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Du får så mye mer…
… heter det i reklamen for en ikke ukjent dagligvarekjede. Slagordet er kanskje
vel så passende for de mange festivaler og idrettsarrangement for ungdom.
Mange i min generasjon har deltatt i en eller annen organisert aktivitet i oppveksten. Selv spilte jeg håndball for Oslo-klubben Bøler IF. I 1982 deltok jeg på
Sølv-cup i Kongsberg. Hvilken plassering vi fikk i cupen var sikkert viktig for oss
da, men i dag husker jeg det ikke.
Det jeg derimot husker, er hvor stas det var å være borte hjemmefra, sammen
med jevnaldrende og overnatte i et klasserom i en annen by, og være akkurat
passe langt unna mine foreldres rekkevidde. Foreldre var for den saks skyld
greit det også, bare det ikke var ens egne som deltok som ledere.
I denne utgaven skal vi besøke ulike festivaler og idrettsarrangement for ungdom.
Vi får blant annet høre hvilke tanker generalsekretæren i Norway Cup har om
viktigheten av at de også tilbyr kulturelle aktiviteter i tillegg til det idrettslige.
Vi skal i tillegg innom et par musikkfestivaler og en egen festival der voksne ikke
har adgang, uten at de er i følge med barn. Vi skal også se på hvilken rolle
Natteravnene spiller under de ulike festivalene.
Utbyttet for deltagelse på ungdomsfestivaler, enten
det dreier seg om idrett eller kultur, er i de fleste
tilfeller å bygge opp en kapital av gode oppvekstminner. Hvis man er riktig heldig, skaper man også
varige relasjoner.

Forsidefoto: Anette Haugen
Side3-foto: Andrey Armyagov /Scandinavian Stockphoto
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Norway Cup: Jan Krosby og Turid Johnsen har begge gått natteravn i over 25 år. Å stille på Norway Cup er nærmest en selvfølge.
(Se side 11 og 19.)

Neste Gatelangs kommer i desember.
Frist for innspill er 1. november 2017

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

www.natteravnene.no

Natteravner landet rundt...
Harstad
Både MC-ravnene og de gående Natteravnene i Harstad startet årets sesong natt til 17. mai, meldte Harstad Tidende.
MC-ravnene hadde sin første sesong i fjor, og bekrefter at de
hadde mange gode samtaler med ungdommen. – Vi har stor
rekkevidde, så vi vil være til stede der ungdommene samles,
og ikke bare hos de som oppholder seg i sentrum, sa Tom
Øyen, leder av MC-ravnene til avisa. Han oppfordret samtidig
flere til å melde seg på.

Kristiansund

Otta

Sammen med menigheten, Røde Kors
og gospelkoret var Natteravnene i
Kristiansund for sjette år på rad med
å arrangere «Varme i Mainatt» natt
til 17. mai. De tilbyr denne kvelden
mat, drikke, toalettfasiliteter, varmetelt og en koselig prat til all russ og
annen ungdom som stikker innom,
meldte NRK Møre og Romsdal. Over
tretti voksne bruker fritiden sin på
dette, noe de unge setter stor pris på.
Hundrevis av pølser og burgere ble
som vanlig delt ut.

FAU på Otta ungdomsskole drar i gang
natteravner på Otta i samarbeid med Sel
kommune, melder kommunen på sine nettsider. De har fått signaler om at ungdomsmiljøet på Otta på enkelte felt er ganske
tøft og ønsker å bidra til en trygghetsfølelse med synlige voksne til stede i
bybildet. De trenger foreldre til å bidra
som natteravner – og anmoder folk om
å melde seg, for eksempel via facebooksiden deres.

Mysen
Da avgangselevene ved Mysen videregående skole
feiret avslutningen på videregående opplæring,
delte de samtidig ut overskuddet fra årets russerevy til gode, lokale formål, melder Smaalenes
avis. Totalt var det snakk om 125 000 kroner,
hvorav Natteravnene i Mysen fikk 15 000 kroner.
Andre som fikk penger var: Mysenelvas venner,
barneavdelingen ved Kalnes sykehus, Sykehusklovnene, helsesøster på skolen og kantinesjef Kai
Frogner.

Kristiansand
Dugnad med foreldre og velforening,
belysning, nye gjerder og 150 frivillige
dagravner ble resultater etter en
«trygghetsvandring» på Lund, skriver
Kristiansand kommune på sine nettsider. Interessen for å gå frivillig «dagravning» skal ha tatt av etter et FAUmøte. Kommunen setter stor pris på det
store foreldreengasjementet.
Oppstarten i Lund var lagt til første
helgen i juni. Kommunen håper også
å få i gang liknende prosjekter i flere
bydeler.

www.natteravnene.no

Mandal
En person som var verbalt ufin mot
Natteravnene ble bortvist fra byen natt til
16. juli, kan man lese i politiet i Agders
logg, i Lindesnes avis. For øvrig melder
operasjonsleder Martin Udland ved Agder
politidistrikt om en forholdsvis vanlig natt
på jobben, med noe småtteri, men ingen
store hendelser, til tross for en stor Kim
Larsen-konsert i byen.

Gatelangs - 03-2017

5

Tema: Barne- og ungdomsfestivaler

1

2

3

4

5

6

God dialog: Natteravnene i Bergen
sentrum i hyggelig prat med noen
unge musikere.

Populær ungdomsfestival i Bergen
Den første uken av skoleferien har
ungdom i Bergen alltid noe å glede
seg til. Siden 2004 har Utekontakten
arrangert Fokal ungdomsfestival, et
gratis aktivitetstilbud til alle unge
mellom 13 og 18 år. Også i år var
festivalen populær blant ungdommen.
Tekst: Anette Haugen
Foto: Inga-Alice Næss Blaha
– Fokal ungdomsfestival er en rusfri festival som arrangeres av Utekontakten i
Bergen kommune. Den er for ungdom fra
13 til 18 år. I år var det fjortende året på
rad at festivalen ble arrangert. Alt er gratis for ungdommene og kursene krever
ingen påmelding, forteller Natasha
Fuglebakk, feltarbeider hos Utekontakten
i Bergen.
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I år startet festivalen mandag 26. juni og
ble som vanlig avsluttet påfølgende fredag med en stor avslutningskonsert. På
programmet sto kurs og workshops, slik
som magedans, hip hop/street-dance,
klatring, make up-kurs og grafittikurs.
I tillegg kunne ungdommen delta på
streetbasket, fotballturnering og sosialt
samvær på spillhjørnet på festplassen.

Stor konsert
Selv om alle ukas aktiviteter er populære,
er avslutningskonserten fredag kveld
naturlig nok et av høydepunktene.
Konserten er både av og for ungdom fra
13 til 18 år. I forkant av festivalen etterlyser Utekontakten alltid unge musikere
som ønsker å stille på scenen, både erfarne og uerfarne band. Det pleier å gi en fin
blanding av variert musikk og underholdning.
– I og med at de andre aktivitetene, som
kurs, workshops og turneringer, ikke krever

påmelding, har vi ingen nøyaktige tall på
hvor mange ungdommer som deltar på
festivalen hvert år. Vi får imidlertid
tilbakemeldinger fra de unge om at det er
veldig kjekt at den arrangeres, sier
Natasha Fuglebakk.
For å treffe målgruppen best mulig, har
kommunen hvert år med seg en gruppe
med frivillige ungdommer når de skal
forme festivalen og lage det endelige
programmet.

