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Den største flomkatastrofen på Balkan noensinne vil kreve internasjonal innsats og engasjement 
i lang tid fremover.
 
Av: Vivian Paulsen 

- Vi har enda ikke oversikt over omfanget av skadene etter flommen, men vi vet at vi står overfor 
enorme utfordringer for å hjelpe befolkningen i tiden fremover, sier utenlandssjef i Røde kors, Tørris 
Jæger.
 
Faren er ikke over.
 - Våre eksperter i området forteller at mens noen områder venter mer vann, opplever andre at van-
net har begynt å trekke seg tilbake. Med fortsatt stor fare for jordskred og noen steder miner som har 
flyttet seg med vannmassene, forteller Jæger. 
 
Flommen har ført til forurensede vannkilder, og flere tonn med døde dyrekropper som forurenser 
vannet.
 
- En av våre største bekymringer akkurat nå er faren for sykdommer som følge av urent vann. Vi 
deler ut rent vann på kort sikt, men ser nå på hvordan vi kan rense vannet på lengre sikt for å prøve å 
unngå sykdommer som diaré, tyfus og hepatitt, forteller Jæger.
 
Internasjonal støtte
 Et team av internasjonale eksperter fra Røde Kors har de siste dagene gjort en kartlegging av skader 
og behov i de flomrammede områdene i Bosnia & Herzegovina.
 
- De ser på hva slags hjelp vi må sette i gang med umiddelbart, som å rense vann, til hvordan vi best 
kan hjelpe lokalsamfunnene med å bygge opp igjen det de har mistet. Dette gjør vi i tett samarbeid 
med Røde Kors lokalt og lokale myndigheter, samt andre organisasjoner, forteller Jæger.
 
Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforbundet (IFRC) har på bakgrunn 
av de første dagenes kartlegging nå publisert en appell til internasjonale donorer om å støtte arbeidet 
i Bosnia & Herzegovina med 30 millioner kroner.
 
- Dette skal i første omgang hjelpe 10.000 familier i de flomrammede områdene få livene sine på fote 
igjen. De største behovene er rent vann, sikre sanitære forhold, husly, psykososial støtte, samt å gi 
familiene pengestøtte slik at de kan selv begynne å livnære seg igjen, sier Jæger.
 

http://gi.rodekors.no/epages/roedekors1.sf/no_NO/%3FViewAction%3DViewBBS_DonateForm%26prod%3D10902


    
   Lokale innsamlingsaksjoner 

Mange lokalforeninger har allerede startet planleggingen av en innsamlingsaksjon. 
Om dere kan hjelpe er det mulig å laste ned materialle fra Korsveien her eller så kan 
dere få det tilsendt ved ta kontakt med Ørjan Skaga på orjan.skaga@redcross.no eller tlf: 
55383322. 

- Vi skal i tillegg jobbe med lokalsamfunnene om hvordan de best kan styrkes for å unngå slike 
katastrofer i fremtiden. Der er de lokale Røde Kors-frivillige nøkkelen. De har stått på siden første 
dag med å svømme gjennom flommen for å redde liv, drive evakueringssentre, dele ut mat, vann og 
annen nødhjelp, sier Jæger.
 
En internasjonal appell til Serbia blir fortløpende vurdert.
 
Stort engasjement i Norge
 Det har vært et stort engasjement for å hjelpe fra Norge, og Røde Kors har fått inn over 1.3 millioner 
kroner.
 
- Vi har sett et fantastisk engasjement i Norge, og mange har startet innsamlinger på våre nettsider. 
Røde Kors i Norge støtter flomarbeidet over hele Balkanområdet med de innsamlede midlene, som 
for det meste vil gå til Røde Kors-foreninger i Bosnia & Herzegovina og Serbia. I tillegg har vi bev-
ilget 300.000 kroner av egne midler. Nå vil se på muligheten av å søke Utenriksdepartementet for 
støtte til den internasjonale appellen fra IFRC, sier Jæger.
 
- For at befolkningen i de flomrammede områdene skal komme seg styrket ut av denne krisen kreves 
det en internasjonal innsatsvilje og samarbeid, avslutter Jæger.

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/kampanje/Sider/default.aspx


Nyansatt på distriktskontoret

-  Eg gledar meg til å halda fram med det 
spanande arbeidet eg nå har starta, fortell Åse  
Mørkve entusiastisk. 

Etter Håkon kjem attende frå permisjon i oktober 
kjem Åse til å jobba mest opp mot Beredskapsvakta. 

 - Beredskapsvakta er eit satsingsområde for Røde 
Kors, og er ein aktivitet eg trur har eit stort poten-
siale. Sjølv om eg hovudsakleg er vikar for Håkon 
fram til byrjinga av oktober, kan eg gjerne bli 
kontakta vedrørande beredskapsvakt allereie no, 
påpeikar Åse. 

Åse Mørkve er i dag tilsatt i fast stilling som aktivitetskoordinator for beredskap og hjelpekorps 
på distriktskontoret for Hordaland Røde Kors.

