem med å finne gode løsninger. Alle barna er like 
betydningsfulle for oss, og alle barna skal oppfatte 
at vi er en god samtalepartner – slik at vi oppfyller 

artikkel 12 i barnekonvensjonen (alle barn skal føle 
seg sett og hørt).  

Frivillige er selve bærebjelken i Kors på halsen. 
De frivillige har bidratt til å holde tjenesten åpen 
i hverdagen, også når dette har sammenfalt med 
helligdager. Vi har dessuten gjennomført fire 
grunnkurs i 2012 og har nå på plass 50 nye, engasjerte 
og motiverte frivillige. Den uvurderlige innsatsen og 
det gode samarbeidet frivillige imellom, kombinert 
med fokus på opplæring og veiledning, løfter vårt 
faglige nivå. 

Kors på halsen er et lavterskeltilbud. Barna trenger 
ikke å bestille time eller å ha henvisning fra 
helsesøster eller fastlege, og ingen stiller spørsmål 
ved barnets tema. Det som er viktig for dem i dag  
– akkurat nå – skal få plass i samtalen. Kors på halsen 
er et helt unikt tilbud med full fokus på møtet  
mellom den frivillige og barnet.

             

Forord

Åsne Havnelid  
Generalsekretær, Norges Røde Kors

2012 var et år fylt av store og små 
begivenheter for Kors på halsen.  
Vi jobbet blant annet med digital 
mobbing og besøkte i den sammen-
heng 100 skoler med kampanjen  
Bruk Hue.  I julen hadde vi en kampanje 
mot ensomhet, noe som er et svært 
viktig tema for oss. Så mye som en av 
tre 8–19-åringer er ofte, eller av og til, 
plaget av ensomhet.
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Kors på halsen er en støttespiller 
i barn og ungdoms hverdag.  
Vi ønsker å styrke barn og 

unges selvfølelse ved å være trygge 
voksne som har tid til å lytte og mot 
til å gå inn i de vanskelige samtalene. 
Målet vårt er at de som kontakter 
oss skal få støtte og bli sett, og at de 
som har behov for det får hjelp til å 
forandre en vanskelig livssituasjon. 

nulltelinjetjeneste
Kors på halsen er et lavterskeltilbud 
der barn og ungdom opp til 18 år får 
mulighet til å snakke med en voksen, 
helt anonymt og helt gratis. Det er 
den unge som bestemmer hva de vil 
snakke om. I møte med Røde Kors kan 
målgruppen fortelle om og reflektere 
over sin egen situasjon. Vi informerer 
også om hvilke rettigheter de som 
kontakter oss har og hvilke muligheter 
som finnes innenfor det offentlige 
hjelpeapparatet.  

Det viktigste våre frivillige bidrar 
med er å være til stede og ta imot 
det som er vanskelig. På telefonen 
læres de frivillige opp til å være der 
innringer er – lenge nok til at den 
som ringer tør stole på at vakten 
tåler å høre hvordan han eller hun 
faktisk har det. Det å lytte med et 
trent øre er avgjørende. De frivillige 

som svarer på chat og mail må lære å 
«lytte» gjennom skrift og å møte den 
som skriver inn på en empatisk måte. 
Viktige stikkord, både på telefon og 
nett, er å bekrefte og støtte den som 
tar kontakt. 

Når det gjelder henvendelser om 
vanskelige temaer og problemer, er 
ofte vår funksjon å være en første-
instans. I slike samtaler forsøker vi å 
motivere barna til å ta kontakt med 
personer som de har tillit til i sitt 
nærmeste nettverk, eller til å snakke 
med lærer, helsesøster, lege eller 
andre voksne. Vi har et godt samar-
beid med hjelpeapparatet når det 
er nødvendig å gripe inn ved akutte 
situasjoner, eller når barnet selv 
oppgir sin anonymitet.  
 
Alle som ringer, sender mail eller 
chatter med oss er garantert anony-
mitet. De frivillige som besvarer 
telefonene kan ikke se nummeret det 
ringes fra, og ingen henvendelser til 
telefonen registreres på fakturaen fra 
telefonoperatøren. På mail oppretter 
barna en anonym konto, og på chat 
bruker de kallenavn.  

frivillige er bærebjelken
Frivillighet er et av de sju grunn- 
prinsippene til Røde Kors. Hele 

organisasjonen er tuftet på den 
fantastiske innsatsen de frivillige gjør.  
Ved utgangen av 2012 var det 
omtrent 150 frivillige knyttet til Kors 
på halsen. De er i alderen 22 til 70 år, 
og med et vell av ulike livserfaringer 
og kunnskap. En frivillig tar vakter 
på telefon, mail eller chat minst to 
ganger i måneden. I løpet av året er 
det lagt ned minst 8000 timer frivillig 
arbeid på Kors på halsen. Det tilsvarer 
mer enn fem fulltidsstillinger. 