Litt historikk
Om oppstarten til festivalen for tretten år
siden og hvordan hele tradisjonen kom i
gang, forteller Utekontakten følgende:
– I mars 2004 fikk en gruppe frivillige
ungdommer fra Future Bergen opplæring
i prosjektarbeid hos Utekontakten i
Bergen. Future Bergen var et rusforebyggende tiltak i regi av Utekontakten.
Sentralt i Futures arbeid var bruk av ungtil-ung-metodikk og frivillige ungdommer.

www.natteravnene.no
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For å få en mer praktisk vinkling på opplæringen, ble de frivillige ungdommene
oppfordret til å ta initiativ til å arrangere
noe for ungdom i Bergen sommeren 2004.
– Dersom de sammen med feltarbeidere
ved Utekontakten kunne legge fram konkrete planer og budsjett for forslaget,
skulle de i første omgang få et budsjett på
10 000,– kroner til prosjektet. Allerede på
samme møte begynte ungdommene med
«brainstorming» rundt at de ville arrangere en uke med ulike kurs og aktiviteter for
ungdom i Bergen. I løpet av månedene
frem til skoleferien møttes ungdommene
jevnlig for å planlegge og organisere uken.
– De frivillige ungdommene fordelte
ansvar for aktiviteter og workshops mellom seg, og brukte sine nettverk til å skaffe instruktører, kontakt med band/dj’er,
nødvendig utstyr etc. Resultatet av arbeidet ble Fokal uken 2004, der Future
Bergen den første uken i sommerferien
kunne tilby ungdom i alderen 13 til 18 år
gratis; streetjazz-kurs, paintball , grafittideko, basketballturnering, Future games
og avslutningskonsert med «Freakeshow»
og lokale dj’er.

Vellykket
Fokal uken ble i etterkant evaluert, sammen med ungdommene, som et vellykket

Dans: Unge dansere viser sine kunstner.

prosjekt som Utekontakten så et stort
potensial i, og som de derfor ønsket å
videreføre og videreutvikle. Sommeren
2005 ble navnet Fokal uken omgjort til
Fokal festival, samtidig som Festplassen
ble hovedarena for festivalen.
Gjennom systematisk evaluering fra år til
år har festivalen blitt større og bedre for
hvert år. Utekontakten i Bergen understre-

ker at en viktig suksessfaktor for festivalen er bruk av frivillige ungdommer både i
planleggingen og gjennomføringen.
Natteravnene i Bergen har for øvrig også
de senere årene vært et fast innslag under
festivalen. De stiller med frivillige voksne
som går rundt og passer på – og er til
stede for at ungdommen skal føle seg
trygge og ivaretatt.

Bruk av
frivillige
ungdommer
er en viktig
suksessfaktor!

Publikum: Om festivalen er for de unge, trekker
artistene også til seg et voksent publikum
– og Natteravnene er til stede.

www.natteravnene.no
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Sumprock
Gøy: Marius Nordby (14) og Karsten Helgesen (14)
synes Sumprocken er et hyggelig sted å være.
Endelig skjer det litt!

Frivillige: Herman Brustad (15) og Jonas Borlaug (15)
stiller opp som frivillige innenfor teknisk sektor. Det
er mye å gjøre, men spennende å bidra.

Natteravnene: Ingelin Grov, Charlott Hasfjord og
Irene Hundeide fra Natteravnene på Sofiemyr var
innom Sumprocken på runden sin. Et kult og bra
arrangement, mente de.

Svett: Sumobryting er gøy, synes Marius Nordby,
men det blir fort varmt inni drakten.
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Skumbad: Sumprocken ble til ungdommens glede avsluttet
med skumparty på Kolbotn Torg. (Foto: Christian Lund)
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med skumparty
«Gøy og kult – et fint alternativ til å sitte
hjemme og spille playstation.» Ungdommen
i Oppegård setter pris på at fritidsklubbene
på stedet hvert år går sammen om å
arrangere Sumprocken før skoleslutt.
I år ble det «rocket» for nittende gang.
Tekst og foto: Anette Haugen
– Det er veldig gøy her. Jeg er ikke her så mye for
musikken, men synes det er moro at de avslutter
med skumparty – og så er det gøy å drive med
sumobryting, sier en litt svett Marius Nordby (14),
som akkurat har kommet ut av en varm og stor
sumobryterdrakt i plast. Han er på Sumprock med
noen kamerater og tror ellers han ville vært hjemme
og spilt playstation
– Det er ålreit at de arrangerer Sumprocken. Da
skjer det litt. Det er gøy og alle som er her er blide
og i godt humør, fastslår kameraten Karsten
Helgesen (14).

Sommeravslutning
Det er de tre fritidsklubbene i Oppegård kommune,
Vassbonn, Flame og Tårnåsen, som står bak
Sumprocken. Første gang den ble arrangert – i
1999 – var det stort sett bare sump og myr på
området vi nå befinner oss, derav navnet Sumprock.
Mye har imidlertid skjedd siden den tid. Nå er det
både kulturhus og stort kjøpesenter der festivalen
arrangeres, på Kolbotn Torg.
– Målgruppen for Sumprocken er alle fra sjettesjuende klasse og opp til 18 år. Vi har imidlertid noe
for alle her, både hoppetårn, klatrevegg, «okseridning» og «bråstopp», der du kan teste hvordan
det er å bråstoppe i bil i ti kilometer i timen. Det er
det NAF som står for. I tillegg har vi selvfølgelig alle
bandene som stiller på scenen, sier Christian Lund,
som til daglig er leder for Vassbonn ungdomsklubb
og en av de ansvarlige for arrangementet.
Han vet ikke hvor mange ungdommer som er innom i
løpet av kvelden, men foruten de 15-20 som stiller
som frivillige, vil han anslå mellom 300 og 600. Det
er de tilfreds med. Tilbakemeldingene de får er at de
unge setter pris på at det skjer noe. Han tror også
de voksne er positive. Da de startet opp var det
knapt et hus i nærheten, men i dag bor det mange
tett på.

Godt samarbeid
– Vi avslutter mellom klokka 22.00 og 23.00.
Kommer det klager fra naboer, når de ikke meg. At
Kolbotn Torg vies ungdommen én kveld i året, tror
jeg de fleste bare synes er fint. De som føler det er

www.natteravnene.no

mye bråk drar på hytta. Et år da et par av oss fremdeles ryddet sent på natten, kom det ut en eldre kar
med kaffe og sjokolade til oss, det sier litt, påpeker
fritidsklubblederen.
Han kan heller ikke huske at de har opplevd bråk
under arrangementet. Alle ser ut til å kose seg og
oppfører seg bra. Både Utekontakten, Politiet og
Natteravnene er dessuten innom. Christian Lund
påpeker at de har et svært godt samarbeid med
Natteravnene, der de også kjenner mange fra før
som foreldre til ungdommen som går på klubbene,
spiller fotball etc.
MC-ravnene er alltid ute under Sumprocken, det har
de vært i mange år. En annen natteravngruppe som
er innom i år, er Natteravnene på Sofiemyr. De synes
det er veldig positivt at fritidsklubbene går sammen
om dette. Da skjer det noe. Ungdommen får et samlingspunkt og så er det litt ekstra kult med skumparty.

Deltok selv
Forebyggende avdeling hos Follo politidistrikt er
også blant dem som stiller med flere representanter
i kveld. De har prioritert å være her. Ikke fordi de er
redd det skal skje noe, men det er viktig at de unge
også treffer politiet i «fredstid», ikke bare om de har
gjort noe galt. Da forstår de at politiet faktisk er der
ute og passer på for deres skyld.
– Det pleier å gå veldig fint og rolig for seg her. Det
er nok oftere vi som tar kontakt med de unge enn at
de kommer til oss, men de fleste synes det er fint å
slå av en prat når de forstår at vi er her for deres
skyld. Jeg er selv fra Langhus og var flere ganger
på Sumprocken som ung. Det var stas, for endelig
var det noe som skjedde, sier Helga Østebrød, politibetjent hos forebyggende avdeling i Follo politidistrikt.

Frivillig innsats
To andre som er på plass med fullt kommunikasjonsutstyr, er Herman Brustad (15) og Jonas
Borlaug (15). De jobber begge som frivillige på
festivalen, innenfor teknisk sektor.
– Jeg hjelper ofte til på Vassbonn ungdomsklubb og
jobber også en del på Kolben Kulturhus. «It’s learning, by doing», det er slik jeg har fått kunnskapen
om det tekniske. Jeg synes det er spennende og
morsomt å kunne bidra frivillig på festivalen.
Responsen blant de vi snakker med underveis er
også veldig positiv, sier Herman.
– Det er spennende og morsomt, men ganske mye å
gjøre, bekrefter Jonas. Begge er glade for at det er
fri dagen etter, for det kan bli sent før de er ferdig
med all ryddingen.