Åse har allerede jobbet ved kontoret noen måneder, i et vikariat i en annen stilling. Åse blir en 
svært god kapasitet innenfor beredskap- og hjelpekorpsområdene. Hun har god utdannings-
bakgrunn og arbeidserfaring fra Røde Kors relaterte områder. I tillegg har hun vært en flittig 
frivillig i Røde Kors Hjelpekorps. 

Åse blir nærmeste kollega med Håkon Larsson-Fedde som er seksjonsleder for beredskap og 
hjelpekorps på distriktskontoret. Åse starter jobben med å være vikar for Håkon som i dag går 
ut i pappaperm frem til 1 oktober.

Gjennom denne tilsettingen styrker vi våre evne  til å bistå lokale ledd i hele Hordaland med 
aktiviteter som gjør oss bedre til å hjelpe i beredskapssituasjoner og innen søk og redning.

Lars Atle Skorpen 
Daglig leder 
Hordaland Røde Kors

 Av utdanning har Åse ein mastergrad i internasjonal helse. 

- Feltarbeidet til masteroppgåva mi gjorde eg i Kenya, gjennom Hordaland og Bungoma Røde 
Kors. Her såg eg på beredskapen til Bungoma Røde Kors, ut mot lokalbefolkinga, med hovud-
fokus på eit program som fjerna ei floga kalla jiggers, som kryp inn i menneskehuda og lagar 
opne infeksjonssår. Tidlegare har eg også jobba i kommunen som flyktningkonsulent. 

Åse byrja på distriktskontoret i april i år, men kjenner organisasjonen godt etter å ha vore friv-
illig i Hjelpekorpset dei siste fire åra. 

 - Eg ser fram til å til å jobba saman med frivillige og andre samarbeidsaktørar, for å styrka 
beredskapen i lokalsamfunna med kvalifiserte frivillige Røde Kors`arar, avsluttar Åse.  

Åse kan kontaktas på:
E-post; ase.morkve@redcross.no  
Telefon: 55383311



Røde Kors på Norgesturnè i 2015

I 2015 har Røde Kors vært til stede i Norge i 150 år, og bidratt til å skape møter mellom menne-
sker for et varmere samfunn. Vi feirer jubileet med en turné: En flyttbar «møteplass» skal reise 
landet rundt. 

Av: Nina Horn Hynne

 Vi legger opp til ca. 90 stoppesteder rundt om i landet - fra utgangen av mars til slutten av september 
neste år. Utover møteplassens faste innhold, står lokalforeningene fritt til å vise frem sine aktiviteter 
og lage egne lokale arrangementer. Det kan eksempelvis være å arrangere humanitært forum, invitere 
lokale artister, politikere eller skoleklasser, ha barneaktiviteter e.l. Målet med turneen er å synliggjøre 
det lokale Røde Kors, spesielt omsorgsaktivitetene, men også å skape engasjement og rekruttere flere 
frivillige.

- Vi ønsker å bruke jubileet til å se inn i fremtiden med fokus på de lokale humanitære behovene. 
Ved å reise rundt i landet, får vi vist vår landsdekkende tilstedeværelse og vår viktige rolle i lokalsam-
funnene. Samtidig skal vi skape stolthet og engasjement blant våre fantastiske frivillige, sier Marian 
Guddal Hansen, prosjektleder for 150-årsturneen.

Møteplassens innhold
Den flyttbare møteplassen består av en dekorert container hvor veggene brettes ut slik at man får 
flere permanente utstillingsvegger. Her blir det en 6 meter lang historisk tidslinje som avsluttes med 
vårt arbeid i dag, og litt om de humanitære utfordringene vi ser i fremtiden, både innenfor omsorg 
og beredskap. 

I tillegg inneholder containeren diverse elementer som plasseres ut, slik som et vaffeltelt med kaf-
éområde, informasjonsmontre, en humanitær postkasse, et interaktivt informasjonsbord, en fotovegg 
for «selfies», egne aktiviteter tilpasset barn og store pappfigurer med hull til ansiktet.

- Alt innhold er ikke på plass, men vi har langt på vei spikret konseptet. Vi er i ferd med å utvikle noe 
unikt, som sannsynligvis ingen har gjort før oss. Møteplassen vil første gang bli vist på landsmøte i 
oktober, sier Guddal Hansen.   

Planlegging lokalt
Turnéplanen er under utarbeidelse, basert på innkomne ønsker fra disktrikskontorene. Målet er å 
ha den ferdig i juni, slik at distriktene og de aktuelle lokalforeningene har god tid til å planlegge sine 
events. Lokalforeningene vil også få en håndbok med beskrivelse av konsept, forarbeid, PR- og kam-
panjemateriell og praktisk informasjon. 

- Entusiasmen er stor blant distriktene og lokalforeningene. Mange vil ha turnébesøk. Det gjør arbei-
det inspirerende, samtidig er det et stort puslespill å få på plass en turnéplan, sier Guddal Hansen.



