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NYE NETTSIDER

«

I 30 år har Kors på halsen svart på over 		
en million samtaler fra barn og unge, og
frivillige har brukt sin fritid på å snakke med
barna om alt mellom himmel og jord.

EN LANG REISE
Dette året har vært en
reise for Kors på halsen.
Et år hvor vi har sett både
bakover og fremover.
Bakover for å lære om
hvordan Kors på halsen
ble til og hvorfor vi jobber
slik vi gjør. Fremover for å
bli enda bedre.
I 2014 feiret Kors på halsen 30 år.
I 30 år har Kors på halsen svart på
over en million samtaler fra barn og
unge om det som er viktig for dem.
I 30 år har frivillige brukt sin fritid på
å snakke med barna om alt mellom
himmel og jord. I 30 år har
Kors på halsen utviklet seg for å
kunne være tilstede der barn og
unge er. Derfor snakker vi i dag
både på telefon, mail og chat.

KORS PÅ HALSEN
Postadresse: Oslo Røde Kors
Postboks 3 Grønland
0133 Oslo
E-post: post.korspahalsen@rodekors.no
Sentralbord Røde Kors: 05003

Derfor har vi et nettforum så unge kan
gi støtte og hjelp til hverandre. Derfor
har Kors på halsen et ungdomspanel,
«Ekspertpanelet», som forteller oss hva
vi gjør riktig og galt. Alt dette bidrar til å
gjøre tjenesten vår bedre.
Gjennom hele året har Kors på
halsen løftet 30-årsjubileet og feiret de
frivillige. Vi startet med en konferanse
som hadde fokus på seksualitet på
nett. Vi lanserte nye nettsider og en ny
reklamefilm om tjenesten som elever
ved Sandvika videregående skole laget
for oss. Vi deltok på mange arrangement
for å markedsføre tjenesten og fikk nye
gode samarbeidspartnere.
I 2014 har vi også sett fremover.
De unge er eksperter på eget liv, og
vet best hva de trenger og hvordan
de ønsker kontakten med voksne
skal være. I samråd med Ekspert-panelet besluttet vi at vi i fremtiden må gjøre
noe med åpningstidene og tilgjengeligheten vår. Sammen med ekspertene
har vi også sett på hvilken markedsføring som kan bidra til at alle barn og
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Telenor Norge, Erik Sundt, Guro Solberg,
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unge får vite om Kors på halsen. Vi
som jobber i Kors på halsen, både
frivillige og ansatte, er ikke redde for
å gå nye veier. Å være innovative er
noe som kjennetegner barn og unge i
dag, det ønsker Kors på halsen også
å være.
Som leder for Kors på halsen er
jeg stolt av alt arbeidet som gjøres
av både frivillige, kollegaer og
samarbeidspartnere. Sammen driver
vi tjenesten videre, og målet er et
attraktivt tilbud for barn og unge også
i fremtiden.

I begynnelsen av oktober ble nettsiden vår lansert i ny
drakt. Da ble den tilgjengelig også på mobil og nettbrett.
Med de nye nettsidene er innloggingen blitt sikrere, og det er enklere for
barna å lese temasider, gjøre søk, delta i forum og – ikke minst – ta kontakt
med Kors på halsen. Samtidig har våre frivillige fått en ny og enklere plattform
til å svare på henvendelser og føre statistikk.
Nettsidene ble utviklet med støtte fra Telenor, og underveis ble det
gjennomført flere workshops med ansatte, frivillige og ungdommer i
Ekspertpanelet vårt. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og de
fleste synes nettsiden har blitt finere og mer brukervennlig, og at det er blitt
enklere å kontakte oss.

INNHOLD
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TALL OG TENDENSER I 2014
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KORS PÅ HALSEN –
ET FELLES PROSJEKT

I 2014 besvarte frivillige på Kors
på halsen 13 183 henvendelser,
og snakket på telefon, chat og
mail i til sammen 10 934 timer.

