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17. mai 1985 våknet jeg tidlig. Klokken var seks og jeg var ikke hjemme i min
egen seng, men i en sliten folkevognbuss sammen med fire klassekamerater.
Vi hadde deltatt på et russearrangement i Holmenkollen. Vi hadde sovnet fra
den siste moroa og vår bil var den eneste som sto igjen på hele plassen. Nå
var vi klare for vekking av lærere, russefrokost og tilhørende herligheter.
Den gangen var det ingen organisering eller vakthold på de store russearrangementene. Selv om det stort sett gikk bra likevel, har det heldigvis
skjedd endringer på det området.
I denne utgaven skriver vi bl.a. om Amnestys holdningskampanje mot festrelatert voldtekt, som i Norge også er tilpasset russen med ulike effekter til
russens bekledning og biler. Tanken bak er at det er bedre å være føre var.
Forebygging er også tema for denne utgaven av Gatelangs. Her kan du også
lese mer om hva nytilsatt stasjonssjef ved Manglerud politistasjon, Janne Birgitta Stømner, mener om temaet og være med en
av hennes patruljer ut på «blåtur».
God vandring og god sommer!

Trykksak

241 501

Bedre føre var…

Zoom Grafisk,
Drammen, har rett til
å benytte svanemerket
på sine trykte
produkter.

www.natteravnene.no

Gatelangs - 02-2013

3

Innhold
Leder

Landet rundt

3
5
6
8
15
16
18
22
27
28
31
33
34

Intvervju med politisjefen på Manglerud

På patrulje: En vanlig dag på jobben

Ungdomskriminaliteten synker

Amnesty-kampanje: Nei er nei

Besøk fra ‘Nachtwanderer’, Öhringen

ByMelding: Lett å melde fra

Natteravnenes nye reklamefilm

Portrettet: Sandefjord

Fra arkivet: Reklamekampanje

Gul bil: Synlig i bybildet

Ungdommens stemme

4 Gatelangs - 02-2013

Side 16

Neste Gatelangs kommer i september.
Frist for innspill er 2. august 2013

Tips oss!
Skjer det noe i ditt nærmiljø
eller i din natteravngruppe
som Gatelangs bør skrive om?
Tips oss!
Send en mail til
gatelangs@natteravnene.no

www.natteravnene.no

Natteravner landet rundt...
Svalbard
Sortland
Natteravnene i Sortland mottok før påske
Frivillighetsprisen i Sortland for 2013. Da
varaordfører John Hempel delte ut prisen,
understreket han at prisvinneren i tillegg til å
formidle gode verdier og holdninger til barn og
unge, også gjør det tryggere for alle andre å
bevege seg ute på kveldstid. Samtidig sparer de
næringslivet og det offentlige for utgifter ved
blant annet å hindre hærverk. (Kilde: vol.no)

FAU ved Longyearbyen skole oppfordrer alle voksne om å stille
som natteravner, melder Svalbardposten. Det var tidligere en
aktiv Natteravngruppe her fra 2004 til 2007. Nå ser de igjen at
det kan være et tøft ungdomsmiljø og målet er å ha vandringer
hver fredag og lørdag kveld hele skoleåret. For at belastningen
ikke skal bli for stor på hver enkelt, håper initiativtakerne at
flest mulig melder seg, også de som ikke selv har tenåringer.

Trondheim
«Beslutningen om å stenge
Marinen og dermed flytte ungdommen opp til Festningen gjorde at
go’stemningen vi opplevde vårkveldene i 2008, forsvant.» Dette
skriver Ragnhild Vinkenes, Leder
for MC-Ravn Trondheim, i en
kronikk i adressa.no. De forstår ikke
helt kommunens beslutning om å
stenge Marinen natt til 1. og til 17.
mai, og mener de hadde bedre
oversikt og lettere dialog med
ungdommen før dette ble innført.

Ålesund
Frivillighetssentralen i Ålesund var tidlig
ute og etterlyste 50 ekstra natteravner
som kunne bistå natt til 1. og 17. mai,
for å holde et ekstra oppsyn med
russen, melder NRK Møre og Romsdal.
Russen i Ålesund har russefering tre
ulike steder disse dagene, derfor er det
behov for flere enn de som normalt står
på lista. Selv om russen i år ikke har
bedt spesifikk om hjelp, bekrefter de at
de setter stor pris på Natteravnenes
tilstedeværelse.

Nesttun/Bergen
Etter 15 år med natteravning på
kveldstid, ønsker Natteravnene i
Nesttun å starte med dagravning,
først og fremst på fredager fra
14.30 til 16.30. Leder Erling
Birkeland uttaler til Fanaposten at i
tiden etter skoleslutt stimler barn og
ungdom mot Nesttun sentrum, der
de vet at det på denne tiden foregår
en del langing av stoff og alkohol.
De håper en dagravngruppe kan
være med på å forebygge mot dette.

www.natteravnene.no

Fevik
Etter noen år i dvale er Natteravnene på Fevik igang igjen
med sine vandringer. Rekrutteringen har vært bra, med
50–60 nye navn, melder Grimstad Adressetidende. Håpet
blant de som organiserer det hele er å få med så mange
navn at de som melder seg kun trenger å gå en helg i
året. De håper også tidligere natteravnere i byen vil ta
kontakt.

Gatelangs - 02-2013

5

Tema - Forebygging

1

2

3

4

5

6

Savnet
stasjonslivet
Etter å ha jobbet i tretten år som
etterforsker og etterforskningsleder
med tunge kriminalsaker, ønsket
Janne Birgitta Stømner seg tilbake til
stasjonslivet. Etter seks år på
Sentrum politistasjon ble lederstillingen på Manglerud ledig.
Det passet perfekt!
Tekst og foto: Anette Haugen
Den 1. september i fjor startet Janne
Birgitta Stømner i sin nye jobb som
stasjonssjef på Manglerud politistasjon.
Det var en litt utfordrende tid i distriktet,
der den triste Sigrid-saken hadde fått
mye oppmerksom den siste tiden. Det er
imidlertid Voldsavsnittet som har hovedansvaret i drapssaker, slik at det påvirket ikke hennes inntreden i særlig
grad.
– Vi bistår selvfølgelig både med etterforskere og oppgaver som må håndteres
i lokalmiljøet, slik som å arrangere treffplasser på skoler og i kirker. Men hovedansvaret ligger ikke hos oss, forklarer
politisjefen, som nå har sittet i sjefsstolen i over et halvt år – og trives
svært godt.
Bølerjente
På spørsmål om hva som var motivasjonen for å søke sjefsjobben, svarer Janne
Birgitta Stømner at hun etter så mange
år med grove kriminalsaker, syntes det
var moro å komme tilbake til stasjonslivet. Det inkluderer så mye, og du jobber
direkte mot folket. Samtidig hadde hun i
ferier og ved andre anledninger fungert
litt som stasjonssjef ved Sentrum politistasjon, og trivdes med ansvaret.
– Jeg er født og oppvokst på Bøler, slik
sett er det også morsomt å komme
tilbake til distriktet som jeg kjenner godt
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fra egen oppvekst. Det som er litt
annerledes her enn nede i sentrum, er at
vi i stor grad jobber mer dedikert ut mot
de store boligområdene og lokalmiljøet.
Det synes jeg er kjempespennende, sier
stasjonssjefen.
For å bli enda bedre kjent, og for å få
god dialog med alt fra ungdom til
rektorer og helsesøstre i bydelene, har
forebyggende avsnitt ved Manglerud
delt opp ansvaret slik at de har egne
ansatte som er dedikert til hver sin av
de tre bydelene de dekker, Østensjø,
Nordstrand og Søndre Nordstrand. Da
blir det også lettere for folk å ta kontakt
med dem.
Forebyggende arbeid
Forebyggende arbeid rettet mot
ungdommen har alltid vært høyt
prioritert i Manglerud politidistrikt. Dette
har fortsatt uendret etter at den nye
stasjonssjefen ble ansatt. Strengt talt
har det ikke skjedd store endringer siden
hun begynte. Det har hun ikke sett
behov for. Arbeidet her var så godt
drevet fra før.
Hun understreker at noe av det viktigste
for politiet i det forebyggende arbeidet
er å være synlig. Derfor er de jevnlig ute
på skoler og ungdomsklubber for å
treffe de unge. Det trenger ikke ha
skjedd noe for at de kommer. De unge
skal føle at politiet er et vanlig og trygt
innslag i hverdagen, slik at de selv oppsøker politiet om de har noe på hjertet.
I tillegg til å være synlig ute, er tilbudet
om bekymringssamtaler et verktøy de
benytter seg mye av. I det ligger det at
ungdom som kan være i faresonen for å
havne på litt feil hylle, innkalles til
frivillige bekymringssamtaler. Videre har
de også det de kaller for trygghetsprogrammet, der unge ofre – de som har

vært utsatt for noe – får oppfølging.
Nye utfordringer
Det er tre veletablerte bydeler politiet
på Manglerud dekker. Slik sett føler
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«…det å gå natteravn er
en fin måte å bli kjent på»
Trives godt: Janne Birgitta Stømner angrer ikke på
at hun tok jobben som stasjonssjef på Manglerud
politistasjon. Hun trives godt både blant kollegene
og beboerne i nærmiljøet.