Gatelangs - 03-2017

9

Tema: Barne- og ungdomsfestivaler

1

2

3

4

5

6

Full fart med

SLUSEROCK
Kalas: Alltid stor stemning med
Freddy Kalas på scenen.
(Foto: Eva Rismo)

For tolvte år på rad arrangerte Nome
kommune i Telemark sin populære
pop/rock-festival for barn og unge.
Hovedmålgruppen for den rusfrie
festivalen er unge i alderen 10-14 år.
På scenen gjorde blant annet Freddy
Kalas og Katastrofe stor lykke blant
de fremmøtte.

Stort: Gutta i
bandet Hkeem og
Temur tar seg tid til
å bli fotografert
med to fans, Anna
Bjaaland Rui og Ida
Myrland Folkestad.
(Foto: Eva Rismo)

Fin ramme
Av Anette Haugen
– Vi startet med Sluserock fordi vi hadde
lyst til å gjøre noe kult for ungdom. Vi ville
lage en festival som var spennende,
attraktiv og samtidig rusfri, forteller festivalsjef Eva Rismo, som samtidig er ansatt i
Nome kommune. Så vidt hun vet er de den
eneste kommunen i landet som står som
arrangør for en egen pop/rock-festival.
Tredje juni gikk den tolvte festivalen i rekken av stabelen i Lunde i Midt-Telemark.
Den første ble arrangert i 2006.
Målgruppen for festivalen er unge i 10-14årsalderen. Svært mange av festivaldeltakerne – sannsynlig 1000 – er i denne
alderen, ikke minst fordi Sluserock har et
samarbeid med Sommarland Cup i fotball
som arrangeres samme helg.
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Artistene som sto på scenen i år var
Katastrofe, Pro Lux, Jesper Jenset, Julie
Bergan, Freddy Kalas og Staysmann &
Lazz. Til tross for at flere av disse assosieres med høy partyfaktor, er det ingen
motsetning i forhold til at festivalen er
rusfri. Festivalen har en fin ramme og
både artister og festivaldeltakere ser ut til
å stortrives på arrangementet.
– Når det er fullt har vi 4 200 deltakere
inne. Om målgruppen er de unge, er det
også mange foreldre, tanter og onkler her.
Det har aldri vært noe bråk. Til og med
kroa på området slutter alkoholserveringen flere timer før Sluserock starter og
åpner ikke kranene mer den dagen. Folk
ser ut til å trives under slagordet vi bruker:
Rocka og rusfri, sier festivalsjefen.
Blant vaktene kommunen bruker er den

lokale MC-klubben. Mange i klubben er
fedre eller brødre til ungdom på festivalen.
De unge har respekt for MC-klubben og
synes det er stas at de er der. Det fungerer
bra for alle. Litt avhengig av hvilke artister
som er til stede og hvor fullt det er, hender
det også kommunen leier inn ytterligere
vakthold.

Populær
En stor del av de unge har vokst opp med
festivalen, den har liksom alltid vært der.
Når det noen ganger har vært snakk om
nedleggelse av Sluserock, har det vært
store protester og mange har engasjert
seg.
Også årets festival ble vellykket med høy
stemning og tilfredse festivaldeltakere. Så
etter all sannsynlighet blir det Sluserock
også til neste år.

www.natteravnene.no
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Møteplasser
for å skape
sosial
tilhørighet
er viktig!

Norway Cup:

Ikke bare fotball
– også kultur
Om Norway Cup markedsføres som
verdens største fotballturnering for
barn og unge, er arrangementet mye
mer enn en idrettscup. Kulturdelen
og alle de øvrige aktivitetene som
skjer denne uka, er med på å gjøre
Ekebergsletta til en unik sosial arena
for de unge.
Tekst og foto: Anette Haugen
Hvert år, i uke 31, strømmer gutter og jenter fra hele Norge og hele verden til
Ekebergsletta i Oslo. Det er tid for Norway
Cup, verdens største fotballturnering. Det
er imidlertid ikke bare unge med interesse
for fotball som ønskes velkommen. Her er
det noe å gjøre for alle, både de som er
glad i musikk, dans, gaming og helt andre
ting.
At arrangementet er populært også blant
de som ikke er så interessert i idrett, ser
man ikke minst under åpningskonserten,
som gjerne trekker opp mot 15 000 unge.
På scenen stiller både unge musikktalenter og verdenskjente artister. For arrangøren er det viktig å slippe til nye aktører
innen kulturlivet og gi dem en mulighet til
å vise seg fram.

www.natteravnene.no

Sosial tilhørighet
– En av de viktigste oppgavene til idretten
er å skape møteplasser som gir de unge
sosial tilhørighet. For å rekruttere og
beholde gutter og jenter i idretten og
andre sunne aktiviteter, må vi lage møteplasser som er åpne for alle. Den kulturelle delen av Norway Cup er derfor noe av
det viktigste vi bidrar med, sier Tony
Isaksen, generalsekretær for Norway Cup.
I tillegg til åpningskonserten, der kjente
navn som Nico & Vinz, Freddy Kalas og
JOWST var blant dem som gledet fansen,
var det i år, som før, konserter og underholdning med både erfarne og litt nyere
artister hele uken. Blant disse var Skei &
PT, som mange har sett på «The Stream»
og som er i ferd med å gjøre karriere.
Astrid S og Julie Bergan er andre artister
som har stått på scenen på Ekebergsletta
i starten av sine karrierer.
– Foruten fotballen og det som skjer på
scenen, er også de andre aktivitetene vi
har viktige. I år har vi for eksempel for første gang et telt der du kan drive med
E-sport, altså Gaming. Det er viktig å åpne
opp også for dem som er innenfor det
miljøet, vi ser på det som sammenfallende
interesser, påpeker Norway Cup-generalen.

Stas: Malin og Carmen fra
Oppsal IL storkoste seg da
favorittartisten Jesper
Jenset sto på scenen.

Sikkerheten
Med så mange ungdommer samlet på
ett sted i en hel uke, var det naturlig
også å spørre om hva arrangøren tenkte rundt sikkerheten under Norway Cup
rett før det braket løs.
– Vi er selvfølgelig veldig opptatt av sikkerheten. Det overordnede ansvaret ligger
hos Oslopolitiet, som vi har stor tillit til. De
har klart dette i 44 år, så vi er sikre på at
de vil utføre det på beste måte også i år.
Vi har tett kontakt med mange etater,
inklusive politi, brannvesen og Utekontakten – og setter også stor pris
på jobben Natteravnene gjør. Vi er godt
forberedt og tror Ekebergsletta vil være
det sikreste stedet å oppholde seg i uke
31, sier Tony Isaksen.
To unge jenter som var enige med arrangøren i at Norway Cup er mye mer enn fotball, var Malin Strand Martinsen (11) og
Carmen Kiil Holst (11) fra Oppsal IL i Oslo.
De gledet seg til kampene, men synes alt
som skjer denne uka er gøy. Vi traff dem
foran scenen under åpningskonserten da
Jesper Jenset, en av favorittartistene
deres spilte. De gledet seg også til å høre
Sandra Lyng, The Main Level og alle
andre, men savnet Marcus & Martinus i år.
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Miniøya i Oslo:

Tar barna
på alvor
Populære band, med Admiral P i
spissen, klassisk musikk, teater,
ansiktsmaling, gjøgling, bading og
mye mer. Miniøya tar barn og unge
på alvor ved å gi dem en festival på
høyde med voksenfestivaler. Her
koser hele familien seg, men voksne
kommer kun inn i følge med barn.
Tekst og foto: Anette Haugen

generasjoner – innenfor trygge og inkluderende rammer.
– Vi mener at barna fortjener minst like
gode kulturopplevelser som voksne. Det
har vært en selvfølge at arrangementet er
rusfritt. Vi tror Miniøya er en arena hvor
både barn og foreldre er mer tilstede og
at de gjennom å få gode kulturelle opplevelser utvider sin horisont og blir utfordret på hva de liker og ikke liker, sier
kunstnerisk leder Henriette Larsen.