Kors på halsen består av
130 frivillige som møter opp
på vakt annenhver uke, sju
timer i måneden.
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FULL FART PÅ MINIØYA
OG KIDSEXPO
Gjennom 2014 har Kors på
halsen møtt foreldre og barn,
støttespillere og samabeidspartnere på forskjellige
arrangementer.

Livet blir lettere når du har noen å
snakke med!
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Nelli Kongshaug
Leder i Kors på halsen
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Alle bildene unntatt redaksjonelle bilder, er kun
illustrasjoner og har ingen kobling til innholdet.
ISBN: 978-82-7250-102-9
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For snart ti år siden fikk Kors på halsen egne nettsider med mail og forum.
I 2014 lanserte vi versjon 3.0: Korspåhalsen.no i ny design og i en enda
mer brukervennlig løsning.

30 ÅR – OVER 1 MILLION
SAMTALER
I 30 år har Kors på halsen tatt i
mot over 1 million henvendelser
– først på telefon, så på mail og
til slutt på chat.

SAMARBEIDSPARTNERE OG
BIDRAGSYTERE
Kors på halsen er, som mange
andre Røde Kors-aktiviteter,
avhengig av eksterne bidragsytere.
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TALL OG TENDENSER I 2014

KORS PÅ HALSEN – ET FELLES PROSJEKT

I 2014 besvarte frivillige på Kors på halsen 13 183 henvendelser, og snakket på telefon, chat

Kors på halsen består av 130 frivillige som møter opp på vakt annenhver uke, sju timer i
måneden. Alle har gjennomført en omfattende grunnopplæring i kommunikasjon og
veiledning. Vi har et stort team av dyktige frivillige som ønsker å være der for dem som
trenger det – vi har et felles prosjekt!

og mail i til sammen 10 934 timer. Våre frivillige gir mer enn 6,4 årsverk av sin fritid for å
hjelpe barn og unge!
Etter oppstart av chat-tilbudet vårt i
2010, ser vi en endring i bruken av de
ulike kanalene til Kors på halsen.
I likhet med andre land i Europa velger
barn og unge i stadig større grad å
kommunisere skriftlig, enten på mail
eller chat. På to år har henvendelsene
på chat steget fra 8 % til 37,5 %.

DE ULIKE TEMAENE
På chat og mail ser vi at psykisk helse
fremdeles er temaet Kors på halsen får
flest henvendelser om. Her er depresjon,
selvskading og selvmordstanker de
vanligste underkategoriene. De unge

generelle spørsmål om sex, prevensjon
og graviditet/abort de unge snakket
mest om. Under fritid registreres det
oftest samtaler om kjedsomhet og
hobbyer.

forteller at det er lettere å snakke om
disse temaene på chat og mail, fordi de
føler seg mer anonyme enn på telefon.
Anonymiteten er svært viktig for de som
kontakter Kors på halsen, og bidrar til
trygghet, spesielt hvis man aldri tidligere
har snakket med noen om følelsene,
tankene og opplevelsene sine.
På telefon er fritid og seksualitet
temaene det snakkes mest om. Vi ser
en økning i henvendelser om sistnevnte
etter at SUSS-telefonen ble lagt ned,
og Kors på halsen vil i 2015 fokusere
på økt kunnskap blant frivillige om
ungdom og seksualitet. I 2014 var det

• Chatten er åpen alle hverdager
fra kl. 17–20.

• 7089 besvarte anrop på telefon
• Gjennomsnittlig samtaletid på telefon var
5 min 31 sek
• 4959 dialoger på chat
• 1135 anonyme mail besvart
• 1107 innlegg publisert i forum

• Mail besvares innen 48–72 timer.

Frivillige i Kors på halsen bruker over 6,4 årsverk av sin fritid på å snakke med barn
og unge om det som er viktig for dem.