De frivillige tilbys flere temakvelder 
i året. Der får de anledning til å 
øke kompetansen sin innenfor de 
viktigste temaene de møter på Kors 
på halsen. I 2012 handlet det om 

•	Barns	rettigheter
•	Seksuelle	overgrep
•	Improvisasjon	og	kommunikasjon
•	Ungdomspanelets	ekspertråd 

Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra 
barn og ungdom om at det betyr 
mye at dem de snakker med gjør det 
av egen fri vilje, uten å få betalt for 
det, kun basert på et oppriktig ønske 
om å være tilstede. Hadde det ikke 
vært for innsatsen de frivillige legger 
ned, kunne vi ikke ha tilbudt  
«den gode samtalen». 

•	Telefon	800	333	21	er	åpen	alle	hverdager	fra	 
 kl. 14–20,  også høytids- og helligdager

•	Chatten	er	åpen	mandag	–	torsdag	kl.	17–20

•	Mail	besvares	innen	48–72	timer

•	I	diskusjonsforumet	publiseres	nye	innlegg	i	løpet	 
 av 24 timer

•	Røde	Kors	er	en	beredskapsorganisasjon,	og	 
 Kors på halsen utvider åpningstidene når det  
 oppstår spesielle behov. 

åpnIngstIder rammer for arbeIdet vårt

•	Vi	er	anonyme	og	de	som	kontakter	oss	er	anonyme 

•	Vi	er	trygge,	ansvarlige	voksne 

•	Vi	møter	barn	og	ungdom	der	de	er 

•	Vi	er	ikke	terapeuter,	eksperter,	oppdragere	eller	 
 kompiser 

•	Vi	formidler	ikke	private,	religiøse	eller	politiske	syn 

•	Barna	snakker	med	Kors	på	halsen	som	tjeneste,	 
 ikke med én bestemt frivillig

InFormasjon om tjenesten

Røde Kors har som mål å bidra til trygge oppvekstsvilkår for barn i Norge, og da 
med særlig fokus på barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Kors på halsen er 

Røde Kors sitt landsdekkende samtaletilbud for barn og ungdom.  
Vi er tilgjengelige på telefon, chat og mail.

KoRS PÅ HAlSEN - ÅRSRAPPoRT 2012
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I 2012 besvarte de FrIvIllIge I Kors på halsen  
21.500 henvendelser! 

røde kors-telefonen 800 333 21 

•	 18	624	besvarte	anrop
•	 6857	lengre,	statistikkførte	telefonsamtaler
 
korspahalsen.no 

•	 2282	innlegg	publisert	i	debattforum	hvor	ung	støtter	ung
•	 1033	anonyme	e-post	besvart
•	 1696	dialoger	via	chat
•	 Treff	på	siden	125	463	med	404	689	sidevisninger.		
•	 Hver	bruker	er	inne	på	siden	gjennomsnittlig	6	min	53	sekunder	hver	gang

tall og tendenser I 2012 
Frivillige på Kors på halsen har sittet i samtaler med barn og ungdom i over 2400 timer  
på telefon og chat. I tillegg har de brukt 650 timer til å svare på personlig e-post. 

Krisepregete henvendelser handler om mer alvorlige situasjoner og samtaler.  
Eksempler på dette kan være barn som forteller om vold i hjemmet eller om  
sine selvmordstanker.

de  vanlIgste temaene på:  

