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Røde Kors Flyktningguide

Humanitære utfordringer
Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre utgjør ca. 12 % av den totale
befolkningen i Norge. Hovedårsakene til
innvandring til Norge er flukt, familiegjenforening
og arbeidsinnvandring. Mange flyktninger og
innvandrere opplever at det er en utfordring å få
fotfeste i det norske arbeidsmarkedet og delta
aktivt i samfunnet. Dette skyldes i stor grad
dårlige norskkunnskaper og manglende sosiale
nettverk. Det bekymrer Røde Kors at innvandrere
og deres barn er overrepresentert i
fattigdomsstatistikken, og at de har dårligere
psykisk helse enn majoritetsbefolkningen.
Tall for Røde Kors Flyktningguide 2013




80 steder har Flyktningguide
1230 frivillige flyktningguider
1229 deltakere

Hva er Røde Kors Flyktningguide?
Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som
har fått opphold i Norge med en frivillig guide
som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte
flyktninger en veileder og et nettverk i sitt
lokalmiljø. I møte med en ny hverdag i Norge har
mange flyktninger behov for informasjon og
kunnskap om lokalsamfunnet. Hvordan søker
man barnehageplass? Hvordan finner man ut om
fritidstilbudet i kommunen? Og hva skjer på 17.
mai? En flyktningguide er en viktig veiviser inn i
Mer om Røde Kors Flyktningguide:
www.rodekors.no/flyktningguide

samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske,
en å stole på og støtte seg til i en krevende
etableringsfase. Møtet mellom flyktning og guide
skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør
ting begge trives med, som å se på fotballkamp,
gå tur, lage mat eller bare prate og være
sammen. Røde Kors har som mål å koble guider
og flyktninger som har noe felles, enten det
gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller
utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og
likeverd mellom flyktning og guide.
Flyktningguide og deltaker møtes et par
timer pr. uke eller pr. måned i 9 - 12 måneder.
Målsetting
 Å bistå nyankomne flyktninger som har
fått bosetting til å få en guide og en første
kontakt i lokalmiljøet
 Å gi nordmenn en mulighet til å møte og
lære om forskjell og likheter i ulike
kulturer
 Fremme inkludering, integrering og
mangfold i lokalsamfunnet
Målgruppe
Målgruppen for Røde Kors Flyktningguide er
flyktninger som nylig har fått opphold i Norge.
Samarbeidsparter og bidragsytere
Tryg Forsikring og Utdanningsforbundet bidrar
økonomisk til Røde Kors Flyktningguide, og minst
like viktig, tilgang på gode frivillige. Røde Kors’
omsorgsaktiviteter er støttet av DNB.