2012

1135 besvarte mail

1033 besvarte mail

4959 samtaler på chat

1696 samtaler på chat

7089 samtaler på telefon

18 624 samtaler på telefon

MESTRING OG UTVIKLING

DE VANLIGSTE TEMAENE PÅ:
CHAT 		

TELEFON

Psykisk helse

24 %		

Psykiske helse

20 %

Fritid

Relasjoner

24 %		

Relasjoner

15 %

Seksualitet

9%

Følelser		 9 %		

Familie/hjem

12 %

Følelser

7%

Andre tema *

Andre tema *

53 %

Andre tema *

43 %		

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

ANTALL HENVENDELSER

2014

MAIL		

ÅPNINGSTIDER

11 %

73 %

*Andre tema er de resterende temaene hos Kors på halsen (totalt 14 hovedtema med underkategorier, som for eksempel
kropp/helse, mobbing/diskriminering, skole/arbeid og vold/overgrep).

Frivillige og ansatte i Kors på halsen
har ett oppdrag: å være trygge voksne
som kan lytte til det barna har på
hjertet. Det handler om å hjelpe med
å sortere vanskelige tanker og følelser,
styrke barnas handlekraft og å bidra til
håp for fremtiden. Spørsmålet er ofte
«Hva trenger dette barnet her og nå?».
Vi lærer mye om å kommunisere med
barn, men vi blir aldri utlært. Hver dag
dukker det opp nye problemstillinger
og utfordringer. Ingen samtaler er like.
På vakt støtter vi hverandre og
deler tanker og erfaringer. I samspill
blir nye perspektiver og tanker til. Når
vi sammen reflekterer over praksis,
utvikler vi oss selv. Da blir vi bedre
samtalepartnere for barna.

VAKTANSVARLIG – EN STØTTE PÅ VAKT
Kors på halsen har 15 frivillige vaktansvarlige som alle har et ekstra ansvar

for vaktgruppen. De er bindeleddet
mellom frivillige og ansatte. De snakker
med vaktene, veileder ved behov og gir
støtte under og etter tøffe og vanskelige
samtaler. De organiserer samarbeidet
og skaper teamfølelse. Alle trenger å
bli sett og hørt, og det skal være trygt
å spørre og få hjelp med det som er
vanskelig. Det er vi opptatt av i møte
med barna, og det er vi opptatt av i
møte med våre frivillige.

SAMMEN ER VI STERKERE
Hverdagen hos oss kan være skiftende
og uforutsigbar. Da er det viktig at vi er
fleksible og samarbeider. I løpet av en
vakt kan vi veksle mellom å svare på
telefon, mail eller chat, for å være der
barna er. Når vi jobber godt sammen,
møter vi også barna på en enda bedre
måte!

• Innlegg på forum (hvor ungdom
kan støtte hverandre) godkjennes
av Kors på halsen, og publiseres
løpende.
• Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, og Kors på halsen
utvider åpningstidene ved
spesielle behov.

RAMMER FOR VÅRT ARBEID
• Vi som svarer 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.
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FULL FART PÅ MINIØYA
OG KIDSEXPO

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.
Jente på forum

Gjennom 2014 har Kors på halsen møtt foreldre og barn,støttespillere og samarbeidspartnere på forskjellige arrangementer.
Etter at jeg fortalte at
onkelen min forgrep seg på
meg har hele familien blitt
splitta. Jeg føler det er
min feil.

Det er en hemmelighet
mellom mamma og
meg at hun slår
Gutt (14) på
telefon

Jente (17) på mail

Jeg har skrevet kjælighetsbrev til læreren min fordi
jeg var så redd for at hun
skulle slutte. Hun skulle ikke
slutte allikevel, men nå tør
jeg ikke å gå på skolen.
Gutt (15) på telefon

Jeg er forelska i tre
gutter. Jeg klarer ikke å
konsentrere meg på skolen
fordi jeg tenker på dem HELE
tiden. Hvordan skal jeg klare
å tenke mindre på dem

Helsesøstrene møter målgruppa vår
over hele landet, og er viktige videreformidlere av hva vi i Kors på halsens kan
tilby barn og unge. I april hadde vi stand
på den årlige Helsesøster-kongressen,
og målet var å vise fram hvilket viktig
supplement vi er for deres tjeneste.
Underveis hadde vi mange fine samtaler
og fikk delt ut masse materiell.
I mai deltok vi på Miniøya for å
promotere Kors på halsen for store og
små. I løpet av helga var hundrevis av
barn og foreldre innom teltet vårt for å
være med på førstehjelpskurs for barn
med dukken Henry, tegne tegninger om
vennskap og slå av en prat.
Engasjerte frivillige sørget for at alle ble
møtt med åpne armer og et smil.
I november var vi på KidsExpo på
Lillestrøm. «Tanketreet» dekket hele
bakveggen på standen vår, og på det
kunne barna teipe opp blader hvor de
fullførte setningen: «Jeg blir glad når…».
Tilsvarende konkurranse lå på de nye
nettsidene våre.

