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Alt var mye bedre under krigen…
Som vi har sett og hørt i media i den senere tid, ser politiet og andre aktører
som jobber med ungdom, med bekymring på økende bruk av hasj blant
dagens ungdom. Det er likevel ikke slik at hasj er noe nytt fenomen. Visst fantes det hasj i min ungdomstid på 80-tallet også.
Det er imidlertid noe som har forandret seg. De sosiale medienes inntog i samfunnet har gjort illegale rusmidler langt mer tilgjengelig. Med økt tilgjengelighet følger økt forbruk og med økt forbruk følger en større sosial aksept for
bruk av slike rusmidler.
Temaet for denne utgaven er utfordringer i ungdomstiden. En av disse er nok
ungdommens møte med rusmidler. I denne utgaven kan du blant annet lese
om hva påtroppende leder i Elevorganisasjonen tenker om prestasjonspress
og nettmobbing.
Likevel var kanskje ikke alt bedre før. Samfunnets kompetanse på nye utfordringer øker og politikere og myndigheter tenker annerledes og innfører nye
tiltak for å bedre unges oppvekst.
Det kan du lese mer om i intervjuene med politiet og Justisministeren, som har
nye tanker om hvordan samfunnet skal møte destruktiv atferd
hos dem som faller utenfor, men som tross alt er i fåtall.
Og sist med ikke minst, Natteravnene fantes ikke
da jeg vokste opp.
Ha en utfordrende vandring!

Forsidefoto: Anette Haugen
Foto, side 3: Scandinavian Stockphoto
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Neste Gatelangs kommer i september.
Frist for innspill er 1. august 2014

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
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Natteravner landet rundt...
Tromsø
I år er det 20 år siden Natteravnene i Tromsø startet opp. I
anledning 20-årsjubileet har de planlagt en konferanse i byen
14. juni, der alle byens 70 frivillige natteravner inviteres, melder
itromso.no. Det er et arbeidsutvalg under ledelse av Landsforbundet mot stoffmisbruk og Kirkens bymisjon som har ansvar
for Tromsøs natteravner.

Kristiansund
Natteravnene i Kristiansund er med når
«Varme i Mainatt» arrangeres i byen. Dette
er et prosjekt i regi av Kristiansund menighet,
Røde Kors, Natteravnene, Kirkelandet kirke og
Kristiansund Gospelkor, der frivillige tre
netter i mai (natt til 1., 10. og 17. mai)
serverer vafler eller grillmat til russ og annen
ungdom som er ute. De gode hjelperne stiller
opp for tredje år på rad, melder Tidens Krav.

Surnadal
Etter årsmøtet 31. mars, ble det klart at
Natteravnene i Surnadal greide å få et
nytt styre på plass, slik at gruppen
består. I forkant av møtet var det
knyttet stor spenning til styrevervene,
for ingen hadde sagt seg villig til å påta
seg noen av de ledige vervene, melder
driva.no. Heldigvis ordnet det seg i løpet
av møtet. Det nye styret har Øyvind
Johansen som leder.

Søgne, Vest-Agder
«Det er liten vits at Natteravnene går på Tangvall når mange av
ungdommene er i båt og fester». Uttalelsen kommer fra tjenesteutvalgsleder Christian Eikeland i Søgne, som foreslår å sende
Natteravnene til sjøs når sommeren kommer, skriver nettavisen
N247. Meningen med natteravnordningene er at Natteravnene skal
være synlige der ungdommen er og da må nye steder og metoder
vurderes. Innspillet er mottatt og vil bli vurdert av kommunen.
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Drammen
I Drammen får Natteravnene nå
drahjelp fra foreldre til ungdomsskoleelever for å fylle vaktplanene
sine, melder nrk.no/buskerud. I løpet
av de siste seks årene er antall natteravner i byen halvert og det har blitt
stadig vanskeligere å rekruttere nye
natteravner. De setter derfor stor pris
på at Drammen kommunale foreldreutvalg har engasjert seg for å få til en
litt mer forpliktende avtale med skolene enn det de tidligere har hatt.

Porsgrunn
Midt i sentrum av Porsgrunn ble to natteravner natt til en lørdag i mars oppsøkt av
en ung gutt som lurte på hvorfor de ikke
var utenfor utestedene hvor de gærne
vaktene var, melder nrk.no/telemark. Derpå
angrep han den ene natteravnen og slo
ham hardt i brystet. Han dyttet også til den
andre natteravnen, men da ble dørvaktene
i nærheten tilkalt. Heldigvis er det sjeldent
slikt skjer – og den erfarne natteravnen
som ble angrepet sier han vil fortsette å gå.
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Forebygging er
Som tenåringsfar har justis- og
beredskapsministeren selv meldt sin
interesse for å gå natteravn i nærmiljøet. Han har ikke blitt utkalt
ennå, men stiller selvsagt om han
kan når det skjer. Han er ellers svært
opptatt av forebygging – og at det er
viktig å snakke konsekvenser.
Tekst og foto: Anette Haugen
– Da min eldste sønn begynte på ungdomsskolen, var Natteravnene der på et
foreldremøte. Da skrev jeg meg på en
liste over interesserte. Vi ble forespeilet
at det kunne bli én til to vakter å gå per
år. De fikk imidlertid en lang liste, så
kanskje er det derfor jeg ikke er blitt
tilkalt ennå, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP), som har
hjemsted i Stavern.
Han understreker at han er veldig positiv til det arbeidet Natteravnene gjør. De
gjør en kjempeinnsats. Det er et viktig
for de unge at det er synlige voksenpersoner ute i gatene. Det øker tryggheten
og virker forebyggende. Samtidig er han
begeistret for det gode samarbeidet
mellom Natteravnene og Politiet, både
når det gjelder informasjonsflyt og
støtte.
Frivillig arbeid
– Frivillig arbeid er helt avgjørende for
at vi skal lykkes i å utføre samfunnsoppgavene våre. Jeg er imponert over
de frivillige som yter så mye. Deres
bidrag er helt essensielt både for samfunnsstrukturen og for enkeltpersoner.
Den jobben Natteravnene gjør er blant
annet med på å forebygge både mot
vold og rus. For de unge er det dessuten
viktig å se at de voksne bryr seg, påpeker Anundsen.
Han er ganske klar på at det offentlige
aldri vil kunne overta de frivilliges rolle.
Det skal de ikke heller. De vil aldri kunne
utføre den samme oppgaven på lik linje.
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Det offentliges oppgave er imidlertid å
legge forholdene til rette for de frivillige,
slik at det blir hyggelig og ikke en frustrerende ting å utføre disse oppgavene.
– Regjeringen ønsker å bidra til å stimulere til mer frivillig arbeid. Det inkluderer
naturligvis at vi må bidra økonomisk,
slik at økonomien ikke er årsak til at
aktiviteter reduseres. Det er ingen andre

steder hvor du får så mye igjen for hver
krone du putter inn. Å investere i frivillighet er å investere i framtida, fastslår
justis- og beredskapsministeren.
Ungdomsutfordringer
– Før jeg begynner å snakke om utfordringer, ønsker jeg si at det er fantastisk
mye flott ungdom. Dernest er det klart
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hjertesaken
ungdomsutfordring vi ikke helt har oversikt over. Selvfølgelig er det mye positivt
som skjer på nettet, men det gir også
helt nye arenaer for mobbing. Før skjedde mye av mobbingen på synlige arenaer, slik at det var mulig å avklare det, nå
skjer det mer skjult. Nettet gir dessuten
helt nye muligheter for rekruttering til
kriminelle miljøer.
– Vi voksne, særlig vi foreldre, har et
viktig samfunnsansvar her. Vi må følge
med på det barna våre gjør.
Foreldrerollen er viktig. Vi må lære våre
barn viktige verdier som frihet, demokrati og ytringsfrihet, ikke minst nå under
200-årsjubileet for Grunnloven. For oss
er alt dette kanskje en selvfølge, men vi
er et mindretall i verden som har det så
bra og det kommer ikke gratis. Det er
verdier vi må beskytte, sier ministeren.

