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www.fosterhjem.no/oslo

Oslo kommune
Barne- og familieetaten 

Gjør en forskjell, 
bli fosterforeldre 
eller vertsfamilie!

Kan og vil du åpne ditt hjem og ditt hjerte
for en enslig, mindreårig flyktning?

Vi søker deg som:
• Er tålmodig, engasjert, trygg og omsorgsfull. 
• Har interesse for å kunne hjelpe barn og ungdom i 

en kritisk livssituasjon. 
• Kan leve godt med at det foreligger begrenset informasjon 

om den unges fortid.  
• Er nysgjerrig innstilt til den unges opprinnelseskultur 

og levesett.
• Kan støtte opp under en positiv integrering i det 

norske samfunnet. 

Vi tilbyr intensivkurs for kommende 
fosterforeldre og vertsfamilier som bor 
i Oslo eller omegn:
Her får dere kunnskap om fosterhjemsordningen, enslig mindre-
åriges omsorgsbehov og hjelp til å ta en velbegrunnet beslutning 
om dere vil og kan bli fosterforeldre eller vertsfamilie.

Kurset holdes på Hotel Opera i Oslo:
1. samling, fredag 9. september kl. 18.00 - 21.30. 
2. samling, lørdag 10. september kl. 09.00 - 17.00.
3. samling, søndag 25. september kl. 09.00 - 17.00.

Kurset inkluderer også tre individuelle samtaler med eventuell 
utarbeidelse av rapport som beskriver den enkelte families forut-
setninger.

Som fosterforeldre og vertsfamilier vil 
dere få:
• Muligheten til å kunne hjelpe et ungt, kriserammet 

menneske med å få en ny start i et fremmed land.
• Oppfølging av ansvarlig barneverntjeneste.
• Videreopplæring og veiledning. 
• Økonomisk godtgjøring.
• Mulighet til å være hjemmearbeidende med 

lønnskompensasjon for en periode. 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale:
Tlf. 23428009,  e-post: fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no
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Det parallelle nattelivet

De fleste av oss vil jeg anta assosierer uttrykket «natteliv» med fest og moro. Selv

fikk jeg også min rasjon av dette gjennom ungdomstiden og kanskje spesielt russe-

tiden. Da tok jeg en liten pause fra nattelivet fram til jeg som 23-åring deltok på

min første vandring med Natteravnene i 1990. Siden har det blitt mange lange 

netter på byen.

For at nattelivet skal bli en positiv opplevelse for de som bruker byens uteliv, er 

vi avhengige av det «parallelle nattelivet». Det som for noen av oss handler om 

frivillighet, engasjement eller yrkesutøvelse.

Tema for denne utgaven av Gatelangs er nettopp natteliv. Her ser vi nærmere på

ulike yrkesgrupper og frivillige som er ute i natten for at du skal få en tryggest

mulig tur på byen. 

I denne utgaven får du blant annet et innblikk i Oslo-politiets unike samarbeids -

modell. En modell som inkluderer de fleste profesjonelle og frivillige aktører som

bidrar til at Oslo i følge politiet er like trygt som for ti år siden.

Vi tar deg også med ut på byen i Bergen sentrum og du får møte 

den 25 år gamle ambulansesjåføren André, som foretrekker 

en helgekveld i ambulansen fremfor en tradisjonell tur på byen.

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

Forsidefoto: Anette Haugen
Side3-foto: Sergio Sanchez
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Natteravner landet rundt...
Tromsø
I forbindelse med kvinnedagen 8. mars opprettet Natteravnene i Tromsø

Sentrum en egen gruppe kun bestående av kvinner, melder itromso.no.

Avtroppende leder, Arne Steinvik, medgir imidlertid at det skjedde litt 

tilfeldig. I og med at det bare var kvinner som hadde meldt seg den lørdagen,

endret de like gjerne navn til 8. marsgruppa. Siden det var en gruppe med

nye natteravner, beholder de navnet videre. Arne Steinvik gir seg for øvrig nå

som leder etter 19 års tjeneste for Natteravnene i Tromsø Sentrum og ble

hedret på årsmøtet deres.

Harstad
I høst hadde mc-ravnene i Harstad sin

oppstart, etter å ha hatt et ønske om å

ravne i flere år. Nå i sommer håper de å

være på hjul hver fredag, med unntak av

i fellesferien og om det er veldig dårlig

vær, melder Harstad Tidende. Sammen

med Natteravnene i Harstad hadde de

et oppstartsmøte i siste uken av april,

for å være klare til 1. mai og russetida.

Natteravnene i Harstad, som har holdt

på i 20 år, går for øvrig høst og vår, men

tar fri midt på sommeren.

Fana/Rådal
Hver fredag skal 40 voksne

ravne i Rådal. Behovet er større

enn på lenge, uttaler de lokale

natteravnene til Fanaposten. Det

er foreldre ved skolene Rå,

Rådalslien, Søråshøgda, Skjold,

Apeltun og Skeie som har gått

sammen om en natteravnordning

for Fana og Ytrebygda. De skal

kretse rundt den store samlings-

plassen for ungdom i bydelene,

nemlig Lagunen-området.

Natteravnene mener ungdoms-

miljøet på stedet er blitt tøffere,

både fordi det er blitt enklere å

komme seg til og fra området –

og fordi et fritidstilbud til ung-

dommen er helt fraværende.

Tjøme/Hvasser
Natteravnene på Hvasser og Tjøme skal i sommer samarbeide med

Røde Kors hjelpekorps i skjærgården. Nå utfordrer de folk til å være

med på sommerens viktigste gåturer, melder lokalavisen Øyene.

Sesongstart var satt til 1. mai, samtidig med at russen ankom. Som et

ledd i det forebyggende arbeidet, skal Natteravnene sammen med

hjelpekorpset ha et spesielt fokus på ungdommene som oppholder

seg på øyene ute i skjærgården, sier Bente Barlie, ansvarlig for opp-

start av natteravntilbudet og SLT-koordinator i kommunen, til avisa.

Sarpsborg/Fredrikstad
Natteravnene i både Sarpsborg og Fredrikstad meldte 

i forkant at de ville være godt synlige under årets 

russefeiring, blant annet for å påse at russen ikke

glemte å få i seg næring, skriver Sarpsborg

Arbeiderblad. De anmodet samtidig foreldre til 

framtidige russ om å delta i ravningen. Å ha erfaring

med hva egne ungdommer vil møte i russetiden, er 

nyttig kunnskap å ha. SLT-koordinator Tone Faale 

i Sarpsborg kommune sier til avisa at hun er imponert

over at Natteravnene i de to byene engasjerer seg 

så sterkt for å bidra til en trygg russefeiring.

Moss
For ett år siden måtte Natteravnene i Moss

legge ned sin mangeårige virksomhet i byen

på grunn av mangel på frivillige. Helt i 

starten på året skjedde det en voldtekt i

byen, som kanskje kunne være unngått om

Natteravnene fremdeles hadde vært aktive.

«Muligheten for at vi kunne ha forhindret

hendelsen er stor. Dette er et bevis på at

det fortsatt er et stort behov for oss», sier

tidligere leder av Natteravnene i Moss,

Sissel Rundblad til Moss Dagblad.
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Etter snart 30 år i tjeneste går politi-
førstebetjent Morten Haukeland (57)
av med pensjon. De siste ti årene har
han jobbet med å besørge ro og
orden i Oslos uteliv. Han mener Oslo i
dag er en trygg by, ikke minst takket
være et godt samarbeid med bransjen
og frivillige aktører.

Tekst og foto: Anette Haugen   

I 2007 ble «Etterretning Uteliv Oslo» opp-

rettet som en egen avdeling, lokalisert ved

Sentrum politistasjon. Til daglig kaller de

cirka tjue betjentene som er ansatt her seg

for Utelivsgruppa. Den som ledet gruppa

inntil for et par år siden, var Morten

Haukeland. Da overlot han roret til Lasse

Johnsen, men han har fortsatt like iherdig 

i jobben til nå. 

Til sommeren er det imidlertid slutt. Da

skal han finne fram de 33 fiskestengene

sine, jaktgarderoben og glede seg over at

han slipper å svare på telefoner ute i skog

og mark. Han har forberedt dette lenge og

tenker at det er en tid for alt. Han har 

stortrivdes i jobben, og er en velkjent figur

for natteravner, ordensvakter og alle

andre som har vært på parolemøter på

fredagene. Selv mener han at nettopp det

gode samarbeidet har gjort Oslo til en

trygg by. 

Nærpoliti
– Det jeg synes har vært så fint er at vi

har blitt et nærpoliti, noe som egentlig ikke

kan forventes av politiet i en hovedstad.

På mindre steder er det ofte nær kontakt

mellom politiet, frivillige og utelivsaktører.

I Oslo er det over 1000 steder med

skjenke bevilling, det er et flerkulturelt

miljø og mange aktører involvert. Likevel

har vi fått til et godt samarbeid både med

utelivsbransjen og alle de frivillige, påpe-

ker den avtroppende politiførstebetjenten.

Han tror noe av grunnen til at de har et så

godt samarbeid, er at de som politi har

bydd litt på seg selv. De inviterer til inn-

spill og trenger ikke å ha siste ordet. Det

at de har åpnet stasjonen om kvelden til

parolemøter for ordensvakter og frivillige

tror han også er viktig. Som politi er det

deres oppgave å gi råd og veilede. De skal

ikke nødvendigvis løse alt. Det må alle

bidra til. Alt dette har det vært morsomt å

få være med på å oppleve.

Selv om han nå gir seg, er ikke Morten

Haukeland engstelig for hvordan det skal

gå med samarbeidsmodellen videre.

Utelivsgruppa er et team med mange 

dyktige folk, og han sa fra seg lederjobben

alt for to år siden. Den som leder arbeidet

videre er Lasse Johnsen, som har vært

med i gruppa helt fra starten. 