Unge festivalsjefer
Helgen 10.-11. juni ble Norges største
barnefestival, Miniøya, arrangert i Oslo
for åttende gang. Som de siste årene var
igjen Tøyenparken arena for den populære musikk- og kulturfestivalen.
Opprinnelig ble den startet fordi arrangøren, med gründer Linn Lunder i spissen,
følte det var behov for en festival der
barna sto i sentrum og ble tatt på alvor.
Målgruppen for festivalen er barn helt fra
to år og oppover. Voksne over 16 år kommer faktisk ikke inn på festivalen om de
ikke er i følge med barn under 16 år.
Målet med festivalen er å gi barna et
bredt spekter av musikk- og kulturopplevelser på tvers av alder, interesser og
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For å vise at de virkelig tar barn på alvor
og at Miniøya arrangeres på barnas premisser, er det også en selvfølge at festivalsjefene er barn. Barn vet best hva barn
vil ha på festival! Årets festivalsjefer,
Inga og Johanna, syntes det var veldig
fint og lærerikt å få være festivalsjefer.
– Å være festivalsjef betyr at vi får være
med på å forme hvordan festivalen skal
se ut og hvem som skal være med.
Oppgavene våre består blant annet i å
velge artister, presentere dem, plukke ut
dekor, velge aktiviteter, møte artister og
mye mer, forklarer Johanna.
– Som festivalsjefer får vi blant annet
være med å se hvordan festivalen bygges
opp. Noe av det beste med festivalen er å

få se så mange glade barn som løper
rundt og har det gøy. Det å se barn og
familier ha det så fint, er kjempebra, fastslår Inga.

Betyr mye
Miniøya kunne i år som tidligere annonsere med toppartister på scenen. Blant
disse var Admiral P, bob hund, Bare Egil
Band, Amanda Delara, Razika, Awesomnia
og Poistive People med Stella Mwangi, for
å nevne noen.
At artistene tar oppdraget med å spille på
Miniøya seriøst og at det betyr mye for
dem å opptre for barn og unge, er tydelig
å se. Thomas Öberg, frontfigur og vokalist i det svenske indierockebandet bob
hund, sier følgende om hva det betyr for
ham å spille på Miniøya og hva han tror
en slik festival betyr for de unge:
– For meg personlig betyr det så klart alt
å spille her. Hver eneste konsert bob
hund gjør er den viktigste noensinne.
Barn og ungdom som vokser opp nå vil
være dem som styrer verden om kort tid.
Derfor er det fint med litt avkobling før
alvoret begynner. Det får de med en real
dose med høylydt bob hund-konsert på
veien…

www.natteravnene.no

Tema: Barne- og ungdomsfestivaler

Hvert år: Ann Gregersen pleier å ta med seg barnebarna Vilde (10) og
Karoline (6 1/2) på Miniøya hvert år.

Gjengangere
Til tross for at været ikke var helt på arrangørens side, var det lite å
si på oppmøtet i parken helgen gjennom. Både ungdom og småbarnsfamilier koste seg i mylderet av aktiviteter og opptredener. Da
Admiral P entret storscenen som siste artist søndag ettermiddag,
danset og sang både foreldre, ungdom og småbarn med, og ingen så
ut til å bry seg om småregnet
– Vi var her i fjor også. Vi har blant annet vært på diskotek, sett teater, hørt musikk, barna har fått ansiktsmaling og mye annet. Det er
en god blanding av alt mulig her, i trygge rammer på barnas premisser. Det er en fin familieopplevelse, sa Lene Krog og Ann-Kristin
Midtskog, som var på Miniøya med datteren Natalie (6) og hennes
venninne Violetta (6).
– Vi har vært på Miniøya flere ganger før. Nesten alt er gøy. Vi har
malt, tegnet framtidstog, fått hale, lakket negler og hørt på musikk,
kommenterte søstrene Vilde (10) og Karoline (6 ), som var på
Miniøya med bestemor Ann Gregersen.

Fin familieopplevelse: Lene Krog og Ann-Kristin Midtskog koste seg
foran scenen samme med datteren Natalie (6) og hennes venninne
Violetta (6).

Frivillige: Å være trviselsvakter betyr å passe på at alle trives. Maiik
Maanes (17) og Gaia Aleksandra Gaarde (16) trivdes selv i rollen.

Frivillige
Foran scenen, da den unge, populære artisten, Amanda Delara, sang,
fant vi Maaike Manes (17) og Gaia Aleksandra Gaare (16). De hadde
meldt seg som frivillige under festivalen og var såkalte trivselsvakter,
med ansvar for at barn og voksne trives på festivalen.
– Vi hadde hørt at de trengte mange frivillige og meldte oss. Det er
veldig gøy og samtidig en fin opplevelse der vi lærer mye. Ansvaret
vårt er å passe på at alle barna har det bra. Har noen kommet bort
fra foreldrene, må vi prøve å finne dem. Det har vært en veldig hyggelig helg, selv om været ikke har vært det beste. De har vært veldig
flinke her til å finne gode artister og fine aktiviteter, påpekte de to
trivselsvaktene ikledd gule vester.

www.natteravnene.no

Spennende: Det er lærerikt og gøy å være festivalsjefer, synes årets
festivalsjefer, Inga (t.v.) og Johanna, med festivalaspirant Viktor i
midten. (Foto: Bård Gundersen)
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Engasjert u

Disco: Band ute og disco inne.
Tre jenter som koste seg på
festivalen var Madeleine (14),
Frida (14) og Celine (14).

Populære: Det lokale bandet OSS SELV var først på scenen og høstet stor applaus blant festivaldeltakerne.
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ungdom i Gjerdrum
Gøy å bidra

Med ett kjendisband og flere lokale
og regionale musikere på scenen, er
Ungdomsfestivalen i Gjerdrum en
festival både for og med ungdommen
selv. En viktig del er nemlig å engasjere de unge til å være med som
arrangør. Kan du ikke spille, kan du
rigge scene eller andre ting.
Tekst og foto: Anette Haugen
I år var det andre året på rad at Ungdomsfestivalen i Gjerdrum i Akershus ble arrangert som en del av Gjerdrumsfestivalen, en
lokal kulturfestival med aktiviteter for hele
familien. Det er en rusfri festival, med gratis adgang. Det har også tidligere blitt
arrangert musikkfestivaler for de unge i
kommunen, ikke minst Gjerdrumsrocken,
men den ble sist arrangert høsten 2013.
– Ungdommen ser ut til å sette stor pris
på festivalen. Det er dessuten kjempegøy
å se hvor engasjerte flere av de unge er
lang tid i forveien når programmet og hele
festivalen skal planlegges, sier Kjersti
Eskild Havenstrøm, barne- og ungdomskoordinator i Gjerdrum kommune og blant
de ansvarlige for festivalen.

Festivalsjef: Thea Mariel Vatndal (17) er leder av
Unge arrangører i Gjerdrum og dermed også en av
lederne for Ungdomsfestivalen.

også regional ungdom med, ikke minst når
det gjelder musikken. Målet er at dette
skal være en møteplass for alle. Om du
ikke kan spille eller ønsker å stikke deg ut
på noen måte, er det alltid noe du kan
bidra med. Under UKM var så mange som
50 unge med på riggingen. Denne gangen
var de vel 20.

– Jeg er glad for å være en del av dette.
Ungdomsfestivalen er et godt tilbud til de
unge. Arrangementet er hovedsakelig drevet av ungdommen selv, men med voksne
mentorer. Det er flott at kommunen vil
høre på oss og la oss være med på å
bestemme, sier Thea Mariel Vatndal (17),
leder av Unge arrangører i Gjerdrum, med
stort ansvar for festivalen.
På spørsmål om hvorfor hun stiller som
frivillig, svarer hun at det er gøy og at hun
gjør det fordi hun har lyst til å være med
på å hjelpe barn og unge til å ha et trygt
sted å være. Målgruppen for festivalen er
ungdom fra 13 år og oppover, og derfor er
den selvsagt rusfri. Det ser ut til å bli
respektert av alle, også de som er eldre.
Første band i ilden denne kvelden var det
lokale bandet OSS SELV. Det ble stor applaus i teltet da de gikk på scenen. Det satt
de unge musikerne tydelig pris på, i tillegg
er det stas for de lokale musikktalentene å
få være oppvarmingsband for Honningbarna, som skulle i aksjon noen timer
senere.
Tre andre jenter som koste seg på festivalen var Madeleine (14), Frida (14) og Celine
(14). De synets det var kult å skulle få
oppleve Honningbarna live, men kom også
for å treffe andre og for å gå på diskotek.