Roser de frivillige: Det offentlige har selvsagt
et stort ansvar når det gjelder forebygging av
kriminalitet. Men det vil aldri kunne overta
rollene til de frivillige påpeker justis- og
beredskapsminister Anders Anundsen.

at mange unge møter utfordringer. Noen
utfordringer er «gamle», og så er det en
del nye, som rus. Det er en tendens for
tiden – også i mediebildet – å snakke
ned farligheten av narkotiske stoffer.
Dette er en livsfarlig tendens. Da villeder
vi ungdommen til å ta feil valg, sier
Anundsen.
Han trekker videre fram nettet. Det er en

www.natteravnene.no

Ungdomsstraffen
På spørsmål om Anders Anundsen har
noen nye tanker og ideer for hva som
kan gjøres for å forhindre nye rans- og
voldtektsbølger, slike som både Oslo og
andre steder har vært preget av til tider,
lyder svaret:
– Det er jo ofte primært unge mennesker
som er involvert, ikke minst gjaldt det
ransbølgen i Oslo i høst. Her har vi alt
gjort noe. Første juli innføres
«Ungdomsstraffen». Det er en straff
unge mennesker kan bli dømt til i inntil
tre år, uten at det innebærer fengsel. I
stedet følges de opp meget strengt av
et støtte- og hjelpeapparat, som lager
et opplegg de må følge både når det
gjelder tid og sted. Brytes dette, kan
konsekvensen bli fengsel.
Han forteller videre at dette er et opplegg skreddersydd for dem som har
begått gjentatte og grove forbrytelser.
Anundsens store frustrasjon er imidlertid at vi må komme på banen tidligere,
slik at vi kan forhindre at det går så
langt. Derfor ligger det nå klar en proposisjon til Stortinget om også å innføre

det som kalles «Ungdomsreaksjonen».
– Det er i prinsippet det samme som
«Ungdomsstraffen», men skal gjelde
dem som har begått mindre alvorlige
forbrytelser. Oppfølgingen skal være
like god, men hensikten er å nå fram tidligere, for å forhindre at de unge havner
dypere inn i kriminelle miljøer. Det forundrer meg om dette ikke går igjennom i
Stortinget, sier justis- og beredskapsministeren.
Hjertesak
På spørsmål om Anders Anundsen har
en egen hjertesak, kommer svaret raskt.
Det må være alt som har med forebygging å gjøre – og særlig overfor narkotikaforbrytelser. Det er nemlig her mye
starter. Blant annet må Politiet være
synlig og følge ungdomsmiljøet tett. De
må ha informasjonsmøter på skolene og
de må snakke om konsekvenser.
Også kommunene har viktige oppgaver
når det gjelder forebygging. Det gjelder
skolene, men også barnevernet. Her er
SLT, eller SaLTo som det heter i Oslo, viktige tiltak. (SLT/SaLTo er en samordningsmodell for lokale, forebyggende
tiltak mot rus og kriminalitet.)
Igjen trekker Anundsen inn det de frivillige kan bidra med, på en helt spesiell
måte, som det offentlige aldri vil greie.
Her nevner han blant annet Ungdom
Mot Narkotika – og hvordan slike organisasjoner kan nå nærmere inn til ungdommen enn det de offentlige klarer.
– Jeg husker selv veldig godt to foredrag fra min egen skoletid. Det ene tror
jeg ble holdt av Ungdom Mot Narkotika,
der tidligere stoffmisbrukere fortalte om
livet de var på vei ut av. Det satte spor.
Det andre var ved en trafikkskadd i rullestol som hadde levd et veldig risikofylt
liv. Han reddet livet med noen millimeter, men konsekvensen ble et liv i rullestol. Det sier litt om konsekvenser og
hvordan livet raskt kan endre seg, fastslår ministeren.
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Viktig at
foreldrene
følger med
Bjerke er en «snill bydel» med lite ungdomskriminalitet, men det finnes noen
gjengangere. Hasj ser ut til å være et større problem enn alkohol, men man
bør også vite om «sprittaxien». Dette var noen av punktene som ble tatt opp
under et kick-off på Årvoll gård i Oslo.
Tekst og foto: Anette Haugen
Natteravnene på Årvoll startet opp med
sine vandringer i fjor vår. Etter en liten
vinterpause er de i gang igjen. De startet vårsesongen med et kick-off på
Årvoll gård, der de hadde invitert foreldre fra skolene på Årvoll, Tonsenhagen,
Linderud og Veitvet. Håpet er at de i tillegg til gruppen på Årvoll, skal få startet grupper på Linderud og Veitvet.
Det var May Britt Grunnaleite, SaLTokoordinator i bydelen, som hadde tatt
initiativ til møtet. Det var også hun som
innledet ved å fortelle litt om situasjonen i bydelen og hvilke områder det var
spesielt ønskelig at Natteravnene var
innom, slik som barnehager, skoler, sentre, t-bane, buss og fritidsklubber.
Etterpå supplerte også politiet med en
del informasjon.
Hasjbruken øker
– Selv om vi har hatt en ransbølge med
unge forbrytere, viser statistikken gledelig nok at antallet unge lovbrytere
under 18 år i Oslo har gått ned. Her i
Bjerke hadde vi en liten økning for et år
siden, men generelt sett er dette en
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«snill bydel» med lite kriminalitet. Det
er likevel viktig at vi voksne følger med.
Ungdommen selv ønsker seg også natteravner i gatene, det viser spørreundersøkelser vi har utført, påpekte May Britt
Grunnaleite.
Hun trakk videre fram hvilke utfordringer som er de største blant ungdommen i
bydelen for tiden. Ikke minst er hasj et
økende problem. Det ser faktisk ut til å
være mer vanlig enn alkohol blant
enkelte og det er også lett tilgjengelig.
Sannsynligvis henger dette litt sammen
med en diskusjon og ufarliggjøring i
media.
Hun refererte blant annet til et innlegg
som hadde stått i lokalavisa, der en
ungdom åpent skrev at hasj virker å
være ganske ufarlig. «Er det farlig må
dere komme med argumenter for å overbevise meg», skrev han. Foreldrene i
salen var enig i at det var viktig med en
debatt og fokus på dette.
Foruten hasj fortalte SaLTo-koordinatoren at snusbruk ser ut til å øke blant
ungdommen. En annen ting å følge med
på, er den såkalte «sprit-taxien», der du

kan bestille sprit på døra. Det er en farlig tendens. En ting er at du ikke vet hva
som er i spriten, men det er profesjonelle kriminelle som leverer, og det er ikke
bra å informere dem om hvor du befinner deg og hvor det er fest.
Ring politiet
En del av foreldrene lurte litt på i hvilken grad de skal gripe inn og snakke
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Kick-off: Utfordringer blant ungdommen, vandringsområder og hvor mye de skal involvere seg, var blant
temaene da Natteravnen på Årvoll hadde kick-off.
Til høyre: Godt samarbeid: En snill bydel, men likevel er det utfordringer. SaLTo-kooridnator May Britt
Grunnaleite, politibetjent Tom André Christiansen og natteravnleder på Årvoll, Dag Erik Wiig informerte.

sentanter som har ansvar for Bjerke
bydel:
– Er dere i tvil, ring politiet. Det er ikke å
sladre, det er å bry seg. Ser dere noen
som røyker hasj, ring oss, så slipper
dere å involvere dere ytterligere. Ser
dere barn som er ute, si fra til oss, så
sjekker vi opp nøyere. Oppdager dere en
hjemme-alene-fest, da skal dere ikke gå
inn selv. Følg gjerne litt med utenfor,
men ring oss. Vi kan ringe på. Det skal
ikke dere.