med tiden dukke opp nye utfordringer,
så det er viktig å følge med og være i
forkant.
– Den største utfordringen jeg ser akkurat nå, er imidlertid ikke spesiell for vårt
område. Den ligger i dagens nye trender
med at ungdom sitter mye inne og har
sine sosiale nettverk på internett. Her
kan vi bomme når vi ikke møter dem ute.
Vi må derfor følge med. Oslo Politi er nå
på Facebook og vi kommer snart etter,
sier stasjonssjefen.
Ellers føler hun at det skjer mye positivt,
ikke minst når det gjelder det forebyggende arbeidet blant de unge. Alle
tall viser at kriminaliteten blant ungdom
går ned. Æren for dette tillegger hun det
gode samarbeidet mellom ulike etater
og instanser. Når alle støtter opp og
engasjerer seg, er det mulig å få til mye.
– Det tverrfaglige arbeidet er veldig
viktig. Hvis skolene, helsesøstre, barnevernet eller andre ser at en ungdom
trenger hjelp, er det viktig å ta tak i det
slik at det settes i gang tiltak. Gjennom
Salto (Sammen lager vi et trygt Oslo)prosjektet gjør Oslo kommune og Oslo
politidistrikt et flott arbeid sammen. Vi
har egne Salto-koordinatorer for hver
bydel. Der jobbes det godt, påpeker
Janne Birgitta Stømner.
Janne Birgitta Stømner at de har god
oversikt over nærmiljøet. De minst
etablerte miljøene ligger på Bjørndal og
Mortensrud. Her, som på andre nyetablerte steder, kan det selvfølgelig
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Natteravnene
Politiets samarbeid med Natteravnene i
nærmiljøet må også nevnes. Hvis politiet
blir spurt om å stille på møter, gjør de

det. De har også en egen vakttelefon
som Natteravnene kan kontakte når de
er ute. Politisjefen synes alle gruppene i
distriktet gjør en strålende jobb, men
skal hun fremheve én hun vil gi ekstra
ros, så er det gruppen på Holmlia.
– Det er fantastisk at foreldre involverer
seg, men på Holmlia ser det ut til å
gjelde alle beboerne. Her er det mange
som melder seg for å trygge nabolaget.
Det er utrolig viktig at de er der og
følger med, samtidig er signalet de gir
ungdommen så flott. De viser at de bryr
seg og bruker fritiden sin på å passe på
nærmiljøet, påpeker hun og legger til:
– I tillegg til å gjøre en god gjerning, er
det å gå natteravn en fin måte å bli
kjent på. Som foreldre er det greit å vite
hva slags miljø barna dine vanker i, men
det er jo fint for alle å bli kjent i nabolaget. Oppfordringen min lyder derfor
på at alle voksne bør melde seg som
natteravner innimellom.
Nærstasjonen
Synligheten stasjonssjefen har nevnt så
mange ganger gjelder imidlertid ikke
bare i forhold til ungdommen. Den er
viktig for hele befolkningen. Hun håper
og tror at folk føler at det er lett å
komme til stasjonen, om det så er for å
anmelde forhold, komme med bekymringsmeldinger eller stille spørsmål som
er relevante for politiet.
– Jeg prøver å holde en åpen linje også
overfor de lokale mediene. Vi vil de skal
vite litt om oss og at det skal være kort
vei for alle til å ta kontakt. Noen synes
sikkert vi kan være enda mer synlige og
mer ute. Vi prøver så godt vi kan, men
noen ganger blir vi omdirigert av andre
ting som skjer i byen, forklarer Janne
Birgitta Stømner.
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Klare for jobb: Fredrik Eikeseth og
Hanne Blekkan er klare for en vanlig
fredagskveld på jobben. De trives godt
på forebyggende avsnitt.

Rapper: Dessverre ble UKM i bydel Søndre
Nordstrand avlyst, men Hassan (14) skal i
stedet delta i bydel Nordstrand. Han får
hjelp til musikken av produser Gedion (18) og
broren Ali (17). Tonen med politibetjent
Hanne Blekkan er god.

En vanlig dag på j
Besøk på UKM og tre-fire ungdomsklubber, et par brannutrykninger, en
bil som kjører farlig fort, tenåringer
som stikker når politiet viser seg og
hyggelig prat med ungdom, klubbledere og utekontakten. Slik kan en
helt vanlig fredagskveld se ut for
politiet.
Tekst og foto: Anette Haugen
Klokka er 18.00 og Gatelangs møter opp
på Manglerud politistasjon i Oslo, der vi
har fått lov til å være med forebyggende
avsnitt ut på patrulje en helt vanlig fredagskveld. Vakta til politiførstebetjent
Lone Strand og de øvrige som jobber
denne kvelden har riktig nok begynt for
noen timer siden, men så langt har det
ikke vært nødvendig med utrykning.
Uavhengig av oppkalling skal de imidlertid snart ut å patruljere for å vise seg
i nærmiljøet og snakke med ungdommen. Med mindre det skjer noe helt spe-
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sielt andre steder i byen, holder de seg
til «sine» tre bydeler: Østensjø,
Nordstrand og Søndre Nordstrand. Her
er de så godt kjent at de er på fornavn
med mange av dem de treffer på.
Hyggelig happening
Etter en liten prat på stasjonen om
spesielle ting som skjer i bydelene
denne kvelden, gjør politibetjentene
Hanne Blekkan (30) og Fredrik Eikeseth
(24) seg klare til å dra ut. Det er dem vi
skal få være med. Lone Strand forteller
samtidig at de ulike natteravngruppene
pleier å rapportere inn til et eget telefonnummer når de går ut, og om det
skjer ting de synes politiet bør kjenne til.
Det er hun som har denne telefonen
med seg i dag.
Vår første tur går til UKM (Ungdommens
Kulturmønstring) som arrangeres i
Østensjø bydel i kveld, nærmere bestemt
i Oslo Misjonskirke på Abildsø. De første
vi treffer på utenfor er Utekontakten og

leder av UKM lokalt. De forteller at de
har hatt besøk av noen eldre ungdommer med ølflasker, men de gikk raskt da
de ble bedt om det. Inne er det fullt hus.
Kunstverk er utstilt og på scenen er de
lokale utøverne i full gang. Variasjonen
er stor, det går direkte fra indipop til
sart solosang på scenen. Besøk fra
politiet er bare populært. Hanne og
Fredrik kjenner de voksne arrangørene
og mange av ungdommene. Så langt er
alt stille og fredelig.
– Det er veldig positivt å treffe ungdom
på slike arenaer som dette, der de får
vist fram hva de kan. Generelt sett er jo
de aller fleste ungdommene veldig
ordentlige og flinke. Det er fåtallet som
merker seg ut negativt, men også flere
av dem vi holder et lite oppsyn med, er
ofte i sitt ess ved slike anledninger som
dette, sier Hanne.
På Låven
Alt ser ut til å være under god kontroll
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Fin arena: Det er fint å møte ungdom på UKM
der de får vist sine kunstneriske sider.