TElEFoN HENVENdElSER cHaT  HENVENdElSER  maIl  HENVENdElSER

Fritid	 33	%	 	 Psykiske	helse	 25	%		 Psykiske	helse		 21	%

Seksualitet	 15	%	 	 Seksualitet		 10%	 Seksualitet		 11%	 		

Kropp	 12	%	 	 Relasjoner	 14	%	 Relasjoner	 18	%

Følelser	 10	%	 	 Følelser	 11	%	 Kropp		 15	%

Krisepregete		 2	%	 	 Krisepregete	 11	%	 Krisepregete	 9	%

Jenter	 	 	 52	%	 	 86	%		 85,5	%

Gutter	 	 	 46	%	(2	%	uviss)				 	 14	%	 14,5	%

   HENVENdElSENS KaRaKTER TElEFoN  cHaT   maIl

kjønnsfordelIng:  
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En undersøkelse gjort av IPSoS 
og Norges Røde Kors første 
halvdel av 2012 viser at ensom-

het er mer utbredt blant unge enn i 
noen andre aldersgrupper. Kors på 
halsen får mange henvendelser fra 
barn og unge som synes det er vondt 
å føle seg alene.  

Ensomheten kommer i mange 
former. Fra jenta som ikke har noen 
venner i det hele tatt til gutten som 
føler at han har mange rundt seg, 
men at ingen virkelig forstår ham.  
I perioden september – oktober har 
23	prosent	av	alle	samtalene	til	 
Kors på halsen dreid seg om følelser 
av ensomhet. 

ofte møter vi unge som vender 
pekefingeren mot seg selv når de 
skal forklare de vanskelige følelsene.  
«Hva er galt med meg?» «Hvorfor vil 
ingen være venner med meg?»  

«Jeg er så stygg og feit at det er ikke 
rart at ingen ber meg med på noe».  
 
Dette stemmer godt overens med 
funn fra undersøkelsen til IPSoS og 
Røde Kors der de unge svarer at det 
er usikkerhet og redsel som gjør at 
de føler seg ensomme.  

Chat som medium for den  
vanskelige samtalen
I Medietilsynets landsomfattende 
undersøkelse om barn og medier 
som ble lansert i september 2012, 
oppgir 51 prosent av alle spurte 
9-16	åringer	at	de	bruker	ulike	
chatteprogrammer ofte. At chat er 
et populært medium vises også i 
det stadig økende antall henven-
delser Kors på halsen får. Som et 
ansiktløst og stemmeløst medium 
har chat klare begrensninger. Det 
er for eksempel umulig å være helt 
sikker på tilstanden til personen i 

den andre enden. Imidlertid åpner 
begrensningene også for muligheter. 
Fraværet av stemme, blikkontakt og 
kroppsspråk gir samtalen en helt 
annen karakter. Dialogen blir mer 
konkret. Når barnet i tillegg vet at 
hun er anonym i møte med Kors på 
halsen åpner det opp for å snakke 
fritt om vanskelige temaer. I en verden 
der unge selv har ansvar for å danne 
egen identitet, og det sosiale aspektet 
er en tydelig statusmerking, er det å 
være ensom veldig stigmatiserende. 
Da er det fint å kunne snakke om det 
gjennom tastaturet.  

kors på halsen gir tommelen opp 
til røde kors ungdom
På Sentral Ungdomskonferanse 2012 
vedtok Røde Kors Ungdom å ha 
en ettårig kampanje med fokus på 
ensomhet blant unge. Ett av målene 
med kampanjen er å oppfordre til 
større åpenhet rundt ensomhet for 

TEKST: ANETTE MARIE BRøTHER BøRRESEN

De andre på skolen snakker mye sammen på FB og Skype,  

mens ingen har lagt til meg eller vil snakke med meg.  

Hva skal jeg gjøre? 
Føler at de andre holder meg utenfor.  
Blir veldig lei meg. 

å motvirke stigmatisering. Håpet er 
at det vil føles mindre sårt å kjenne 
på ensomhetsfølelsen hvis vi vet 
at dette er en følelse de aller fleste 
har i blant. Kors på halsen gir Røde 
Kors Ungdom tommelen opp for sitt 
viktige fokus. På diskusjonsforumet 
vårt, der unge svarer hverandre, ser vi 
nemlig at stigmaet rundt ensomhet 
blir mindre når unge er åpne seg i 

mellom om problemene sine.  Da får 
de støtte av andre som har opplevd 
å slite med liknende følelser, og det 
oppstår et fellesskap. 

ensomheten tar ikke ferie
Budskapet for Røde Kors Ungdoms 
julekampanje var «Ensomheten tar 
ikke juleferie» og fokuserte blant 
annet på Kors på halsen. Av erfaring 

visste vi at høytiden kan være en 
vanskelig tid. Helsestasjoner, psykolo-
ger og resten av støtteapparatet tar 
ferie, mens de vanskelige følelsene 
ikke gjør det. Kors på halsen holder 
åpent kl 14-18 på alle ukedager, året 
rundt. Det inkluderer også helligdagene 
i jula, påsken, pinsen og i feriene.