med ungdommen når de treffer dem ute.
Hva om de ser noen mindreårige, for
eksempel tiåringer, som ikke bør være
ute sent? Og hva om de ser ungdom
som røyker hasj? Er det ikke et poeng
her også som går på å bygge opp tillit?
Er det lurt å «sladre» til politiet?
Dette svarte Tom André Christiansen fra
Stovner politistasjon ganske klart på.
Han var til stede som én av tre repre-

www.natteravnene.no

Han la videre til at dette med hjemmealene-fester kan utvikle seg ekstra raskt
gjennom sosiale medier. Det er ikke vanskelig å finne ut hvor det er fest i dag,
og selv om det i utgangspunktet er en
uskyldig fest, kan feil folk komme til og
situasjonen endre seg.
Informer ungdommen
Når det gjelder hasjbruk bekreftet også
Tom André Christiansen at dette er et
økende problem. Tilbøyeligheten blant
ungdom til å prøve rus er ganske stort.
Det er neppe ungdomsskoleelevene selv
som dealer, de får det fra de som er litt

eldre, men hasj og cannabis er ganske
lett tilgjengelig.
Ungdomstiden er en tid for utprøving –
og da er det viktig at foreldrene først
har snakket med barna sine. Når de står
der og får tilbudet, tenker de seg kanskje om en ekstra gang hvis de har fått
høre litt om hvor farlig det er på forhånd, påpekte både politiet, SaLTo-koordinatoren og leder av natteravngruppen
på Årvoll, Dag Erik Wiig.
Oppmøtet på Årvoll var ikke like stort i
år som året før, men flere av dem som
hadde kommet, påpekte at de på åttende trinn for tiden også var i gang med
flere foreldremøter på skolen om ungdom og rus, så det var litt mye akkurat
nå. De var imidlertid enige om at
Natteravnene også kunne formidle sitt
budskap på disse møtene. Samtidig
skulle foreldrene fra Linderud ta med
seg informasjon tilbake og prøve å sette
i gang en gruppe der også.
Et tryggere nærmiljø gagner alle – og
ungdommen, ikke minst jentene, har
klart gitt uttrykk for at synlige, voksne
natteravner i gatene om kvelden er en
trygghetsfaktor.
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Ut på
strendene
Sommerstid gjør at Natteravnene i
Oslo sentrum føler behov for å bevege seg litt utenfor den indre bykjernen. Mange unge trekkes til strendene en varm sommerkveld. Der blir det
lett litt ekstra alkoholdrikking, noe
som ikke minst kan være ugunstig i
kombinasjon med et nattbad.
Tekst og foto: Anette Haugen

Med sine to lett gjenkjennelige, gule
scootere, har Natteravnene i Oslo sentrum som mål å bevege seg også utenfor bykjernen i sommer. Huk,
Ingierstrand, Hvervenbukta og
Sognsvann er bare noen av badeplassene de planlegger å kjøre innom på
varme sommerkvelder. I tillegg holder de
på å etablere et samarbeid med en MCgruppe, som også har mulighet til å
dekke litt større arealer i Oslo.
– Om sommeren ser vi at en del ungdom
trekkes til strendene, der de fester og
har med seg alkohol. Dette kan være
skummelt, ikke minst med tanke på at
de er rett i nærheten av vannet, sier
generalsekretær i Natteravnene, Lars
Norbom.
Lyst lenger
Andre utfordringer for årstiden, spesielt
om våren og tidlig sommer, er at noen
ungdommer kanskje kler seg litt for lett,
glemmer at det kan bli kaldt mot kvelden, drikker litt mye og sovner ute. Det
kan gi farlige konsekvenser.
– Noe annet, som spesielt vi jenter bør
tenke på, er dette med lange lyse kvelder. Selv føler jeg det er mye tryggere å
gå hjem alene når det er lyst, men det
kan være en falsk trygghet. Det kan skje
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Sommerkvelder:
Natteravnene i Oslo
planlegger å være til
stede på strendene rundt
om når sommeren lokker
de unge ut til å feire og
feste utendørs.

like mye på vei hjem en sen sommerkveld som på en vinterkveld, så de
samme forhåndsregler bør tas, oppfordrer nærmiljøkontakt i Natteravnene,
Marianne Sætrang Lunde.
Lokalgrupper
Det er for øvrig flere år siden
Natteravnene sentralt sist dro rundt på
strendene om sommeren, men flere
lokalgrupper har passet på noen av

badeplassene. Blant annet har gruppa
på Bøler flere ganger vært til stede ved
Ulsrud vann, når det har vært arrangementer der.
Med en MC-ravngruppe som så smått er
i gang – og sine egne to scootere – vil
imidlertid Natteravnene i sentrum i år
gjøre sitt ytterste for å være med på å
trygge sommerkveldene også for ungdom som drar ut i friluft for å nyte den
fine årstiden.
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Prestasjonspress
og mobbing
Utfordringer i ungdomstida er ikke
bare knyttet opp mot fritiden. Skolen
og skolemiljøet er viktig for mange –
i hvert fall til de går ut av videregående. Gatelangs har spurt Benjamin
Skiaker Myrstad, påtroppende leder
av Elevorganisasjonen om hans tanker rundt dette.
Redigert av Anette Haugen
– To av de største utfordringene elever
møter i dag, er nok prestasjonspress fra
medelever og familie og mobbing i skolen. Begge er faktorer som medvirker til
at elever ikke ønsker å delta på skolen,
og gir et dårlig læringsmiljø. Det kan
føre til at elever faller utenfor skolen,
og der ser vi at instansene som skal
fange dem opp igjen ikke er gode nok.
– Russetiden er selvfølgelig en stor
begivenhet for flere tredjeklassinger. En
av utfordringene elever møter der er
drikkepress. Det skolen kan gjøre i dette
tilfellet er forebyggende arbeid via helsesøster og rådgivere, dersom de får
ressurser til slikt. Her hjelper det nok
også å ha åpne foreldre som man kan
snakke med om disse temaene.
Nettmobbing
– En av utfordringene vi ser utenfor
skolen, men som fremdeles har en del
med skolen å gjøre, er nettmobbing. I
større og større grad beveger vi oss
bort i fra mobbing i skolegården og over
Må bry seg: Skal
elever trives, må de
føle at skolen bryr
seg. Det er også viktig med en familie
som støtter opp,
mener Benjamin
Skiaker Myrstad,
påtroppende leder
av Elevorganisasjonen. (Foto:
Marianne Store)
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til mobbing på nett. Det betyr også at
mobbingen ikke lenger bare skjer på
skolen, men kan skje hele tiden. Derfor
er det viktig å ha god dialog med elever
fra ung alder om nettvett, men også å
ha et godt samarbeid med hjemmet.
– For at elever skal trives på skolen må

de føle at skolen bryr seg om dem. De
må ha medelever som tar vare på dem
og som inkluderer dem. De må ha en
familie som støtter opp under seg og
som involverer seg i skolen – og de må
ha en skole som er tilpasset deres
behov.
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Passer på 1

Politiet, Brannvesenet, Røde Kors, et stort antall vektere og 1 000 frivillige
mammaer og pappaer er med for å passe på russen hvert år når Landstreff
Stavanger går av stabelen. Det er landets største russetreff med rundt
12 000 deltakere fra hele landet.
Av Anette Haugen
Sikkerhet står i høysetet hvert år når
årets største russetreff, Landstreff
Stavanger, arrangeres i Kongeparken på
Ålgård, utenfor Stavanger. Årets treff,
med dato 2.–4. mai, var ikke noe unntak. Det var det 28. treffet i rekken, så
arrangøren har lang erfaring med å
passe på russen. De sender hvert år ut
evalueringer i etterkant, der de pleier å
score høyt på sikkerhet.
– Vi samarbeider med Politiet, Brannvesenet og Røde Kors. Vi har profesjonelle vektere inne på området, i tillegg
til et frivillig vertskap av mammaer og
pappaer. De frivillige legger til sammen
ned 8–9 000 timer, noe som samtidig
bringer gode kroner inn i klubbkassa til
det idrettslaget, korpset eller annen
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organisasjon som de representerer, sier
Magnus Lund, festivalsjef for Landstreff
Stavanger.
Skader og farer
Hva er så de største farene under et
slikt stort russetreff? Er det mange skader og hva med alkohol, dop og muligheter for overgrep?
– Med 12 000 gjester blir festivalområdet som en liten by som nærmest representerer hele samfunnet. Når det gjelder
skader kan vi oppleve at noen brekker
foten under sandvolleyballturneringen
eller at noen tråkker over når de danser
foran scenen. Mer alvorlige skader ser vi
sjeldent, svarer Magnus Lund og fortsetter:

– Overstadig beruset russ som blir brakt
inn, ligger på under 100. Her har tallet
gått dramatisk ned de siste årene. Det
ser ut til at generasjonen med unge
mennesker i dag tar skole og påfølgende universitetsstudier mer på alvor. De
ser ut til å være mer seriøse.
Når det gjelder overgrep, kan festivalsjefen fortelle at de opplevde en overgrepsvoldtekt i et område cirka 15
minutter utenfor festivalområdet i fjor,
men heldigvis er dette ikke noe de opplever ofte. En mulig voldtekt inne i parken ble imidlertid også etterforsket i år.
Han legger her til at han tror at det
tross alt minkende omfanget av overstadig beruset russ og alvorlige overgrep, også har noe å gjøre med at
arrangementet har endret karakter. Det
har gått fra å være en typisk «russesamling», til å være en av landets største musikkfestivaler med sju scener, 32
konserter og masse aktiviteter, som for
eksempel Russe-NM i sandvolleyball.
– I år var også Thomas Seltzer fra
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2 000 russ
Sikkerhet: Politiet har egen base inne på festivalområdet. Det setter også russen pris på.
(Foto: Landstreff Stavanger)

«Trygdekontoret» på TV på plass med
sitt eget Seltzerkontor med gjester som
Gunnar Greve og Leo Ajkic. Med så
mange aktiviteter og konserter så velger
russen å være med på dette framfor
bare å drikke, påpeker festivalsjefen.
Andre utfordringer
Vi har hørt fra andre ungdomsmiljøer at
selv om alkoholbruken er avtagende, så
kan hasj og annen dop se ut til å være i
framdrift. Opplever de det samme?
– Det er slik at vi inviterer politiet hit, og
de har sin egen operasjonssentral inne i
parken. De bruker treffet som treningsarena for spaning og for narkohundene
sine. Dette er godt synlig, derfor er problemet minimalt. Vi forteller samtidig
russen at dette ikke er fordi vi mistror
dem, men fordi dette er en arena som
lett kan tiltrekke seg andre, selv om sikkerheten vår i forhold til å forhindre at
uvedkommende kommer inn er stor, forklarer Magnus Lund.
Av andre utfordringer de har, fremhever
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han den store brannrisikoen som kommer av at mange har store biler med
anlegg, egne aggregater etc. På bakgrunn av dette kan det blant annet oppstå fare for kullosforgiftning.
Brannvesenet er derfor på plass hele
tiden og det er strenge regler om at de
ikke kan flytte kjøretøyene underveis og
de må ha med seg frivillige voksne når
aggregater skal fylles osv.
Natteravner
Mens arrangøren ivaretar sikkerheten
inne i Kongeparken, får de god hjelp av
Natteravnene til å passe på utenfor.
Arrangøren vet at Natteravnene i
Stavanger og Sandnes i mange år har
mobilisert ekstra den helgen Landstreff
Stavanger arrangeres. I år har de i tillegg fått hjelp via frivilligsentralen i
Sandnes og Gjesdal til vakthold og natteravning i området rett utenfor.
– Når 5–6 000 russ skal ta skyttelbuss
herfra og tilbake til sine overnattingssteder utenfor, er det viktig at også

turen tilbake er trygg. Derfor setter vi
stor pris på at Natteravnene mobiliserer,
sier Magnus Lund.
Han kan her legge til at de også jobber
mye med forebyggende arbeid, med
tanke på at 12 000 russ skal bevege
seg langs veien til og fra sine hjemsteder over hele landet. Derfor holder de
blant annet informasjonsmøter på skolene og følger opp dialogen kontinuerlig
med russestyrene over hele Norge, der
blant annet transport til og fra
Landstreffet og veisikkerhet blir tatt
opp. De tilbyr dessuten gratis promillekontroll for alle som ønsker før hjemreise.
– Nå er det imidlertid slik at flere bruker
innleide, profesjonelle sjåfører til de
største bilene og bussene, slik at det i
mange tilfeller ikke lenger er russen selv
som sitter bak rattet, men uansett er det
viktig å ta vare på passasjerene du frakter, fastslår festivalsjefen for Landstreff
i Stavanger.
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– Et enormt forv
Et utrolig sterkt forventningspress,
ikke minst fra dem selv – i tillegg til
at de føler de må være på nett 24
timer i døgnet. Det tror politistasjonssjef ved Manglerud politistasjon er den største utfordringen for
ungdom i dag, når vi sammenligner
med ti år tilbake i tid.
Tekst og foto: Anette Haugen

– Da jeg var ung var det greit om du var
flink i én ting. I dag skal du lykkes på
skolen, være flink i idrett, se pen ut og
om mulig skulle du helst vært på nett
ikke bare 24, men 36 timer i døgnet.
Forventningspresset er enormt, ikke
bare fra andre, men aller mest fra dem
selv. Lista legges veldig høyt, sier Janne
Birgitta Stømner, politistasjonssjef ved
Manglerud politistasjon.
Som en forlengelse av dette kommer
alle utfordringene rundt sosiale medier.
Her skjer alt så fort. En ting er den enorme informasjonsstrømmen, nettmobbing
og stressfaktoren som følger med for
ungdommen selv, men det er også vanskelig for politiet å følge med på alt som
skjer.
– Selv om vi er på nett, gjelder det nok
for politiet generelt at vi må være enda
mer på hugget her, så vi ikke glipper.
Før møtte vi ungdommen på gata og på
klubbene. Vi visste mer om hvor de var
og hva de holdt på med. Nå isolerer
mange seg. De kommuniserer på tvers
av bydeler og landegrenser. Det skjer
mye vi ikke har oversikt over, fastslår
politiinspektøren.
Alkohol og hasj
På spørsmål om de merker noe til at
trender snur i forhold til ungdoms bruk
av alkohol og dop, bekrefter Janne
Birgitta Stømner at noen studier viser at
ungdom i enkelte miljøer drikker litt min-
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dre alkohol. På den annen side viser
også studier at jenter generelt drikker
noe mer enn før, så bildet er nok ganske
sammensatt.
De har heller ingen stor statistikk over
hasjbruk, men det kan se ut til at det
har vært en liten økning. Det tror hun
kan ha en sammenheng med lettere tilgjengelighet gjennom nettet, samtidig
som det er en trend at de unge er mer
liberale og hevder at hasj og marihuana
ikke er så farlig.
– Ungdom søker på nettet – og der
leser de det de ønsker å finne. Derfor er
det viktig at ikke bare vi som etat, men
også voksne generelt er tydelig på hvor
farlig det er. Til syvende og sist er foreldrenes holdninger de aller viktigste.
Ungdom påvirkes av venner, men foreldrenes påvirkningskraft og holdninger
er blant det aller vesentligste, påpeker
hun.
Russen
Når det gjelder russen, så synes ikke
Janne Birgitta Stømner at de merker så
store forskjeller i oppførsel eller bruk av
rusmidler i forhold til for ti år siden.
– Jevnt over er det mye bruk av alkohol
som går igjen. Trenden er vel at det brukes mye penger – i alle fall i Oslo – på
utstyr og ikke minst på busser og aggregater. Allerede tidlig i første klasse på
videregående begynner mange bevisst å
jobbe med sponsoravtaler med mer,
med tanke på russetiden, sier hun og
legger til:
– I de senere år har politiet også vært
mer bevisst på patruljering der russen
er, blant annet på Tryvann. Det gjør jo
selvfølgelig at vi blir informert og får
greie på mer. Vi har også møter med
russen i forkant, for allerede der å
kunne være i en god dialog med dem,
men også for å gi ulik informasjon. I år
har vi blant annet informert om kampanjen «Kjernekar», en holdningskam-