Oppkok av ideer
– Det blir litt rart når Morten gir seg. 

Vi har allerede gjort noen endringer 

underveis, men det kommer uansett til å

være hans arv og hans grunntanker om

samhandling vi bygger videre på. Han 

tenker annerledes og kommer med et opp-

kok av ideer. Alt er ikke gjennomførbart,

men blant alle tankene hans er det noen

kanongode ideer, fastslår Lasse Johnsen.

Han understreker at de kommer til å fort-

sette som før med parolemøter på fre -

dager og samarbeidsmøter med de ulike

aktørene uka gjennom for å forberede

kommende helg. De må imidlertid hele

tiden se an hva som er lønnsomt i forhold

til ressursbruk. De kunne blant annet

ønske seg litt flere ordensvakter til stede

på parolene, og det er heller ikke mening

at det skal være et rent «politishow». Her

ønsker de at alle bidrar slik at de får info

tilbake.

Selv om nattelivet i Oslo har spredd seg

litt til ulike dager i uken, er det klart lør-

dagsnatta det skjer mest i sentrum. Derfor

er det viktig at all informasjon når fram,

slik at politiet kan instruere både vektere,

Natteravnene og andre om hvor de skal

«legge trykket». 

Har det gøy
Selv om det tok litt tid etter at Utelivs -

gruppa startet opp i 2007 til voldstallene i

Oslo sentrum viste en nedadgående kurve,

merket politiet selv ganske raskt en positiv

endring. Senere har tallenes tale vært

klar, det samme har tilbakemeldingene fra

Oslo kommune. De sier tydelig at Oslo er

en mye tryggere by å ferdes i nå enn for ti

år siden.

– De aller fleste går på byen for å ha det

gøy, men så er det noen som trenger å ha

noen begrensninger. Selvfølgelig kan byen

ha sine røffe sider, men du finner ikke de

slagmarkene i Oslo som du kan finne i

noen andre byer. Min oppfordring til folk

er derfor å benytte seg av utelivet i Oslo

enda mer, sier Morten Haukeland.

– Det er ikke bare vi som har merket den

positive trenden. Bransjen selv har også

rapportert tilbake at det er bedre stemning

og mindre bråk. Om det har gjort at flere

godt voksne går ut vet vi ikke så mye om. I

Sverige har de imidlertid konkludert med

det etter at de satt inn lignende tiltak, for-

teller Lasse Johnsen.

Han legger også til at skadelegevakten

har intervjuet sine skadde. Et av spørsmå-

lene lød på om «skaden skjedde i forbin-

delse med et serveringssted». Nedgangen

her har vært på 49 prosent. På spørsmålet

om «volden var utført av en ordensvakt»,

har ja-prosenten gått ned med hele 89

prosent etter at nye regler kom og bran-

sjen ryddet opp med seriøst vakthold.

Seriøse aktører
En av klagene Utelivsgruppa fikk fra bran-

sjen, var at de ikke gjorde nok for å gjøre

noe med de useriøse aktørene. Det har de

tatt på alvor. Ved å sanere et utested med

mye bråk er det nemlig ikke slik at bråk-

makerne bare forflytter seg. Prøver de å

flytte over til et utested som er bedre

regulert, får de ikke det samme spillerom-

met for å utvikle uønsket atferd.

– Et annet tiltak er at vi har gitt oppholds-

Et trygt uteliv for alle
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forbud i Oslo sentrum i inntil tre måneder

om kvelden og natten for de mest aktive

bråkmakerne. Bryter de det risikerer de

fengsel. Det har vist seg å være et svært

effektivt tiltak, rettet mot noen av byens

mest utagerende personer. Nå kan de

velge om de vil gå på byen og ha det 

hyg gelig uten å plage andre eller å sitte

hjemme og se på «Senkveld» på TV, sier

politiførstebetjentene, og legger til:

– Noen har takket oss for at vi har hjulpet

dem når de har hatt en idiotisk oppførsel.

For oss er det viktig å behandle alle med

respekt. 

Morten Haukeland og Lasse Johnsen føler

ikke at de har brukt tryllestaven for å rydde

opp, men at de gjennom alle til takene, for-

beredelsene, analysene, samarbeidet og

veiledningen sakte, men sikkert har fått

ting på riktig vei. Langsiktig jobbing og

metodeutvikling har gitt resultater. De sam-

menligner det med god byplanlegging.

Nye trender?
Hva så med tiden framover? Ser politiet
noen store, nye utfordringer – og er det
nye ting som kreves av betjentene som
jobber med å holde ro og orden i natte-
livet i Oslo i framtiden?
– Vi ser for så vidt ingen spesielle nye

trender akkurat nå, utover en oppblomst-

ring av ulovlige ravefester i lagre og andre

uegnede lokaler, slik vi også så på slutten

av 90-tallet. Disse ulovlige og uforsvarlige

arrangementene jobbes det aktivt med å

forhindre. Vi er også opptatt av hvilke 

konsekvenser flyktningestrømmen vil få

for byen fremover, men foreløpig har vi

ikke sett de store utfordringene på 

kriminalitetsfronten, svarer Lasse Johnsen. 

Han legger til at når det gjelder unge som

ansettes i Utelivsgruppa, er det større krav

og et ønske om mer formell kunnskap nå

enn før, derfor studerer mange ved siden

av jobben.  

– Jeg er jo en gammel dinosaur, som har

mye i hodet. I dag må alt ut på et papir.

Jeg synes det er beundringsverdig å se

hvor mange som studerer på fritiden, i 

tillegg til full jobb. Det som også er litt

annerledes nå, er at da vi startet var det

stort fokus på hva som skjedde i helgen.

Nå er fokuset på hva som vil skje neste

helg og helgen om et halvt år.

Forebyggingen er viktig, understreker

Morten Haukeland.

– Noen påpeker at «det skjer jo ikke noe»,

men spørsmålet er hva som ville skjedd 

om vi ikke hadde vært der. I Sverige har 

de regnet på at det å forebygge en 

eneste voldsepisode sparer samfunnet 

for 300 000 kroner. Det er mye penger, 

i tillegg til livet til personen det er snakk

om, fastslår Lasse Johnsen.

Gir seg: Førstebetjent Morten Haukeland (t.h.) 
har opplevd mye med «Etterretning Uteliv Oslo».

Nå forlater han den oppegående skuta 
og overlater kommandoen til Lasse Johnsen.
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Uteseksjonen, Bymiljøetaten,
Natteravnene, skjenkekontrollører,
vektere, ordensvakter og selvfølgelig
politiet. Det er mange som er ute for
å sikre at byens borgere skal få en
sikker og trygg opplevelse når de
besøker Oslo sentrum en fredag eller
lørdag kveld. 

Tekst og foto: Anette Haugen

Det er fredag 1. april, første helg etter

påske og det har vært strålende vær på

dagtid. Klokka nærmer seg 22.00 og

Natteravnene er på vei til det ukentlige

parolemøte hos politiet. Her skal vi sam-

men med representanter fra Uteseksjonen,

Bymiljøetaten, vekterselskaper og lokale

ordensvakter få vite hva vi skal være opp-

merksom på i kveld. En gruppe jusstuden-

ter dukker også opp, de skal på opplæring

som skjenkekontrollører.

To representanter for «Etterretning Oslo

Uteliv» har ansvar for møtet. De informe-

rer, men ber samtidig om tilbakemeldinger

fra salen. De forventer i utgangspunktet

en stille kveld, men på grunn av finværet

på dagen, ber de alle være oppmerksom-

me på at noen kan være godt beruset

allerede tidlig på kvelden. Et russetreff og

et raveparty står også på kveldens agen-

da, noe som blant annet kan medføre at

det er en del unge mennesker ute.

Stille start
Etter parolen deler Natteravnene seg. I

dag er vi ikke så mange, så det blir to

grupper med tre-fire personer i hver. Nå er

det ut og gå til klokka 0.30. Da er det treff

på kontoret med litt nattmat før selve

natte runden tar til fram mot 03.30-04.00,

alt ettersom hvor mye som skjer.

Til tross for finværet tidligere på dagen

har det nå krøpet ned nesten mot null gra-

der og det er veldig stille ute. Joda, det er

folk på utestedene, men så langt er det

verken store køer eller antydning til bråk.

Vi rusler gjennom sentrumsgatene og får

mange smil og godord kastet etter oss.

«Så bra dere er her, ha en fin kveld!». Vi

ønsker god helg tilbake.

Nye trender
I døra utenfor TGI Fridays på Karl Johan

møter vi vaktsjef Paal Fuglevaag. Han har

vært ordensvakt og vekter fra før deler av

klientellet på utestedet var født og slår

gjerne av en prat med Natteravnene.

Vaktsjefen er ikke overrasket over at det er

stille i kveld. Det er første helg etter påske.

Da er det alltid stille, folk har brukt opp

pengene i påsken. Han forteller ellers:

– Vi ser nå generelt at lørdag er den store

utedagen da alle skal ut. Fenomenet med

lille-lørdag på onsdager er nesten borte

og utelivet på fredager er også ofte svært

amputert. En annen endring fra tidligere er

at vi opplever at unge helt ned mot 18 år

kan være ruset på kokain og amfetamin.

Tidligere var dette forbeholdt aldersgrup-

pen 30 pluss. Det er dessverre også alt for

mange farlige, nye stoffer i omløp.

Han forklarer Natteravnene hvordan han

ser på folk at de er ruset på annet enn

alkohol. Du ser det på øynene, hvordan

pupillene hopper i stakkato om de prøver å

følge deg med blikket. Paal Fuglevaag har

opplevd mye gjennom sine år på jobb om

natten. Han bekrefter at både humør,

fysikk og ikke minst gode kommunika-

sjonsevner er viktige egenskaper å ha. 