obben
på UKM, så med planer om å komme tilbake senere, drar vi videre.
Ungdomsklubbene i bydel Østensjø er
stengt i kveld fordi alle er på UKM, men
det er to bydeler til å dekke, så vi setter
kurs mot ungdomsklubben Låven i
Prinsdal. Den ser stengt ut når vi kommer, men det viser seg at vi bare er tidlig ute.
Leder av klubben, Marian Eriksen forteller at de vanligvis har godt besøkt i
løpet av kvelden, med 50–60 ungdommer i alderen fra 8. klasse og opp til 20
år. Her er det mye å ta seg til, langt mer
enn bare dans og skravling. De prøver å
holde aktiviteter i gang for alle, og også
å fange opp ungdom som kanskje
trenger ekstra oppfølging.
Egentlig skulle også de ha arrangert
UKM i kveld, men dessverre, med bare to
påmeldte har de vært nødt til å avlyse
her i bydel Søndre Nordstrand. Nede i
kjelleren sitter imidlertid én av de to
påmeldte sammen med broren og en

www.natteravnene.no

produsent og forbereder sitt bidrag, en
rap. Han skal nemlig få stille i UKM i
nabobydelen Nordstrand neste uke.
Blåtur
Siden alt er stille her også, avtaler
Hanne og Fredrik med sin leder Lone,
som er ute i egen bil, at de skal møtes til
middagspause på stasjonen. Det går
imidlertid ikke lang tid, før en oppkalling
skjer, blålysene settes på og vi er på
utrykning. Det er meldt om røykutvikling
i en kjeller på Oppsal.
Vi er et stykke unna, men det går fort.
Fortere hadde det imidlertid gått om
bilene foran hadde sett og respektert
blålysene. De fleste viker vei, men det
føles skremmende at opptil flere ikke
enser at vi kommer. Sover de bak rattet?
Oppmerksomme er de i hvert fall ikke.
Her blir det fristende å anmode om en
generell oppvåkning og «skjerpings».
Vel framme viser det seg at det ikke er
noen reell fare. Det er røykutvikling og

lekkasje fra en ovn eller noe, ingen
brann. Røykdykkere har alt sjekket det
ut, men utrykningen står det respekt av.
Her er flere brannbiler, politibiler og
ambulanse på plass. Brann tas alltid på
alvor, lyder beskjeden.
– Vår oppgave i et tilfelle som dette vil
være å organisere en evakuering av de
som bor i blokka. Men her har brannvesenet allerede avklart at det ikke blir
nødvendig, forklarer Fredrik, før vi raskt
blir permitert – og omsider vender
snuten mot stasjonen for matpause.
Lone kommer også etter hvert. Hun har
senest vært ute og avskiltet en bil.
Ny brann
Etter litt energipåfyll er planen et besøk
til natteravngruppa på Mortensrud for
en liten orientering. Vi får imidlertid så
vidt satt oss i bilen før det igjen er på
med blålys og sirene. En ny brann,
denne gang en bilbrann på Mortensrud.
Vi ankommer kjapt, men brannvesenet
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er i ferd med å forlate lokalet. Alle er
hyggelige og flere er svært interessert i
politiets jobb. Hvordan blir man politi?
Er lønna bra? Og hva betyr stjernene på
skuldrene? Hanne og Fredrik svarer villig.

Slutt: De siste ungdommene og lederne
avslutter kvelden på ungdomsklubben på
Lambertseter, men i morgen er det tilbake på konsert.

er før oss. Denne gang er det en reell
brann, men slokningen går greit.
– Siden vi var første politipatrulje på
stedet er det vi som må skrive rapport.
Jeg må derfor ta litt åstedsbilder og vi
må eventuelt snakke med vitner,
forklarer Fredrik. På spørsmål om hvorfor ambulansen uteblir denne gang,
lyder svaret at den var på vei, men er
blitt permitert før ankomst fordi det er
avklart at det ikke er personskader.
Det tar litt lenger tid denne gang før vi
kan dra videre, men litt forsinket gjør vi
igjen et forsøk på å møte natteravngruppa vi var på vei til. Egentlig er vi
bedt om å komme til en av ungdomsklubbene også, der de vil at forebyggende skal ta en prat med en mulig
ruset jente. Men det blir etter hvert
klarert at andre tar seg av den saken.

har de god tone og respekt begge veier.
Ungdommen lover å gå hjem, samtidig
som en vekter tar kontakt. En person på
t-banen virker ustabil, tar seg på
lommen og sier han «ikke har våpen».
Mannen går villig av for en prat. Det virker som han til slutt forstår at dette ikke
er noe man fleiper med. Vekterne takkes
og vi gjør et nytt forsøk på å finne
natteravngruppa, uten å lykkes i dag.
Det nærmer seg stengetid for ungdomsklubbene, så vi tar en tur innom klubben
på Lambertseter. De siste ungdommene

Råkjøring
Vi rakk aldri tilbake til UKM på Abildsø
før resultatene skulle offentliggjøres
klokka 22.00. Selv om vi er en time på
overtid, stikker vi likevel bortom i det
lederen er i ferd med å dra. Alt har gått
fint, mange var innom, likevel var det
mindre bråk enn i fjor – og det var ikke
mye tull da heller. En vellykket kveld!
Plutselig er det på med blålys igjen. En
bil er observert i farlig høy fart retning
sentrum. Vi tar stilling langs veien, men
en annen patruljebil får stoppet bilen
før den kommer så langt som til oss. Det
viser seg å være en fører med flere
prikker fra før.
Hanne og Fredrik har ennå noen timer
foran seg på veien, før vakta avsluttes
med rapportskriving. Siden ungdomsklubbene nå er stengt blir det mest å
vente på utkallinger – om det skjer noe.
Gatelangs tar derfor kvelden og ønsker
lykke til videre etter en interessant og
hyggelig reportasjetur, med et team
som ser ut til å stå ungdommen nær.

Bilbrann: Slokningen går raskt, men tre
biler får store skader etter bilbrannen på
Mortensrud.

Hærverk
Mens Hanne sjekker ut om natteravngruppa fremdeles er på møtestedet,
oppdager hun plutselig noen tenåringer
som er i ferd med å gjøre hærverk på en
godterimaskin på t-banestasjonen. De
stikker til skogs når de ser henne. Hun
får meldt fra til Fredrik, som kjører etter.
To er borte, men en tredje gir seg til
kjenne og beklager. Han får en advarsel,
innrømmer at det var dumt, men ellers
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SaLTo-årsmeldingen 2012:

Barne- og ungdomskriminaliteten synker
Den registrerte kriminaliteten blant
barn og unge under 18 år gikk ned i
fjor – som i de foregående årene.
Dette og flere hyggelige meldinger
kan man lese i SaLTos årsmelding for
2012. Under finner du et kort utdrag
fra rapporten.
Siden 2006, da SaLTo-modellen ble
etablert, har barne- og ungdomskriminaliteten blitt redusert med over 25
prosent til tross for en betydelig vekst i
barne- og ungdomsbefolkningen.
Jentekriminaliteten har siden 2008 blitt
halvert. Unge under 18 år sto for bare
5,1 prosent av den registrerte kriminaliteten i Oslo i 2012. 1237 unge ble
siktet/mistenkt for 2252 straffbare
forhold.
Nedgang i gjengangerkriminaliteten
Gjengangerne står for en relativt stor
del av kriminaliteten, hele 36 prosent
av alle straffbare forhold som ble
registrert i aldersgruppen under 18 år i
2012. Innsatsen blant unge gjengangere ble etablert i 2008. I perioden
2009–2012 har det vært en reduksjon i
antallet unge gjengangere fra 149 til
113. Det har blitt registrert nedgang i
antall unge gjengangere og kriminaliteten til gjengangerne hvert år siden
2009.
I 2011 ble det registrert 132 unge
gjengangere under 18 år med til sammen 860 straffbare forhold i Oslo. I
2012 hadde de 132 ungdommene en
nedgang i antall straffbare forhold på
63 prosent. Det er lagt fram tilsvarende
tall for nedgangen i kriminaliteten til
gjengangerne tidligere år. Bare 22 unge
ble registrert som gjengangere både i
2011 og 2012. Også blant gjengangerne i aldersgruppen 18–22 år ble det
registrert en nedgang i antall personer
og straffbare forhold i 2012.
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Gjengangerkriminaliteten de fire siste
årene har gått ned, både blant gjengangere som er under oppfølging og
blant nye, unge gjengangere som blir
registrert. Gjengangerkriminaliteten blir
Om SaLTo

■ SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kom-

mune og Oslo politidistrikt for å forebygge
kriminalitet og rusmisbruk blant barn og
unge.
■ Byrådet vedtok i januar 2006 å etablere
SLT-samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt i hele byen.
Samarbeidsmodellen har fått navnet SaLTo,
som står for SLT i Oslo eller Sammen lager
vi et trygt Oslo.
■ SaLTo-sekretariatet ligger i Velferdsetaten.
Det er ansatt SaLTo-koordinatorer i hver
bydel og for sentrum, og ledere for oppfølgingsteam og barnevernkonsulenter ved
hver politistasjon.
■ Les mer på www.salto.oslo.kommune.no.
Der finner du også hele SaLTo-årsmeldingen.

fulgt opp gjennom ulike tiltak, blant
annet ved oppfølgingsteamene på
politistasjonene, bruk av mentorer,
MST, statistikk, analyse m.m.
Unge lovbrytere uten fast bosted
I 2011 var omtrent ett av tre straffbare
forhold i Oslo begått av ungdom uten
registrert bostedsadresse i Oslo. Disse
forholdene ble begått av unge med
adresse i en annen kommune, eller av
unge uten adresse i Norge. I 2012 gikk
kriminaliteten til denne gruppen ned.
I 2012 ble det registrert 23 unge gjengangere uten personnummer, dvs. uten
fast tilknytning til Norge. I all hovedsak
dreier dette seg om dublinere som skal
returneres til det første landet de søkte
asyl, og tidligere asylsøkere som har
fått avslag på søknaden.
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Nei er nei!
«Sex er deilig, når man har lyst. Sex
er voldtekt, når det foregår uten
samtykke.» Slik er ordlyden i
Amnestys Internationals holdningskampanje mot festrelatert voldtekt.
I vår har de henvendt seg spesielt til
russen, men det gjelder jo for alle.
Av Anette Haugen
«Er du russ i år, eller kjenner du noen
som er det? Bli med på Amnestys russekampanje mot voldtekt!» Slik lød innledningen på en holdningskampanje
Amnesty International la opp til i forkant av årets russefeiring, der de blant
annet anmodet russen om å bestille
merker med «nei er nei, voldtekt = sex
uten samtykke» til både russebiler og
russedrakter.
Ta vare på hverandre lød den videre
oppfordringen: «Pass på at kameraten
din ikke våkner opp som voldtektsmann i
morgen, fordi han ikke skjønte hvor
grensen gikk. Er du usikker på om venninnen din har det bra, så bryt inn og
spør. Ta ansvar for dine venner og venninner!»
Festrelatert voldtekt
Det anslås at det hvert eneste år er
mellom 8 000 og 16 000 kvinner i Norge
som blir utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk. Mange av disse overgrepene skjer på fest. Festrelaterte voldtekter
utgjør den desidert største andelen av
anmeldte voldtekter i Norge, der jenter
mellom 17 og 25 år har aller høyest
risiko for å bli utsatt for voldtekt.
Men husk at nei er nei, og det skal
respekteres – uansett, minner Amnesty
om i sin kampanje. Noen ganger kan det
kanskje være vanskelig å skjønne hva en
person har lyst til å være med på. Men
egentlig er det ganske enkelt: Dersom to
mennesker har sex sammen, må det
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være noe begge er enige om. Er du i tvil,
så spør, fastslår de.
Snakk også med guttene
– Det er viktig at foreldre ikke bare
snakker med døtrene sine om sex og
grensesetting, men også med sønnene. I
festlig lag er ofte rus involvert og det er
folk du kjenner. Kanskje får du ikke et
klart nei, men er du usikker må du spørre en gang til. Slike holdninger må
læres, sier Ingvild Lyberg, kommunikasjonssjef i Amnesty International.
Hun forteller videre at de har hatt
undersøkelser som viser at ungdom
først og fremst lærer om sex og grensesetting gjennom media og internett. På
skolen undervises det i sikker sex – om
hvordan du skal tre på en kondom. Men
det er vel så viktig å undervise i
holdninger. Et «ja» skal være tydelig.
Begge skal ville, ellers betyr det «nei».
Jobber for to ting
– Vi jobber på to plan. Vi jobber for å få
seksuell grensesetting inn i læreplanen,
samtidig jobber vi for å få endret voldtektsloven, slik at den ikke bare skal
være knyttet opp mot vold og truende
atferd, men at det også skal defineres
som voldtekt når det ikke foreligger et
klart samtykke, forteller Ingvild Lyberg.
Amnesty følger spent med om dagen,
for det foreligger både et forslag til
endring av voldtektsloven og et forslag
til revidert læreplan, noe som kan bety
at undervisning om grensesetting og
seksuelle overgrep kan komme på timeplanen. De håper det går gjennom –
snart. For ungdommen i dag er det viktig
at det ikke drøyer. De er unge nå og ikke
om ti år. I mellomtiden må både jenter
og gutter snakke sammen om holdninger.

Hilde Boberg (19) er russ i år, og
nølte ikke med å bestille Amnestys
merker «Nei er nei, voldtekt = sex
uten samtykke». Hun ser det som
svært viktig å få ut informasjonen –
og tror mange vil endre holdninger
så snart de faktisk oppfatter dette
som et problem.
Av Anette Haugen
Gjennom sitt engasjement som leder av
Hordaland Sosialistisk Ungdom ble
Hilde Boberg kjent med årets russekam-
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Viktig å spre
informasjonen

Støtter kampanjen: Hilde Boberg
har sørget for å spre Amnestys kampanje
«Nei er nei» til mange av sine medruss.
(Foto: privat)

panje mot voldtekt i regi av Amnesty International.
– Nasjonalt har partiet vårt en egen kampanje mot voldtekt,
noe som blant annet innebar at vi regionalt fikk besøk av
noen fra Amnesty som fortalte om både russekampanjen og
det øvrige arbeidet de jobber med i forhold til lovendringer og
det å få holdninger til sex inn i skoleundervisningen, forklarer
hun.
Hun medgir at hun ikke visste helt hvordan loven rundt voldtekt faktisk er her i landet – at den kun er knyttet opp mot
vold og trusler – før de fikk besøk fra Amnesty. Det ga henne
en vekker.
Kan gjøre en forskjell
Hilde Boberg bestilte full pakke med flyere og merker både til
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russebil og russedrakt fra Amnesty – og videresendte samtidig informasjon om kampanjen både til skolens russestyre og
andre. Ved å spre budskapet rundt festrelatert voldtekt og at
«nei er nei – uansett», mener hun alle kan gjøre en forskjell.
– Hvilke signaler vi sender ut gjør jo noe med hele samfunnet.
Og jeg tror mange vil endre holdninger, så snart de bare oppfatter dette som et problem, sier hun.
For en ting er overfallsvoldtekt, det er en alvorlig ting det er
lett å fordømme. Noe annet er voldtekt som skjer i nære relasjoner, gjerne på fest, gjennom enkle brudd på grensesetting.
Det er noe vi kanskje ikke tenker like mye over. Ved å spre ut
budskapet vil forhåpentligvis flere få en vekker og begynne å
tenke seg om én gang ekstra.
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Gir ny
motivasjon
«Det er en ære å komme hit.»
Oberbürgermeister Thilo Meichler fra
Öhringen var raus med ordene da han
sammen med en stor delegasjon
tyske Nachtwanderer besøkte
Natteravnene i Oslo. Det var en gjenvisitt fra fjoråret, da Natteravnene
dro til Tyskland.
Tekst og foto: Anette Haugen
Omvisning på Sentrum politistasjon,
mottakelse i Oslo rådhus ved ordfører
Fabian Stang, sightseeing i Holmenkollen, på Folkemuseet og Operataket
– og selvfølgelig en lang natts vandring
i Oslo sentrum, var bare noe av det som
sto på programmet da en delegasjon
på totalt 17 personer fra syd-tyske
Öhringen besøkte Oslo siste helgen i
mai.
– Et slikt besøk er viktig for motivasjonen til de frivillige fra begge land. Det er
alltid viktig å utveksle erfaringer og se
hvordan andre gjør ting, kommenterte
daglig leder i Natteravnene i Oslo, Lars

Norbom, da han sto med kontoret fullt
og bød på frokost til alle de tyske
gjestene på starten av en lang, innholdsrik fredag.
Ville lære
Erfaringsutvekslingen mellom de to
gruppene kom i gang fordi en av
Natteravnenes faste vandrere,
Wolfgang Jürgen Lempe, som selv er
tysk, uformelt var i kontakt med en av
Öhringens Nachtwanderer. Som ganske
nystartet organisasjon ønsket den tyske
gruppen å høre litt mer om hvordan
Natteravnene drives i Oslo. Det er nemlig heller ikke samme tradisjon for
frivillig arbeid i Tyskland som i Norge.
Dermed dro en delegasjon på seks fra
Oslo, inkludert 1. politibetjent Morten
Haukeland fra Sentrum politistasjon, til
Tyskland i april i fjor. Nå var det altså
Natteravnenes tur til å være verter, og
blant de tyske gjestene var i tillegg til
14 Nachtwanderer, både Öhringens
borgermestrer, byens politisjef og en
ungdomsleder.

