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Røde Kors Artistgalla 

DU kan hjelpe til, raskt, enkelt og ukomplisert. Erfaring viser at mange synes det er greit å bli Røde 
Kors fadder, betale et beløp hver måned, for både og bidra og også vise sin medfølelse og solidaritet. 
Utfordringen er å få spurt mange nok og «hjelpe» dem over terskelen fra å ønske å hjelpe, til faktisk 
å gjøre det.

Under finner du eksempler på hvordan vi kommer til å tilrettelegge for at du som allerede er frivillig 
og/eller tillitsvalgt i Røde Kors kan bidra til dette:

Deling av tekst og bilde på Facebook
Onsdag 11, torsdag 12, fredag 13 og lørdag 14 desember legger vi ut nytt bilde og ny tekst med bud-
skap om både å se på Artistgallaen på TV2 og bli fadder.
DU KAN HJELPE OSS VED Å DELE DENNE, HVER DAG

Videresending av epost til dine egne nettverk
Onsdag 11 og fredag 13 desember sender vi ut ny epost med tekst og bilde med budskap om å se på 
Artistgallaen og bli fadder.
DU KAN HJELPE OSS VED Å VIDERESENDE DENNE I DITT EPOSTNETTVERK, BÅDE PÅ 
JOBB OG PRIVAT

Videresending av MMS
Lørdag 14 desember sender vi ut en MMS, med bilde og tekst, til mange av de frivillige vi har mobil 
nummer til.
DU KAN HJELPE OSS VED Å VIDERESENDE DENNE TIL DE I DITT MOBILNETTVERK DU 
TROS KAN HA INTERESSE AV DEN.

Artikkel / leserinnlegg til lokalavis 
Alle lokalforeninger får tilbud om å få tilsendt en «skreddersydd» artikkel / leserinnlegg til bruk i 
sin lokalavis. Artikkelen fokuserer, i tekst og bilde, på både Artistgalla og fadderskap og kan ha med 
underskrift og evt også bilde av lokalforeningsleder, slik at det blir en lokal avsender av budskapet.

Alle lokalforeninger som ønsker å bruke denne muligheten sender en epost til vår infomedarbeider 
Ørjan på orjan.skaga@redcross.no , så vil vi ta jobben sammen derfra.

HVORDAN KAN DU BIDRA TIL AT 
DETTE BLIR EN STOR SUKSESS OG 
RØDE KORS FÅR MANGE NYE FAD-
DERE?

Gode Røde Korser

Røde Kors og TV2 samarbeider om Ar-
tistgalla på lørdag 14. desember. Målet er 
å øke antallet Røde Kors faddere betyde-
lig. Dette vi gjøre Røde Kors i stand til å 
hjelpe flere barn, barn som ofte er i den 
ytterste nød eller er helt uten håp om et 
verdig liv.



Artikkel / leserinnlegg til lokal nettavis
Alle lokalforeninger får tilbud om å få tilsendt en «skreddersydd» artikkel / leserbrev til bruk i ele-
ktroniske nettaviser i sin geografi. Innholdet fokuserer i tekt og bilde på Artistgalla og fadderskap 
og kan ha med underskrift og evt bilde av lokalforeningsleder, slik at det blir en lokal avsender av 
budskapet.

Alle lokalforeninger som ønsker å bruke denne muligheten sender en epost til vår infomedarbeider 
Ørjan på orjan.skaga@redcross.no , så tar vi jobben sammen derfra.

Epost til alle medlemmer
Erfaring viser at folk som alt har tatt et standpunkt om å støtte Røde Kors gjennom et medlemskap 
ofte også vil si ja til å utvide engasjementet sitt, f eks gjennom et fadderskap.
Vi vil lage en epost, egnet til at lokalforeningen kan videresende denne til alle sine medlemmer med 
kjent epost adresse. Eposten vil fokusere på Artistgalla og muligheten av å bli Røde Kors fadder.

Denne epost sendes lokalforeningsleder senest den 5. desember. Anbefalt videresending lokalt vil 
være i perioden 12-14 desember, men dette tilpasser dere lokalt. Dette krever noe forberedelse, 
epostadressene må hentes ut av de systemene dere har for dette.