Mange
trygger
Oslonatta
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Interessante opplevelser
Vi fortsetter vår vandring. Fremdeles er

det bare blide fjes å se. De fleste vi møter

på denne tiden er enten på vei hjem fra

kino, teater eller restaurantbesøk, forkla-

rer de av natteravnene som har lang erfa-

ring. Vi ser en og annen som sjangler litt

og noen populære steder har begynt å få

litt kø, men alt går fortsatt rolig for seg.

– Det er interessant å gå natteravn. Noen

ganger er det stille, andre ganger er det

mer å ta tak i. Om jeg kan ha vært litt usik-

ker i enkelte situasjoner har jeg aldri vært

redd. Vi får dessuten så mange fine til -

bake meldinger, sier Turid Johnsen (78),

som har 23 års erfaring som natteravn.

Hun medgir at det har skjedd mye i Oslos

uteliv siden hun startet å gå i mai i 1993. 

– Den største forskjellen fra da jeg selv

gikk på byen, er at det har dukket opp så

mange utesteder. Da jeg var ung var det

begrenset med steder å gå ut på, bifaller

Tore Krohn Hansen. Han har kun gått nat-

teravn et halvt års tid, men det har gitt

mersmak. Han synes det er fint å gå ute

og bidra om natten. Ellers hadde han like-

vel bare sovnet hjemme.

Vaktansvarlig i natt, Torild Knoff, ser på

klokka og fastslår at det er på tide med

matpause, så vi får begynne på returen

mot natteravnkontoret. Heller ikke på

veien dit møter vi annet enn fornøyde og

feststemte mennesker. Det sitter relativt få

utenfor stedene og tar en røyk, så teorien

om en stille fredagskveld første helg etter

påske ser ut til å holde stikk.

1. Kjenner natta: Vaktsjef Paal Fuglevaag kjen-
ner natta i Oslo sentrum bedre enn de fleste.
Fra før flere av gjestene ble født, har han jobbet
som ordensvakt og vekter. Han setter pris på en
prat med Natteravnene.

2. Erfarne: Turid Johnsen, Torild Knoff og Tore
Krohn Hansen utgjorde en av to natteravngrup-
per denne fredagskvelden. Til sammen har de
nesten 30 års natteravnerfaring.

3. Trygger byen: Bypatruljen til Bymiljøetaten er
blant nattarbeiderne du treffer i Oslo sentrum i
helgen.

4. Uteliv: Det kan være livlig i Oslo i helgen, men
fredag etter påske var det stille.

1

2

3

4
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Skal du jobbe innen ambulanse -
tjenesten i Oslo og Akershus bør du
helst trives i et hektisk miljø, der 
du må tenke kjapt, skaffe deg over-
sikt og så sette alt inn på å hjelpe
pasienten. Det gjør André Bakke (25),
som neste sommer er ferdig utdannet
ambulansesjåfør.

Tekst og foto: Anette Haugen

Arbeidsdagene til en ambulansesjåfør kan
være ganske ulike fra dag til dag. Både
hvor i landet du jobber og hvilken dag det
er i uka, kan påvirke utfallet. André Bakke,
som er inne i sitt siste år som lærling og er
tilknyttet Ambulansetjenesten
Oslo/Akershus, stasjon Bærum, merker
ikke minst at det kan være mye trøkk i hel-
gene. Da kan de bli utkalt både til privat-
fester og utesteder lokalt i Sandvika og i
Oslo sentrum.
– Jevnt over hele uken og hele døgnet har
vi mye medisinske utkallinger til folk som
blir syke. Kanskje har de falt og slått seg
eller føler seg dårlige. Når helgen kommer
får vi i tillegg et økende antall utkallelser
til skader og ulykker relatert til alkohol og
annen rus. Dette tiltar spesielt om natten
og tidlig om morgenen, forteller den unge
ambulansesjåføren.

Alltid to
Fordi André Bakke er lærling, er han
hovedsakelig med som tredjemann på
bilen. Til daglig er ambulansesjåførene
alltid to på vakt. Det er nødvendig både på
grunn av høyt tempo, tunge tak, medisin-
ske hensyn og at det også – ikke minst
forbundet med rus – kan oppstå truende
situasjoner. I så fall kontakter de imidlertid
politiet som bistår dem kjapt.
– Jeg hadde for eksempel vakt på nyttårs-
aften, da ble vi utkalt til Oslo sentrum.
Blant dem vi tok hånd om var det flere
som var overstadig beruset, kanskje hadde
falt og slått seg og ikke klarte å ta vare på
seg selv. Vi har faste rutiner og vurderer
da bevissthetsgrad og hvor vi skal kjøre
dem. Noen trenger bare sove av rusen
under oppsikt, da kan det tenkes vi kjører
dem til legevakta. I mer alvorlige tilfeller
må de på sykehus, forklarer han.

Han bekrefter at han har blitt truet på
jobb ved noen tilfeller. Det føles utrygt om
noen for eksempel truer med våpen, men
det tilhører sjeldenhetene – og som sagt
bistår politiet raskt om farlige situasjoner
oppstår. Ofte blir politiet tilkalt samtidig.
Det kan være nødvendig for at ambulanse-
personellet skal få ro til å gi pasienten
kjapp og riktig behandling.

Privatfester
Om de i helgene blir tilkalt til privatfester,
kan det også lett oppstå uoversiktlige
situasjoner. Derfor er det ikke uvanlig at
politiet også her blir tilkalt sammen med
ambulansen.
– Når vi blir tilkalt til utsteder er det ofte
litt mer oversiktlig. Da er det gjerne enten
en ordensvakt eller kanskje natteravner til
stede som kan sette oss raskt inn i situa-
sjonen. Vi er veldig takknemlige for edrue,
voksne personer i gul vest. Ankommer vi en
privat fest, kan det være kaotisk. Det kan
være folk der som vil hjelpe, men som ikke
selv er helt edru, slik at de mest går i veien

og ikke alltid gir rett forklaring, forklarer
André Bakke.
Her ønsker han å legge til at mange gjør
en kjempejobb i forhold til den skadde
eller syke fram til de kommer. Det kan
være livsviktig og det setter de veldig stor
pris på. Når de har kommet til åstedet og
fått oversikt er det imidlertid viktig at de
får best mulig spillerom til å utføre jobben
sin. Da bør du helst bare bidra om du blir
spurt direkte.

Mye rus
Noe av det som skremmer André Bakke
rent personlig når det gjelder nattelivet i
Oslo, er at det florerer mye rusmidler. Han
er selv ung og får stadig tilbudt både det
ene og andre. Har du drukket er det lett å
miste sunn fornuft og takke ja til ting du
ellers aldri ville prøvd. 
Det er en av grunnene til at han drikker lite
og trives nesten bedre på jobb i ambulan-
sen enn på byen i Oslo sentrum en fredag
eller lørdag kveld/natt. 

Kan være hektisk i helgene

Liker å hjelpe: André Bakke synes det
er fint å kunne hjelpe andre, derfor
bestemte han seg tidlig for å bli
ambulansesjåfør. Han er i tillegg
utdannet dykker, har bistått brann-
vesenet litt i militæret og holder 
førstehjelpskurs for Norsk Folkehjelp,
blant annet for Natteravnene. 
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Natt til fredag og spesielt natt til
lørdag er tidspunktet da utelivet i
Oslo er på sitt livligste, men med
bransjekvelder, studentkvelder etc
kan det være liv på byen nesten hver
kveld. Tendensen er ellers at det blir
færre nattklubber, mens flere steder
satser på kultur.

Av Anette Haugen

Nattelivet i Oslo tar aldri «helt fri», selv
om det fremdeles er mest liv i sentrums -
gatene i helgene. Hos Næringsetaten kan
de fortelle at det i Oslo totalt er rundt
1100 steder som har skjenkebevilling.
Omlag 800 av disse er restauranter, kafeer
etc som kan besøkes av publikum på all-
menn basis, mens cirka 250 er rene barer/
puber/utesteder. De øvrige stedene er for
eksempel lukkede selskapslokaler, kanti-
ner, markahytter osv.
Selv om de aller fleste følger skjenkebe-
stemmelsene, er det hvert år rundt 30–50
steder som får inndratt skjenkebevillingen
av ulike årsaker. Den vanligste grunnen er
skjenking til åpenbart påvirkede og at
åpenbart påvirkede befinner seg i lokalet
og ikke vises ut. Ofte gjelder inndragning -
ene én til to uker. En del inndragninger
kommer også som følge av at steder ikke
leverer omsetningsoppgaven som viser
hvor mye alkohol de har skjenket eller at
de ikke betaler bevillingsgebyret sitt. Da er
perioden på minimum fire uker. 
(Se tabellen.)
Mens antall serveringsbevillinger har økt
med 400 i perioden 2011–2015, har tallet
på skjenkebevillinger bare økt litt siden
2012 (se tabellen). Dette henger sammen
med byutviklingen generelt, blant annet at
byen har fått noen helt nye bydeler.

Godt samarbeid
Hvor ofte Næringsetaten utfører skjenke-
kontroller ved utestedene varierer litt etter
sesong og hva slags arrangementer som
pågår. 
– Vi kan ha kontroller alle ukedagene, men
er fast ute onsdag til søndag. Vi skal utfø-
re 4 600 kontroller av butikker med salgs-
bevilling og steder med skjenkebevilling i
2016, forteller Gunnhild Haugen, direktør i

Næringsetaten i Oslo kommune. Hun for-
teller videre:
– I SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryg-
gere) er samarbeid med utelivsbransjen en
av hovedpillarene. Salutt-prosjektet gjel-
der en avgrenset del av byen, men områ-
det ble nylig utvidet og skal dekke hele
sentrum fra og med 2018. Gjennom felles

forståelse med utelivsbransjen om hva
som er god drift og akseptabelt skjenke -
nivå, har driften av utestedene i saluttom-
rådet bedret seg betraktelig.
– Vi kurser bransjen i lovverket og i hvor-
dan de kan håndtere særskilte utfordring-
er. Vi jobber også mye med dialog og fore-
byggende veiledninger med bransjen, før,
under og etter bevillingssøknad er sendt.