Unge arrangører
Datoen for årets Ungdomsfestival var
fredag 9. juni. I tillegg til at flere band
alternerte med å stå på utescenen utenfor
kulturhuset fra 18.00 til 23.00, hadde de
rigget til med diskotek inne. Foruten å
invitere et kjent band som ungdommene
selv var med på å velge ut, opptrådde
flere unge, lokale og regionale musikere.
Kjendisbandet var i år Kristiansandbandet
Honningbarna.
– Det er viktig for oss å trekke så mange
som mulig av ungdommen med. Gjennom
UKM (Ungdommens kulturmønstring) har
vi fått i gang det som kalles Unge arrangører, der ungdom er med på å arrangere
både UKM, en årlig høstkonsert og
Ungdomsfestivalen i juni, forklarer barneog ungdomskoordinatoren.
Blant de unge arrangørene er det med
unge både fra videregående og ungdomsskolen. I og med at de ikke har en egen
videregående skole i Gjerdrum, trekkes

www.natteravnene.no

Passer på: Gjerdrum Natteravner var naturligvis innom festivalen. Dialogen både med
arrangør og festivaldeltakere er god. Her er
de i prat med Adam og Magnus.
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Natteravnskolen

Natte
Fugl

«Natteravnene var der da det ikke
skjedde. Å være natteravn handler om
alt som ikke skjer. Slagsmålet som ikke
begynner. Voldtekten som ikke finner
sted. Ved å vandre gatelangs virker
Natteravnene dempende på vold og
konflikter. Å være natteravn er sosialt,
hyggelig og meningsfylt. Og noen
ganger uendelig viktig.»
(Reklameteksten som ble brukt på TV da
Natteravnene vant «Reklame for alvor» i 2003.)

Starten
Det var to politimenn som startet
Natteravnene i Norge. Vinteren
1990 var Dag Halgard og
Gudmund Johnsen på studietur i
Karlstad i Sverige. Der ble de presentert for «Nattugglorna», som
kort fortalt gikk ut på at voksne,
edru mennesker vandret sammen i
grupper i sentrumsgatene på
kvelds- og nattestid i helgene.
Tanken bak var at vanlige folk
kunne være med å redusere vold,
rus og hærverk ved å være til
stede. Politimennene brakte med
seg ideen hjem til Norge. Senere
har Natteravnene blitt en selvstendig organisasjon.

1. mai 1990
300 mennesker møtte opp utenfor
Oslo rådhus for å være med på
den første vandringen natt til 1.
mai 1990, i regi av Oslo politikammer. I 1991 ble prosjektet omdannet til en selvstendig organisasjon.
På samme tid ble det startet opp
natteravngrupper i andre norske
byer.

Tre til fem
Utstyr
Alle vandrere har på seg lett gjenkjennelige gule refleksvester eller
jakker med natteravnlogo. De er i
tillegg utstyrt med førstehjelpsutstyr
og mobiltelefon.

Det er vanlig med tre til fem personer
i en natteravngruppe. Hver gruppe
har en leder. Tidlig på kvelden blir
gruppene enige om hvem som går
hvor, og så legger man ut på vandring. I løpet av kvelden har gruppene
kontakt via mobil.

Hva er Natteravnene?
Det er en frivillig organisasjon der
voksne, edru mennesker i organisert form vandrer i lokalmiljøet på
kvelds- og nattestid i helgene.
Natteravnenes oppgave er å være
synlige og tilgjengelige, i håp om
at dette i seg selv virker dempende
på vold og skadeverk. De bistår
også personer som av en eller
annen grunn ikke er i stand til å
ta vare på seg selv, noen ganger
ved å formidle kontakt til det
offentlige hjelpeapparatet.
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Mangfold
Natteravnene består av foreldre,
besteforeldre, gifte, single, venner,
venninner, unge, gamle, yrkesaktive,
pensjonister – kort sagt alle slags
mennesker som bryr seg om andre.
Mange grupper er organisert gjennom
ungdomsskoler, bydeler eller frivilligsentraler – og det finnes grupper
over hele landet.

Førstehjelp
Det er kjekt å kunne førstehjelp både
hjemme og når du går ute som natteravn. Som natteravn i Oslo og
Akershus har du mulighet for å delta
på gratis førstehjelpskurs.

www.natteravnene.no

Natteravnskolen

eravnene i et
eperspektiv

Starte en gruppe?
Ønsker du å starte opp en natteravngruppe der du bor, så
kontakt natteravnkontoret på telefon
23002120 eller via nettsiden vår:
natteravnene.no. Innenfor blant annet
Oslo og Akershus kan vi hjelpe til
med igangsettelse, delta på møte
med foreldrene i nærmiljøet og
bidra med oppstartsmateriell.

Gratis mosjon

Griper ikke inn

Én fredag

Du trenger ikke kunne kampsport eller
klare å løfte ti kilo i benkpress for å
bli natteravn. Natteravnene griper
aldri inn i voldssituasjoner, men
kontakter politiet ved behov.

Det er 104 fredags- og lørdagskvelder i året. Kan du bruke én av dem på
natteravning er det supert. Du forplikter deg ikke på noen annen måte enn
å møte opp denne ene kvelden.

En natteravn går i gjennomsnitt
15 097 skritt på seks timer. Så langt
gikk i hvert fall fem vandrere i snitt
da de ble utstyrt med skrittellere en
lørdagskveld. En måling på anbefalt
daglig aktivitet ser slik ut:
Antall skritt:
2 000 – 4 000:
Svært inaktiv dag
4 000 – 6 000:
Inaktiv dag
6 000 – 8 000:
Moderat aktiv dag
8 000 – 10 000: Aktiv dag
10 000 og mer: Svært aktiv dag

Er du en natteravn?
Test deg selv:
Er du mellom
18 og 90 år?
Trives du
blant mennesker?
Har du et positivt
menneskesyn?
Er du utrustet med
sunn fornuft?
Liker du frisk luft
og mosjon?

Ja

Nei

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Fikk du fem «ja»? Da er du sannsynligvis den perfekte natteravn!
Ta kontakt med din lokale natteravngruppe eller kontoret på telefon
23002120 eller via nettsiden vår:
natteravnene.no.

www.natteravnene.no

Generalsekretær

Lærerikt
Du får ikke én krone i lønn for å gå
natteravn, men kunnskap om hva
barn og unge gjør i helgene, god
mosjon, frisk luft, nye venner – for
ikke å snakke om god, sosial samvittighet.

Natteravnenes generalsekretær heter
Lars Norbom og holder til på natteravnkontoret i Storgata 28 i Oslo sentrum. Lars har vært med i Natteravnene nesten siden starten og har
blant annet bakgrunn som fengselsbetjent. Han var med som natteravn
første gang i november 1990 og ble
valgt som styreleder to år senere,
i en alder av 25 år.

Gatelangs - 03-2017
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Nytt fra Natteravnene

Rask igangsetting på Vestli

Ny gruppe
på Vestli i
Oslo
etablert i
rekordfart!
Stort fremmøte: Hele 26 natteravner møtte opp på den første vandringen på Vestli 2.
juni. Ap-politiker Jan Bøhler (nesten i midten) som tidligere har sittet i Natteravnenes
styre sentralt, var blant de som stilte opp på den første vandringen på Vestli.
(Foto: Vestli Vel)

Etter mye bråk i nærmiljøet, der
ungdommer blant annet hadde tent
på søppelbøtter og kastet stein på
politiet, ble det i begynnelsen av juni
i rekordfart startet et ny natteravngruppe på Vestli. Hele 26 nye natteravner møtte opp på den første
vandringen 2. juni.
Av Anette Haugen
Det har også tidligere eksistert en natteravngruppe på Vestli, men den har ikke
vært i drift de siste årene. Styret i Vestli
Vel, som organiserer nesten alle velforeningene i nærmiljøet, har lenge sett behovet for lokale natteravner. Planen var å
kontakte alle FAU’ene og få i gang en
gruppe til høsten. Etter vårens problemer
mobiliserte de imidlertid umiddelbart.
– Det første vi gjorde var å kontakte
Sporveien for lokaler, det fikk vi. Deretter
kontaktet vi Natteravnene sentralt for å få
utstyr. Vi la ut informasjon på Facebook
og på hjemmesiden til Vestli Vel. I tillegg
skrev Akers Avis Groruddalen om oss fredag 2. juni. Det resulterte i at vi kunne
stille med 26 natteravner samme fredag
og 12 på lørdagen, forteller Annstein
Garnes, leder i Vestli Vel og selv far til
en tenåring i bydelen.