Til sammen besøkte nesten 18 000
barn og voksne KidsExpo, treet vårt
fikk rundt 350 «glade» blader og på
nettkonkurransen deltok 250 barn.

Førstehjelpskurs for barn på Miniøya:
Henry har kutta seg i fingeren. Hva gjør
han nå?

ET TRAVELT ÅR
FOR ENGASJERTE
EKSPERTER
Hensikten med Kors på
halsens ungdomspanel,
Ekspertpanelet, er at vi skal
utfordres på å være en
tjeneste så nær målgruppas
behov som mulig. Med et
panel bestående av 14
engasjerte ungdommer,
mener vi at vi er gode på
nettopp det.
I 2014 jobbet ekspertene med de
nye nettsidene til Kors på halsen,
både som leverandører av innhold
og som referansegruppe. Under
frivilligkonferansen «Hvordan
påvirker nett og mobil barn og
unges seksualitet?» stilte to av
ekspertene opp som deltakere i
en sofasamtale. Ungdommene har
også bidratt med sine perspektiv
på temaet vold, til temakveld for
frivillige. Som anonyme brukere
har de jevnlig testet chat, mail og
telefon, og gitt oss tilbakemelding
på sine brukeropplevelser. I tillegg
har panelet funnet relevante saker
og artikler for ungdom som vi har
postet på sosiale medier.

«

Jente (12) på mail

I løpet av året har
		 jeg blitt kjent med
noen utrolige herlige og
fantastiske mennesker.
Vi har løst oppgaver, tenkt
mye, blitt utfordret og mye
mer på morsomme måter».
Shashmin, 16 år
«Tanketreet» ble fylt opp av glade tanker under KidsExpo i november.
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30 ÅR – OVER 1 MILLION SAMTALER
I 30 år har Kors på halsen tatt i mot over en million henvendelser – først på telefon, så på mail
og til slutt på chat. Frivillige og ansatte har over tre tiår fulgt barn og unge gjennom mange
samfunnsendringer og store samfunnshendelser. Det akter vi å gjøre de neste 30 årene også.

Snakke eller skrive? Fortsatt vet de aller fleste at den lille datamaskinen de holder i hånda også kan brukes som telefon!
Plakat fra «gamle dager» og ny reklamefilm «Kors på halsen – ring oss!», laget av elever ved Sandvika videregående skole.

FRA PROSJEKT TIL EN TRYGG OG
TILSTEDEVÆRENDE SAMTALEPARTNER
I 1983 opprettet Norges Røde Kors en
prosjektgruppe som utredet behovet for
en norsk hjelpelinje for barn og unge.
Erfaringer ble innhentet fra hjelpeapparat
i Norge, og fra hjelpelinja i Sverige, kalt
BRIS. Konklusjonen var at behovet var
stort, og i august 1984 åpnet Barnas
Kontakttelefon for første gang sine linjer.
Det første halvåret løftet vi røret 380
ganger, og de som tok kontakt ønsket
som oftest bare å prate om løst og fast,
eller hadde spørsmål rundt skole og
pubertet.
Kors på halsen har gjennomført
mange driftsendringer i årenes løp.

Under navnet Barn og unges kontakttelefon var tjenesten organisert i alle
Røde Kors-distriktene. I 2005 fikk vi
nettsiden vår «Kors på halsen», og
tjenesten ble noe mer enn bare en
hjelpetelefon. Flere svarsteder ble lagt
ned over tid, og i 2009 ble Kors på
halsen sentralisert i Oslo, men fortsatt
som en landsdekkende tjeneste.