Utfordringer og trender
Gunnhild Haugen ønsker å påpeke at de
aller fleste utestedene utgjør en berikelse
for byen og driver uten noen form for dra-
matikk. Likevel finnes det utfordringer ved
noen steder. Vold, ordensforstyrrelser og
overskjenking er dessverre like aktuelt i
dag som for fem–seks år siden. 
– Etter at kommunen innførte nulltoleran-
se for skjenking til mindreårige, har vi hel-
digvis ikke sett mye til det. Problemer med
stråmenn og drivere som er useriøse på
ulike måter, ser vi imidlertid stadig.
Kommunen har derfor intensivert arbeidet
opp mot arbeidslivskriminalitet og økono-
misk kriminalitet, forteller direktøren.
Når det gjelder trender og utviklingstrekk
for utelivet i Oslo, har det blitt færre natt-
klubber, samtidig som flere satser på kul-
tur. Det har i tillegg blitt flere mikrobryg-
gerier, gastropuber og kaffe-og juicebarer
i det siste. Natt til lørdag og søndag er
definitivt fremdeles de livligste dagene i
Oslo sentrum, men det skjer ting også
mange av de øvrige dagene.
– Mandager kan være såkalte «supermon-
days» på en del utesteder som ønsker å
tiltrekke seg folk på en mindre populær
utelivskveld. Onsdag holder delvis stand
som «lille lørdag», torsdag er student-
kveld og søndag tilhører bransjefolket, for-
klarer Gunnhild Haugen.

Berikelse: De fleste utestedene i Oslo er en berikelse
for byen, mener Gunnhild Haugen, direktør i
Næringsetaten i Oslo. (Foto: Morten Brakestad)

Flere satser på kultur

2011 2012 2013 2014 2015
Antall skjenkebevillinger 1074 1020 1051 1064 1114
Antall salgsbevillinger 380 388 405 410 408
Antall serveringsbevillinger 2147 2123 2244 2423 2547
Antall rapporter 255 332 152 199 128
Antall inndragninger pga:
- skjenkeovertredelser 23 26 18 9 18
- vandel 1 4 4 12 2
- manglende gebyr 12 8 25 24 15

Hvert år mister flere utesteder i Oslo skjenkebevillingen for ulike 
overtredelser:
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«Det er viktig å anerkjenne betyd-
ningen av det frivillige arbeidet
Natteravnene og andre gjør.» For å
vise takknemlighet og respekt – og
samtidig få bedre innsikt i hva som
skjer i Oslo sentrum en fredag kveld,
ble ordfører Marianne Borgen med ut
på natteravning.

Tekst og foto: Anette Haugen

En litt regnfull fredagskveld helt i slutten

av april ble Oslos ordfører, Marianne

Borgen, med Natteravnene ut på vandring.

Etter en innføring i kveldens program, ble

hun sammen med de øvrige natteravnene

med på parolen hos politiet klokka 22.00.

Her var det som vanlig en gjennomgang av

kveldens arrangementer og forventede

hendelser, før det var ut å gå.

Både på grunn av litt dårlig vær – og fordi

det blant annet var russearrangement på

Tryvann, var det forventet en rolig kveld

og natt i sentrum. Det var likevel en del

ting politiet mente at Natteravnene,

ordens vakter og andre på jobb burde følge

med på både denne og neste natt.  

Gått natteravn før
Marianne Borgen kunne raskt røpe at hun

har gått natteravn flere ganger før. Da

hennes egne, nå voksne barn, gikk på sko-

len, var hun flere ganger med på å gå

natte ravn i nærmiljøet i Østensjø bydel.

– Det var godt organisert av FAU på

Østensjø skole. Vi fikk beskjed om når vi

skulle gå og jeg tror alle stilte opp som en

selvfølge. Det var veldig hyggelig og en fin

måte å bli kjent med de andre foreldrene

på. Det var lite som skjedde i nærmiljøet,

men det er jo den forebyggende effekten

som er poenget, forteller ordføreren.

Senere har hun som engasjert og aktiv

Oslo-politiker også vært med å gå natte-

ravn på Veitvet, der hun er oppvokst, og i

Oslo sentrum. Hun stilte blant annet opp

sammen med daværende ordfører Fabian

Stang da det ble mobilisert under den

Heier på de frivillige
Honnør: Da Marianne Borgen (t.v.) var med å gå natteravn siste helgen i april, var det med mange svært erfarne natteravner, som Eva Raknerud Braathen og Turid
Johnsen. Hun ga dem honnør og takket for innsatsen.



såkalte voldtekstbølgen i Oslo sentrum for

noen år siden. 

Gleden du får selv
På spørsmål om hvorfor hun synes det er

viktig å være med å gå natteravn, svarer

Marianne Borgen:

– Det at du gjør noe samfunnsnyttig er

selvfølgelig en del av det, men samtidig

tenker jeg at det også er for den gleden

man får selv. Du blir kjent med mange nye

folk. Ikke bare de du treffer ute på gata,

men også de du går sammen med. De

gangene jeg har vært med har det vært

stille, men det har likevel vært nyttige og

veldig hyggelige vandringer.

Hun trekker også frem det poenget at du

blir godt kjent i nærmiljøet om du går

lokalt, enten du er innflytter eller har bodd

der lenge. Og går du i Oslo sentrum, blir

du kjent med en annen «del» av byen enn

den du kanskje visste fantes. 

Av episoder hun selv har opplevd som

natte ravn, kommer hun ikke på noe drama-

tisk, men hun har vært med på å ringe til

foreldrene til overstadig berused ungdom,

som da har kommet seg vel hjem i kulda.

– Jeg tror virkelig på natteravn-konseptet,

bare det å gå med de gule vestene har en

fin effekt. Da jeg var med å gå i bydelene

gikk vi litt tidligere på kvelden og møtte en

del ganske unge. Vi kunne treffe ungdom

som følte seg alene og litt lei seg, og kan-

skje bare trengte en voksen å snakke med.

De virker å ha tillit til voksne i gule vester,

påpeker ordføreren.

Medmenneske
At Marianne Borgen stiller opp og går

natte ravn som ordfører synes hun er en

naturlig ting. Hun går først og fremst som

et medmenneske på lik linje med alle

andre. Samtidig får hun på denne måten

også litt innsikt i hva som skjer i byen vår.

I det store og hele føler hun at Oslo er en

trygg by å ferdes i, der til og med ung-

domskriminaliteten har gått ned.

– Som politiker er det viktig å heie på de

frivillige. Det er viktig å anerkjenne betyd-

ningen av det frivillige arbeidet Natte -

ravnene og andre gjør for å trygge byen

vår. Når jeg er med på å gå natteravn er

det også en måte å vise takk nemlighet på

og respekt for det frivillige arbeidet som

gjøres, sier ordføreren, som igjen var med

på en fredelig og hyggelig fredagsvan-

dring, der totalt seks natteravngrupper var

ute i sentrumsgatene.

Kaffeservering: Som vanlig hadde Natteravnene
stand med bilen Balder i sentrum. Denne gang
plassert i Universitetsgata. Ordfører Marianne

Borgen serverer gjerne en kopp kaffe til de forbi-
passerende sammen med generalsekretær 

i Natteravnene, Lars Norbom
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Grei vårnatt: Litt regn, men behagelig temperatur. Natteravnene
lot seg ikke skremme til å bli hjemme denne fredagskvelden, men
det var relativt få mennesker å treffe i gatene.
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For å bli vekter eller ordensvakt 
kreves det i dag langt bedre opp -
læring enn bare for få år tilbake. 
Det betyr at folk på byen kan føle
seg tryggere. Samtidig har utelivs-
bransjen fått nye utfordringer, slik
som at det er blitt vanskeligere å se
hvem som bruker ulovlige rusmidler.

Av Anette Haugen

Tidligere var det ofte slik at ordensvakter
var ansatt direkte av et utested, uten at
det var store krav til hvilken bakgrunn de
hadde. For å bli vekter, krevdes det streng-
ere opplæring. I dag varierer det om
ordensvaktene engasjeres direkte av
bedriften eller gjennom et selskap. Det er
fremdeles ulike krav til opplæring, men det
har nærmet seg – og om du er ansatt
direkte av en pubeier, må du likevel ha
plettfri vandel og være registrert og god-
kjent av politiet.
I 2013 kom det nye, strengere regler for
hele bransjen. Den nye opplæringen skulle
gjennomføres i løpet av en overgangsfase,
noe som betyr at innen utgangen av 2016
skal alle være vel kvalifisert. En som er
svært tilfreds med dette, er Runar Karlsen,
fagsjef for sikkerhetsbransjen i NHO
Service. Det er de som er arbeidsgiver -
organisasjon for rundt 90 prosent av
 selskapene i bransjen.

Utvidet opplæring
– Vi organiserer selskaper som leverer
vektere, ordensvakter og tekniske sikker-
hetsløsninger. Vår oppgave er å sørge for
gode rammevilkår og lovreguleringer
 knyttet opp mot dette. I tillegg kommer
innovasjon, utvikling av bransjen og ikke
minst opplæring, forklarer Runar Karlsen.
Han er blant dem som har ønsket de nye
reglene velkomne. Ikke minst er det viktig
at en ordensvakt har vært gjennom samme
opplæring som en vekter, slik at folk på
byen kan føle seg trygge på at de blir
 ivaretatt av en bransjeperson med god
kunnskap. Han ser derfor med bekymring
på at det fremdeles stilles mindre krav til
de som er ansatt direkte av et serverings-
sted i forhold til ansatte i et vaktselskap.
Hva de skal få mindre opplæring i er
 imidlertid ikke helt avgjort.