Nødvendig

en den første fredagen møtte de noe
skepsis fra unge de traff underveis, men
det var før de fikk forklart hva Natteravnene er. Da ble de fleste positivt innstilt. Samtidig fikk han selv et par alvorlige
trusler, noe han ikke syntes var moro. De
opplevde også en del bråk, men det var
hovedsakelig fra en gruppe som ikke var
lokal.
Dagen etter var det mye roligere. Om det
var tilfeldig eller en følge av at de hadde
vært ute dagen før, er selvfølgelig umulig
å si, men de følte selv allerede første helgen at de absolutt hadde en viktig funk-

sjon. Planen videre var derfor å fortsette
å gå hele sommeren og så ta kontakt med
FAU’ene i nærmiljøet for å skaffe enda
flere natteravner til høsten.
En annen ting Annstein Garnes og Vestli
Vel har engasjert seg i, er å få gjenoppstartet en fritidsklubb i Stovner bydel. De
hadde en tidligere, men den ble nedlagt
for noen år siden. Klubben er et stort savn,
så nå gjør de det de kan for å finne nye
lokaler – og håper å få med seg de lokale
politikerne til å bidra både til dette og med
å gå natteravn.

Ny samling for lokalgruppene
Rett før sommerferien arrangerte
Natteravnene sentralt en ny samling
for de ulike nærmiljøgruppene i Oslo
og Akershus. Åtte grupper var representert med én eller flere deltagere.
Blant gruppene var det noen helt nye,
noen som var reorganisert og noen
svært «erfarne». Samarbeid, organisering og rekruttering var blant sakene
som ble diskutert.
Nyttig: Å dele erfaringer er nyttig både for
erfarne og nye natteravngrupper.
(Foto: Gry-Janicke Nordby)

Garnes forklarer videre at under vandring-
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Natteravnene
på Norway Cup
Nyansatt: Maria Jensen gleder seg til å ta fatt på
jobben som frivillighetskoordinator hos
Natteravnene. (Foto: privat)

Gleder seg
til å bidra
Fra i høst er en ny frivillighetskoordinator å treffe hos Natteravnene i
Oslo. Maria Jensen har overtatt etter
Thor-Erik Dalby. Hun gleder seg til å
jobbe med alle de frivillige.
Maria Jensen (25) bor i bydel St. Hanshaugen i Oslo og har nylig begynt i jobben
som frivillighetskoordinator hos
Natteravnene i 50 prosent stilling. Hennes
ansvarsområde er Oslo sentrum. Hun har
tross sin unge alder en allsidig bakgrunn.
– Jeg har studert utviklingsstudier i
Vietnam og har en bachelorgrad i Internasjonale studier fra Norge/Tyskland. I
flere år har jeg jobbet innenfor salg og
service og vært engasjert i Røde Kors som
frivillig. Det siste året har jeg vært ansatt
hos Norges Røde Kors og jobbet med
kapasitetsbygging av unge Røde Kors-frivillige, ikke-voldelig kommunikasjon og
organisasjonsutvikling på Madagaskar,
forteller hun.

Tradisjonen tro stilte Natteravnene opp
med eget telt og mange aktive natteravner på Ekebergsletta under årets Norway
Cup. Som alltid ble det en fin uke, der
barn fra hele verden ikke bare spiller fotball, men får oppleve norsk kultur og
møte norsk frivillighet på sitt beste.
Ordfører Marianne Borgen og Norway
Cup-general Tony Isaksen meldte seg
også til «natteravntjeneste» – og ble med
på en kveldsvandring rundt Holmlia og
Lusetjern skole. Der ble de blant annet
invitert på pizzafest med Falkeid idrettslag. Laget fra Tysvær utenfor Haugesund
syntes det var stor stas å få så fint besøk.
Marianne Borgen, som har gått natteravn
flere ganger før, koste seg også stort i
prat med både lokal og utenbys ungdom.

Ordførerbesøk: Marianne Borgen, ordfører i Oslo
var med på en hyggelig vandring sammen med
blant andre Norway Cup-general Tony Isaksen,
generalsekretær i Natteravnene, Lars Norbom og
styremedlem i Natteravnene, Eva Raknerud
Braathen. (Foto: Anette Haugen)

OVER: På to hjul: Også MC-ravnene bidrar under
Norway Cup. De besøker flere av skolene der lagene bor, ikke minst for å passe på at ikke uvedkommende forstyrrer. (Foto: Anette Haugen)

Brenner for frivillighet
På spørsmål om hvorfor hun søkte jobben hos Natteravnene, svarer Maria:
– Jeg brenner for frivillig arbeid og så på
stillingen i Natteravnene som en interessant mulighet til å jobbe i en organisasjon
som bidrar til å skape et trygt bybilde. Å
kunne være med å utvikle Natteravnenes
aktivitet i en tid hvor byen er i vekst, virket
veldig spennende. I tillegg ønsket jeg å
jobbe videre med forbyggende arbeid og
ikke minst flytte tilbake til Oslo.
– Aller mest gleder jeg meg til å bli kjent
med de frivillige – både rutinerte og nye.
Jeg håper å bidra til at vandringene oppleves som en meningsfull aktivitet å bruke
fritiden på!

www.natteravnene.no

Oslos
ordfører på
Norway Cupvandring
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Ny rapport fra SaLTo

Forventet økning i un
Etter en god trend, der ungdomskriminaliteten i Oslo har sunket de siste
seks årene, var det i 2016 igjen en
økning. Det viser tallene i den nye
SaLTo-rapporten som er lagt fram. For
politiet og kommunen var ikke økningen overraskende.
Av Anette Haugen
Samtidig som ungdomsbefolkningen i Oslo
øker, har ungdomskriminaliteten de siste
årene stadig gått ned. Nå har trenden stoppet opp og den registrerte kriminaliteten
blant ungdom har igjen økt noe. Dette var
imidlertid en forventet økning, som verken
kom overraskende på politiet eller kommunen. De er heller ikke veldig bekymret.
– I utgangspunktet er vi selvfølgelig bekymret over hvert eneste lovbrudd som begås,
men tallene i rapporten er ikke overraskende. Faktisk hadde vi nesten forventet at
dette skulle ha snudd tidligere. Hadde tallene fortsatt å gå ned samtidig som ungdomsbefolkningen øker, kunne det betydd
at folk har sluttet å rapportere inn det som
skjer. Slik vil vi heller ikke ha det, sier Ove
Kristofersen, leder i SaLTo-sekretariatet i
Oslo kommune.