«Stands» på sentrale punkter der folk ferdes, fredag 13 og/eller lørdag 14 desember
Røde Kors står høyt i kurs hos de fleste i Norge. Mange nikker og smiler til oss når de treffer oss 
i innsats eller når vi står på stands lokalt. Ta med noen bokser pepperkaker og lag en stand som 
med uniformer, vester, utstyr og flagg preges av Røde Kors. Gi folk tilbud om en pepperkake, ønsk 
dem god jul og minn dem på at de er velkommen som Røde Kors fadder ifm tv-sendingen lørdag-
skvelden. På denne måten oppnår vi kontinuerlig fokus for lokalt Røde Kors generelt og litt ekstra 
fokus på fadderaksjonen. HUSK at det krever planlegging å få stå på de beste stedene, der folk treffes, 
før jul, så ta kontakt med gårdeiere og senterledere alt nå.

Røde Kors Avisen
Røde Kors Avisen distribueres i starten av desember til alle husstander i fylket som ikke har reservert 
seg mot reklame. Forsiden og 2 sider inne i avisen preges av Artistgallaen og fadderskap. Vi håper 
dette skal bidra til økt fokus og interesse både for tv-sendingen og lokale aktiviteter i deres regi.

Regionale medier
I dagene nært tv-sendingen vil vi fra distriktet prøve å få til redaksjonell omtale av tv-sendingen 
og fadderskap i regionale medier. Får vi det til, håper vi det kan bidra til økt fokus og interesse for 
tv-sendingen og fadderskap og aktiviteter lokalt.
sakene



Gode Røde Korser i Hordaland

Fra tid til annen opplever vi at media interesserer seg for Røde Kors sin økonomiske situasjon.
Vi har grunn til å tro at bl a VG de neste dagene vil sette fokus på dette.
Mange av dere har hørt at jeg ofte sier at «I Røde Kors skal vi være sikre på at vi ikke gjør noe som 
ikke tåler å stå på forsiden av VG». Saken om vår økonomi tåler absolutt dagens lys, også i VG. 

Når Røde Kors så at inntektene fra spilleautomatene kom til å bli borte sparte vi veksten i disse 
inntektene, frem til driften ble avsluttet. Da klarte vi både å spare oss opp til et fond, som nå er på ca 
kr 2 milliarder, og opprettholde nivået på de humanitære aktivitetene. Ved å vise denne ansvarlighet 
og klokskap kom Røde Kors bedre ut av denne omleggingen enn mange andre, og dette oppsparte 
fondet gir oss både en mulighet for årlig uttak av en andel av rentene og gir oss en soliditet som stor 
nasjonal og internasjonal humanitær aktør som vi ellers ikke ville hatt.

Under kan du lese Røde Kors sin kommunikasjonsdirektør sitt faktainnspill til oss i Røde Kors i 
denne saken. Vi sender den ut i Ukeposten for at alle frivillige skal ha en god og faktabasert bak-
grunn til å svare på spørsmål eller delta i diskusjoner, dersom folk som vet dere er aktive i Røde Kors 
tar kontakt.

Mvh
Lars Atle Skorpen
Daglig leder
Hordaland Røde Kors

Faktainnspill Røde Kors sin økonomi 

Av: Øistein Mjærum, kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors

VG og nettstedet E24 jobber sammen med en sak om de store humanitære organisasjonenes 
økonomi. De har gjennomgått regnskapstall og annet materiale over en tiårsperiode, som viser at de 
seks organisasjonene de har sett på er blitt betydelig rikere i løpet av de ti siste årene. 

De har da også sett på Røde Kors og vår finansportefølje på ca 2 milliarder. Vi har grunn til å tro at 
artikkelserien kommer på trykk denne uken og ønsker derfor å sende dere noe informasjon i sakens 
anledning. 
 
•		 Norges	Røde	Kors	har	en	finansportefølje	på	ca	2	milliarder	kroner,	som	følge	av	oppsparte	
midler fra perioden med automatinntekter. Finansporteføljen er plassert i aksjefond, obligasjons-
fond og pengemarkedsfond – og ble bygget opp for å gi en årlig avkastning som kan brukes til 
humanitær aktivitet. 
•	 Finansporteføljen	er	Røde	Kors’	«arvesølv».	Avkastningen	bidrar	til	å	opprettholde	et	høyt	
nivå på vår humanitære innsats – også etter at automatinntektene bortfalt i 2007. Forvaltningen skal 
være slik at de årlige inntektene sikres inn i fremtiden. 
•	 Den	beregnede	realavkastningen	for	porteføljen	er	ca	90	millioner	kroner	i	året,	som	går	til	
å	finansiere	Røde	Kors’	virksomhet.	Uttaket	av	midler	er	uavhengig	av	de	kortsiktige	verdisvingnin-
gene i porteføljen, slik at den humanitære aktiviteten ikke påvirkes av om aksjemarkedet går opp 
eller ned (samme prinsipp som statens bruk av midler fra Oljefondet).  