ensomhet Kjenner Ingen alder   

«Jeg har ingen venner og i friminuttene sitter jeg helt alene.  
Når jeg er hjemme så sover jeg bare. Hva annet skal jeg gjøre, jeg har jo  

ingen å være sammen med», forteller en jente i en mail til Kors på halsen. I høst  
har Røde Kors’ nasjonale samtaletilbud for barn og ungdom hatt mange  

henvendelser fra unge som føler seg ensomme. For den som sliter kan det å snakke 
med noen gjennom tastaturet være et skritt på veien til å få det bedre.   
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For barn og unge er skillet  
mellom den digitale og den  
virkelige verden neste borte. 

Store følelser og hendelser som 
oppstår i den ene verden blir 
automatisk med over i den andre.  
Kors på halsen er hjelpelinje for 
trygg bruk, som innebærer at vi også 
har fokus på digitale problemstill-
inger – i tillegg til å være en generell 

samtaletjeneste. Arbeidet vi gjør 
som hjelpelinje inngår i et samarbeid 
med Medie-tilsynet, som er nasjonal 
koordinator for arbeid med trygg 
bruk av digitale medier for barn 
og unge.  Som norsk hjelpelinje for 
trygg nettbruk har Kors på halsen 
vært i samtale med mange barn og 
unge  om livet på nett, som er like 
mangfoldig som livet ellers. Mange 

har opplevd gledene på nett gjennom 
å ha fått venner og kjæreste online, 
eller å ha fått positive kommentarer 
på noe de har lagt ut på sosiale medier. 
Andre har i møte med oss fortalt om 
komplekse digitale problemstillinger, 
som digital mobbing og redsel 
tilknyttet bilder som har kommet på 
avveie. 

enda bedre med gode samarbeIdspartnere  

•	Nasjonal	hjelpelinje	for	Trygg	bruk		
 ble opprettet som et prosjekt  
 i 2010 

•	Som	hjelpelinje	svarer	
 Kors på halsen på henvendelser  
 relatert til den digitale verden 

•	Et	samarbeid	med	Medietilsynet,		
 som er nasjonalt koordinator for  
 arbeid med trygg bruk av digitale  
 medier for barn og unge 

•	Internasjonalt	er	Trygg	bruk	del		
 av EUs Safer Internet Programme 

•	Sammen	med	30	andre	 
 europeiske land mottar prosjek- 
 tene finansiell støtte for å drive  
 nasjonalt arbeid

kors på halsen som  
nasjonal hjelpelInje  

for trygg bruk

Gjennom det europeiske Trygg bruk- 
nettverket og samarbeidet med 
Medietilsynet henter Kors på halsen 
inspirasjon og lærdom.  Sammen 
med Medietilsynet har vi i 2012 
vært vertskap for et internasjonalt 
samarbeidsmøte, i tillegg til å ha 
deltatt på seminarer for å bedre vår 
rolle som hjelpelinje. Vår ungdom-
sekspert Tamanna ble valgt ut som 
en av få ungdommer til å sitte i Trygg 
bruks europeiske ungdomspanel, 
på bakgrunn av hennes innsats som 
ungdomsråd-giver på Safer Internet 
Forum i Brüssel i oktober. 

bruker fortsatt hue
Bruk Hue er Norges største kampanje 
mot digital mobbing. Kampanjen er 
et samarbeid mellom Kors på halsen, 
Telenor, Medietilsynet og Barnevakten, 
og	siden	oppstart	høsten	2009	har	

Bruk	Hue	besøkt	over	350	skoler.	
Kampanjen er fortsatt kjempepopulær  
og i hele 2012 har ungdomsskole-
elever, lærere og foreldre lært mer 
om digital mobbing og hvor de kan 
henvende seg for å få hjelp.  
Bruk	Hue	skal	bli	enda	bedre	i	2013,	
med lansering av Bruk Hue-app og et 
økt fokus på å nå ut til voksne  
profesjonelle som jobber med barn 
og unge. Vi gleder oss til å ta det 
gode samarbeidet videre.