Blant temaene som alle vektere og ordens -
vakter nå kurses i er jus, altså lover og
regler som angår bransjen, slik at de vet
hvilke rettigheter de har og hvilke de ikke
har. Det er ellers mye førstehjelp, brann-
vern, kommunikasjon og konflikthåndte-
ring. Tidligere hadde de 90 timer med opp-
læring, dette er nå utvidet til 170 timer. 
I tillegg er praksistiden økt til 50 timer.

Et skritt på vei
– De nye reglene er et godt skritt på rett
vei. Det er behov for god grunnopplæring.
Mange vektere og ordensvakter jobber
kontinuerlig i miljøer der rus er en del av
normalsituasjonen. Da må de ha kunnskap
om hvordan dette skal håndteres. I 2014
ble det fra Oslo S alene sendt 30 vektere
til legevakta med skader, der vi ikke akku-
rat snakker om skrubbsår, forteller Runar
Karlsen.
Han understreker imidlertid at av 8000
årsverk med vektere i Norge, er det kun 25
prosent som jobber opp mot konfliktsitua-
sjoner. De andre jobber kanskje på kjøpe-
sentre eller i resepsjoner. Blant ordens -
vakter er tallet imidlertid et helt annet.
Totalt finnes det 3500-4000 ordensvakter
i landet, men mange av disse jobber deltid,
så her er det ikke snakk om årsverk.
Fagsjefen roser for øvrig Oslopolitiet for at
det har vært en positiv utvikling de siste
årene mot en tryggere by, både for ansat-
te og folk som frekventerer utestedene i
hovedstaden om natten. Politiets sam -

arbeidsmodell, i tillegg til det at de benyt-
ter seg av bortvisning i tilfeller der folk
gjentatte ganger skaper bråk, er blant til-
takene han mener har gitt god effekt.

Dagens utfordringer
Blant utfordringene som fremdeles er der
– og som sannsynligvis er blitt større – er
at det er vanskelig for ordensvakter og
vektere å se hvem som bruker ulovlige
rusmidler og tar dem med inn på et ute-
sted. Rusmidler brukes i dag i alle sam-
funnslag. Tidligere skilte ofte personene
seg mer ut. Samtidig er en del vakter for-
siktige med å vise bort ikke-etniske nord-
menn om de er påvirket, fordi de er redd
for at rasismekortet skal kastes mot dem.
For publikum mener Runar Karlsen at den
største utfordringen er at de ikke kan vite
om ordensvakten som står i døra har hatt
full eller en noe avkortet opplæring. Selv
om det er blitt bedre, mener han likevel
opplæringen burde være helt lik, uavheng-
ig av hvordan vedkommende er ansatt.
– Nattelivet i Oslo er blitt tryggere på
mange måter, men vi har fremdeles utfor-
dringer. Begynte folk å slåss før, var det
gjerne over etter noen neveslag. Nå utvik-
ler slåsskamper seg ofte til å blir mer vol-
delige, og det er ikke uvanlig med stikkvå-
pen. Heldigvis er det et par år siden vi
opplevde alvorlige skader og dødsfall på
vektere, men trusler er det dessverre
mange som opplever, fastslår fagsjefen
hos NHO Service. 

Bra med strengere opplæring

Trenger kunnskap: Runar Karlsen,
fagsjef for sikkerhetsbransjen i
NHO Service er fornøyd med at
opplæringen for vektere og
ordens vakter er blitt strengere –
og at de fleste nå er samlet i
samme bransjeorganisasjon. 
(Foto: NHO Service)



Alle har behov for svar på sine spørsmål, men det er ikke alltid lett å spørre noen du kjenner. Det finnes flere telefon-
tjenester 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.

Trenger du noen å snakke med?

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

Alarmtelefon for barn og unge                                    

116 111
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

Røde Kors-telefonen for barn og unge                                    

800 333 21

Gir informasjon og tips om alt rundt
barn og medier, dataspill, trygg nett-
bruk, digital mobbing, personvern
mm.

www.medietilsynet.no 

Medietilsynet

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

Barneombudet                                    

22 99 39 50
Hjelper foreldre til å delta aktivt i bar-
nas mediehverdag gjennom å formid-
le nyansert informasjon, gode råd og
nyttige verktøy.

www.barnevakten.no

Barnevakten.no
Gir råd og veiledning til alle som har
eller har hatt en spiseforstyrrelse og
til pårørende. Ta kontakt på telefon:
948 17 818 eller mail: 

info@nettros.no.
www.nettros.no www.reddbarna.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser                                    

948 17 818

Unge svarer unge på spørsmål om
seksualitet, legning og identitet. 
Åpent: Søn–fre kl. 18–22.

www.ungdomstelefonen.no

Ungdomstelefonen                                    

810 00 277

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

Bekymringstelefonen voksne for barn   

810 03 940

Tilbyr gratis samtaler og rådgivning
om alt som har med graviditet å
gjøre.
Åpent: Man–fre kl. 08–20.

www.amathea.no

Amathea                                    

815 32 005

Informasjonstjeneste om helse, for-
hold og familie, rusmidler og seksuali-
tet, med primærmålgruppe unge i
alder 10–30 år. Har egen spørre side.

www.klara-klok.no

Klara Klok

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

Kirkes SOS                                    

815 33 300

Gratis hjelpetelefon for incest- og
seksuelt misbrukte i alle aldre og av
begge kjønn.
Døgnåpent. 

www.incest80057000.no

Telefon for incest- og seksuelt misbrukte   

800 57 000

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

Ung.no

Gratis og anonym informasjonstje-
neste for alle med spørsmål om
doping.
Åpent: Man–fre kl. 09–15.

www.dopingtelefonen.no

Dopingtelefonen                                    

800 50 200

Svarer og gir råd på alt rundt ruspro-
blematikk. Du kan være helt ano-
nym.Tlf: Man–søn kl. 11–19. Chat:
Man–fre kl. 14–17.

www.rustelefonen.no

RUStelefonen                                    

08588

�

�
Informasjon
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Nytt fra Natteravnene

For tredje gang ble det arrangert 
felles samling for lokale natteravn -
organisasjoner i Oslo og Akershus
for å utveksle erfaringer. Denne
gang var sju grupper representert.
Muligheten for å hospitere hos andre
grupper var et av temaene som ble
diskutert.

Det har blitt tradisjon med fellessamlinger

for Natteravnene for å høre hvordan andre

driver sine grupper og for å lære av hver-

andre. I midten av mars ble årets vår -

samling holdt. Foruten administrasjonen 

i sentrum, møtte det denne gang opp

representanter fra Bøler, Grønland norsk-

pakistansk eldreforening, Grønland, Årvoll,

Lambertseter, Bjørndal og Abildsø.

Møtet startet med en presentasjon av hver

gruppe, før erfaringer og opplevelser fra

året som har gått ble delt. Nye tanker om

rekruttering og organisering – og om det

er mulig med et nærmere samarbeid

 mellom de ulike gruppene, sto også på

agendaen.

Samarbeid med skolene
Hos noen av gruppene har det kommet nye

initiativtakere som har overtatt. Flere av

gruppene drives dessuten ganske forskjel-

lig. Noen legger opp til frivillig påmelding i

og utenfor skolekretsen, andre har for-

håndsbestemt via skolens FAU hvilke trinn

som har natteravnansvaret hver uke, slik

at vandringene fordeles på foreldrene på

trinnet. 

Erfaringene rundt dette er litt ulike, men

det ble konkludert med at det er en fordel

å være forberedt med vandringslister til

skolestart og høstens første foreldremøte.

Flere mente også at det er en stor fordel

at organiseringen av den lokale natteravn-

gruppa forankres innenfor skolesystemet,

det vil si innen FAU og hos foreldrene. 

De ulike gruppene hadde litt forskjellige

erfaringer med hvordan samarbeidet 

mellom den lokale natteravngruppa og

skoleledelsen fungerte. Noen opplever

blant annet utfordringer med å få tak i

mailadresser til foreldrene. 

Her oppfordret Natteravnene sentralt om å

ta kontakt med rektor på skolen, slik at et

dårlig samarbeid ikke skal bli noen hin-

dring for et godt fungerende natteravn -

system i nærmiljøet. Gruppene ble bedt om

å ta kontakt med frivillighetskoordinator

Gry-Janicke om de trenger støtte for å eta-

blere et fungerende samarbeid med skole-

ledelsen.

Lite som skjer
Gruppene som var representert meldte om

rolige vandringer, men selv om det er få

barn og ungdom å se, er det likevel nyttig

å være ute rundt ungdomsklubber og 

oppholdssteder som for eksempel buss -

holdeplasser, idrettsanlegg, parkerings-

plasser og så videre. Noen hadde opplevd

enkelthendelser med innbrudd på skoler,

men generelt er det rolig i bydelene. 

Det er ellers en tendens til at foreldre ser

det lite nødvendig å gå vandringer når det

er lite som skjer utendørs blant ungdom-

men på kveldstid. Det var til tross for dette

Møtte ordføreren
Generalsekretær i Natteravnene, Lars Norbom, og styreleder,

Sander Brink, ble i starten av april invitert til Oslo rådhus, der de

hadde et samarbeidsmøte med ordfører Marianne Borgen.

Her fortalte de litt om jobben Natteravnene gjør og ble enige med

ordføreren om at hun skulle bli med på en vandring for selv å

oppleve hvordan det er å være natteravn i Oslo sentrum.

Hyggelig møte: Lars Norbom og Sander Brink i møte med Oslos ordfører. 
(Foto: privat)

Vårsamling hos
Natteravnene
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Nytt fra Natteravnene

Rekruttering av MC-ravner
I slutten av april sto MC-ravnene i Vestby på stand på Vestby

Storsenter for å rekruttere flere til å være med på MC-ravning i

sommerhalvåret. Ravningen skjer i regi av Vestby MC-klubb, og

med på stand denne lørdagen var natteravnansvarlig Rolf

Bækkedal, president Monica Hellerud, kasserer Sveinung Eggen,

festkomiteansvarlige Lise Friberg og Torleif Lesteberg, i tillegg til

Lars Hellerud, Lars Granøien, Eva Schnell-Goto, John Olav Kjærvik

og Berit Kjærvik.