Forebygging: Ved Manglerud politistasjon er forebyggende avdeling ute blant ungdommen hver
fredag når ungdomsklubbene holder åpent. Men
de gjør også svært mye annet arbeid.

panje mot festrelaterte voldtekter, lansert av Kripos tidligere i år.
Forebygging
Hva gjør så politiet for å stoppe og
håndtere nye trender og utfordringer
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ventningspress
Høye forventninger: Ungdom i dag
legger lista høyt. De presser seg
selv og skal være vellykket i alt.
Det psykiske presset kan bli alt for
stort, mener Janne Birgitte
Stømner, politistasjonssjef ved
Manglerud politistasjon.

blant ungdommen?
– Vi prøver på ingen måte å drive
skremselspropaganda, men det er viktig
å informere og gi gode fakta. Vi drar
derfor ut på skolene – både ungdomsskoler og videregående skoler – og har
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møter med foreldrene og også med ungdom og foreldre sammen. Her oppfordrer vi foreldre til å følge med og ta ting
på alvor. Jo tidligere man oppdager og
tar tak i ting, jo bedre. Da kan vi snu
trender eller til og med forhindre oppblomstring av ugunstige miljøer, kommenterer Janne Birgitta Stømner.
Noe annet bydelene og uteseksjonen tilbyr, er det såkalte «Ut av tåka-programmet». Dette er et program for ungdom på vei inn i et rusmiljø med hasj og
marihuana eller for dem som alt har
kommet inn i det. De tilbyr her samtaler
og god oppfølging, sammen med frivillige urinprøver. Selve programmet bygger
på egen motivasjon til å slutte.
Ved siden av at politiet informerer om
dette programmet, tilbyr de også
bekymringssamtaler om alle andre
bekymringer du måtte ha.

Råd til foreldre
– Skal jeg gi et råd til foreldre, må det
uten tvil først og fremst være å snakke
med barna. Og lurer dere på noe, så ta
kontakt, med politiet, helsesøster, bydelen eller andre. Det er mye god kompetanse der ute. Men når det er sagt, så er
det også mye flott ungdom, fastslår
politistasjonssjefen ved Manglerud
politistasjon.
Statistikken viser for øvrig at ungdomskriminaliteten i Oslo har gått ned. Dette
gir Janne Birgitta Stømner ikke minst
SaLTo-samarbeidet ære for. For dem
som ikke kjenner til SaLTo (Sammen gjør
vi Oslo tryggere), er det samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og
rusmisbruk blant barn og unge. Det har
eksistert siden 2006.

Gatelangs - 02-2014 19

Ungdomskriminaliteten synker

Ungdomskrim
Kriminaliteten blant unge under 18
år fortsetter å synke til tross for
befolkningsveksten i aldersgruppen.
Det viser SaLTo-rapporten «Barneog ungdomskriminaliteten i Oslo»
som ble lagt fram under SaLTokonferansen 7. mai. Under følger
sammendraget fra rapporten.

Fem råd for en
tryggere bytur
■ Ikke ta pirattaxi
■ Ikke hør på musikk om du går
alene nattestid
■ Oppsøk opplyste gater
på hjemturen
■ Vær observant og våken
■ Forsøk å ta følge med venner,
når det er mulig

Natteravnenes
tips for en
tryggere og
hyggelig bytur:
■ Hold sammen –
pass på hverandre
og ikke la noen være alene.
■ Planlegg hjemreisen:
Sjekk busstider, ha reservepenger
til drosje og ha en god
backup-plan (for eksempel
overnattingsmuligheter hos
venner, avtalt hjemkjøring,
ha strøm på mobiltelefonen).
Unngå mørke og lite trafikkerte
områder. Velger du å gå hjem –
gå i opplyste og befolkede gater.
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Kilde: www.salto.oslo.kommune.no
Den registrerte barneog ungdomskriminaliteten
■ Kriminaliteten blant unge under 18 år
fortsetter å synke i Oslo på tross av
befolkningsøkningen i aldersgruppen.
■ Det har vært en nedgang på 32,8
prosent fra 2006 til 2013 i antall unge
under 18 år registrert med straffbare
forhold i Oslo.
■ Guttene sto bak 84,4 prosent av
straffbare forhold med kjent gjerningsperson under 18 år i 2013.
■ 75,5 prosent av de unge under 18 år
med straffbare forhold i 2012 ble ikke
registrert med straffbart forhold i 2013.
■ Stabilt antall gjerningspersoner og
straffbare forhold i aldersgruppen
18–22 år på tross av stor befolkningsvekst i aldersgruppen.
■ Vinningslovbrudd er den dominerende typen kriminalitet blant unge.
Narkotikalovbrudd blant unge øker med
alderen. Vold utgjør samme andel av
lovbruddene for de yngste som for de
eldre unge.
Ran, unge ranere og unge ransofre
■ Både i 2012 og 2013 var det økning i
antall ransanmeldelser med gjerningsperson under 18 år og med gjerningsperson 18–22 år.
■ Totalt 81 personer under 18 år og
104 personer i aldersgruppen 18–22
ble mistenkt/siktet for ran i 2013.
■ Det var 29 personer under 18 år som
ble anmeldt for tre eller flere ran i løpet
av året, og 16 som ble anmeldt for fem
eller flere ran.

Grupperinger av unge under 18 år
har i 2013 begått gjentatte ran sammen, til dels også sammen med unge
over 18 år. Ofrene var oftest unge.
■
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Ungdomskriminaliteten synker

minaliteten synker
Unge gjengangere
■ I 2013 ble det i Oslo registrert 120
unge gjengangere under 18 år, det vil si
ungdommer med fire eller flere straffbare forhold dette året. Dette er sju flere
enn i 2012.
■ Av de unge gjengangerne i 2012 ble
67,3 prosent ikke gjengangere i 2013.
■ Tilnærmet halvparten av de unge
gjengangerne i 2013 hadde ikke blitt
registrert med straffbart forhold i Oslo
året før.
■ Over de siste to årene har det blant
de unge gjengangerne vært en økende
andel med bostedsadresse i Oslo – 82,5
prosent i 2013.
■ De unge gjengangerne sto for 42,1
prosent av de straffbare forholdene
med gjerningsperson under 18 år. Dette
er større andel enn i tidligere år.
■ De unge gjengangerne sto bak over
halvparten av voldsforholdene og hele
84,5 prosent av ransforholdene med
kjent gjerningsperson under 18 år.
Sentrumsproblematikk
■ I to år på rad har antall straffbare
forhold med gjerningsperson under 18
år gått ned i sentrumsområdet av Oslo.
■ Unge lovbrytere uten bostedsadresse
i Oslo begikk et flertall av sine lovbrudd
i sentrum av byen.
■ Fortsatt nedgang i enslige mindreårige asylsøkere og barn av tilreisende
EØS-borgere som oppholder seg i Oslo
sentrum.

I 2013 ble totalt 147 unge under 18
år registrert som offer for ran i Oslo;
138 gutter og ni jenter. Dette var en
økning på 66 fra 2012.