Fokus i VG på Røde Kors sin økonomi



•	 Røde	Kors	har	strenge	etiske	regler	for	sine	finansplasseringer.	Globale	aksjer	er	plassert	i	
etiske fond. Røde Kors investerer ikke i aksjer som er utelukket fra Statens Pensjonsfond Utland 
(Oljefondet), og har også egne kriterier som er strengere – eksempelvis nulltoleranse for våpeninves-
teringer.
•	 Innsamlede	midler	plasseres	ikke	i	aksjer	og	obligasjoner.	Røde	Kors	har	til	enhver	tid	likvide	
midler (bankinnskudd og plasseringer i pengemarkedet) som er minst like store som våre ubrukte 
innsamlede
 
Det er viktig å skille mellom å bygge opp reserver med innsamlede midler/offentlige støtte – og å ha 
lagt opp en kapital med spilleinntekter slik Røde Kors har gjort. 
 
Vi mener nok også at saken har omvendt fokus enn det som er realiteten. Etter organisasjonenes 
mening er kapitalsikkerheten til norske bistandsorganisasjoner altfor svak. Vi har dessverre altfor 
ofte sett at humanitære organisasjoner setter i gang prosjekter og så forsvinner donorstøtten og så 
avbrytes viktige prosjekter fordi organisasjonene ikke har sterk nok kapital i ryggen. I tillegg er det 
slik at i dagens finanskrise er donorene vi har svært usikre og ettersom de bare gir årlige donasjoner 
må vi som ansvarlig leverandør av livsviktig hjelp ha god egenkapital som kan brukes i situasjoner 
der tradisjonelle donorer faller fra. Egenkapitalkravene til norske NGOs burde derfor vært strengere. 
Som ansvarlige humanitære aktører bør vi kunne drive i minst 6 måneder dersom vår inntektsstrøm 
skulle kuttes. 
 
Det er også viktig for oss å kunne å ha satt av midler til en «nødhjelpsreserve». Det gjør at vi svært 
raskt kan rykke ut når det skjer store katastrofer, slik som Haiti. Hvis vi ikke hadde hatt egen kapital 
å umiddelbart utløse i slike situasjoner hadde vi måttet sitte rolig å vente til myndighetene hadde 
besluttet å bevilge penger, eller vi hadde fått inn penger fra en innsamlingsaksjon. 

En helt vanlig jul
Også i år har Røde Kors fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å skape en helt vanlig jul. Bli med 
å gjøre julen 2013 til en minnerik opplevelse for barn som trenger det! 

På distriktsnivå har vi tidligere arrangert juletrefester i romjulen med stor suksess. Gjensidigestif-
telsen gir støtte til hvert barn som deltar, og dette er en flott anledning til å gi barn og unge en unik 
juleopplevelse. 

Dersom det er noen lokalforeninger som ønsker å gi barn i sitt nærmiljø en helt vanlig jul i år også, 
kan distriktskontoret være behjelpelig med planlegging og gjennomføring. 

Ta kontakt med Thorbjørn Fosse på e-post thorbjorn.fosse@redcross.no, eller tlf 55383315, for mer 
informasjon. 

Les mer på Korsveien  

https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/Oppvekst/Sider/En-helt-vanlig-jul-i-%C3%A5r-ogs%C3%A5.aspx


Halloweenfest hos Multimix

Tirsdag hadde Multimix i Bergen Røde Kors Ungdom Halloweenfest. Vi begynte med litt an-
siktsmaling så alle skulle se like skumle ut. 

Av: Multimix

Siden ikke alle har råd til kostyme tenkte vi at ansiktsmaling ville være kult. Så var det tid for årets 
gresskar utskjering. Det var masse flotte gresskar og prisen ble delt ut til alle fire. Beste kostyme ble 
også kåret. Deretter var det tid for leker. Vi hadde en lek som heiter Ice and Wather,Cuple og Heng-
mann. Det var utrolig gøy å se på når de storkoste seg ved å danse og ha det gøy! 

Neste gong på Multmix blir det førstehjelp. Da skal vi ha førstehjelp den 5 November og den 12 
November, fra klokken 18-21 på Bergen Røde Kors Huset - tilsammen blir det et 6 timer førstehjelp 
(Grunnkurs i Førstehjelp). Så om du er mellom 13-30 år og har lyst å være med. Send mail til multi-
mix.rku@gmail.com og skriv navn, så er du meldt på.