Rekruttering: MC-ravnene i Vestby på stand 23. april. 
(Foto: Gry-Janicke Nordby)

enighet om at det ikke er et godt argument

for å kutte ut vandringene. Det forbyggen-

de arbeidet ved å ha vandringer i lokal -

miljøet er viktig og gir en god effekt.  

Rekruttering
Et par av gruppene nevnte at de gjerne 

vil rekruttere nye vandrere på store 

arrangementer som skjer  i deres nær -

område. Om det er ønskelig, tilbyr

Natteravnene sentralt utlån av bobil og

rekrutteringsmateriell. Det ble blant annet

nevnt at Bydel Østensjø har et arrange-

ment i mai, der Natteravnene er velkom-

men til å stille med rekrutteringsstand. 

Ellers er det gode rekrutteringsmuligheter

når vandringslister er klare/tilgjengelige

til foreldremøter, temakvelder på skolene

etc. Gruppene ser det som en fordel å få

lagt ut info om vandringer, slik som

påmelding og oppmøte på skolens hjem-

meside/FAU-link. 

Nyttig
Invitasjon til neste fellessamling kommer

etter skolestart og vil bli holdt i løpet av

høsten 2016. Natteravnansvarlig Dag Erik

Wiig fra Årvoll, som har vært med på alle

samlingene til nå, sier følgende om hva

han får ut av møtene:

– Det er interessant å høre hvordan andre

grupper organiserer seg og hvordan de får

med seg vandrere. Det er viktig å ha disse

treffene for å effektivisere hvordan grup-

pene drives. Dette er frivillig arbeid og det

er derfor viktig at det å drive en natteravn-

gruppe gjøres så enkelt som mulig for å

sikre at man har ressurser som stiller opp. 

– Rådene jeg tar med hjem til min gruppe

er motivasjonen rundt at dette er et fore-

byggende arbeid, til tross for at vi ikke

treffer så mange unge ute og at det skjer

lite.

Viktig: Det var god stemning under vårsamlingen,
der natteravngruppene delte erfaringer. 
(Foto: Natteravnene)

Kake: Takk for god innsats, sto det på kaka servert
under vårsamlingen. (Foto: Natteravnene)
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Forskning

Ved 51 av 59 kjøpsforsøk på ute-
steder i Stavanger fikk en tilsyne-
latende beruset skuespiller alko-
holservering. 

Det viser resultatene fra såkalte test-

kjøp i Stavanger kommune høsten 2015.

Høsten 2015 tok Stavanger kommune

kontakt med SIRUS (Statens institutt for

rusmiddelforskning) og ønsket å gjen-

nomføre en studie av skjenkepraksisen 

i Stavanger. I oktober gjennomførte

SIRUS 59 testkjøp på 50 ulike skjenke-

steder i byen. 

Skjenkestedene ble valgt av Stavanger

kommune ut fra SIRUS’ kriterier.

Testkjøpene ble foretatt på steder 

sentralt i Stavanger som primært selger

alkohol, ikke restauranter med bord -

bestilling. Stavanger kommune har

 dekket omkostningene for datainn -

samlingen, mens SIRUS har kvalitets -

sikret prosedyrene. 

86 prosent av kjøpsforsøkene resulterte

i servering. Selv om dette kan virke som

en høy andel, skiller det seg ikke nevne-

verdig fra andre norske byer hvor det 

er gjennomført testkjøp med samme

metode. Siden 2006 har SIRUS gjennom-

ført testkjøp i Bergen, Trondheim, Oslo

og Kristiansand. Overskjenking ved disse

testene har variert mellom 74 prosent

og 93 prosent. 

Kilde: Sirus.no (Statens institutt for rusmiddel-
forskning sine nettsider)

SIRUS en del av
Folkehelseinstituttet

Fra 1. januar 2016 ble SIRUS (Statens institutt for rusmid-

delforskning) innlemmet i Folkehelseinstituttet (FHI).

SIRUS’ forskere er organisert i en ny avdeling ved FHI

kalt avdeling for rusmiddelforskning. SIRUS-bibliote-

ket er nå FHIs rusfagsbibliotek, og vil fortsatt

være et offentlig spesialbibliotek åpent for

alle. Kilde: Sirus.no

Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk
hvert år? I perioden 2005-2014 begynte mellom 4 500 og
10 000 ungdommer i alderen 16–24 å røyke daglig hvert
år. 

I samme periode sluttet mellom 19 000 og 38 000 voksne i 

alderen 25–69 år å røyke daglig hvert år. Det viser den nye

SIRUS-rapporten «Hvor mange begynner og hvor mange 

slutter med tobakk hvert år?». 

– Spørsmålet er ikke så enkelt å besvare som man skulle tro.

Rapporten viser hovedgrunnen til dette, nemlig at røyking og

bruk av snus formes av tre samtidige temporelle prosesser som

ofte er vanskelige å forstå enkeltvis, sier rapportforfatter Tord

Finne Vedøy. Vil du lese hele rapporten finner du den på:

http://tinyurl.com/h3tdnqe

Kilde: Sirus.no (Statens institutt for rusmiddelforskning sine nettsider)

Skjenketest i Stavanger

Hvor mange unge begynner med tobakk? 
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Intervju med en natteravn

I 2011 ble Oslos borgere skremt av en
voldtekstbølge. Det gikk da ut en
anmodning om å bidra med å gå nat-
teravn i sentrum. En som fulgte opp-
fordringen var Torild Knoff (54). I
motsetning til en del av de andre som
stilte i denne perioden, har hun fort-
satt å gå.

Tekst og foto: Anette Haugen

– Jeg hadde tenkt på det lenge, men så

var det dette med tid. Da jeg var yngre var

jeg en del på byen sjøl. Da oppfordringen

kom i 2011 bestemte jeg meg for at nå

skal jeg være med. Jeg er født og oppvokst

i denne byen og har tenkt å ende livet her.

Jeg er glad i Oslo, så jeg fant ut at nå er

det min tur til å gjøre noe, sier den trofaste

natteravnen Torild Knoff.

Hun dro dermed ned til byen alene og

meldte seg for tjeneste hos Natteravnene.

Siden har hun gått trofast. I starten gikk

hun vanligvis to helger i måneden, senere

har det blitt litt sjeldnere, blant annet

fordi hun har fått seg en hund som trenger

barnevakt når hun går. Men hun ravner

fremdeles jevnlig og er også vaktansvarlig

en del av gangene hun er ute.

Hyggelig
Det Torild synes er så flott med å gå nat-

teravn, er at det gir deg en mulighet til å

bidra på gatenivå på en folkelig måte,

uten at det er noe som helst politisk i det.

Samtidig er det veldig hyggelig med alle

de positive tilbakemeldingene de får både

av unge og voksne. Det er tommelen opp

og stadige kommentarer om hvor bra 

jobben de gjør er.

Selv har hun aldri vært redd når hun er ute

på byen, verken privat eller som natte-

ravn. Hun husker en tidligere voldtekst -

bølge på begynnelsen av 90-tallet. Også

da følte hun seg rimelig trygg, men det er

selvfølgelig viktig å ta forholdsregler – og

ikke minst å trygge veien hjem for unge

jenter, gjennom å bidra som natteravn.

Episoder
På spørsmål om det er noen spesielle

 episoder hun husker fra sine fem år som

natteravn, trekker Torild fram to:

– På min aller første vandring kom vi over

ei jente på Oslo S. Hun var fortvilet, bablet

uforståelig og var tydelig ruset. En av de

erfarne ravnene prøvde å snakke med

henne, men kom ikke gjennom. Jeg var

eneste jente i gruppa så han ba meg

 forsøke. Hun bodde på et hotell i nærheten

og vi fikk loset henne dit. Siden det var

første vandring, sitter inntrykket fast. Vi

fikk i hvert fall hjulpet henne i sikkerhet.

Den andre hendelsen skjedde nær

Nasjonalteateret t-banestasjon.

Natteravngruppa sto litt på avstand og

observerte et par menn som kom ramlende

ut og slåss utenfor en pub. De visste ikke

hvor alvorlig det var, men kontaktet for

sikkerhets skyld politiet. De kom, og i etter-

tid takket politiet dem. Det viste seg at den

ene hadde fått stukket en kulepenn inn i

bakhodet, slik at det kunne gått riktig ille

uten hjelp og snarlig legetilsyn. 

Mange samtaler
For Torilds del har det ikke minst blitt

mange samtaler med jenter som har

kranglet med kjæresten på byen og så

stukket av. Da har hun sørget for å roe

dem og kanskje satt dem i en taxi hjem. De

som går på gruppe sammen blir godt

kjent, slik at de fordeler roller litt ut i fra

hva de er gode på. Hennes egen styrke er

dialog på en rolig måte. Oppfordringen

hun har til andre som vurderer å begynne

som natteravn er følgende:

– Hvis du har lyst til å møte meningsfulle

mennesker som bryr seg om andre, og få

gode venner i et annet miljø enn det du

ferdes i til daglig, da er dette absolutt

måten å gjøre det på. Ikke minst møter du

her mennesker i alle aldre, fra 18 til over

80.

Ville gjøre noe for byen sin

Gi noe tilbake: Torild Knoff har
gått natteravn i Oslo sentrum
siden 2011. Hun ønsket å
bidra, å gi noe tilbake til byen
hun er så glad i.
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Portrett av en gruppe

Før jul i 1991 rystes Bergen av
«Maxime-drapet». Dørvakten og
bokseren Jarle Ness blir skutt og
drept og hans kamerat såret etter at
en psykisk syk mann over tid har
vært i konflikt med dørvaktene ved
utestedet. Året etter startet Natte -
ravnene i Bergen sine vandringer.