■
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Bostedstilknytning
■ 22 prosent av de unge under 18 år
med straffbart forhold i Oslo i 2013
hadde ikke bostedsadresse i byen.
Stadig færre unge under 18 år med lovbrudd i Oslo er uten kjent adresse i
Norge. I 2013 gjaldt dette 60 unge,
derav åtte unge gjengangere.
Rusmidler blant ungdom
Europeiske utviklingstrekk viser at

■

stadig nye psykoaktive stoffer oppdages brukt som rusmidler.
■ Nye trender spres raskt gjennom
internett, og antall nettbutikker for
rusmidler blir stadig flere.
■ Tendens til økning i andel norske,
unge i alderen 16–24 år som har brukt
cannabis siste år og siste måned.
■ Økning i mindreårige som
Uteseksjonen i Oslo sentrum har hatt
kontakt med, og særlig blant de under
15 år.
Barn og unge utsatt for kriminalitet
■ 1931 personer under 18 år ble registrert som offer i anmeldelser ved Oslo
politidistrikt i 2013. Dette var en økning
på 7 prosent fra 2012, og økningen kom
utelukkende i den yngste aldersgruppen
under 15 år.
■ Økning i antall offer for lovbrudd
under 15 år utgjøres i stor grad av en
økning i unge utsatt for vinningslovbrudd, og da særlig ran/utpressing og
simple tyverier.
■ I aldersgruppen 18–22 år var det en
nedgang på 15,1 prosent i antall personer som hadde vært utsatt for lovbrudd
i 2013. Nedgangen kom i form av færre
offer for grovt tyveri fra person på
offentlig sted (lommetyveri) og simple
tyverier.
PS: Rapporten er basert på data fra
2013. Hele rapporten kan du lese på
nettsidene til SaLTo (Sammen lager vi et
trygt Oslo): http://www.salto.oslo.kommune.no.

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 2006 å etablere SLT-sam-

arbeidsmodellen 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.
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Nytt som skjer

Generalsekretær i Natteravnene, Lars Norbom (t.h.), har fått to nye medarbeidere i administrasjonen. Det er Thor-Erik Dalby og Marianne Sætrang Lunde.

Nye ansikter i administrasjonen
I løpet av årets første måneder har generalsekretær i
Natteravnene, Lars Norbom, fått med seg to nye medarbeidere i administrasjonen. Det er frivillighetskoordinator Thor-Erik Dalby og organisasjonssekretær/nærmiljøkontakt Marianne Sætrang Lunde.
Tekst og foto: Anette Haugen
I høst takket Ole Myrvold for seg etter ti trofaste og gode år
som organisasjonssekretær hos Natteravnene. Han ønsket
nye utfordringer. Fra nyåret gikk organisasjonsrådgiver Stine
Nordahl Pedersen ut i barselpermisjon. Med andre ord ble det
behov for et par nye ansettelser for at Lars Norbom ikke skulle drive hele administrasjonen alene.
Begge de nyansatte, Thor-Erik Dalby og Marianne Sætrang
Lunde, jobber i halv stilling – og treffes fast på kontoret hver
tirsdag og onsdag. I tillegg vil de fra tid til annen bli å treffe
under vandringer fredagskvelder og ved andre anledninger.
Begge føler de har blitt svært godt mottatt i sin nye jobb – og
de gleder seg til fortsettelsen.
Sosialt arbeid
Marianne Sætrang Lunde er utdannet barnevernspedagog og
markedsøkonom. Hun har jobbet med sosialt arbeid i mange
år, både med direkte klientarbeid og som leder innenfor barnevern og psykiatri. Hun har erfaring både fra akuttarbeid,
institusjon og hjemmebasert tjeneste – og har jobbet forebyggende med ungdom og foreldreveiledning. Hun sier følgende
om motivasjonen for sin nye jobb:
– Jeg tar for tiden en master i sosialt arbeid, noe som er en av
flere grunner til at jeg ønsket en femti prosent stilling. Jeg
ønsket å jobbe med kriminalforebyggende arbeid og samtidig
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få et bedre innblikk i det viktige, frivillige arbeidet som gjøres.
Dette er et felt jeg så langt ikke har jobbet direkte innenfor,
derfor vil jeg gjerne få merke det litt på pulsen.
Som nærmiljøkontakt jobber Marianne inn mot bydelene i Oslo
og kommunene i Akershus. Her er hun med på å tilrettelegge,
veilede, følge opp og yte service til de lokale natteravngruppene. Hun bistår også når nye grupper dannes. Samtidig jobber hun inn mot naturlige samarbeidspartnere for
Natteravnene, slik som SaLTo, Utekontakten og politiet.
Miljøterapeut
Thor-Erik Dalby er utdannet faglærer i idrett og har befalsutdanning i Forsvaret. Han har aldri jobbet som lærer, men har
flere års arbeidserfaring som selger og som miljøterapeut. Å
jobbe som miljøterapeut gjør han fremdeles. Han kombinerer
halvtidsstillingen hos Natteravnene med en fulltidsjobb, der
han jobber med barn og ungdom på private institusjoner.
– Turnusen som miljøterapeut, der jeg jobber hele døgn i
strekk, gjør at jeg har en del fri. Dermed tenkte jeg det var fint
å kombinere dette med jobben som frivillighetskoordinator
hos Natteravnene, som jeg synes gjør en fantastisk jobb. Det
er gøy å jobbe et sted med så mange motiverte mennesker. I
min andre jobb er jeg mye inne på institusjonen, på denne
måten får jeg sett og erfart litt av «livet» fra den andre siden
også, sier Thor-Erik Dalby.
Som frivillighetskoordinator har han ansvar for å sørge for at
det er nok frivillige på plass hver helg når Natteravnene skal
ut å vandre i Oslo sentrum. Han har også ansvar for å rekruttere nye og ta vare på de som allerede har meldt seg «til tjeneste», blant annet ved å høre på hvilke innspill og ideer de
har for jobben som gjøres.

www.natteravnene.no

✄

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.

Barneombudet

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

Gratis hjelpetelefon for incest- og
seksuelt misbrukte i alle aldre og
av begge kjønn.
Døgnåpent.
www.incest80057000.no

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

✄

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

810 00 277

www.natteravnene.no
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Viktig å
kjenne
miljøet

Én fredagskveld i måneden samles
Natteravnene Minhaj konfliktråd for
å gå sin runde i nærmiljøet på Tøyen
og Grønland i Oslo. I tillegg til å bli
kjent med nærmiljøet har dette
bidratt til et godt samarbeid mellom
de ulike menighetene i området.
Tekst og foto: Anette Haugen
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Månedlig vandring: Vado Diomande (t.v.), Iftahhtar Ahmed og Ashraf Butt synes det er både trivelig og lærerikt å gå natteravn.

lokka nærmer seg 21.00 og det er
brukbart med mennesker som rusler
rundt i området på Grønland Torg.
Kanskje ikke så rart, for det er en deilig
kveld, nesten vår, til tross for at kalender fremdeles forteller at vi ikke helt har
nådd april – bare nesten.
På torget møtes også tre personer fra
Minhaj konfliktråd som er klare for å gå
sin månedlige natteravnrunde. Det vil si,
for en av dem er det første gangen. Det
er Vado Diomande, fra Minhaj konfliktråds ungdomsorganisasjon. De to øvrige, Iftahhtar Ahmed, leder av konfliktrådet og Ashraf Butt, kontaktperson for
Minhajs natteravner, har imidlertid gått
en rekke ganger.