I tillegg til at vi samarbeider om 
Bruk hue-kampanjen er Telenor en 
verdifull partner som bidrar med  
midler til markedsføring  og til å 
drifte tjenesten. 

flere å spille på
26.	november	gikk	startskuddet	for	
KappAhls julekampanje som samlet 

inn penger til Kors på halsen.  
I KappAhl-butikkene over det ganske 
land ble det solgt kule pysjamaser og 
søte tøfler, der 25 kroner per solgte 
produkt gikk til Kors på halsen.  

på libresse sine nettforum er 
kropp og seksualitet store tema 
En helsesøster svarer på spørsmål, 
men de henviser ofte til Kors på 
halsen ved alvorlige henvendelser. 
Derfor var det gøy at libresse ønsket 
å skape noe positivt for jenter gjennom 
en julekampanje for Kors på halsen. 
Jentene ble oppfordret til å vise 
støtte til andre jenter og ungdommer 
ved å poste et hjertebilde på Instagram,  
og merke det med hashtagen 
#sistersbyheart. Bildene ble samlet til 
en stor mosaikk og hvert bilde bidro 
med kr 5 til Kors på halsen.

dyktige samarbeidspartnere er viktig for at vi kan gjøre en god jobb for barn og unge.  
I 2012 forsterket vi samarbeidet med både medietilsynet og Telenor.  

Vi fikk også nye bidragsytere gjennom Kappahl og libresse.

Pia Kristine Lang fra Medietilsynet og Marianne Børke fra Kors på halsen på Østlandsk lærerstevne.

Ole R. Vestøyl fra Bruk Hue turnerer rundt på skoler og forteller om digital mobbing.

TEKST: HEIDI MARIE ENGElSÅSTRø oG ANETTE MARIE BRøTHER BøRRESEN
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ungdomsperspektiv 
– Da jeg hørte at Kors på halsen 
skulle starte en ekspertgruppe 
bestående av ungdommer tenkte 
jeg: Så smart, sier Didar Fares (15 år)  
i Ekspertpanelet.  

– Kors på halsen er til for oss og vi er 
jo eksperter på oss, siden vi selv er 
ungdommer, sier han. 

Ungdommene har gitt Kors på halsen  
tilbakemeldinger og råd om alt fra  
markedsføring av tjenesten til 
hvordan man bør kommunisere med 
barn og unge.
 

Én av tilbakemeldingene er at altfor 
få kjenner til Kors på halsen. Av de 
ti ungdomsekspertene var det bare 
et par stykker som hadde hørt om 
Røde Kors-tilbudet før de ble med i 
Ekspertpanelet.  

Det er synd at ikke flere har hørt om 
Kors på halsen, synes ungdommene. 
De tror det kunne hjulpet mange. 

har glemt
På Kors på halsen er man opptatt av 
å kommunisere på de unges premisser, 
men noen ganger kan det være godt 
å få en påminnelse på hvordan barn 
og unge tenker.  

I november 2012 arrangerte derfor 
Ekspertpanelet en temakveld for de 
frivillige i Kors på halsen, hvor de reflek-
terte rundt det å være ungdom i 2012.  

– Det har vært utrolig lærerikt å 
jobbe med ekspertpanelet. Man 
tror at man husker hvordan det er å 
være ungdom, men så innser man at 
man kanskje ikke gjør det likevel, sier 
Sarah McSeveny-Åril. Hun er frivillig 
i Kors på halsen og har jobbet med 
Ekspertpanelet fra starten av. 
Sarah påpeker at det er noe helt 
annet å ha ansikt-til-ansikt-kontakt 
med ungdommer enn å snakke med 
dem på telefon eller via en datamaskin. 

Kors på halsen sett  
med ungdoms øyne   
– Noe av det beste med ekspertpanelet er at jeg får  
muligheten til å bidra til endringer og forbedringer i 
Kors på halsen, sier Tamanna agnihotri (15 år). 