Av Anette Haugen

På starten av 1990-tallet var Bergen 

sentrum preget av en del uro og volds -

episoder. Det toppet seg da en dørvakt ble

drept utenfor det populære utestedet

«Maxime» før jul 1991. Noe måtte gjøres

og en del ansvarsfulle, frivillige begynte å

snakke sammen. Natt til 1. mai 1990

hadde Oslo hatt sin første vandring av

 frivillige natteravner. Kanskje det var 

noe for Bergen også?

Etter god planlegging og en del møter 

ble Natteravnene i Bergen sentrum (NiBs)

startet opp 28. august 1992 og de første

natteravnvandringene på brosteinene i

sentrum av Bergen var et faktum.

Oppstarten skjedde i regi av Hordaland

Fråhaldslag, der både foreldre, lærere,

Frelsesarmeen og Kirken var involvert. 

Litt om starten
I starten var det et interimsstyre som

hadde ansvar for gruppen og for at van-

dringene ble gjennomført hver helg. Den

første lederen het Thor Brekkeflat og

representerte Kirken. (Se mer i egen info-

ramme.) Møtested var på denne tiden i

lokalene til Ynglinge-foreningen i

Vågsbunnen. Totalt hadde de en liste med

cirka 120 registrerte, frivillige ravner.

Litt penger til rådighet hadde ravnene fått,

ikke minst gjennom en pengegave fra for-

eldrene til offeret Jarle Ness som omkom i

«Maxim-drapet». De hadde startet et min-

nefond og Natteravnene i Bergen sentrum

mottok kr. 25 000,– fra dette fondet.

Våren 1998 blir Natteravnene i Bergen

sentrum registrert som egen organisasjon 

i enhetsregisteret i Brønnøysund. Det

samme året ble dagens leder, Inga-Alice

Næss Blaha, valgt som ny leder av grup-

pen. Hun hadde da allerede vært med som

natteravn siden januar 1996 og vært vara

til styret siden 1997. Fra 1998 har hun,

sammen med det øvrige styret, hatt

ansvaret for at det er nok ravner til å

dekke helgevaktene året rundt.

Litt om gruppen
– Vi er en flerkulturell gruppe som er med i

Natteravnene i Bergen sentrum. Per i dag

har vi 142 navn på listen. I tillegg har vi

den senere tiden hatt med oss utvekslings-

studenter fra Erasmus ut i gatene. Vi er

vanligvis fra ni/ti vandrere per gang, men

kan være opp mot 20. Er vi 20 lyder til -

bakemeldingene på at vi nesten er litt for

mange, sier Inga-Alice Næss Blaha.

Hun forklarer videre at det blant ravnene

er en fin blanding av studenter, beste -

foreldre, foreldre med voksne barn, forel-

dre med småbarn, voksne av begge kjønn

som ikke har barn og foreldre som har 

Snart 25 år med na   

Engasjert: Inga-Alice Næss Blaha (i midten) har vært leder for Natteravnene i Bergen sentrum siden
1998. Hun skryter av innsatsen til de øvrige natteravnene. (Foto: privat)

I all slags vær: Litt regn er ikke til hinder
for Natteravnene i Bergen sentrum.
(Foto: privat)
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barna sine annen hver helg.

Av yrkesgrupper som er representert er

miksen like variert. De har med skreddere,

ingeniør, datavitere, fotografer, lærere,

lektorer, bussjåfører, renovasjonsarbeide-

re, renholdere, barnevernspedagoger, 

servitører, kokker, sykepleiere, helse -

personell, høyskolestudenter, UIB-

studenter, utvekslingsstudenter, butikk-

medarbeidere, ambulansesjåfører, vektere,

Røde Kors-folk med mer…

Gi noe tilbake
– Når jeg har spurt folk om hvorfor de stil-

ler som natteravner, svarer de fleste at

det er fordi de ønsker å gjøre en frivillig

innsats for Bergen by.

Utvekslingsstudentene forteller at de

ønsker å gi noe tilbake til byen vår. Det

samme svarer flere av innvandrerne som

er ute med oss. Noen sva rer også at de

har møtt gruppen på byen og på den

måten er blitt inspirert av det frivillige 

natteravnsarbeidet, forklarer Inga-Alice

Næss Blaha, og legger til: 

– De fleste besteforeldrene som er med er

svært opptatt av å gjøre noe meningsfylt,

viktig og medmenneskelig når de skal

bidra med frivillig arbeid. Noen i gruppen 

    tteravner i Bergen

Om Natteravnene
i Bergen (NiBs)
Det første interimsstyre og de ansvarlige
personene var:
• Thor Brekkeflat, leder. 

(Representerte Kirken)
• Liv Jorun Skjold, sekretær. 

(Representerte Avholdsfolkets
Landsnemd)

• Erling Bøe, styremedlem. 
(Representerte Hordaland Fråhaldslag) 

Det har hittil vært tre ulike ledere:
• Thor Brekkeflat fra 1992-1995 

og 1997-1998
• Morten Jørgensen fra 1996-1997
• Inga-Alice Næss Blaha 1998-dags dato

Om styret/organisasjonen:
• Etter det første interimsstyret har samtli-

ge styresammensetninger vært på sju
personer. 

• Leder velges og nesteleder og styremed-
lemmer konstitueres.

• I 1998 blir Natteravnene i Bergen regis-
trert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

• Årsmøtet er NiBs øverste organ, de har
ett styremøte per måned, i tillegg til
tema/allmøter.
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er dessuten svært engasjert i forebyggen-

de arbeid for unge i henhold til vold, mob-

bing og uro på byen. Andre voksne i grup-

pen har deltatt over flere år og er fortsatt

like opptatt av natteravnsideen som de

var da de begynte. Vi har en god del ild-

sjeler i vår gruppe – og hurra for det. Vi er

en god og aktiv gjeng som har fått dette

inn i blodet. Du kan gjerne kalle oss livs-

stilsvandrere.

Litt om vandringene
Når NiBs er ute og går i helgene, blir grup-

pene oppdelt av vaktansvarlig og tildelt

områder.

Det de kaller for «Gruppe 4» er alltid

gruppen til den som er vaktansvarlig for

kvelden. Samme person er også ansvarlig

for telefonen med vaktnummeret de bruker

når de er ute.

Blant stedene de besøker er Bryggen,

Vågsbunnen, Christi Krybbe skoler,

Marken, Rådhuset, Festplassen,

Torgalmenningen, Håkonsgaten,

Byparken, bussgaten, lysløypen, torget og

ellers steder der de får informasjon om at

de bør vandre. Det  hender også at grup-

pene får ulike oppdrag underveis, for

eksempel om noen  er savnet.

Natteravnlederen kan ellers fortelle at det

er en god del lommetyverier i Bergen sen-

trum om natten, noe gruppene er svært

observante på. Sovner noen på en benk, 

Kontaktinfo 
og fakta om 
vandringene
• Møtested: Nedre Korskirkeallmenningen

14, 5017 Bergen. 

• NiBs flyttet inn i egne lokaler, midt i sen-
trum, i januar 2014. 

• Møtetid: Hver fredagskveld/natt og lør-
dagskveld/natt kl. 22.30.

• Vandring  23.00–03.00  (en halvtimes
pause 00.30 med pizza fra Egon/Gave).

• Også vandring natt til 1. mai og natt til 17.
mai. Samme frammøtetid.

• Kontaktinfo: 
epost:bergen@natteravnene.org.

• Webside: www.natteravneneibergen.no og
natteravnsbloggen på www.origo.no. 

• I tillegg har Natteravnene i Bergen sentrum
egen FB-side. 

Natt i Bergen: Natteravnene i Bergen vandrer trofast over hele sentrum. (Foto: privat)

en trapp eller i et busskur, er faren stor for

å bli loppet for både mobil og bankkort.

Innimellom skjer det også alvorlige og

tøffe ting, men både politiet og ambulan-

setjenesten tar heldigvis Natteravnene på

alvor når de tar kontakt og ber om hjelp.

De har et godt samarbeid med dem.

En oppfordring
– Det har hent at opplevelsene har vært

så sterke at noen av natteravnene som

har opplevd tøffe ting har tatt en pause.

Det er viktig er at den som søker seg til en

slik forebyggende hjelpegruppe som vi er,

er i stand til å hjelpe. God helse både i

sinn og skinn er faktisk et «must». Da er

det bedre å ta en pause om du trenger,

påpeker Inga-Alice Næss Blaha.

Hun har ellers en oppfordring til alle som

ønsker å bidra som aktiv natteravn eller

eventuelt delta på en gjestevandring: 

– Det er viktig å være et godt medmennes-

ke med sunn fornuft. Skal du engasjere

deg nattestid er det også viktig å være

kledd etter været, ikke minst med godt

fottøy. Til natteravnstjenesten møter vi

opp for å være en god, våken og hjerte-

varm hjelper. God adferd kreves i alle nat-

teravngrupper, det skaper gjensidig tillit.

Unge og voksne vi er i møte med setter

stor pris på Natteravnenes tilstedeværel-

se. Natteravnene er gode og trygge, det er

vårt kjennemerke!

– Om du ikke kan delta som natteravn, er

det likevel viktig å vite at vi alle har et

ansvar for å hjelpe dersom noen trenger

det. Vi må alle bry oss. Det kan redde liv

og det kan forebygge hendelser. Ser vi kri-

minelle handlinger på gang, skal det inn-

rapporteres til vakthavende politi.
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Natteravnene som er ute og går i
Bergen sentrum har ulik bakgrunn,
men alle har en ting til felles. De
ønsker å bidra til å gjøre Bergen 
sentrum tryggere for alle som ferdes
ute om natten, ikke minst de unge.
Her er noen betraktninger fra tre 
natteravner:

Inger Moberg Lokøy:
«Jeg begynte å gå første gang i 2009 og

startet fordi jeg hadde lyst til å hjelpe

ungdom i nærmiljøet. Jeg følte meg ubru-

kelig etter at jeg ble uføretrygdet, men da

jeg begynte å gå natteravn følte jeg ende-

lig at noen hadde bruk for meg igjen.