SAMFUNNSENDRINGER GIR NYE TEMAER
Gjennom 30 år har vi vært til stede
gjennom større og mindre samfunnsendringer. Fokus på kropp, pubertet og
seksualitet har i alle år tatt stor plass hos
ungdommen. På 80- og 90-tallet var
det hyppige samtaler om frykten for å

være homofil og skamfølelser tilknyttet
lyst. Åpenhet rundt seksualitet har skapt
andre typer henvendelser, som når
man er klar for å ha sex og hva slags
sex man burde ha. I dag ser vi også en
tendens til at de unge har behov for å
snakke om gråsonetilfeller, som at de
har blitt med på noe de egentlig ikke
har hatt lyst til. Dermed lurer de på om
det er dem selv eller den andre som har
skyld i den seksuelle krenkelsen.
Først i 2002 så vi behovet for å
opprette en egen kategori for «psykisk
helse» i statistikken. Med opprettelsen
av chat i 2010 har henvendelser om
psykisk helse skutt i været, og samtaler
om selvmordstanker, depresjon og

selvskading er i dag en del av hverdagen
i Kors på halsen.

SKIFTE I KOMMUNIKASJONSMØNSTRE
Med Internetts inntog har barn og unge
gradvis endret sine kommunikasjonsmønstre. Kors på halsen ser dette
gjennom en kraftig nedgang i antall
henvendelser på telefon de siste årene,
mens gjennomsnittstiden på en samtale
har gått opp. Tendensen er lik over hele
Nord-Europa. Tidligere hadde barna
flere faktaspørsmål, som «Hva er…»,
«Hva betyr…» osv. Etter å ha fått svar
la innringer som oftest på. Denne type
spørsmål har nærmest forsvunnet.
Unge i dag googler det de lurer på.
Samtalene er i stedet mer komplekse
og handler ofte om følelser omkring
ulike tema. «Hva» er byttet ut med
«hvordan» og «hvorfor», og det gir lengre
telefonsamtaler.
Samtidig som antall telefonsamtaler
har gått ned, har antall chathenvendelser
økt. Det er i takt med forskning som sier
at de unge foretrekker å kommunisere
på digitale flater. I en evaluering av chattilbudet vårt, foretatt av Norsk senter for
barneforskning, nevner også informantene at opplevelsen av økt anonymitet
gjør at mange foretrekker chat.

I BEREDSKAP GJENNOM MANGE
KATASTROFER OG VANSKELIGE TIDER
Kors på halsen har respondert på
viktige hendelser gjennom 30 år.
Vi har utvidet åpningstidene ved landsomfattende eller internasjonale kriser,
og vært i beredskap ved lokale kriser
som for eksempel flom og andre
uværsødeleggelser. Krigen i Kosovo,
frykten for fugle- og svineinfluensa,
11. september, tsunamien i Sørøst-Asia,
terrorhandlingene 22. juli, Justin Bieberhysteri – for å nevne noen – har alle
vært hendelser hvor vi har økt beredskapen for barna. Et fellestrekk har
vært at barn og unge tar kontakt og
bearbeider og snakker om det som har
skjedd på mange ulike måter. De stiller

spørsmål, deler tanker og frykt, spiller
rollespill eller utagerer gjennom ord.
Samtidig har vi alltid erfart at pågangen
ved disse hendelsene ikke har vært
spesielt stor. Muligens skyldes det mer
åpenhet i samfunnet, og at barna har
større tilgang på voksne som bryr seg
og som de kan snakke med.