Stor delegasjon: Hele den tyske delegasjonen samlet i Oslo rådhus sammen med en rekke av
Natteravnene i Oslo, representanter for politiet og ordfører Fabian Stang.
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Hjertelig gjensyn: 1. betjent Morten Haukeland
fra Sentrum politistasjon i hyggelig samtale
med Politzeiüberkommizar Dieter Gerd Lechner.

– Det er en ære å komme hit. Öhringen
er en liten, pen by, mye mindre enn
Oslo. Det var en glede å få besøk fra
Oslo i fjor. Nå på gjenvisitten er nesten
alle med. Vi har 25 Nachtwanderer i
Öhringen og vi er totalt 17 som er her
nå, forklarte Thilo Meichler,
Oberbürgermeister i Öhringen.
Mye likt
Det er mange fellestrekk i hvordan
Natteravnene og Nachtwanderer drives,
men det er også et par forskjeller. Blant
annet er Nachtwanderer finansiert av
kommunen. Noe annet er at
Nachtwanderer har vært usikker på hvor
nært samarbeid de bør ha med politiet.
De ser imidlertid hvor godt samarbeid
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Natteravnene har både med politiet og
andre etater.
– Vi har fortsatt en diskusjon rundt
dette. Vi vil at ungdommen skal stole på
oss. Men det gjør de. De vet at vi ikke
går og «sladrer», samtidig vet de at om
vi ser noe kriminelt så må vi gi politiet
beskjed. Vi har et viss samarbeid allerede. Politisjefen er jo med oss hit. Han
har vært Nachtwanderer tidligere da
han var i annen jobb, og kona hans er
med oss, forteller leder av gruppen,
Günter Reustlen, som også selv er
tidligere politimann.
– Det er flott med Natteravner og
Nachtwanderer som er til stede i gatene. De presenterer offentligheten og
gjenspeiler befolkningen. De fungerer
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nesten som sosialarbeidere. Dessuten
tar de seg av en del av småproblemene
som politiet ikke har tid til. De har tid til
å lytte på en annen måte, påpeker
Politzeiüberkommizar Dieter Gerd
Lechner.
Gull verdt
Etter frokost gikk turen til Sentrum politistasjon, der den tyske delegasjonen og
de norske Natteravnene som var med,
ble ønsket velkommen av 1. politibetjent
Morten Haukeland som var med til
Öhringen i fjor. Deretter forklarte stasjonssjefen selv, Bjørn Åge Hansen, litt
om hvordan de arbeider og hva som er
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Bakgrunn for besøket
■ I april i fjor dro seks natteravner fra Oslo

sentrum, sammen med politibetjent Morten
Haukeland fra Sentrum politistasjon, til
Öhringen i Tyskland for å besøke deres natteravngruppe Nachtwanderer.

■ Hensikten var å besøke en søsterorganisa-

sjon til Natteravnene for å utveksle informasjon og kunnskap om frivillig, forebyggende arbeid.

■ Nachtwanderer er en relativt ny, forebyg-

gende aktør i Öhringen – og hadde sin første vandring i juli 2009. De ønsket mest
mulig
informasjon
om
hvordan
Natteravnene organiseres og driftes i Oslo.

■ Öhringen er en betydelig mindre by enn

Oslo med om lag 23 000 innbyggere og de
frivillige Nachtwanderer var interessert i å
vite hvordan ulike situasjoner og episoder
blir håndtert av frivillige i en større by.

Gatelangs - 02-2013 19

Tema - Forebygging

1

2

3

4

5

6

Frokost: Natteravnene inviterte til frokost på
kontoret. En hyggelig start på dagen.

Gatelangs: Været viste seg fra godsiden da Natteravnene geleidet
Nachtwanderer mellom Sentrum
politistasjon og Oslo rådhus.

deres ansvar. Han understreket også at
samarbeidet med Natteravnene er gull
verdt.

Fakta om
Nachtwanderer
Nachtwanderer er:

■ Kontakt for ungdom.
■ Opplærte voksne frivillige over 20 år.
■ Presentert på offentlige plasser, diskotek

og andre arenaer over hele byen.

Nachtwanderer skal:

Skape en hyggelige atmosfære.
Bygge tillit.
Tilby hjelp og støtte i ulike situasjoner.
Bistå til at alle behandler hverandre med
respekt.
■ Begrense aggresjon og hærverk.
■ Forbedre det sosiale klimaet.
■
■
■
■
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– Det går ikke uten dem. Det er samarbeidet mellom politiet, Natteravnene,
dørvaktene, ambulansepersonalet og
alle de andre som er der ute, som gjør
at vi greier å følge opp såpass bra som
vi gjør på en fredags- eller lørdagskveld
i sentrum, sa han, før han tok med seg
hele delegasjonen på en omvisning
rundt på stasjonen.
Gått natteravn selv
Etter besøket på politistasjonen var det
klart for en rask spasertur gjennom Oslo
sentrum og over til Rådhuset, der ordfører Fabian Stang ventet. Han ønsket
hjertelig velkommen og presiserte at
han synes det er flott at de ulike
gruppene kan lære av hverandre. Også
han understreket hvor mye det betyr at

det er frivillige ute i gatene og passer
på.
– Vi viser gjennom Natteravnene et
engasjement for en trygg by som er
svært betydningsfullt. Veldig mange av
oss lever et hektisk liv uten så mye
ekstra tid. Derfor skjønner jeg at det er
vanskelig å få tid til slikt som å gå
natteravn. Og nettopp derfor er det så
beundringsverdig at en del får det til
likevel, påpekte Fabian Stang.
Han bekreftet videre at han selv har
gått natteravn flere ganger og at han
gjerne gjør det igjen.
– Jeg er mye ute, både med Natteravnene, politiet og andre. Det er alltid
hyggelig, spennende og lærerikt
å møte folket der ute, konkluderte den
folkelige ordføreren.
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Hos politiet: Fra venstre: Sander Brink, styreleder i Natteravnene,
Günter Reustlen, leder for Nachtwanderer, Bjørn Åg Hansen,
stasjonssjef Sentrum politistasjon, Dieter Gerd Lechner,
Politzeiüberkommizar Öhringen, Thilo Meichler,
Oberbürgermeister i Öhringen og Morten Haukeland,
1. politibetjent og leder for etteretningen.
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Programmet
Natteravnene hadde lagt opp til
følgende program for sitt besøk
fra Nachtwanderer fra Öhringen
i Tyskland 23.–26. mai:
Torsdag 23. mai:
Kl. 12.00: Mottak av gjestene på
Oslo Lufthavn.
Kl. 17.00: Velkomst og omvisning i
Natteravnenes lokaler i Oslo
sentrum.
Kl. 20.00: Velkomstmiddag på
Restaurant Olympen på Grønland.

Fredag 24. mai:
Kl. 09.30: Felles frokost i
Natteravnenes kantine.
Kl. 11.00: Omvisning på Sentrum
politistasjon.
Kl. 13.00: Mottakelse i Oslo rådhus
ved ordfører Fabian Stang.
Kl. 16.00: Besøk og sigthseeing på
Holmenkollen og Frognerseteren.
Kl. 21.30: Oppmøte for vandring i
sentrum, inklusive parole på
Sentrum politistasjon.
Kl. 24.00: Nattmat i kantina,
deretter fortsetter vandringen.

En lang natt
Etter besøket i Oslo Rådhus var det tid
for å vise Nachtwanderer noen av de
mange turistattraksjonene utenfor Oslo
sentrum. Turen gikk dermed med banen
opp til Holmenkollen og Frognerseteren,
der de ladet opp foran en lang, men
interessant natt blant Oslos utelivsbefolkning.
Det ble en annerledes opplevelse for
mange av de tyske gjestene. For selv om
Oslo er en liten by med tanke på å være
hovedstad, er den likevel betraktelig
større enn Öhringen. De fikk derfor
mange nyttige erfaringer med seg hjem.