Enda en fryktinngytende Halloween-feiring 

Fjorårets Halloween-feiring på Døråpner har allerede rukket å bli en stor suksess og i går invit-
erte derfor Døråpner til Halloween-fest for andre år på rad. 

Av: Anne Charlotte Valaker Bruheim 

Stemningen var høy og de påmalte smilene satt løs i, for anledningen, skumle omgivelser i Røde Kors 
sine	lokaler	i	Vetrlidsallmenningen	9.	

Tommy og Ronny heter to av dem som stilte på gårsdagens arrangement. Tommy, som har fire års 
fartstid i Døråpner, forteller at han ble overtalt av noen bekjente til å begynne i Døråpner.
- Jeg har aldri angret en dag på at jeg begynte her, sier Tommy, som stilte i vampyr-antrekk.
- Jeg går her på grunn av det sosiale og trives utrolig godt. Jeg deltar på alt fra svømming til Hallow-
een-feiring, og de siste to årene har jeg også vært med på ”Reisen til reisen”. Det gleder jeg meg til, 
for vi hadde det utrolig kjekt i fjor.

”Reisen til reisen” er et organisert ferietilbud for alle som deltar på Døråpner. Gjennom dugnadsar-
beid, for eksempel salg av sveler, og en egenandel, samler deltakerne inn nok penger til en ferietur til 
Syden. I fjor reiste ti deltakere av gårde til solfylte Tyrkia, som er Døråpner sitt feriemål også neste 
sommer.

Ronny, som har vært med i Døråpner i ti år, ser også frem til sol og varme i Syden. Han var også med 
i fjor, og smilene og latteren tok fort overhånd da han og Tommy fortalte om fjorårets tur. 

-Turen var bare helt super. Vi ble fort stjerner på hotellet, sa en lattermild Ronny, fotballstjerner 
altså. De som jobbet der fanget raskt opp at Tommy og jeg er ivrige fotballtilhengere. Da vi skulle 
sjekke inn på hotellet i fjor presenterte jeg meg som Nuri, som har vært utlånt til Liverpool et halvt 



år. Dermed ble jeg hetende Nuri i en uke. Tommy, som heier på Manchester United, endte opp med 
kallenavnet Solskjær. 

Asle, en av de frivillige, tilhører også den svært fotballinteresserte delen av befolkningen. Da disk-
usjonen dreiet inn på hvilket lag som er best grep han raskt inn og satt skapet der det, etter hans 
mening skal stå, nemlig hos Real Madrid. 
Det hender for øvrig at de fotballinteresserte i Døråpner samler seg om et lag, nemlig når de går på 
fotballkamper sammen på Brann Stadion.

–Da heier vi faktisk på samme lag, lovet de med et glimt i øyet.
Monica, for anledningen utkledd som et skjelett, er ikke like fotballinteressert, men til gjengjeld er 
hun opptatt av frivillig arbeid. 

-Jeg har alltid hatt lyst til å drive med frivillighet, sier hun. Nå deltar jeg her to ganger i uken og det 
kan absolutt anbefales.  

Tid til utdeling av prisen for kveldens beste antrekk ble det også mellom fotballdiskusjoner, sosialt 
samvær og god mat, som gresskarsuppe og pølser. Hard konkurranse til tross; Sofie heter damen 
som stakk av med en velfortjent pris for kveldens beste antrekk. 

BARK Os med brannbesøk

Brannmann Erik Walden og varabrannsjef Arne Monsen fra Os brannvesen besøkte BARK 
gruppen i Os tidligere i måneden. Med seg hadde de også den store brannbilen. 

Av: Nina Solvår Sælen

- Vi har et undervisningsopplegg for 6. klassinger, men her var det mange små, så jeg la det opp litt 
annerledes, slik at barna ble engasjert, sier Walden til Radio Os.

Det var spennende for ungene å høre på brannmann Walden og se på film, men høydepunktet var 
nok da de fikk komme inn i brannbilen som sto med fulle blålys på.

Det var heller ikke nei fra ungene da Walden spurte om de hadde lyst til å høre sirenene på brann-
bilen. 

Les hele saken i Nytt i Os 

http://lokalen.wordpress.com/2013/10/16/hold-dere-for-orene/


Lærerikt på øvelse Tyr 2013   

På bildet ser vi distriktsstaben til Sogn og Fjordane Røde Kors, samt ansatte på distriktskontoret i Førde.  