Barne- og ungdomskrimina

– sammendrag av en rapport basert på dat
Den registrerte barne- og
ungdomskriminaliteten
■

■

■

■

■

■

Forebygging og avdekking
Ove Kristofersen påpeker at vi bor i en by
med 650 000 innbygger og en region med
en befolkning på rundt en million – og tallene er stadig økende. Da kan man ikke forvente at ungdomskriminaliteten skal fortsette å synke.
– Samtidig som forebygging er en svært
viktig del av arbeidet som gjøres, er vi også
opptatt av å avdekke kriminaliteten som
skjer. Får vi for lave tall, kan det tyde på at
folk ikke tør å rapportere inn det de er
utsatt for. Vi oppfordrer folk til å rapportere
inn vold i nære relasjoner, hatkriminalitet,
ran og alt annet de utsettes for. Da må vi
også tåle at tallene stiger uten å hausse
det opp, fastslår han.
Om det ikke er så bekymringsfullt med en
økning på 20 prosent fra et tall som i
utgangspunktet er lavt, vil det imidlertid
være grunn til bekymring om en slik økning
forsetter. Det gjelder å se bak tallene for å
fatte den rette betydningen av dem.
Til høyre finner du sammendraget av den
nye SaLTO-rapporten, hele kan lastes ned og
leses på nettet: http://tinyurl.com/go7oyor
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■

Den registrerte kriminaliteten blant
unge under 18 år har økt noe etter
seks års nedgang.
Antall straffbare forhold pr 1000 innbyggere i aldersgruppen 10-17 år var
45,2 i 2016, mot 69,7 tilbake i 2006.
Antall unge lovbrytere under 18 år
økte med 18,9 % fra 2015 til 2016.
Det var økning for begge kjønn, og
både over og under 15 år.
Andelen registrerte straffbare forhold
begått av jenter under 18 år økte fra
13,3 % i 2015 til 20,8 % i 2016.
32,4 % av personene med straffbare
forhold i 2015 hadde også straffbare
forhold i 2016. Dette er en større
andel enn i de to foregående årene.
Vinningslovbrudd er fortsatt den
dominerende typen kriminalitet blant
unge, men for gutter i aldersgruppen
15-17 år er antall forhold med
vold/trusler høyere enn antall
vinningslovbrudd.
Straffbare forhold for fysisk vold med
gjerningsperson under 18 år har
vokst jevnt fra 282 i 2013 til 371 i
2016.

Unge gjengangere
I 2016 ble det i Oslo registrert 108
unge gjengangere under 18 år, det vil
si ungdommer med fire eller flere
straffbare forhold dette året. Etter
flere års nedgang var dette en økning
fra 89 unge gjengangere i 2015.
■ De unge gjengangere i 2016 utgjør
9,0 % av personer under 18 år med
straffbare forhold, men er registrert
med 33,0 % av de straffbare
forholdene.
■ Av de unge gjengangerne i 2015 ble
48,3 % også gjenganger i 2016. Dette
er en større andel enn de foregående år.
■ Tilnærmet halvparten av de unge
gjengangerne i 2016 hadde ikke blitt
registrert med straffbart forhold i
Oslo året før.
■

■

Over de siste fem årene har det blant
de unge gjengangerne vært en
synkende andel uten bostedsadresse
i Oslo. Det var hele 89,8 % av de unge
gjengangerne som hadde adresse i
Oslo i 2016.

Bostedstilknytning
15,2 % av de unge under 18 år med
straffbart forhold i Oslo i 2016 hadde
ikke bostedsadresse i byen. Andelen
har vært synkende siden 2011 da den
var på 27,0 %.
■ Stadig færre unge under 18 år med
lovbrudd i Oslo er uten kjent adresse i
Norge. I 2016 gjaldt dette 33 unge,
derav tre unge gjengangere.
■

Sentrumsproblematikk
Etter fire år med nedgang i antall
straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år i sentrumsområdet av Oslo, økte antallet fra
475 i 2015 til 593 i 2016.
■ Det et er også en økning i antall personer under 18 år og i antall personer
som har begått mer enn ett straffbart
forhold.
■ Unge lovbrytere uten bostedsadresse
i Oslo begår et flertall av sine lovbrudd i sentrum av byen, mens
Oslobosatte unge primært begår sine
lovbrudd utenfor sentrum.
■ Etter flere års nedgang var det i 2016
økning i antall unge under 23 år som
Uteseksjonen i Oslo sentrum har hatt
kontakt med. Det er spesielt økning i
antall nyregistreringer, med økning
for begge kjønn og både i aldersgruppen 15-17 år og 18-22 år.
■

Rusmidler blant ungdom
Undersøkelser viser nedgang i norske
ungdommers bruk av alkohol.
■ Det brukes mer alkohol og cannabis i
de vestlige og sentrumsnære
bydelene enn i de østlige bydelene
i Oslo.
■

www.natteravnene.no
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ngdomskriminaliteten

aliteten i Oslo

Om SaLTO

ta fra 2016

SaLTo (sammen gjør vi Oslo tryggere) er samarbeidsmodellen til
Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet
og rusmisbruk blant barn og unge.
SaLTO ble startet opp i 2006.
Hvert år utarbeider de blant annet
en rapport om ungdomskriminaliteten i Oslo.

Langt flere gutter enn jenter bruker
cannabis. Forskjellen finnes på alle
klassetrinn (8. klasse til 3. klasse
videregående) og den blir mer markant
oppover i klassetrinnene.
■ Andelen som bruker cannabis er langt
lavere blant elever som har foreldre
med innvandrerbakgrunn enn blant
elevene som har foreldre med norsk
bakgrunn.
■ Antall registrerte narkotikaforhold
med gjerningsperson under 18 år økte
fra 199 i 2015 til 305 i 2016, men er
likevel lavere enn de foregående
årene.
■

Barn og unge utsatt for kriminalitet
1692 personer under 18 år ble
registrert som offer i anmeldelser i
Oslo i 2016. Dette var en økning på
3,2 % fra 1639 personer i 2015, men
lavere enn i 2014.
■ Færre under 18 år ble offer for
vinningslovbrudd i 2016, men det var
et økt antall offer for fysisk vold.
■ I 2016 ble til sammen 3070 personer i
alderen 18–22 år registrert utsatt for
kriminalitet i Oslo. Dette var en nedgang på 10,2 % (350 personer) fra
2016 og det laveste antallet de siste
sju årene. En stor del av nedgangen
utgjøres av nedgang i antall utsatt for
tyveri og gjenspeiler den generelle
nedgangen i vinningskriminalitet.
■

Kilde: http://tinyurl.com/go7oyor
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Natteravneffekter

Natteravneffekter
Natteravnene lagerfører et begrenset antall effekter som er nyttige under vandring.
På denne måten har din gruppe mulighet til å bestille disse effektene i små kvanta.
Nedenfor ser du vårt utvalg:

Refleksvest

Ryggsekk

Bærenett

Midjetaske til førstehjelpsutstyr

Ansiktsmaske

Kulepenner

Rapportblokk

Lommelykt

Materiell kan bestilles på:
http://www.natteravnene.no/bestilling-av-vandringsmateriell

Støtt oss med
ditt bidrag
i dag!
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Scan koden. Gi kr 100,-

Send sms
977482518
til 2020

Natteravnenes
VIPPS nummer

73962
www.natteravnene.no

Intervju med en natteravn

Engasjert ildsjel i nord
«Ingen barn, ingen hindring», pleier
Kristin Furu Grøtting å si. Med det
mener hun at du kan være veldig
engasjert og interessert i ungdommens ve og vel, selv om du ikke har
barn selv. Det har for hennes del
blant annet ført til at hun har gått
natteravn på Svalbard i en rekke år.
Tekst og foto: Anette Haugen
Da de for første gang startet opp en natteravngruppe på Svalbard i 2004, var
Kristin Furu Grøtting (56) med på en av de
aller første vandringene. Hun gikk jevnlig
fram til gruppen ble lagt ned i 2008. Da de
startet opp igjen i 2014, var hun også rask
til å melde seg. Om gruppen i dag er organisert av skolens FAU, ser hun ingen grunn
til å la være å bli med.
– Jeg har bodd her så lenge, i over 20 år,
så jeg synes det er interessant å møte
både ungdommen og foreldrene ute. Jeg
bryr meg om at ungdom og barn har det
bra. I jobben min som manuellterapeut
treffer jeg mange av dem jevnlig. I tillegg
er jeg politisk engasjert og jobber også på
ungdomsklubben, forteller den engasjerte
natteravnen.