JUBILEUMSÅRET 2014
Jubileumsåret fikk sin kick-off da vi
sammen med Medietilsynet arrangerte
konferansen «Hvordan påvirker nett
og mobil barn og unges seksualitet?».
Over 100 frivillige fra Røde Kors og
andre organisasjoner samlet seg for å
lære mer om utvikling av seksualitet i en
digital tidsalder. På konferansen fikk de
frammøtte høre stemmer fra fagpersoner,
og fra de unge selv.
I oktober hedret vi de frivillige i Kors
på halsen, som i 30 år har vært til stede
for utallige barn og unge. Telenor sørget
for en annerledes gave, da de overrasket
over 50 frivillige med kontorkonsert, der
artisten og Bruk Hue-ambassadøren
Annsofi Pettersen stod for sang og
musikk.
Samme måned hadde vi première
på reklamefilmen «Kors på halsen
– Ring oss!», som er laget av Amalie,
Ingrid og Torunn ved Sandvika
videregående skole. Gjennom en
landsomfattende Røde Kors-dugnad
ble filmen spredd i mange ulike digitale
kanaler, med mål om å øke kjennskap
til telefontjenesten. Filmen ble også vist
under reklamefrie dager på SBS
Discoverys kanaler (TV Norge, Fem,
Max og Vox) 1. juledag.
I november var det stort fokus på
mobbing. Kors på halsen ble invitert til
å holde appell på Youngstorget, sammen
med blant annet kunnskapsministeren
og Barneombudet, da 14 år gamle
Villemo Hatland og hennes mor tok
initiativ til et fakkeltog mot mobbing.
Kors på halsens budskap var at barn og
unge må tas på alvor, og at alle har et
ansvar for å bidra til trygge oppvekstvilkår.

Nelli Kongshaug og president i
Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv,
på frivilligkonferansen i februar.

NAVN OG LOGO GJENNOM TIDENE
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SAMARBEIDSPARTNERE OG BIDRAGSYTERE

Justisdepartementet gikk også til å
dekke deler av en rådgiverstilling.

Kors på halsen er, som mange andre Røde Kors-aktiviteter, avhengig av eksterne bidragsytere.
Langsiktige samarbeid med Kors på halsen gir bedrifter mulighet til å ta samfunnsansvar
for barn og unge i Norge. For selv om de fleste har det bra, så er det fremdeles mange som
trenger en nøytral voksen å snakke med om livets store og små utfordringer.

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG
INKLUDERINGSDEPARTEMENTET (BLD)
I flere år har BLD bidratt med 550 000
kroner til en rådgiverstilling. Rådgivers
ansvarsområde er kurs og opplæring
av frivillige i Kors på halsen. Hovedoppgaven er å kvalitetssikre tjenesten, ha
ansvar for fagrådet til Kors på halsen,
samt å delta i nettverket med hjelpelinjer i Norge.

CHILD HELPLINE INTERNATIONAL (CHI)

«Antimobbeeksperter» på Customer First Day: konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik
Baksaas, generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid, og administrerende direktør
i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Kronprins Haakon deltok på åpningen av
Bruk Hue i mars, sammen med samtlige
ungdomsskoleelever i Narvik kommune.

TELENOR

«Take no shit», er designet for å gi
eieren styrke og mot til å stå opp for
seg selv, og målet er å fokusere på
barns integritet og å støtte barns
rettigheter. Budskapet passer perfekt
for Kors på halsen, som mottar
100 kroner for hvert solgte smykke.
Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med Efva Attling.

I flere år har teknologi og økonomiske
midler fra Telenor gjort det mulig for
Kors på halsen å ta imot samtaler
fra barn og unge. I 2014 ble de nye
nettsidene utviklet med julegaven fra
2013 som det viktigste bidraget. Den
langsiktige avtalen med Telenor gjør det
mulig å planlegge flere felles aktiviteter
og prosjekter. I 2014 deltok Kors på
halsen på Telenors Customer First Day,
og i forbindelse med jubileet ga Telenor
en kontorkonsert med artisten Annsofi
til våre frivillige. Det gode samarbeidet
har utviklet seg over tid, og er svært
verdifullt for Kors på halsen.

Medietilsynet og Barnevakten. I 2014
fikk 106 skoler besøk av Bruk Hue.
Sammen nådde vi 27 000 elever og
7100 foresatte med et viktig budskap
om å bruke hodet på nett og mobil.