Hordaland Røde Kors var godt representert under storøvelsen Tyr, som er den årlige nasjonale 
samvirkeøvelsen arrangert av Politidirektoratet.

Klokken 10.05, onsdag, kom det melding om at en ferje og en hurtigbåt hadde kollidert mellom Op-
pedal og Lavik i Sognefjorden.  De offentlige nødetatene ble straks satt i sving, og etter hvert ble også 
lokale ledd i Sogn og Fjordane Røde Kors kalt ut. Disse foretok blant annet strandsøk etter savnede 
og deltok under opprettelse og gjennomføring av mottak av skadde og pårørende.

Hordaland stilte med mange sminkører og markører under øvelsen, og det var også representanter 
fra distriktsråd Hjelpekorps og Omsorg, samt en ansatt fra distriktskontoret tilstede. – Dette var en 
interessant og lærerik opplevelse, forteller Mona Flekke, nestleder i distriktsråd Omsorg i Horda-
land, som var invitert til å evaluere staben på distriktskontoret sitt arbeid. – For oss i Hordaland var 
det nyttig å observere staben i Sogn og Fjordane og trekke lærdom av de tingene de gjorde, avslutter 
hun.  



FAQ: Nødnett
Frem til 2015 pågår det bygging av et nytt sambandsnett «Nødnett» i Norge. Blålysetatene vil bytte til 
dette, og de frivillige redningsorganisasjonene inkludert Røde Kors Hjelpekorps vil også få tilgang. 

Prosjektet styres fra Røde Kors sin side av «Prosjektgruppe Nødnett» som består av Ressursgruppe 
samband og andre ressurspersoner. Røde Kors Hjelpekorps får kostnadsfritt ca. 3.000 håndtermi-
naler og ca. 800 mobilterminaler fra staten. Hver håndterminal leveres med ett batteri og en lader. 
Terminaler for bilmontasje er planlagt montert kostnadsfritt av et profesjonelt monteringsfirma.

Tilbehør som ekstra batterier, ladere, øreplugger, monofoner og bærevesker må anskaffes av ko-
rpsene for egne midler. Når leverandørene er bestemt vil disse gi oss tilgang til egen nettbutikk med 
avtalepriser på alt av tilbehør.

Det er utlyst et anbud «minikonkurranse» hvor tre leverandører kjemper om å levere terminaler til 
de frivillige. Anbudskriteriene er bl.a. pris, brukervennlighet og kvalitet. Røde Kors og FORF har gitt 
tilbakemelding på brukervennlighet på et evalueringsmøte med direktoratet for nødkommunikas-
jon. Resultatet av denne anbudsrunden er ventet i slutten av oktober 2013, og vil bli publisert på 
korsveien samt gjennom andre kanaler.

På Korsveien kan man lese en del spørsmål og svar på ofte stilte spørsmål 

Mer informasjons om utrullingen av Nødnett finner man også på nettsidene til Direktoratet for 
Nødkommunikasjon

Holder dere kurs er det viktig å søke om kursrefusjon. Her følger en enkel oppskrift på hvordan søke 

1.       Gjennomfør kurset 
2.       Fyll inn fremmøteliste med deltakers navn, adresse og fødselsår, det skal krysses av for den 
enkelte deltakers fremmøte pr. dato. Skjema får du ved henvendelse til Per Stiegler. 
3.      Send fremmøtelisten til Hordaland Røde Kors.  
 
Kort om kursrefusjon
Statstilskudd iht. Voksenopplæringsloven via Folkeuniversitetet utbetales kun til distrikter/lokalfore-
ninger som innrapporterer sine refusjonsberettigete kurs til Folkeuniversitetet.  Midlene utbetales di-
rekte til kursarrangør basert på opplysninger direkte fra Folkeuniversitetets system. Refusjonen Røde 
Kors får for 2014 er basert på snitt timer  innrapportert  for 2012  og 2013.  For fremtidig refusjon er 
det derfor viktig at det meldes inn så mange kurs som mulig. 

For spørsmål ta gjerne kontakt med Per Stiegler, tlf. 55383311 eller e-post per.stiegler@redcross.no.  

Kaster du penger ut vinduet? 

https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/Sider/N%C3%B8dnett---FAQ.aspx%0D
http://www.dinkom.no/Utbyggingen/Utbygging-av-Nodnett/normap/
http://www.dinkom.no/Utbyggingen/Utbygging-av-Nodnett/normap/


En asylsøker er ikke bare et offer. En asylsøker er også en overlever. Og overlevere kan man lære 
mye av, skriver Ali Watti (28) i en kronikk i Aftenposten. 

