Frivillighet Norges Topplederkonferanse 14.1.2014
Innlegg fra Redd Barna v/ Tove R. Wang
• Redd Barna har 7 000 medlemmer og 5 regionale kontorer rundt om i
Norge som legger til rette for medlemmenes arbeid.
• Redd Barnas medlemmer deltar aktivt i medlemsdemokrati og i frivillige
aktiviteter direkte for og med barn, informasjon særlig knyttet til skoler og
innsamlings- og kampanjearbeid.
• Mange medlemmer gjør begge deler.
• Medlemmene bidrar direkte til vårt arbeid for barn i Norge, viktige
bidragsytere – deres arbeid måles i resultater for barn.
• Vi har gått fra «1 000 blomster» med stor lokal frihet, til en strategisk
handlingsplan utviklet av medlemmene. Handlingsplanen bidrar direkte til
Redd Barnas strategi.
• Viktig med et sterkt nasjonalt program for barns rettigheter i Norge, men
også for vår legitimitet som internasjonal aktør.
• Ca 1 000 aktive medlemmer gjennom hele året på følgende aktiviteter:
1. Frivillig aktivitet for barn i krise/barn med særskilte behov
Arbeid direkte med barn – her ligger hovedtyngden av vårt frivillige arbeid:
Barn i asylmottak; nylig bosatte flyktningbarn i kommuner; barn i krisesenter
Disse frivillige kjennetegnes ved:
• Rettighetsaspektet er viktig - vil bidra til en bedre verden for barn
• Ofte utdannet innen barnefaglige områder
• Ønsker faglig kunnskap/utvikling
• Binder seg til regelmessige aktiviteter
2. Informasjonsarbeid i skole: nord/sør, nettvett, barns rett til medvirkning
Disse frivillige kjennetegnes ved:
• Pedagogisk utdannet
• Liker formidling til voksne og barn
• Kan ikke binde seg til regelmessighet
• Har mer kunnskap om og interesse for globale spørsmål
3. Innsamlingsarbeid og generell profilering
Disse frivillige kjennetegnes ved:
• Har lang fartstid i Redd Barna og er kjent som «Redd Barna» i
lokalmiljøet
• Stedbundet og har nettverk i sitt lokalmiljø

• Bruker etablerte arenaer, samlingssteder i kommunen (loppemarked,
julemarked, 17. mai, osv.)
• Mer fortrolig med informasjon til voksne
• Oppmerksomhet mot humanitære kriser – eksempelvis innsamling til
Filippinene
De «nye» frivillige er:
• Unge med barnefaglig utdanning
• Rettighetsorienterte – vil endre – opptatt av utsatte/sårbare grupper barn
og urettferdighet
• Kunnskapsrike
• Vil forplikte seg
• Flere har minoritetsbakgrunn
Kontrakt med medlemmer som vil engasjere seg i arbeid direkte med barn:
• I vår organisasjon sikrer vi at alle som deltar i arbeid direkte med barn har
kunnskap og er egnet:
o Får opplæring og veiledning knyttet til egen rolle og barnas
situasjon
o Må levere politiattest og signere etiske retningslinjer
• Forplikter seg minimum ett år, blir ofte med lenger og tar etter hvert større
ansvar
• Forplikter seg til fast/jevnt oppmøte – hver uke/hver 14. dag. Viktig for
kontinuitet og forutsigbarhet for barna
Mer om hva frivillige får tilbake:
• Får direkte kontakt med barn – givende – gjør en forskjell
• Praktisk erfaring
• Får sosiale nettverk – viktig for mange å tilhøre en gruppe /vennegjenger
• Førstehjelpskurs – godt samarbeid med Norsk Folkehjelp
• Får attest – viktig for unge arbeidssøkende
• Anledning til å påvirke og utvikle Redd Barna
Redd Barna styrkes gjennom:
• Kvalifiserte menneskelige ressurser – vi når flere barn
• Kunnskapen fra vårt frivillige arbeid brukes aktivt
• Lokale innspill til nasjonalt påvirkningsarbeid/endringsarbeid
• Engasjement utvikler organisasjonen

Alt er ikke like «strengt»:
Ansatte hos hovedsamarbeidspartnere i næringslivet arbeider frivillig som for
eksempel når:
• BDO arrangerer skidag for barn på asylmottak
• IKEA besøker mottak og deler ut kosedyr
• Accenture driver IT-opplæring for unge asylsøkere
Hvorfor frivillige må være medlemmer?
Gjelder når frivillig arbeid dreier seg om direkte samhandling med barn
med særskilte behov
• Medlemmer knytter seg til Redd Barna over tid, mer gjennomtenkt valg
• Gir oss god oversikt over hvem som driver frivillig arbeid med barn i vår
regi
• Større forpliktelse i å representere Redd Barna og det organisasjonen står
for
• Medlemmene våre melder tilbake at de opplever at vi tar deres
engasjement på alvor
• Vi bruker tid på medlemmer som arbeider frivillig - de bruker tid på barn
• Opplæringstiltakene våre er populære, vi har for eksempel 200 frivillige
på seminar hvert år for de som jobber
o med barn i mottak
o med nettvett
o eller på krisesenter
• Ingen negative tilbakemeldinger på at de må være medlemmer
Vi ønsker å være en sterk og kvalifisert organisasjon for frivillige som deltar i
arbeidet direkte med barn. Vi legger vekt på kvalitet i arbeidet, trygghet for barn
og at det skal være meningsfylt for de frivillige.
Men vi har altså også annen frivillig virksomhet knyttet til kampanjer og
innsamlinger, ad hoc tiltak der andre støttespillere også bidrar til vårt arbeid.
Disse er ikke nødvendigvis medlemmer.