KAPPAHL
KappAhl hadde i 2014 skolestart- og
julekampanjer rettet mot sine kunder.
Gjennom salg av produkter som
merkepenner, klesbørster og barnekolleksjon med illustrasjoner av
Ingela P. Arrhenius i butikkene, bidro
KappAhl til videre drift av Kors på
halsen.

EFVA ATTLING
BRUK HUE
Bruk Hue er Norges største kampanje
mot digital mobbing, og Kors på halsen
er stolt samarbeidspartner med Telenor,

I 2014 ble det inngått et samarbeid
med Efva Attling, som også støtter vår
søsterorganisasjon BRIS i Sverige.
En serie sølvsmykker med innskriften

JUSTISDEPARTEMENTET
I 2014 fikk Kors på halsen innvilget
søknad på 500 000 kroner for å bygge
opp kompetansen på temaet vold i
nære relasjoner. Kors på halsen får
daglig henvendelser fra barn og unge
som opplever vold og overgrep fra
sine nærmeste. Det ble gjennomført
temakvelder for frivillige, ansatte
deltok på seminarer og kurs, og ny
litteratur ble kjøpt inn. Midlene fra

Kors på halsen har vært med i det
internasjonale nettverket CHI siden
oppstarten i 2003. De forskjellige
hjelpelinjene har stor kunnskap og
kompetanse om barn og unges liv,
og er viktige aktører for å støtte opp
under Barnekonvensjonens artikkel
12, som sier at alle barn har rett til å bli
hørt og uttrykke seg i saker som angår
dem. Til tross for store geografiske
og demografiske forskjeller, handler
henvendelsene mye om det samme.
CHI-nettverkets årlige konferanser er
en arena hvor utveksling av erfaring og
kunnskap står i sentrum.
På konferansen i 2014 var det
fokus på hvordan teleoperatørene
kunne bidra for å gjøre tjenestene mer
tilgjengelige for alle barn i hele verden.
Underskriftskampanjen «Free our voices»
ble lansert, med mål om at teleoperatørene skal gi sin støtte slik at tjenestene
kan være gratis for både barna og
hjelpelinjene. Kampanjen fortsetter
også i 2015.

ANDRE BIDRAGSYTERE
Peppes Pizza sponser Kors på halsen
med 50 pizzaer i året, til temakvelder og
andre arrangementer for våre frivillige.
Kors på halsen får årlig et økonomisk
bidrag fra flyselskapet TUIfly Nordic.
Pengene kommer fra salg av skrapelodd
ombord på flyene til og fra Norge.

Takk for året som gikk

et dikt til
«ganskeanonym» avsluttet året med
n.no
alse
påh
de andre brukerne på Kors

Verdt og lese.

Kjære deg som leser dette,
et år.
du har klart deg igjennom enda
e
Du har klart deg igjennom vanskelig
ting og smerte.
da
Du har klart deg alle de gangene
alt du ville var å gi opp.
jeg
Du klarte deg igjennom et år og
lover at du kan klare deg igjennom
enda et til.
Jeg er KJEMPE STOLT over deg!
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ÅRSRAPPORT 2012
KORS PÅ HALSEN
Røde Kors’ samtaletilbud for barn og ungdom

ÅRSRAPPORT 2014
Postadresse:
Kors på halsen
Oslo Røde Kors
Postboks 3 Grønland
0133 Oslo

E-post:
post.korspahalsen@rodekors.no
Sentralbord Røde Kors:
05003

KORS PÅ HALSENS VERDIGRUNNLAG
Kors på halsen omfattes av Røde Kors’ verdigrunnlag, som innebærer
medmenneskelighet overfor alle mennesker uansett bakgrunn. Dette er formulert
som sju prinsipper som gjelder for alle Røde Kors-foreninger over hele verden.
I 2015 feirer Norges Røde Kors og Oslo Røde Kors 150 år. Vi i Kors på halsen vil
ha fokus på hvordan prinsippene i enda større grad skal ligge til grunn for hver
eneste samtale vi har med barna vi møter.

HUMANITET, UPARTISKHET, NØYTRALITET, UAVHENGIGHET,
FRIVILLIGHET, ENHET OG UNIVERSALITET.