Og det har blitt noen år, for det er nå ti
år siden Minhaj konfliktråd hadde sin
aller første natteravnvandring på Tøyen
og Grønland. Tanken om å gå natteravn
dukket opp fordi de mente at dette var
en fin måte å bli kjent med alt som skjer
på gateplan om kvelden. Når du håndterer konflikter, slik de gjør, er det viktig å
kjenne alle sider av nærmiljøet.
– Det er så utrolig viktig å ha kjennskap
til hva som skjer. Derfor tar vi også med
oss imamene våre ut på vandringer. De
er jo ikke fra Norge. På grunn av utdannelsen de må ha blir de gjerne hentet hit
fra Pakistan, så for dem er dette en veldig fin måte å bli kjent med menneskene
der ute på, forteller Ashraf Butt.

nalitet.
– Vi har flere ganger blitt kontaktet av
konfliktrådet i Oslo og Akershus for
hjelp til saker som de tror vi har bedre
kunnskap om. Vi har også et godt samarbeid med politiet. Det hender at de
kontakter oss for råd og hjelp også, forteller Ashraf Butt.
Som en videreføring av dette viktige
arbeidet, begynte de derfor å gå natteravn. De samarbeider med Natteravnene
i Oslo sentrum, mens natteravngruppen
deres formelt er organisert gjennom

Stille i gatene
De tre tar på seg natteravnvestene og
legger i vei. Ruta går fra Grønland Torg
og innom deler av Gamlebyen, før kursen settes mot Tøyen. De prøver å gå i
en del stille og fredelige gater, der det
ikke er så mye folk. Her kan det jo også
skje ting. De forteller imidlertid at de har
vært borti svært få hendelser av alvorlig
karakter i løpet av årene de har gått.

Bistår alle
Minhaj konfliktråd er en frivillig organisasjon med tilknytning til Minhaj-ulQuran International Norway. Som konfliktråd håndterer de alle typer konflikter. Det kan dreie seg om tvangsekteskap, problemer på jobb, ting som skjer i
hjemmet eller konflikter som skjer ute
på gata. De prøver å hjelpe alle som
kommer, uavhengig av religion og nasjo-

■

K
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Minhaj konfliktråds natteravner

■ Natteravngruppen drives gjennom Minhaj

■

■
■
■
■
■
■

konfliktråd som er en frivillig organisasjon
med tilknytning til Minhaj-ul-Quran
International Norway.
De har vandringer i området Grønland/Tøyen
og går i grupper på minimum tre natteravner.
De samarbeider med Kampen kirke og Rahma
konfliktråd som stiller med flere natteravner
ved behov.
Vandringstidspunkt:
Én fredag i måneden kl. 21.00-23.00.
Vandringsområde: Grønland/Tøyen.
Kontaktperson(er): Ashraf Butt.
Telefon: 40472847,
E-post: ashraf_mkr@yahoo.no
Facebookside: facebook.com/pages/MinhajKonfliktråd/198908470201926
Hjemmeside: http://minhajkonfliktraad.no
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Pause: En liten pause og en matbit på en av
Grønlands mange små restauranter er gjerne rutine
under vandringene – i hvert fall i vinterhalvåret.

Grønland og Gamlebyen frivilligsentral.
For å være sikker på å ha nok natteravner til hver vandring, samarbeider de
også med Rahma konfliktråd og Kampen
kirke.
Positivt samarbeid
Natteravngruppen til Minhaj konfliktråd
går sine vandringer mellom klokka
21.00 og klokka 23.00 én fredag i
måneden. De har som sagt ikke opplevd
så mange problemer når de er ute, men
tvert i mot mye positivt. En ting er å
prate med dem du møter underveis, men
natteravningen har også bidratt til en
nært og godt samarbeid mellom ulike
menigheter.
For tiden samarbeider de blant annet
med Kampen kirke. De er med på å stille
natteravner, men samarbeidet går også
utover dette. Ashraf Butt forteller at
folk fra deres menighet har vært i kirken
for å oppleve julefeiring og andre kristne høytider, mens folk fra Kampen
menighet har vært i moskeen for å feire
deres høytider.
– Et slikt samarbeid gjør at vi forstår
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hverandre mye bedre. Det gir god dialog
og det kommer masse positivt ut av det,
fastslår han.
En gammel tradisjon
Til tross for at det er mange mennesker
ute og godvær, er det svært rolig også
den kvelden Gatelangs blir med Minhaj
konfliktråd på natteravning. Underveis
prater vi litt med noen pub-gjester som
står ute og røyker. De smiler og takker
natteravnene for jobben de gjør.
Her kan Vado Diomande og Ashraf Butt,
som begge jobber som vektere, fortelle
at de får mye hyggeligere kommentarer
når de går med natteravnvesten enn
med vekteruniform. Da er mange mye
mer skeptiske til dem. Iftahhtar Ahmed
kan ellers fortelle noen historiske fakta
som er artige å ha med seg. Det er at
natteravning egentlig er en gammel
islamsk tradisjon.
– Hvis vi går tilbake cirka 1 400 år i tid,
så var det Khaliffas jobb å gå rundt om
kvelden å passe på at det ikke skjedde
noe kriminelt. Det å gå natteravn er
imidlertid ikke en tradisjon som er veldig

utbredt innen islam lenger nå, forteller
han.
Hyggelig runde
Klokka nærmer seg 23.00 og bortsett
fra å prate litt med noen forbipasserende, har det nok en gang vært en natteravnkveld uten noe kriminelt å rapportere for Minhaj konfliktråd. Det er bra. En
liten rast på en av Grønlands små spisesteder har vi også hatt tid til. Det har
rett og slett vært en hyggelig fredagsaften, der vi i tillegg har fått gjort litt
nytte.
Å gå natteravn er en fin tradisjon som
Minhaj konfliktråd planlegger å opprettholde. I dag var det tre som møtte opp.
Det holder, men noen ganger er de flere
– og ekstra fint er det også når imamen
er med. Han har for øvrig også vært med
å gå natteravn i sentrum. Det samme
har Ashraf Batt, mens Iftahhtar Ahmed
gikk hjemme i nærområdet på Oppsal da
hans egne barn var i tenårene. De synes
alle at natteravntradisjonen i Norge er
svært bra.

www.natteravnene.no

Intervju med en natteravn

Oppfordrer studenter:

– Gå natteravn
Som ny student i Oslo, uten stor
interesse for å frekventere Oslos utesteder, fant Sander Brink en helt
annen måte å bli kjent med byen på.
Han meldte seg som natteravn. Det
anbefaler han flere studenter å
gjøre.

lærer du deg til å takle det på en helt
annen måte. Du blir rett og slett moden
og mer voksen.

Av Anette Haugen

Sander Brink (27) har nederlandsk bakgrunn, er vokst opp i Drammen, har delvis studert i utlandet, men flyttet til
Oslo da han for noen år siden skulle
fullføre sine jusstudier. Nå er han ferdig
jurist, jobber frivillig én gang i uka for
gatejuristene med bistand til rusmisbrukere, jobber som vekter og er på vei inn i
en fulltidsjobb som jurist.
I dag kjenner Sander Oslo godt, men da
han flyttet til byen i 2009 var han ikke
like kjent. Som ung student var han heller ikke så veldig interessert i å gå på
pub, men var på utkikk etter noe mer
nyttig å finne på. Han leste i aviser om
det som skjedde av kriminalitet i sentrum og ønsket å være med på å forebygge og gjøre en forskjell, siden han
hadde tid.
Moren hans hadde gått natteravn i
Drammen da han var ung. Og nysgjerrig
som han er, fant han ut at han selv ville
melde seg som natteravn i Oslo sentrum.
Gikk hver helg
I begynnelsen gikk den unge studenten
natteravn nesten hver helg. Senere ble
det annenhver helg, så hver tredje og i
det siste har han vært vandringsansvarlig hver fjerde helg. Muligens må han
trappe ytterligere litt ned i tiden framover på grunn av tidstrøbbel, men som
styreleder i Natteravnene vil han frem-
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Mye erfaring: Som natteravn får du mye ny kunnskap. Flere unge mennesker, ikke minst studenter,
bør melde seg, oppfordrer Sander Brink.
(Foto: privat)

deles være engasjert. Og tiden han har
gått, har betydd mye.
– Da jeg møtte opp for første gang i
august 2009 gikk jeg i gruppe med Ellen
Remfeldt (se intervju forrige nummer,
red.anm.). Jeg tror alle som går i gruppe
med henne første gang kommer tilbake,
sier Sander.
Han forklarer videre at han har blitt mye
mer balansert og herdet som person av
å gå natteravn, samtidig har det gitt
ham mer selvtillit. I begynnelsen kunne
han reagere ganske sterkt når de var
vitne til voldsepisoder, men etter hvert