Til høyre: Klare for vandring: Natteravner
og Nachtwanderer klare for felles
vandring i Oslos gater.
(Foto: Stine Pedersen)
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Lørdag 25. mai:
Kl. 12.00: Servering av brunch
i Natteravnenes kantine.
Kl. 13.30: Båt til bygdøy med
påfølgende omvisning på
Folkemuseet.
Kl. 20.00: Uformell samling på
Oslo Plaza.

Søndag 26. mai:
Kl. 09.30: Felles frokost i
Natteravnenes kantine.
Kl. 11.00: Spasertur på
Operataket.
Kl. 13.00: Lunsj med reker i
kantina.
Kl. 16.30: Avreise til Oslo
Lufthavn.
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Forebyggende app: Last ned Bymiljøetatens app og si enkelt fra om en gatelykt er slukket.

BYMelding:

Lettere å melde fra
Er en gatelykt slukket slik at det er
farlig mørkt på et veistrekke? Eller
kanskje det er et stort hull i veien til
fare for forbipasserende? Gjennom
en enkel app fra Bymiljøetaten i Oslo
kommune, kan du markere på kartet
og sende melding direkte til rett
instans.
Av Anette Haugen
I flere år har det vært mulig å sende inn
meldinger via internett til Bymiljøetaten
i Oslo om du
oppdager feil og
iOS
mangler i gatebildet. Gatelys
som ikke virker,
hull i veien og
fulle søppelkasser er det etaten
får flest melAndroid
dinger om. Og
det er viktig å
melde fra, for
mørke eller lys
på en vei kan
være avgjørende for om en
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kriminell handling utføres.
Tjenesten har hele tiden blitt brukt, men
Leif Arne Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, bekrefter at
etter at mobilappen kom for drøyt
halvannet år siden, har flere blitt klar
over at muligheten finnes.
Stadig forbedringer
I 2011 fikk de eksempelvis inn 21.144
meldinger. I 2012 fikk de inn 23.749
meldinger, hvorav 15 prosent kom fra
appen – og per 1. april har de så langt i
år fått inn 7.995 meldinger i meldesystemet, hvorav cirka 20 prosent
kommer fra appen.

Jo enklere det er å melde fra, jo mer ser
altså tjenesten ut til å bli brukt – og
forbedringer gjøres stadig. Nå er det
mulig å ta et bilde av den mørke lykta,
samtidig som du merker av rett på kartet – og vips sendes meldingen direkte
til instansen som sørger for lys på
veien.
Ved å laste ned appen og sende en
kjapp melding når du ser en mørk lykt,
et hull i veien eller andre ting kommunen bør vite om, kan du være med på å
forebygge både i forhold til kriminalitet
og eventuelle skader.
Appen er gratis og finnes i ‘Appstore’
og i Google play.

Tips om brannfarlig miljø
Du må selv ta ansvar for at du skal bo, studere eller arbeide – og ikke minst
ferdes i et brannsikkert miljø, påpeker Brann- og redningsetaten i Oslo,
samtidig som de oppfordrer alle til å sende dem spørsmål eller tips om
kritikkverdige forhold de ser i byen.
Ser du forhold du tror kan være farlige for brannsikkerheten?
Send en melding til: branntips@bre.oslo.kommune.no.
Meldingen bør inneholde: «Hva det gjelder» og «Hvor det er».
Legg også gjerne med et bilde, om du har anledning.
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Natteravnene i media

I mørket: Akerselva var location for den nye reklamefilmen. (Foto: Stine Pedersen)

Natteravnenes nye reklamefilm
I vinter har Natteravnene spilt inn ny reklamefilm. Den
ble blant annet vist under de reklamefrie TV-dagene i
påsken. Responsen kom umiddelbart.
Av Anette Haugen
Natteravnene er alltid på jakt etter flere frivillige som vil gå
en økt eller helst flere for å være med å trygge nærmiljøet på
kveldstid. Som et ledd i dette, har de nå fått spilt inn en ny
reklamefilm, ti år etter den forrige. (Les mer om denne under
«Fra arkivet», side 31.)
– Vår forrige reklamefilm ble laget i 2003, da vi vant reklamebransjens årlige dugnad for en humanitær organisasjon. Det
var en god reklamefilm, men den begynner dessverre å gå ut
på dato, blant annet fordi ambulansen som er med er rød og
hvit og du kan se at politibilene er av eldre modell, forklarer
Lars Norbom, daglig leder i Natteravnene.
Brenner for Natteravnene
Ideen bak manuset til den nye reklamefilmen var det regissør
Karl Stavem som hadde. Han har for tiden returnert til Norge
og tar filmproduksjonsstudier ved Noroff fagskole og bachelorutdanning. Fra før har han imidlertid over 20 års erfaring
fra filmproduksjon i USA. Der har han jobbet blant annet som
modell, skuespiller og med TV/filmmanus.
– Jeg har alltid vært imponert over jobben Natteravnene gjør.
Da jeg skulle velge en studieoppgave, var det litt tilfeldig at
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en av lærerne mine hadde jobbet med den forrige reklamefilmen til Natteravnene. Oppgaven måtte dreie seg om en
frivillig organisasjon, så da ble det etter hvert opplagt at det
måtte bli Natteravnene, sier Karl Stavem.
Ideen videre var at reklamefilmen måtte inneholde litt
dramatikk og action, slik at den skiller seg ut – og så måtte
den være tidløs. Dermed ringte han Natteravnene og la fram
idéen. Lars Norbom tente umiddelbart på ideen og ga
regissøren ganske frie hender.
Autentisk
For Karl Stavem var det viktig at filmen står fram så autentisk
som mulig, derfor er de aller fleste i filmen ekte natteravner.
Deriblant er daglig leder Lars Norbom med. Kun et par
skuespillere er benyttet.
Til tross for at filmen er produset som en studentoppgave for
Noroff, er Karl Stavem så erfaren innen feltet at hele
filmingen bare tok én kveld. Filmen var for øvrig én blant få
manus som ble plukket ut til filmingen. Den var også den
eneste av studentarbeidene som ble vist på fjernsyn.
Natteravnenes nye reklamefilm har i første omgang blitt
sendt på reklamefrie dager i påsken, der den i konkurranse
med en rekke andre humanitære formål ble trukket ut til gratis
visning på helligdagene.
– Filmen har generert interessemeldinger fra hele landet.
Disse er videresendt de aktuelle gruppene, forteller en
fornøyd Natteravnleder.
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Vårvandring
i sommerbyen
Med vår, russetid og snart sommer i anmarsj, ønsket Gatelangs å ta
pulsen på en av våre typiske sommerbyer – og samtidig sjekke ut hvordan
det er å være natteravn i Sandefjord. Vi fikk bli med på vandring natt til
1. mai, en natt som i år viste seg å bli rolig.
Tekst og foto: Lars Norbom

Høsten 2011, herjet det en voldtektsbølge i vår hovedstad. I den forbindelse
fikk Natteravnene mye omtale i riksdekkende medier. Med dette som bakteppe,
ble det tatt initiativ til en prosjektgruppe som skulle se på hvordan man kunne
forebygge slike hendelser i Sandefjord.
Prosjektgruppen besto foruten
Frivillighetssentralen av foreningen
Voksne for barn, Politiet og Røde Kors.
Rekruttering
Resultatet av dette ble blant annet at
man rekrutterte en rekke frivillige utenom skolene, slik at man nå kunne gjennomføre vandringer hver lørdag – også
i vinterhalvåret. De frivillige er fortsatt
aktive og teller rundt 30 menn og kvinner i alle aldre.
– Vi legger stor vekt på oppfølging og
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dialog med våre frivillige for å sikre kontinuitet, sier daglig leder i Sandefjord
Frivillighetssentral, Elisabeth Fevang.
Hennes ønske for fremtiden er en dobling av frivillige, slik at man på sikt også
kan vandre på fredager.
– Opprinnelig hadde Natteravnene i
Sandefjord barn og ungdom under 18 år
som sin målgruppe, men vi fant etter
hvert ut at det ikke bare var denne
aldersgruppen som trengte Natteravnenes tilstedeværelse. Derfor har vi i
dag hele publikum som vår målgruppe,
forklarer Fevang videre.
Støttespillere
Natteravnene i Sandefjord opplever god
støtte både fra offentlige og private,
lokale aktører. Fevang trekker spesielt
fram samarbeidet med politiet som hun

opplever som svært godt og nyttig.
– I tillegg fikk vi i rekrutteringsfasen
god drahjelp av lokalavisen Sandefjords
Blad, hvor Natteravnene fikk mye positiv

Natteravnene
i Sandefjord
■ Hadde sin oppstart 10. mai 1998,

og har nettopp rundet 15 år.