I ett år har Tamanna og resten av de ni andre ungdommene 
i Ekspertpanelet vært rådgivere for Kors på halsen   

TEKST: KRISTINE UGSTAD 

fakta om ekspertpanelet

•	Ekspertpanelet	ble	grunnlagt		
 med bakgrunn i Barnekonvens- 
 jonens artikkel 12, som stadfester  
 retten til å si sin mening og til å  
 bli hørt 

•	Panelet	består	av	10-15	ungdom	
 mer mellom 14 og 17 år 

•	Ungdommene	er	bosatt	i	Oslo	 
 og Akershus
 

•	Startet	opp	i	januar	2012	og		
 møttes seks ganger i løpet av året 

•	Panelet	gir	råd	til	tjenesten	om		
 hvordan de kan bli bedre 

•	 I	2012	var	markedsføring	og	 
 kommunikasjon deres hovedfokus

– Vi er veldig fornøyd med Ekspert-
panelet og lurer på hvorfor vi ikke 
har gjort dette før, sier tidligere leder 
for Kors på halsen, Marianne Børke. 
Hun forsikrer at de kommer til å fort-
sette å involvere ungdomseksperter 
i Kors på halsen, og håper at de i 
fremtiden kan få hjelp av ungdom-
mer fra hele landet.  

Kors på halsen drives av Norges Røde 
Kors og tjenesten bygger på FNs 
Barnekonvensjon Artikkel 12, som 
sier at alle barn har rett til å uttrykke 
sin mening, og å få den respektert i 
spørsmål som angår dem. 

Ekspertene Didar Fares og Melinda Tran holdt foredrag for frivillige på Kors på halsen. Ekspertene møtes for første gang.
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humanItet
Vi er her for barn og unge som trenger en voksen å dele 
sine innerste tanker med, sine frustrasjoner, seire og  
nederlag. Vi vil møte disse med omtanke. Vi ønsker å gi 
håp, hjelp og støtte til barn og unge slik at de selv kan 
gjøre noe med sin egen situasjon.

upartIskhet
Vi er alltid på kontaktsøkers parti. Det er henne vi lytter 
til og bekrefter. Vi skiller ikke mellom sinte, glade, uten-
landske eller norske barn. Vi møter alle som om det var 
for første gang, med et åpent, interessert og fordomsfritt 
sinn. 

nøytralItet
Vi er verken religiøse eller politiske på noen som helst 
måte, og formidler ikke våre personlige meninger om 
disse temaene. Vårt fokus er den kontaktsøkende og 
dennes behov.

uavhengIghet
Røde Kors er en uavhengig organisasjon og er ikke for- 
pliktet av annet enn våre egne prinsipper og Norgeslover. 
Dette gjør oss ekstra godt i stand til å være nøytrale og 
opptre upartisk i møtet med barnet.

frIvIllIghet
Vårt frivillige engasjement gjør at vi kan møte barn og 
unge med en helt spesiell integritet. Vi gjør dette fordi 
vi har lyst og fordi vi synes det er så viktig at vi vil bruke 
fritiden vår på dette. Dette gjør oss til et unikt supple-
ment til det profesjonelle hjelpeapparatet.

enhet
Det er bare ett Røde Kors. Selv om vi er mange frivillige, 
er vi frivillige i det samme Røde Kors. Utad skal vi opp-
fattes som en enhet. Derfor er det viktig at vi alle forstår 
Røde Korsprinsippene og hva de krever av oss.

unIversalItet
Røde Kors-bevegelsen finnes over hele verden, og alle 
nasjonalforeninger bygger på de samme prinsippene. 
Noen barn og unge har erfaringer med Røde Kors som 
gode hjelpere i et annet land. Vi må møte disse med det 
samme verdigrunnlaget.

Kors på halsen
FølgER RødE KoRS-pRINSIppENE 

Kors på halsen omfattes av Røde 
Kors sitt verdigrunnlag, som inne-
bærer medmenneskelighet overfor 
alle mennesker uansett bakgrunn. 
dette er formulert som sju prinsipper: 
Humanitet, upartiskhet, nøytralitet, 
uavhengighet, frivillighet, enhet og 
universalitet.  

Vi i Kors på halsen jobber for at dette 
skal ligge til grunn for hver enkelt 
samtale vi har med barn og unge, 
uansett om det skjer på nett eller 
telefon.  
 
Vi har formulert det på følgende 
måte:

Diktene er hentet fra «Det kreative hjørnet» på diskusjonsforumet til Kors på halsen.

14 KoRS PÅ HAlSEN - ÅRSRAPPoRT 2012

Hei, Stopp litt,  
les meg. :) 
HEI DU....... Ja DUU!!! :D

Du som sitter der ved 

pc”en og leser dette!!!

:D SMIIIIIIL..... :D

Du er VAKKER......!!!!!!