Mange minner
Som natteravn i Oslo sentrum har
Sander Brink opplevd både å komme til
et sted rett før noe som kunne blitt en
voldtekt og rett etter en hendelse. Om
det har vært tøft, er det mye tøffere for
offeret – og da er det i det minste en
god følelse å kunne bistå med hjelp.
Han har også opplevd å se rå vold med
fæle smell i hodet og har utført mye førstehjelp.
– Men det har også vært mange positive
opplevelser og gode samtaler. Da jeg
begynte gikk vi mye i området rundt
Oslo S, med fokus på de narkomane. Jeg
husker spesielt en episode med en som
spilte gitar for oss. Ved siden av ham
satt kameraten og satte et skudd. Bak
skimtet vi Børsen, der det var selskap og
høy champagneføring. Da ser du virkelig
kontrastene. Han spilte for øvrig «This is
my life», forteller natteravnen.
Sander trekker også fram den positive
erfaringen han har fått gjennom styrearbeid i Natteravnene.
Organisasjonserfaringen er en ting, men
via vervet har han også vært med på
mye spennende, som reise til en natteravngruppe i Tyskland, hvor han holdt
foredrag for politi og tyske natteravner,
det har vært deputasjon på Oslo rådhus
og han har stilt opp for media.
– Å være natteravn har i det hele tatt
vært veldig givende. Spesielt vil jeg oppfordre yngre mennesker til å gå natteravn. Som student er det fint å få et
nettverk også utenfor studentmiljøet. I
tillegg til å verne om byen du har flyttet
til, så utvikler du din personlighet og
vokser som menneske på å involvere
deg, påpeker Sander Brink.
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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».
Saken under er hentet
fra det sjuende bladet som
ble utgitt, nr. 1 – april 2005.
(Første nummer kom
ut i juni 2002.)

Kronikk skrevet av Jens Stoltenberg

Når barna skal ut av redet
I april 2005 skrev Jens Stoltenberg en kronikk i
«Respekt». Det var før han samme år – i oktober 2005 –
ble statsminister for den rød-grønne regjeringen. I kronikken skriver han om det å bli tenåringsforeldre. Under
følger noen utdrag av kronikken
«Alle vi som har gleden å være foreldre har til felles at vi
synes tiden går så fort. Mens vi selv føler oss omtrent som
den samme hele tiden, vokser ungene i et rasende tempo.»
«Som tenåringdforeldre lengter man litt tilbake også. For det
var en stor fordel som fulgte med bleier og barnehager.
Nemlig at vi alltid visste hvor de kjære ungene var.»
«Tenåringene er ofte ute. Ett eller annet ukjent sted. Som
regel er de hos en god venn, på kino, de deltar på en fritidsaktivitet, er på en konsert eller gjør noe annet totalt ufarlig. Og
det er både hyggelig og naturlig. Men vi frykter litt at de kanskje er et mindre trygt sted.»
«To av tre kvinner i Oslo er redde. Unge kvinner i Oslo er reddest i landet for vold. De er særlig redde for vold og seksuelle
overgrep etter at det er blitt mørkt. Likevel er menn mye mer
utsatt for vold enn kvinner, særlig vold fra fremmede.»
«For 15 år siden fantes ikke Natteravnene. Natteravnenes
oppgave er å være synlige og tilgjengelige for alle som oppholder seg i byen i helgene fordi det i seg selv virker dempen-
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de på vold og skadeverk. Natteravnene bidrar dermed til å
dempe faren for vold og også redselen for at noe skal skje.
Det er godt å tenke på for alle oss som har tenåringer som
snart skal fly alene ut av redet.»

www.natteravnene.no

Natteravnenes styre

Natteravnenes styre 2014/2015
Sander Brink
(student, f. 1987), styreleder
Sander Brink er nederlandsk, men født
og oppvokst i Drammen. Gikk på internasjonal skole i Frankrike i seks år og tok
ett år juss i Belgia. Utdannet jurist ved
Universitetet i Oslo, våren 2013, og
skrev masteroppgave om internasjonal
skatterett. Begynte som natteravn
august ’09 og har siden vært aktiv i
Oslo sentrum bl.a. med sin deltakelse på
vandring hver tredje helg.
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.
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).
Siri Skrøder
(leder, f. 1960), styremedlem
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.
Olav Erik Storm
(fotograf, selvs. nær. f. 1954), varamedlem
Olav Erik Storm er fra Oslo og er engasjert i frivillig arbeid i bydel St.
Hanshaugen og på Marienlyst skole.
Han har vært FAU-leder i ti år, driftsstyreleder i seks år og medlem av KFU
(Kommunalt Foreldreutvalg) i tre år. Han
er også ansvarlig for organisering og
koordinering av natteravning for åtte
skoler i Oslo vest – og har mottatt
Marienlyst Vels Ærespris og Miljø- og
Kulturprisen for Bydel St. Hanshaugen.

Natteravnene takker gode samarbeidspartnere:

Stanley Security AS
som gir oss gratis alarmtjeneste, parkering
med mer.

www.natteravnene.no

Joh. Johannson
som gir oss gratis kaffe.

Norpost
som besørger gratis
utsending av
rekrutteringsmateriell.

Norske Shell
som sørger for gratis
drivstoff til bilene våre.
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Ungdommens stemme

Få psykisk helse inn i pensum!
Psykisk helse er et tabubelagt tema i dagens samfunn.
Men hvorfor er det egentlig det?
Man kan jo like lite for sin psykiske helse som for fysiske sykdommer, og psykisk helse opptar jo oss alle sammen. Hver og
en av oss har en psykisk helse, og denne må vi ta godt vare
på.
Dessverre er det noen som lider. Samfunnet prøver å skjule
det, men problemene finnes – selv i våre nærmeste kretser.
Heldigvis er det noe vi kan gjøre for i det minste å fjerne tabuet. Vi trenger å få et større fokus på psykisk helse i skolen!
Mange skoler har allerede litt av det tverrfaglige faget
«Psykisk helse», men dette er ikke nok. Psykisk helse burde bli
stilt på lik linje som alle andre fag, for dette er noe som følger
oss hele livet. Mer informasjon kan forebygge problemer, og
det er mye viktigere å forebygge enn å reparere.
Det er mange som faller ut av skolen eller mister store deler,
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nettopp fordi de ikke vet hvordan de kan få hjelp. Hvis vi
hadde opplyst temaet mer allerede fra barneskolen av, kunne
enkelte tilfeller kanskje vært forhindret. Jo mer man vet, jo lettere kan det være å oppsøke hjelp.
Vi må fjerne fordommene rundt psykisk helse. Hvis vi klarer å
få temaet til å bli mindre tabubelagt, blir det også lettere å
stå frem – og å be om hjelp. Derfor må temaet inn på skolen.
Derfor må faget bli innført på lik linje som elevrådsarbeid og
utdanningsvalg, hvor elevene ikke får karakter i faget. Fordi
det handler om menneskeliv.

Innlegget er skrevet av
Kamilla Rydje (16),
leder i Trysil AUF.
Det har tidligere stått på trykk
i Aftenposten, Si ;D 4. april i år.
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Returadresse:
Natteravnene Oslo
Storgata 28 B
0184 OSLO

Vi ønsker våre lesere, støttespillere og annonsører en riktig god sommer!

Straume næringspark,
Idrettsvegen 113 C
5353 Straume
Tlf 56 32 36 50
Faks 56 32 36 51

Løvolds Industri AS
Burøyveien 10 - 8012 Bodø

Tlf 75 50 76 90
www.lovold.no