■ Består av foreldre ved lokale skoler

og en gruppe på rundt 30 frivillige.

■ Drives av Sandefjord Frivillighetssentral.
■ Ute hver lørdag hele året.
■ I vinterhalvåret er det skolene som stiller

med vandrere, mens det i sommerhalvåret er en gruppe frivillige uten
tilknytning til skolene som stiller opp.
■ Vandrer i Sandefjord sentrum og noe
mer perifere områder ved spesielle
arrangement.
■ Kan kontaktes på mail:
elisabeth.fevang@sandefjord.kommune.no
■ Les mer på:
http://www.natteravn.no/members/
sandefjord/
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Ut på vandring: Denne kveldens gruppe besto av f.v. Svein Hoseth, Roger Horntvedt, Kjell Roger Skauen og Arne Thorsen.

redaksjonell omtale. Det lokale næringslivet er også representert blant støttespillerne i form av sponset nattmat fra
McDonald’s.

mai og St. Hansaften. Også da er
Natteravnene ute i det yrende nattelivet
i så vel sentrum som på Sandefjords
mange strender og skjærgårdsperler.

Natt til 1. mai
Natt til 1. mai er en av dagene i året
hvor det er stor aktivitet i utelivet i
Sandefjord. Det gjelder ikke bare i selve
byen, men også på strender og parker
litt utenfor bykjernen. Natt til 1. mai er i
tillegg den dagen den lokale russen for
alvor begynner å røre på seg, derfor er
dette en naturlig dag for Natteravnene
å være til stede i bybildet.
Det samme gjelder for øvrig natt til 17.

På vandring
Natt til 1. mai i år fikk Gatelangs være
med på vandring. Vi møttes kl. 22.00 i
Frivillighetssentralens trivelige lokaler i
Storgata 25. Denne kvelden møtte det
fire vandrere.
Kveldens vandringsansvarlige, Roger
Horntvedt, innledet med å ringe politiets
vaktsentral for siste oppdatering før
vandringen. Politiet ønsket i første
omgang Natteravnenes tilstedeværelse i
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sentrum og skulle ringe dersom behovet
endret seg i løpet av natten.
I forkant av vandringen pleier politiet å
sende en mail, hvor de sier noe om hvor
det er behov for natteravner. Kveldens
fokusområde ble foruten sentrumskjernen, Tangen, som ligger en knapp kilometer utenfor sentrum.
Stille i sentrum
Kveldens vandring ble innledet i
Sandefjord sentrum. Det var færre folk
ute enn forventet. Gatene var derfor
relativt stille, bare tidvis avbrutt av
motorbrumming fra deltagerne i et
lokalt AM-Car stevne.
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Hyggeprat: I samtale med dørvakten på Brygga bar.

I løpet av vandringen var vi i dialog med
en blid dørvakt på Brygga bar, hvor han
foruten å by på kaffe, kunne fortelle at
kvelden så langt hadde budt på færre
gjester enn forventet.
18-årsgrense – en utfordring
Også dørvakten på Sandefjords eneste
utested med 18-årsgrense, kunne fortelle om en rolig kveld så langt. I likhet
med Natteravnene i Oslo, opplever også
våre kolleger i Sandefjord størst utfordringer i forbindelse med utesteder med
lav aldersgrense.
Under samtalen med dørvakten, dukket
det opp noen få russ. De hadde tydeligvis ennå ikke funnet veien ut til
Skjellvika. På denne stranden, som ligger cirka tre kilometer utenfor sentrum,
var det for anledningen et organisert
russetreff.
En rolig natt, er en god natt
Ved midnatt delte gruppen seg i to. Den
ene gruppen fortsatte i sentrum og den
andre dro i bil til Mokollen, som er et
populært samlingssted for årstiden.
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Da Natteravnene ankom var det rolig,
men politiet kunne melde om at det litt
tidligere på kvelden hadde vært en
ansamling på rundt 70 ungdommer her
– som politiet fant det best å spre.
Deretter gikk turen til Tangen, hvor det
også var stille.
Det skjedde altså ikke veldig mye under
denne vandringen, som ble avsluttet i
02.30-tiden. For Natteravnene er som
kjent en rolig natt, en god natt.
Til v.: Elisabeth Fevang er leder for
Frivillighetssentralen i Sandefjord og ansvarlig for
organisering av Natteravnene i Sandefjord.

Møtested: Samling på Frivillighetssentralen i forkant av kveldens vandring.
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Fra arkivet
Gatelangs dykker
ned i arkivet og
presenterer artikler som
sto på trykk ti år tilbake i
tid, den gang bladet
het «Respekt». Artikkelen
under er hentet fra det
tredje bladet som ble
utgitt, nr. 1 i mars 2003.

Natteravnenes reklamekampanje
Budskap og virkemidler er sterke i Natteravnenes reklamekampanje, som ruller på TV, kino og i norske aviser i
hele år. En samlet norsk reklamebransje står bak den
prestisjetunge dugnadskampanjen, som har en verdi på
over 10 millioner kroner.
Natteravnene har fra januar av vært å se i en rekke medier
med et offensivt og sterkt budskap om vold, voldtekt og død.
Eller rettere sagt «ingen vold, ingen voldtekt, ingen drepte –
Natteravnene var der».
Den landsdekkende kampanjen er det konkrete resultatet av
at Natteravnene i fjor ble tildelt reklamebransjens store årlige
dugnad for én utvalgt, veldedig organisasjon, «Reklame for
Alvor».
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Det som ikke skjedde
Både filmen og resten av kampanjen spinner på temaet «det
som ikke skjedde». Kampanjen går dermed rett til kjernen av
Natteravnenes virksomhet.
– Vi er en grasrotbevegelse av voksne kvinner og menn som
på frivillig basis vandrer gatelangs i norske byer og tettsteder
for å forebygge vold og kriminalitet. «Det som ikke skjedde»
er nettopp det vi ønsker å oppnå med forebyggende arbeid; at
vi som edru, voksne mennesker er konfliktdempende gjennom
vår tilstedeværelse i gatebildet på natta, sier Lars Norbom.
(PS: Også for ti år siden fikk Natteravnene laget en reklamefilm. Her er noen bilder og et utdrag av teksten som sto i
bladet «Respekt» for nøyaktig ti år siden.)
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Trenger du noen å snakke med?
Alle har behov for svar på sine spørsmål, men det er ikke alltid lett å spørre noen du kjenner. Det finnes flere telefontjenester og nettsider hvor du kan finne god informasjon og hvor du har mulighet til å stille anonyme spørsmål. Disse
sidene kan også være til hjelp for foreldre og andre voksne som lurer på hva de unge er opptatt av.

Barnevakten.no

Redd Barna

Svarer på alle type spørsmål fra
barn og unge under 18 år.
Tlf: Man–fre kl. 09–15.
Nettjenesten: Klar melding eller
Facebook. www.barneombudet.no

Hjelper foreldre til å delta aktivt i
barnas mediehverdag gjennom å
formidle nyansert informasjon,
gode råd og nyttige verktøy.
www.barnevakten.no

Gir informasjon om nettvett, barn
og overgrep, barnefattigdom, asylog flyktningebarn, barns rettigheter mm.
www.reddbarna.no

Alarmtelefon for barn og unge

Amathea

Røde Kors-telefonen for barn og unge

116 111

815 32 005

800 333 21

Gratis nødtelefon for barn og unge.
Holder åpent når barneverntjenesten er stengt.
Man–fre kl. 15–08. Helgene:
Døgnåpent.
www.116111.no

Tilbyr gratis samtaler og rådgivning om alt som har med graviditet
å gjøre.
Åpent: Man–fre kl. 08–20.
www.amathea.no

For alle under 18 år som trenger en
voksen å snakke med.
Tlf: Man–fre kl. 14–20.
Chat: Tirs–tors kl. 17–20.
www.korspahalsen.no

