BG14B

NABOETASJEN

HVA?
Høyhuset BG14B ligger sentralt I Oslo med tilknytning til offentlig transport, og det er derfor et ideelt sted
når man ønsker å nå ut til mange mennesker, fra forskjellige områder og med forskjellige bakgrunner. Dette
forslaget utnytter denne muligheten og setter fokus på sosial bæredyktighet i form av integrering og inkludering. Av denne årsak ønsker vi at hjelpeorganisasjonen Røde Kors skal drive toppetasjen av BG14B.
Oslo Røde Kors arbeider med å styrke lokalsamfunnet i Oslo. De har tilbud for alle aldre, interesser, og tilbudene har fokus på kunnskap, personlig utvikling og fellesskap. De arrangerer mange aktiviteter for sine
deltakere: norsktrening, leksehjelp, gatemekling, sosiale møter og ulike eventer. Samtidig utdanner de sine
frivillige ved bruk av ulike kurs, slik at de lettere kan hjelpe utsatte. Toppetasjens aktiviteter er tenkt som en
hub, som samler flere av funksjonene som Oslo Røde Kors allerede har spredd i byen. Dette vil gi organisasjonen muligheten til å avholde større arrangementer, samt gjøre det lettere for deltakerne å benytte seg av
flere tilbud. Flere av aktivitetene som leksehjelp og norsktrening vil kreve konsentrasjon og fokus, og da er
toppetasjen som er avkoblet fra lyd og distraksjoner helt perfekt. Her kan man komme for å møte andre i
lignende eller forskjellige situasjoner enn en selv, og det er også flere av Oslo Røde Kors sine aktiviteter som
inviterer folk utenfor organisasjonen til å delta.
I tillegg til disse mange aktivitetene, har vi også en visjon om en kafé. Den vil drives av Røde Kors, og overskuddet vil gå til organisasjonen eller annet hjelpende arbeid. I dag har Røde Kors et tilbud som heter
Nabokafé, der man kan bli kjent med andre fra sin bydel på tilfeldige kafeer i Oslo. Vi ser for oss en fast
Nabokafé i toppetasjen, som kan invitere alle Osloborgere på å delta i fellesskapet. Kafeen vil gjøre det mulig
for alle å nyte utsikten over byen, både den allmenne Oslo borgeren, deltakere fra røde kors, samt de ansatte
fra kontorene lengre ned i bygningen. På den måten påvirkes lokalmiljøet både indirekte i form av integrering, men også direkte ved å tilby et nytt møtested mellom lokale beboere. Oslo er en mangfoldig by, men
det mangler en slik felles arena der Oslo-borgere kan møtes. Et sted man drar med et mål om å bli kjent med
mennesker man kanskje ellers aldri hadde møtt. Der man drar med et åpent sinn, for å bli kjent med andre,
mens man nyter utsikten over vårt vakre Oslo.
HVEM?
Røde Kors:
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon som ønsker å bidra til lokalsamfunnet, og flere nærmiljøer i
Oslo. De er uavhengige og yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse
eller politisk overbevisning. Organisasjonen er basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler.
Oslo Røde Kors:
++ 4000 frivillige
++ Tilbyr over 40 ulike aktiviteter i hovedstaden.
++ Samler innbyggere fra alle kanter av byen.
++ Tilbud for alle aldre og interesser.
Oslo Røde Kors har mange nok tilbud og frivillige til å kunne drive toppetasjen av KLP bygningen alene. Men
vi ser for oss en åpenhet for andre hjelpeorganisasjoner, som kan delta med arrangementer og samlinger, slik
at toppetasjen kan brukes som et knutepunkt for de som ønsker å styrke lokalsamfunnet. Denne egenskapen
ser vi i Røde Kors, da flere av deres aktiviteter holdes i samarbeid med andre organisasjoner i Oslo. Det store
lokalet gir muligheten for å bruke rommet for å avholde mange ulike arrangementer, og invitere andre til å
delta i form av forelesninger og debatt.

HVORFOR?
Det er flere grunner til at vi ser toppetasjen BG14B som det perfekte stedet for vår idé:
1. Det ligger på en så sentral plass, at alle i Oslo har muligheten til å komme seg dit. Dette er viktig når en
organisasjon som Oslo Røde Kors skal samle mennesker fra hele byen.
2. Med en så sentral plassering, i så utrolig fine lokaler vil man kunne samles om mer enn kun hverdagsdriften. Man vil ha en arena for å kunne ha debatt, diskusjoner og presentasjoner. Dette vil komme godt
med når man skal sette mål for utviklingen av Oslo. Her vil man kunne invitere Oslo borgere, kommunen
og andre sentrale personer til å delta i de viktige samtalene om hvordan vi som by vil kunne bidra til
inkludering og fellesskap.
3. For kontorene i bygningen vil det kanskje ikke føles attraktivt å ha deltakere fra Oslo Røde Kors i toppetasjen. Det er akkurat dette som er problemet. Vi trenger nå, mer enn noen gang før å styrke åpenheten og
tilliten i vårt samfunn. Vår drøm er at denne toppetasjen vil bli et sted som hele bygningen deltar i. Der
arbeidere i de andre selskapene tar seg en kopp kaffe i lunsjpausen, deltar som frivillige på fritiden eller
tar med sitt barn opp for å få leksehjelp den dagen de må sitte litt lengre på jobb.
4. Vår siste grunn er hva en slik plassering kan gjøre for deltakerne hos Oslo Røde Kors. Mange av Oslo Røde
Kors sine aktiviteter handler om å hjelpe de svakere i samfunnet. Det å gi disse menneskene toppetasjen
i denne helt nye og sentrale bygningen, viser at vi som lokalsamfunn verdsetter og bryr oss om alle våre
innbyggere. Vi tror at det vil motivere deltakerne til å dra på sine kurs og tilbud, samt bidra til rekruttering av flere frivillige. Alle innbyggere fortjener å bli verdsatt, og med vår idé skaper man en arena som er
åpen for alle og hjelpsom for de som trenger det.
All tematikken som inkluderes i Oslo Røde Kors sitt arbeid er viktig både nå og i fremtiden. Med flyktningkrisen, innvandring, og økende forskjeller i samfunnet er det viktig at vi som by kan stå sammen, passe på
hverandre og bli kjent. Dette er tidenes idé!

