et medmenneske
Den beste medisin er

Vestby og Ås Røde Kors
inviterte til åpent møte.
De hadde invitert Børge
Brende som er ny generalsekretær i Røde Kors.
Dette ble en ypperlig mulighet til å bli bedre kjent
med Røde Kors og den nye
generalsekretæren

Røde Kors
kjerneområder
2008-2011

Inger Eide Nordseth

Det var mange som hadde funnet veien til Røde Korshuset i
Moerveien i Ås denne kvelden.
De fremmøtte var både frivillige i organisasjonen og andre
som var nysgjerrig på hva organisasjonen jobber med. Børge
Brende ble godt mottatt, han
var i godt humør og håndhilste
på alle. Han karakteriserte seg
selv som ”under opplæring”, og
var takknemlig og ydmyk for
stillingen han har fått som generalsekretær i Røde Kors. – Jeg
har hatt en aktiv og spennende
sommer med bla ”Ferie for
alle”, tenk å glede en ungdom
på 13 år, som første gang får
bade i sjøen. - Hver dag har jeg
gleden av å gå på jobb i visshet
om at vi er 150.000 medlemmer
i Norge som gjør en innsats for
de svakeste.
Humanitet kombinert
med frivillighet
Røde Kors baserer det humanitære arbeidet på frivillig
innsats, ingen får betalt for
aktiviteten de utfører. – Det å
stå opp for de svakeste basert
på frivillighet, er i seg selv helt
unikt, forteller Børge Brende.
Det er 100. millioner mennesker i verden som er engasjert i

66

ÅS NYTT NR. 11/12 - 2009

F.v: Christian Aarset, initiativtaker til møtet, Berit Nordskog nestleder
i hjelpekorpset, Generalsekretær Børge Brende og Unni Johannessen, visitor og nestleder for besøkstjenesten.

dette og 150.000 i Norge. Hver
uke er det 30.000 frivillige i
Norge som gjør en innsats. Det
tilsvarer 150000 årsverk om
de skulle vært ansatt av staten,
fortalte Børge Brende.
I Vestby og Ås Røde kors
er det i dag 600 medlemmer
som gjør en unik innsats i lokalmiljøet.
Ikke bare hjelpekorps
Av aktiviteter Røde Kors tilbyr
er det Ferie for barn, leksehjelp,
besøkstjeneste til ensomme,
visitortjenester i fengsel, flyktningeguider, vitnestøtte og telefontjenesten ”Kors på halsen”
for å nevne noe. I tillegg er de
involvert i internasjonalt arbeid. Den største utfordringen
til Røde Kors, mener Børge
Brende, er økningen i de internasjonale humanitære krisene
og katastrofene - og da spesielt
krigen i Afghanistan.
En av de frivillige fra Ås
og Vestby Røde kors er Unni
Johannessen, hun er nestleder
for besøkstjenesten og visitor

ved Ila Kretsfengsel. Hun
forteller at hun er privilegert
som får lov å komme helt inn
på de innsatte på Ila og at tjenesten gir henne mye tilbake.
Som en del av besøkstjenesten
arrangerer de også hyggekvelder på institusjoner rundt om
i området, og de arrangerer
busstur for eldre. Røde Kors
ungdom har også engasjert seg
i leksehjelp og lek med barna
på asylmottak i lokalmiljøet.
Bruktsalget i Røde Kors huset
i Ås gir kjærkommen inntekt til
arbeidet, og er en viktig del av
frivilligheten, forteller Åshild
Skjulhaug, som har vært med
å drive dette i 15.år.
Flere må lære førstehjelp
Hjelpekorpset er en viktig del
av Røde Kors. De trår til med
førstehjelp, sanitetsvakter og
søk/redning i lokalområdet.
Børge Brende understrekte
viktigheten av at flere kan
redningsarbeid.
I en ny undersøkelse Synovate har gjort for Røde Kors

1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare
livssituasjoner, og sikre oppslutning om internasjonal
humanitær rett.
2. Røde Kors skal handle når
ulykker og katastrofer rammer.
3. Røde Kors skal gi hjelp
og omsorg til mennesker i
sårbare livssituasjoner.
4. Røde Kors skal være en
uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt
frivillig organisasjon.
(Kilde www.redcross.no )

fant man at 12 prosent av
Norges befolkning, en halv
million nordmenn, aldri har tatt
et førstehjelpskurs. Nesten hver
tredje nordmann har ikke nok
kunnskaper til å yte førstehjelp
i en akutt livstruende situasjon.
Tør du gi førstehjelp? Det
er stor etterspørsel etter hjelpekorpsets tjenester. Hvis du har
lyst å bli med så ta kontakt på
hjelpekorpset@vark.no
Avslutningsvis spurte vi
Børge Brende hva han ønsket
å legge vekt på framover som
generalsekretær? – Jeg vil øke
frivilligheten i Norge og styrke
og stimulere til alt som kan
stimulere til en slik utvikling.
Videre må vi passe på at folk
som blir med i slike verv ikke
blir sugd opp i alt for mange
oppgaver, men heller skaffe
flere frivillige. -Husk at frivillighet er medmenneskelighet i
praksis uten prislapp avsluttet
Børge Brende.

