
Blå Kors 
er en felles-
kristen avholds-
organisasjon 
som forener 
frivillig innsats 
på rusfeltet med 

profesjonell behandling. Blå Kors Norge 
eier blant annet Borgestadklinikken i 
Skien.

Søndag 19. oktober har NRK sin årlige 
TV-aksjon. Denne går i år til Det arbei-
det Blå Kors gjør for å hjelpe barn av 
rusmisbrukende foreldre i Norge og i 
mange andre land.

Helsedirektoratet anslår at minst 
120.000 barn i Norge vokser opp i 
familier med rusproblemer. Disse får en 
oppvekst preget av mye uforutsigbarhet, 
mangelfull omsorg og mye ansvar.

TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at 
"Barnas Stasjon" skal bli et landsdek-
kende tilbud for barn denne vanskelige 
situasjonen.

Barn som har vokst opp i hjem med 
rusavhengige foreldre, har også økt 
risiko for selv å utvikle rusavhengighet. 
Mange av dem kan klare seg tilsynela-
tende bra gjennom barndommen, men 
når de begynner å bli voksne opplever 
de at barndommen har satt sine spor. 

Rusavhengighet ødelegger livet for mil-
lioner av mennesker verden over.
Rusavhengighet er en fellesnevner i 
forhold til mange verdensomspennende 
sosiale problemer, som fattigdom, vold, 
barnedødelighet, hiv/aids og menneske-
handel.

Halvparten av midlene som samles inn 
under årets TV-aksjonen, går til barn 
utenfor Norges grenser.
I Ukraina sørger f.eks. Blå Kors for mat, 
klær og omsorg for barn som er forlatt 
av rusmisbrukende foreldre og lever i 
kloakken.
I Lesotho i det sørlige Afrika er det 
høy arbeidsledighet og mye fattigdom. 
Parallelt med kampen mot fattigdommen 
er det svært stor forekomst av hiv/aids. 
Dette fører til at mange barn blir forel-
dreløse og ruser seg. 

Det er særdeles mange gode grunner til å 
støtte TV-aksjonen søndag 19. oktober !
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