Jeg synes det er mindre bråk i bybildet nå

enn tidligere, og jeg synes ungdommene

stort sett er veldig greie. Jeg tror ungdom-

mene stoler på oss, at de forteller ting

fordi de vet vi har moralsk taushetsplikt

og at ting ikke kommer videre.

Det har vært litt forskjellige episoder på

byen, men noe av det jeg reagerer mest på

er når noen får noe i glasset sitt. Det gir

svært ulike reaksjoner når en ikke vet hva

de har fått i seg. Når noe skjer på byen og

vi ringer 113, er de flinke til å fortelle oss

hva vi skal gjøre mens ambulansen er på

vei.

Det er veldig givende å gå natteravn, noe

de fleste burde prøve. Jeg var med en

gang der en mann takket for livet sitt. Han

ble reddet av Natteravnene. Dette var det

ganske sterkt å høre.»

Salih Alsaadi:
«Jeg er fra Bagdad i Irak, og kom til Oslo

første gang i april 2007, sammen med en

gruppe politiledere fra Irak. Vi kom til

Norge for å sette oss inn i hvordan politi

og fengselssystemet fungerer. Jeg dro

senere til Bergen. På Nygård skole fikk jeg

en lærer som fortalte meg om Natte -

ravnene i Bergen sentrum. Våren 2009

hadde min lærer og jeg en samtale med

leder for Natteravnene. Etter det har jeg

vært mer eller mindre aktiv natteravn frem

til dags dato.

Hos Natteravnene ble jeg godt mottatt og

inkludert, noe som har ført til at gruppen

er blitt meget viktig for meg, min språkut-

vikling og integrering i Bergen. Som tidlige-

re pilot i Irakis Air Force og politisjef i Sør-

Bagdad, har jeg følt meg vel sammen med

Natteravnene på byvandring. Jeg mener at

Natteravnene gjør en viktig jobb for det

norske samfunn, derfor vandrer jeg med

glede i Bergens gater i helgene.»

Anne Lise Ackenhausen:
«Det er veldig spennende å være natte-

ravn i Bergen. Jeg har møtt mange gode

mennesker som jeg har lært mye av. Etter

å ha vært natteravn i ett år føler jeg at jeg

har lært mye om et byliv som mange ikke

ser. Jeg har møtt mange forskjellige men-

nesker og hørt mange historier.

Det er ikke mange på min alder som velger

å være like aktiv hos Natteravnene som

meg. De fleste vil heller ha mer action,

mens andre synes det virker kjedelig å

bare vandre rundt i byen hele kvelden.

Selv har jeg lært at bare å være til stede

kan gi andre en trygghetsfølelse. Noen

trenger bare noen å snakke med, og bare

et enkelt smil kan bety så utrolig mye for

dem.»

Noen natteravnbetraktinger
Inger Moberg Lokøy Salih Alsaadi Anne Lise Ackenhausen



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 niende bladet som ble
utgitt, nr. 2 – juni 2006.
(Første nummer kom 
ut i juni 2002.)
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I juninummeret av Gatelangs for ti år
siden ga familieterapeut Jesper Juul
gode råd til foreldre om hvordan de
kan ha god dialog med tenåringene i
familien. Rådene er like aktuelle i
dag. Her er foreldretipsene hans og
teksten fra ti år tilbake:

– Vær interessert, engasjert og bli en god

sparringspartner for din tenåring. Du må

slutte med å oppdra i den forstand at du

hele tiden kontrollerer og opptrer bedre -

vitende, og du må demonstrere respekt for

tenåringens grenser og rett til privatliv,

sier Jesper Juul.

Som trebarnsfar har han selv prøvet og

feilet.

– Ikke sløs bort tiden med å gå opp i de

unges overflate, slik som klær, musikk, fri-

syre og lignende er. Bruk heller kreftene

på å finne ut av hva de tenker og hvordan

de tenker, anbefaler han. 

Juul har et bredt forfatterskap bak seg og

er fast spaltist i Aftenposten. Han er bren-

nende opptatt av at man må ta barn og

unge på alvor. Respekt for andres grenser

og interesse for hverandres liv skaper en

atmosfære for godt samspill.

– Uansett hva som skjer: Hold kontakten

levende og dialogen åpen. Lær deg å kjen-

ne forskjellen på hva som får deg til å føle

deg nyttig som foreldre, og hva som får

din tenåring til å føle seg verdifull i ditt liv.

Forskjellen er ofte ganske stor, sier Juul.

Foreldreansvaret ligger også utenfor

husets fire vegger. Engasjement på ten -

åringens arena signaliserer interesse for

barnets miljø. 

– Natteravenene er et fint eksempel på

hvordan foreldre kan ta ansvar for

foreldre rollen på en måte som støtter og

gir trygghet uten å invadere de unges liv,

forteller Juul.

Jesper Juul ga råd til foreldrene



Konkurranse
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Stanley Security AS
som gir oss gratis alarm -

tjeneste, 

parkering med mer.

Joh. Johannson
som gir oss 

gratis kaffe.

Norpost
som besørger gratis 

utsending av 

rekrutteringsmateriell.

Hafslund ASA 
som bidrar med

engasjement og 

økonomisk støtte

Natteravnene takker gode samarbeidspartnere:

HVOR ER

paraplyEN?
Hvor i Norge befinner natteravnparaplyen
seg på dette bildet?  Vet du svaret? 
Send en mail til: gatelangs@natteravnene.no
innen 1. august, så er du med i trekningen av
en fin premie.

Løsning i forrige nummer var: Voss. 

Følg også vår konkurranse på Facebook. Med jevne mellomrom stiller vi samme spørsmål

der. Lik siden vår «Natteravnene» og følg med på «Paraplyens vandring» og aktuelle

saker. 

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 

overnattings muligheter hos 

venner, avtalt hjemkjøring, 

ha strøm på mobil telefonen). 

Unngå mørke og lite trafikkerte 

områder. Velger du å gå hjem – 

gå i opplyste og befolkede gater.



Ungdommens stemme
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Er du ung og har noe på hjertet? Har du opplevd eller observert mobbing, urettferdighet eller andre ting som opprører deg? 
Kanskje har du en appell til oss alle? Eller kanskje er det rett og slett et tema du er veldig opptatt av, der du gjerne vil dele noen tanker. 
I så fall hører vi svært gjerne fra deg. Send en mail til gatelangs@natteravnene.no.

Ungdommens 
stemme!

I desse dagar står Noreg, og resten
av verda framfor den verste flykt-
ningkrisa sidan andre verdskrig. 

Vi er moralsk plikta til å handle, men like-

vel skjer det ikkje nok til at vi klarer tilby

flyktningane eit verdig liv i eit fredfullt

land. Eg skulle ønske Noreg var eit varmt

land fullt av menneske som stod med opne

armar og ønskte våre brør og systrer vel-

komne inn frå krig og elendighet. Slik er

det dessverre ikkje.

Sjølv kjem eg frå ein kommune som 5.

desember i fjor bestemte at vi skulle vere

eit godt førebilete, og motta mindreårige

einslege asylsøkjarar på eit mottak. Eitt

døgn etter vart mottaket offer for nokon

sin diskriminerande og forvridde tanke-

gong. Asylmottaket som skulle huse ung-

dom som flykta for sine liv i det krigsherja

Syria, vart 6. desember 2015 brent til

grunne.

Dette er grunnen til at eg ikkje lenger har

tillit til det norske folk når det kjem til å

oppføre seg i samband med de fullt rasjo-

nelle menneskerettane.

Eg tvilar på at eg er den einaste som kjen-

ner meg oppgitt av å lese kommentarane i

fora til ulike nettaviser på sosiale media.

26. februar 2016 publiserte TV 2 ein artik-

kel om «Desperate flyktningar forsøkte å

henge seg i Aten». Kort fortalt skriv dei om

Hellas’, og andre Europeiske land, sine

innstrammingar av grensekontroll der sta-

dig færre vil passere grensa vidare inn i

Europa. To menn såg inga grunn til å leve

lengre.

Dei er drivne på flukt, vekk frå sine liv. Det

er ingen som vil ha dei. Ingen som ynskjer

dei velkomne. Ikkje Noreg heller. Kom -

 men tar  felta til TV 2 vart med ein gong fyld

opp av kommentarar frå hatefulle perso-

nar, utan respekt for andre menneske:

«Innsamling av mer penger så vi får
kjøpt mer tau»
«Mal de gule og kall dæm påskepynt»
«Jippi, endelig gjør de noe fornuftig»
«Ja det er bare å henge seg selv, takk»

Inkompetente menneske med framandfrykt

forårsakar både internasjonal- og intern

mistillit mot den norske nasjon. Kvar og

kva tid gjekk dei norske verdiane om like-

verd, rettferd og solidaritet ut på dato?

Så lenge det er menneske som uttrykkjer

seg på dette viset, brenner ned asylmottak

og bruker kvasse, rasistiske ord, vil ikkje

eg vere ein del av det «norske» samfunn.

Eg skulle ønske Noreg var eit varmt land,

med menneske som viste omsorg for

andre, i motsetnad til mange av dei vi finn

her i dag. Så lenge der er menneske som

fortsett slik, vil eg ikkje vere stolt av å vere

norsk.

Eg er ikkje stolt av å vere norsk

Innlegget er skrevet
av Julie Sætre (17),
som er medlem av
FN-sambandets
ungdomspanel. 
Det er tidligere
publisert på deres
nettsider i mars i år
– og gjengitt med
deres tillatelse. 
(Foto: Terje Karlsen
FN-sambandet)

Skjermdump 
fra TV2.no





 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Returadresse:
Natteravnene Oslo
Storgata 28 B
0184 OSLO
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