Jentef97

Jeg føler... 
Jeg føler meg forlatt
Jeg føler meg alene
Jeg føler meg glemt, 
glemt av alle
Jeg føler meg til overs
Jeg føler meg trist
Jeg føler meg sviktet
Jeg føler meg uelsket 
krizzy3

Elefanter 
Når elefantene sloss, lider gresset...
pippi
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på Kors på halsen tror vi på at 
barna har ressurser til å finne 
egne løsninger. Den frivillige 

skal være en trygg voksen som lytter 
med åpenhet, genuin nysgjerrighet og 
respekt, uansett om det er på telefon, 
chat eller mail. Ved at den frivillige lytter 
aktivt og er til stede i samtalen, kan 
han eller hun være med og skape en 
forskjell for barnet. Noen får høre om 
oss gjennom infomøtene til oslo Røde 
Kors, eller blir tipset gjennom kjente 

som allerede er frivillige. Det hender 
også at det kommer personer som selv 
ringte inn til Kors på halsen som barn, 
og som husker oss fra den gangen. 

Når noen har meldt interesse, tar en av 
våre koordinatorer kontakt. Vi ber om 
å få vite litt mer om vedkommende, 
hva slags erfaring og interesser som 
motiverer for å jobbe hos oss, både 
skriftlig og i et intervju. Alle må levere 
taushetserklæring og politiattest.

godt forberedt til vakt
Alle	frivillige	må	gjennomføre	30	timers 
 opplæring i kommunikasjon, samtale-
metodikk og rådgivning. Den frivillige 
får mange verktøy for å kunne gjennom- 
føre en god samtale, uansett tema. 
opplæringen gjennomføres med 
bakgrunn fra blant annet gestaltveiled-
ning og løsningsfokusert rådgivning. 
Etter gjennomført kurs skal alle ha en 
lyttevakt og en opplæringsvakt på 
telefon, samt opplæringsvakter på chat 
og mail. De erfarne frivillige veileder 
den ferske, for å sikre kvalitet og for å 
gi trygghet. Den frivillige er ikke utlært 
etter dette, for ingen samtaler er like. 
Våre frivillige må hele tiden øve seg på 
å lytte, være tilstede i samtalen eller 
mailen, og sammen med barnet finne 
de små stegene videre. 

De frivillige møter i god tid før vakt 
for å kunne forberede seg sammen til 

det som skal skje. Etter vakten er det 
også viktig å møtes for å snakke om 
og kunne legge bak seg det som har 
skjedd. Da kan vi også fange opp om 
det er noen frivillige som trenger å 
snakke mer om opplevelsene. 

mer enn samtaler
Det finnes ulike oppgaver for frivillige 
som ønsker å bidra. Noen blir vakt- 
ansvarlige, og tar ansvar for teamet 
som er på vakt. Andre jobber med 
markedsføring og kurs, og noen med 
ungdomspanelet vårt. Andre igjen 
arrangerer fester og andre sosiale 
tilstelninger for de frivillige. Vi trenger 
ambassadører i både innland og 
utland, og tar i mot all hjelp vi kan få 
for å gjøre tjenesten bedre.

Vi har erfart hvilken betydning det 
har at Kors på halsen har frivillige 
og gir dem kommunikasjons-kurser. 
Dette fører til at de har en ekstra 
faglig trygghet på at de kan møte 
barn og ungdom uansett hva de har 
på hjertet. Frivillige er ikke terapeuter 
eller eksperter, og det legger vi også 
vekt på. De er trygge voksne som går 
sammen med barnet i tykt og tynt for 
den lille timen eller halvtimen barnet 
er i kontakt med oss. Det handler om 
møter mellom mennesker, om trøst 
og støtte, om trygghet og om vekst 
og utvikling for begge sider av dialog-
kanalen. 

For å bli frivillig i Kors på halsen trenger man en interesse for å støtte og hjelpe barn 
og unge. alle hos oss gjennomfører omfattende kurs og opplæring.  

dette er viktig for at barn og ungdom skal bli møtt der de er. 

hvordan blI FrIvIllIg hos oss?

TEKST: ANE BJøRKNES 

Her er et lite glimt fra jula 
2012. En av dagene før 
jul hadde Kors på halsen 
besøk av president i  
Røde Kors, Svein mollekleiv, 
og to som skulle være  
frivillige på selve julaften.

IKKe alle barn  
gleder seg tIl jul 

I dagene før juleferien tar barn og 
unge over hele landet kontakt med 
Røde Kors for å forsikre seg om 
at samtaletilbudet Kors på halsen 
holder åpent i julen.  