Informasjonsmøte Gjensidigestiftelsen 

Hvert år deler Gjensidigestiftelsen ut midler til gode prosjekter som skaper trygghet og helse i våre 
lokalsamfunn, derav flere Røde Kors prosjekter.

Nå inviterer de til informasjonsmøte om stiftelsens søknadsprosess:

Sted: Gjensidige sine lokaler i Sandviksbodene 66
Tid: Torsdag 5. juni kl. 17-19

Møtet starter med enkel servering og kaffe kl.17. Deretter får du informasjon om Gjensidigestif-
telsens søknadsprosess og svar på dine spørsmål. Du vil også få muligheten til å treffe andre lokale 
ildsjeler fra frivillige lag og organisasjoner.

Påmelding innen 3. juni til: janne.wagenes@gjensidigestiftelsen.no

For mer informasjon, se: www.gjensidigestiftelsen.no

Ekstra kurshelg for nye frivillige

Bergen Røde Kors inviterer til en ekstra kurshelg for nye frivillige før sommeren: 

Lørdag 14.juni : Introduksjon til Røde Kors kl 10-13
                             Psykososial førstehjelp kl 13.30-16.30
Søndag 15.juni: Norsk grunnkurs førstehjelp kl  10-15 

Påmeldinger skjer via Bergen Røde Kors sin nettside: http://www.bergenrodekors.no/kurs

Ny verktøykasser og aktivitetsrapporter omsorg

Alle aktivitetsrapportene for omsorgsaktiviteter 2013 er nå ferdige. Disse rapportene kan nå lastes 
med fra Korsveien her.  Samtidig er det også utarbeidet nye verktøykasser for flere av omsorgsaktivi-
tetene (trykk på aktiviteten for å åpne verktøykassen på Korsveien) 

Besøkstjenesten

Visitortjenesten

Barnas Røde Kors

Ferie for alle

 

Leksehjelp

Aktiviteter på asylmottak

Flyktningguiden

Norsktrening

https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/Forms/Katalog/docsethomepage.aspx%3FID%3D301%26List%3Debf8abb2-0489-48a6-b449-4319cab15d3d%26FolderCTID%3D0x0120D520006EB188B694D64044823B79AB3B5304040200F37304C1A15AF240AA2DF7A5C16AE910%26RootFolder%3D/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/Aktivitetsrapporter%2520omsorg%25202013%26InitialTabId%3DRibbon.Document%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/inkludering/besokstjenesten/Media/RK_VKASSE_BESOKSTJENESTEN_04.swf
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/inkludering/visitortjenesten/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/RK_VKASSE_VISITORTJENESTEN_03.swf
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/Oppvekst/BARK/Media/RK_VKASSE_BARK_04.swf
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/Oppvekst/ferieforalle/Media/RK_VKASSE_FERIE_FOR_ALLE_05.swf
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/Oppvekst/leksehjelp/Media/RK_VKASSE_LEKSEHJELP_03.swf
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/migrasjon/asylmottak/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/RK%2520VKASSE%2520AKTIVITET%2520ASYLMOTTAK.swf
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/migrasjon/Flyktningguide/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/Verkt%25c3%25b8ykasse-%2520Flyktningguiden/RK_VKASSE_FLYKTNINGGUIDEN.swf
https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/omsorgsportalen/migrasjon/norsktrening/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/RK_VKASSE_NORSKTRENING_05.swf


                                                            - Vi ønsker alle god Røde Kors uke            

Aktivitetskalender

30.05 : Øygarden Røde Kors Hjelpekorps 25 år 
06.06 : Fana Røde Kors Ungdom 30 år
25.09 : Ålvik Røde Kors Omsorg 20 år

02.11 : Fusa Røde Kors 25 år
06.12 : Bergen Røde Kors Hjelpekorps  75 år
21.12 : Kinsavik Røde Kors Hjelpekorps 60 år

Jubileum i 2014: 

2/6: Temakurs for besøksvenner på distriktskontoret
4/6: D-rådsmøte ungdom
5/6: D-rådsmøte omsorg
16/6: Distriktsstyremøte

23 - 27/6: Camp Hjørmås i Etne  
25 - 29/6: Landsleir Ungdom

30/6-5/7: Ferie for alle leir på Merket
6-11/7: Ferie for alle leir Haraldvigen

22/9: Distriktsstyremøte
17-19/10: TRØKK

10/11: Distriktsstyremøte
15-16/11: Ledersamling Hjelpekorps

08/12: Distriktsstyremøte
9/2 2015: Distriktsstyremøte

14/3 2015: Distriktsårsmøte 2015

Andre aktiviteter: 

3-5 oktober 

Regionkurshelg
Hjelpekorpset 

5-9. juni

http://www.rodekors.no/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/regionkurshelg-bomlo/
http://www.rodekors.no/distriktsider/hordaland/aktuelt-og-nyheter/var-venn-med-vann-i-ulvik-/
http://gi.rodekors.no/epages/roedekors1.sf/no_NO/%3FViewAction%3DViewBBS_DonateForm%26prod%3D10902