Av: Ali Watti

I teorien skal alle unge asylsøkere ha like rettigheter helt til de fyller 18 år, tilsvarende norske barn, 
men jeg merker at de blir tidligere voksne enn andre jevnaldrende. Med de andre mener jeg norske 
statsborgere.

Unge asylsøkere må ta ansvar tidlig, ofte bærer de på traumer og forferdelige minner fra fortiden. 
Dette burde ha vært bearbeidet, men en større utfordring er at de må gå videre mot en ubestemt 
fremtid, siden de ikke vet om de får innvilget asyl her i landet.

Men det jeg liker best, og som jeg synes at samfunnet burde være mer oppmerksom på, er at de 
prøver å smile til deg, selv om det i tankene og hjertene deres er mye stress og usikkerhet.

Jeg vet at unge asylsøkere kan være en ressurs! Flere av disse ungdommene er sterkt motiverte til å 
lære språket, gå på skole og få seg jobb. Det er et godt utgangspunkt. Det er aldri galt å lære.

Hva skal til for å sikre gode og trygge oppvekstskår for slike sårbare grupper? Det er viktig å behan-
dle hver enkelt som et menneske, og ikke som en asylsøker. Man er rett og slett en person som søker 
asyl.

En overlever
Derfor må vi passe på å gi dem handlingsrom til å bygge opp sin egen fremtid. Vi må behandle ham 
eller henne som et likeverdig menneske. Akkurat som deg! Alle har vi noe å lære av hverandre. Det 
er alltid rom for en venn til, en du kan få ny innsikt av, og som kan få det samme av deg. Mange 
glemmer å tenke på at et møte med en asylsøker gir gjensidig utbytte.

En asylsøker kan være et offer, men er ikke et offer hele døgnet, og er ikke bare et offer. En asylsøker 
er også en overlever. Og overlevere kan man lære mye av!

Vi som enkeltindivider og som samfunn kan påvirke situasjonen for unge asylsøkere. Det virker som 
om de som har reell innsikt i situasjonen til disse ungdommene, engasjerer seg oftere.

Noen tror på alt som kommer fra media uten å prøve å søke sannheten. Hvis en asylsøker gjør noe 
galt tror man alle er slik, og det dannes fordommer selv om de aldri har snakket med noen asylsøk-
ere.

Personlig ber jeg om at du som bare leser i avisene, spør deg selv om hva slags konklusjoner du trek-
ker, og hva dette gjør for asylsøkere.

Engasjer deg i samfunnet
Jeg har selv søkt om asyl, og jeg ventet på svar i over to og halv år. I ventetiden hadde jeg det både 
dårlig og bra. Jeg var heldig og hadde venner, og dette ga meg håp om en fremtid og en motivasjon 
til å gå videre. Men jeg hadde det også svært vanskelig, med begrensede muligheter og vissheten om 
at min familie levde i krig, mens jeg selv ikke kunne gjøre noe for dem.

Jeg vet at unge asylsøkere kan være en ressurs
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Vet du hvor krevende det er å sitte i usikkerhet i et fremmed land, uten å kunne gjøre noe fra eller til 
med tanke på krigen som utspiller seg i hjemlandet ditt? Slike tanker er det tusenvis av hver eneste 
dag når du sitter i asylmottak. Dette er tungt!

Det som var bra, var at jeg brukte min ventetid på en effektiv måte, og gikk ut i det norske samfun-
net. Jeg lærte meg språket, ble kjent med folk og deltok som frivillig i flere organisasjoner. Der ble jeg 
tatt godt imot, og noen trodde på meg. Dette ga meg en følelse av at jeg har betydning.

Dette vil jeg gi som råd til de som kommer til Norge som asylsøkere:

Engasjer deg i samfunnet, lær deg språket og bli kjent med folk! Og til nordmenn vil jeg si at det er 
gøy å ha en venn med en annen kultur- og kompetansebakgrunn.

Når Ali Watti ikke skriver kronikker er han blant annet frivillig i Bergen Røde Kors og medlem 
i distriktsrådet til Hordaland Røde Kors Ungdom. Du kan lese mer om Ali Watti i Røde Kors  
avisen til Hordaland Røde Kors i desember. 

Denne kronikken stod på trykk i Aftenposten 25. oktober. 