– De trenger ikke nødvendigvis noen 
å snakke med, men de trenger å føle 
seg trygge på at det er en frivillig i 
andre enden om behovet skulle være 
der, sier president i Røde Kors,  
Sven Mollekleiv. 

Mellom ti til femten frivillige menn 
og kvinner fra Røde Kors sitter klare 
hver dag i jula. De frivillige får om-
fattende opplæring og veiledning til 
å svare de som har behov for noen å 
snakke med på telefon, mail og chat.

«de har ikke tid til meg»
For de frivillige oppleves det som 
spesielt viktig å være tilgjengelig 
som vanlig i julen.  

– Det viktigste for oss er at barn og 
unge skal vite at de blir hørt. Dette 
blir spesielt viktig i høytiden, hvor 

TEKST: THoMAS ANDRE SyVERTSEN,  
MEDIERÅDGIVER 

Jeg er så lei av å leke psykolog for alle som kommer til meg 

med sine problemer. Er så lei av å bekymre meg for alt og alle. 

Er i ferd med å bli uempatisk, hvis det er et ord, og det bryr 

meg ikke. Men utviklingen skremmer meg.

jeg er kjempe glad i familien min, men jeg er så dritt lei av at de er så strenge! 

4
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Jeg er en 13 år gammel jente. Jeg har en bestevenninne, og 

vi går i samme klasse. Men jeg har et problem. Hun er sykt 

selvdigg, og sier ting slik som “Jeg er best i ditten og datten”, 

og det er begynt å bli skikkelig irriterende.

.... jeg har ikke hatt venner med meg hjem siden 4de klasse og går nå i 9ende..... av og til vil jeg bare isolere meg på rommet mitt resten av livet mitt... jeg gråter nesten hver dag, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.... kan jeg fån noen råd?
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man ikke har den hverdagslige 
tilgangen til vennene på skolen, sier 
«Anna» som er helt ny som frivillig 
i Kors på halsen. Hun får støtte av 
«Karin» som har vært frivillig i  
Kors på halsen i to år. De skal begge 
ha vakt på selveste julaften.

– Julen er forbundet med familie og 
tradisjon. Vi tenker ikke så ofte på at 
høytiden også er et brudd i rutinen 
man har ellers i året. For mange kan 
dette bety mange ekstra dager uten 
noen å prate med, sier «Karin» som er 
frivillig i julen for tredje år på rad. 

– Jeg snakket med en ung gutt som 
var mellom 8 og 10 år. Han trengte 
noen å snakke med, selv om det var 
mange mennesker i bakgrunnen.  
«De har ikke tid til meg», var beskjeden 
jeg fikk av han. Jeg svarte at jeg 
hadde nok tid. «Det er det ikke så 
mange som har», svarte han tilbake, 
sier «Karin». 

Følelsen av å være ensom kan veie 
ekstra tungt i selskap med andre. 
Gjennom Kors på halsen får barna et 
holdepunkt hvor de kan ta kontakt 
på egne premisser. 

– Vi forsøker å kartlegge hva de selv 
ønsker og hvilke muligheter de har 
for å kunne prate med noen og få 
hjelp fra noen. Vi forsøker å gi barn 
og unge innspill på hvordan de 
selv kan jobbe seg gjennom sine 
utfordringer, sier «Karin». 

Ikke bare én gang 
Flere unge bruker Kors på halsen igjen 
og igjen, for å få støtte i en vanskelig 
periode. For noen barn og unge har 
Kors på halsen blitt et fast holdepunkt 
og noen som er der hver dag.  

– Det er flott at barn og ungdom har 
tillit til Røde Kors, og at de også  

kontakter oss i julen. Dette hadde 
vi ikke fått til uten de frivillige som 
gjør en kjempeviktig innsats, sier 
Mollekleiv. 

Han oppfordrer voksne til å faktisk 
bruke den ekstra tiden i høytiden til 
å sette av ekstra tid til barn og unge. 
 
– I julen har vi voksne mer tid og 
mulighet til å snakke med og lytte til 
barn og ungdom som vi har rundt 
oss. Det kan være et privilegium å få 
innblikk i de unges verden, og det 
betyr mye for dem at vi som voksne 
er tilstede og oppmerksomme, sier 
Mollekleiv.  
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