Dopingtelefonen

Kirkes SOS

800 50 200

815 33 300

Medietilsynet

Gratis og anonym informasjonstjeneste for alle med spørsmål om
doping.
Åpent: Man–fre kl. 09–15.
www.dopingtelefonen.no

Gratis krisetelefon for alle som
trenger noen å snakke med, uansett
hva det er.
Tlf: Døgnåpent. Chat: man–tors kl.
18.30–22.30. www.kirkens-sos.no

Gir informasjon og tips om alt rundt
barn og medier, dataspill, trygg
nettbruk, digital mobbing, personvern mm.
www.medietilsynet.no

Ung.no

Klara Klok

Ungdomstelefonen

Informasjons- og diskusjonskanal
drevet av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.
Gir svar på alt du lurer på, har egen
spørreside.
www.ung.no

Informasjonstjeneste om helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet, med primærmålgruppe unge i
alder 10–30 år. Har egen spørreside.
www.klara-klok.no

RUStelefonen

Telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Bekymringstelefonen voksne for barn

08588

800 57 000

810 03 940

22 99 39 50

Svarer og gir råd på alt rundt rusproblematikk. Du kan være helt
anonym.Tlf: Man–søn kl. 11–19.
Chat: Man–fre kl. 14–17.
www.rustelefonen.no
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Gratis hjelpetelefon for incest- og
seksuelt misbrukte i alle aldre og
av begge kjønn.
Døgnåpent.
www.incest80057000.no

810 00 277
Unge svarer unge på spørsmål om
seksualitet, legning og identitet.
Åpent: Søn–fre kl. 18–22.
www.ungdomstelefonen.no

For voksne som har bekymringer
eller spørsmål rundt barn og unge.
Tlf: Man–fre kl. 09.30–14.30.
Nettjeneste: Døgnet rundt.
www.bekymring.no
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Barneombudet

Nytt fra Natteravnene

Natteravnenes
styre 2013/2014

Sander Brink (student, f. 1987),
styreleder
Sander Brink er nederlandsk, men født og
oppvokst i Drammen. Han studerte i
Frankrike og Belgia før han flyttet tilbake til
Norge med ønske om å bli advokat. Begynte
som natteravn august ’09 og har siden vært
aktiv i Oslo sentrum bl.a. med sin deltakelse på vandring hver tredje helg. Deltidsjobb
(60 %) som sentervekter.

Grete Horntvedt (pensjonist, f. 1944),
nestleder
Grete Horntvedt er født på Hamar og har
bodd i bydel Alna i 30 år. Medlem av
Natteravnene fra oppstarten i 1990.
Medlem i Oslo bystyre for Høyre i 16 år,
byråd i 7 år. Vært bl.a. Utdanningsdirektør i
Oslo og Akershus. Siste fem år direktør i
Norsk Kulturarv. Nå medlem av Alna bydelsutvalg. Har to døtre og fire barnebarn.

Ellen Remfeldt (pensjonist, f. 1933),
styremedlem
Ellen Remfeldt er født i Eidsberg. Arbeidet
på Klinikk for periodonti ved Universitetet i
Oslo, forsker ved Nordisk Institutt for
Materialforskning. Tilknyttet Universitetet i
Oslo fra 78, professor fra 88–2003. Privat
praksis som spesialist til 2012 og samtidig
generell tannbehandling av narkomane i
Oslo kommunes lavterskel tilbud. Natteravn
fra 2006.
Gult er kult: Pene eller ikke? Nå er det i hvert fall lett å få øye på den ene av Natteravnenes biler.

Synlig i bybildet
Natteravnenes bil har skiftet farge fra sort til gult – for å bli mer synlig.
Natteravnene ønsker å bli mer synlige i gatebildet og som et ledd i dette har den
ene av bilene i løpet av våren skiftet farge fra sort til gult.
– Bilene våre hadde i utgangspunktet sort grunnfarge. Den opprinnelige tanken bak
dette var assosiasjonen til natt. Dette gjorde imidlertid bilen lite synlig når vi er ute
nettopp på natten. Vi fant dermed ut at det ville passe bra å få bilen til ligne på
våre lett gjenkjennelige refleksvester, forklarer Lars Norbom, daglig leder i
Natteravnene.

Løsning
01-12

Kryssordvinnere!
Responsen på vårt kryssord har ikke vært særlig
stor den siste tiden. Vi velger derfor å avvikle vår
faste kryssord/sudoku-side. Vil du savne den? I så
fall send gjerne en mail til: redaksjonen@natteravnene.no. Utifra responsen vil vi vurdere hva vi vil
gjøre fremover.
Rett løsning i forrige nummer var: «Bruk hue – lær
deg nettvett»
Vinnere: Bjørg Dørmænen, Kirkenes og
Mary Taraldsøy, Skånevik
Lodd er sendt!
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Jan Bøhler (politiker, f. 1952),
styremedlem
Jan Bøhler er vokst opp i Groruddalen og er
utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo.
Han har hatt en rekke ulike politiske verv og
er for tiden leder i Oslo Arbeiderparti (fra
2004) og første nestleder i Stortingets justiskomité (fra 2009). (Inn i styret fra
2013/14.)

Dag Godtland (f. 1966),
styremedlem
Dag Godtland er oppvokst på Tynset, men
har bodd i Nannestad de siste 25 årene.
Han var med og startet Natteravnene i
Nannestad for fem år siden og har siden
vært leder for gruppen. Er utdannet tømrer
og jobber som byggeleder og avdelingsleder
i Bjerk-Lind bygg AS. Dags familie driver i tillegg et beredskapshjem for ungdom mellom 12–18 år.

Siri Skrøder (leder, f. 1960),
varamedlem
Siri Skrøder er født i Fredrikstad, men har
bodd i Oslo i 28 år. Utdannet førskolelærer
og bedriftsøkonom. Har jobbet med barn i
30 år. Nå leder for Personal og barnehageledelse i Stiftelsen Kanvas, som er pådriver
for å bedre barns oppvekstvilkår i Norge.
Begynte som natteravn i 2008. Var med å
etablere natteravngruppe på Karlsrud,
bydel Nordstrand.

Andrei Olaru (student, f.1988),
varamedlem
Andrei Olaru kommer opprinnelig fra
Romania, men flyttet til Norge i 2008. Han
er heltidsstudent på Kriminologi ved
Universitetet i Oslo (bachelorgrad). Begynte
som natteravn desember 2008 og går nå
som natteravn hver andre eller tredje uke.
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Ungdommens stemme

Verden er et sykt sted
Det er noe som skjer med oss i dette landet når det hender noe med oss eller med venner. Vi reagerer med hat,
sinne, frustrasjon og tårer. Vi vil hjelpe, vi vil få slutt på
denne syke galskapen. Vi vil ha fred.
Sist jeg skrev dette var da Sigrid Giskegjerde Schjetne ble
drept og vi satte i gang letingen etter henne. Nå igjen er det
ikke vi som er rammet, men et land som står oss nær. USA:
storebror, frihetens land. Sist vi så syke hendelser i USA, var
under én av de mange, tragiske skolemassakrene.
Nylig ble landet rammet igjen. Helt uskyldige mennesker som
løper et løp de har trent til like lenge som våre menn i 40-årsalderen har trent for å klare merket i Birken. Rett før målet er
nådd, smeller det. Smellet vi kjenner så altfor godt fra før.
Rekken er blitt lang, og jeg kan nok dessverre med sannhet si
at den ikke stopper her... Noe må gjøres. Kampen mot terror.
Hvor mange flere har vi råd til å miste? «Verden er et sykt
sted», skrev Will Smith på Twitter. «Folk går på kino og blir
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skutt. Folk går på skolen og blir skutt. Folk løper maraton og
blir bombet. Verden er syk. #BeForBoston!» Det er det vi skal
gjøre. Be for dem som mistet noen, be for de skadede, be for
arrangøren av dette historiske maratonet som har holdt på i
så mange år. Be for hverandre og be for at krigen mot terror
snart skal slutte.
Man skal ikke måtte være redd for å gå på skole, kino eller
løpe maraton. Vi sto sammen da terroren rammet oss! La oss
stå sammen nå også. Med USA.

Innlegget er skrevet av Martin
Jutkvam (18) og ble først publisert
på Aftenposten.no
(Si ;D) 17. april 2013,
rett etter Boston maraton.
Du finner også det
opprinnelige innlegget på Martins
egen blogg:
martinjutkvam.wordpress.com
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