- Det kan av
og til være
greit å ikke
treffe mora
til kompisen

Snakke fritt
Selv om Natteravnene på Svalbard prøver
å engasjere så mange foreldre som mulig
til å gå natteravn, er det flere av dem som
stiller som ikke har tenåringsbarn selv, slik
som Kristin Furu Grøtting. Det er bare positivt.
– Jeg tenker at det av og til kanskje kan
være greit for de unge å slippe å treffe
mora til kompisen når de er ute. Jeg treffer
som sagt mange av dem gjennom ungdomsklubben og skolehelsetjenesten, så
de vet hvem jeg er og at de kan snakke
med meg om de ønsker. Jeg sitter for øvrig
også i konfliktrådet i Troms, med virke her
på Svalbard, forklarer hun.
Kristin understreker at det ikke er veldig
mange saker konfliktrådet her har, men
det skjer av og til at hun må bidra. Det er
ikke helt Kardemommeby på Svalbard, slik
noen tror. Alkohol er for eksempel ganske
billig, det er mange utesteder, mye turister
og et multinasjonalt samfunn, så de kan
slite med de samme tingene som i andre
tettsteder og byer.

www.natteravnene.no

Engasjert reservetante: Kristin Furu Grøtting har gått natteravn på Svalbard
siden starten i 2004. Voksne er forbilder og bør bry seg om at de unge har det bra, fastslår hun.

Forbilder
– Vi voksne er veldig opptatt av at de
unge må kunne treffes og ha det hyggelig
uten alkohol. Om vi vil eller ikke er vi forbilder for de unge. Da er det viktig at de
møter ålreite voksne, så kanskje bør vi
tenke litt på hvorfor vi selv veldig ofte
drikker alkohol når vi treffes i hyggelig
lag, påpeker Kristin Furu Grøtting.
Noe av det hun ellers synes er så flott
med å bo på Svalbard, er at det er et veldig rikt kulturliv her, også for de unge.
Akkurat da Gatelangs var på besøk på
Svalbard, var flere av de unge over på
fastlandet for å delta i Ungdommens
Kulturmønstring. Det var de som hadde

gått videre i konkurransen som nå var på
tur. Siden 2003 har de dessuten delt ut
Ungdommens kulturstipend hvert år, til en
kreativ ungdom mellom 13 og 20 år. Det er
på 10 000 kroner.
På spørsmål om hvorfor man bør bidra ved
å gå natteravn, sier den aktive natteravnen følgende: For å vise at man bryr seg.
Vi bør bry oss om barn og ungdom i alle
aldre. Vi er forbilder om vi vil eller ikke. Om
jeg ikke har barn selv, er jeg konstituert
reservetante for flere unge. Det setter jeg
stor pris på. Jeg tror også de unge setter
pris på å møte oss ute. Det sier seg egentlig selv, siden det var de som ba oss om å
starte opp igjen Natteravnene her.
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Portrett av en gruppe

Like viktig
om det er stille
I snart 20 år har Gjerdrum Natteravner trofast vandret rundt i gatene
i nærmiljøet både fredag og lørdag
kveld. Om det er et fredelig, lite sted,
er tilstedeværelsen like viktig for
det. For å dekke badeplassen og
skogsområdene rundt, tar de seg ofte
en liten biltur også.
Tekst og foto: Anette Haugen
Høsten 1997 hadde Gjerdrum Natteravner
sin oppstart etter at det ble stilt et spørsmål i en foreldregruppe om det var behov
for å ha en gruppe natteravner i Gjerdrum.
Rektor ved ungdomsskolen foretok da en
undersøkelse, hvorpå det meldte seg
såpass mange at de besluttet å utrede tiltaket videre.
Etter et møte mellom foreldrene, Natteravnene på nabostedet Jessheim,
Gjerdrum Ungdomsskole og OK-etaten i
Gjerdrum, ble en styringsgruppe nedsatt.
Kort tid etter var de i gang og siden har de
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vandret jevnlig både fredagskvelder og
lørdagskvelder hver vår og høst. De starter
opp i slutten av april og går fram til skoleferien begynner. Så er det oppstart igjen i
slutten av august og vandring til ut i
november.
– Vi skulle gjerne gått hele året, men vi
har ikke nok folk til det. Nå har vi rundt 40
stykker på lista av frivillige natteravner,
men vi har vært oppe i 90 stykker, forteller
Bjørn Nyjordet, styreleder for natteravngruppen de siste sju årene.
Fredagskvelden Gatelangs er på besøk er
han på plass sammen med to andre i styret, Anette Bålsrud og Berit Lian Berntzen.

Lite sentrum
Gjerdrum er en liten kommune i Akershus
med rundt 6 500 innbyggere. Selve sentrum har ingen puber, men noen restauranter med alkoholservering. Det er sjelden noe særlig bråk. Det har ganske sikkert forekommet salg av ulovlige stoffer
og andre ting her som overalt ellers, men
de tre natteravnene kan aldri huske at det
har vært noen store problemer.

– Vi har hørt om slåsskamper mellom
lokal ungdom og grupper med ungdom
som har kommet utenfra, men det har vært
enkeltepisoder. Veldig mange av de unge
her er opptatt med idrett eller kulturelle
aktiviteter. Ellers prøver vi å få med oss
om det er noen privatfester. Vi oppfordrer
foreldrene til å gi beskjed, forklarer Anette
Bålsrud og Berit Lian Berntzen.
Denne forsommerkvelden er det ganske
fullt på idrettsbanen, der en fotballkamp
er i gang. Ellers oppholder flesteparten av
ungdommen seg i sentrum akkurat i kveld.
Gjerdrum arrangerer nemlig årets kulturfestivaluke – og nå er det ungdomsfestival
med festivaltelt og flere band på scenen, i
tillegg til diskotek og matservering.
Festivalen er rusfri med mange unge deltagere.

Rekruttering
Som en del av Gjerdrumsfestivalen skal
Natteravnene stå på stand dagen etter
sammen med Frivilligsentralen. Håpet er
da å rekruttere flere frivillige. Ellers skjer
rekrutteringen ved at de informerer om

www.natteravnene.no

Portrett av en gruppe

– Vi er en
fast gjeng
som går, men
trenger flere!

Styret: Anette Bålsrud, Berit Lian Berntzen
og Bjørn Nyjordet sitter alle i styret til
Gjerdrum Natteravner.

www.natteravnene.no
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Portrett av en gruppe
Idrettsungdom: Mange av de unge i
Gjerdrum spiller fotball. Det er derfor
ofte mye folk ved idrettsanleggene.

Natteravnene på foreldremøter på
Gjerdrum ungdomsskole. Tidligere har natteravnlederen gjort det i 8. klasse, men
han tenker for framtiden at foreldrene
kanskje er mer modne for dette når barna
deres har blitt litt eldre og starter i 9. eller
10. klasse.
– Vi er en fast gjeng som går, men trenger
flere. Med det antallet vi har nå blir det to
vandringer om våren og to om høsten på
hver. Vi pleier å begynne å gå i 22.0023.00-tia og avslutter mellom 24.00 og
02.00, alt etter hva som skjer. For tiden er
vi fire per vaktlag, forklarer Bjørn Nyjordet.
I tillegg til fredager og lørdager stiller de
også etter behov opp natt til 1. mai, natt
til 17. mai, ved avslutningsfesten til 10.
klasse og om det skjer andre ting om kvelden der ungdom er involvert.
Lister på vaktlag og datoer for hver enkelt

Gjerdrum
Natteravner

■ Startet opp høsten 1997
■ Har eget styre og er registrert i Brønnøysund
■ Har base og møtested på
Gjerdrum Ungdomsskole
■ Går hver fredag og lørdag, høst og vår,
fra kl. 22.00/23.00 til 24.00/02.00
■ Styreleder: Anette Bålsrud, Bjørn Nyjordet
■ Kontaktinfo:
gjerdrum@natteravn.no,
tlf: 48156897
■ Facebook: Nattravn Gjerdum

blir satt opp og sendt ut når «sesongen»
starter opp. Deretter prøver de å sende en
påminnelse på sms den uka hver enkelt
skal gå. Litt jobb med dette er det, men nå
har de opprettet to grupper på facebook,
en offentlig (Nattravn Gjerdrum) og en lukket for de som deltar. Det gjør kommunikasjonen enklere.

Faste runder
Akkurat i kveld vil Natteravnene holde seg
mye rundt kulturhuset og festivalteltet til
Ungdomsfestivalen, så lenge den er i
gang. Det er riktig nok innleid et par egne
vakter der, det synes de tre natteravnene
er bra. Det skal nemlig ikke være slik at
arrangementer skal basere seg på vakthold fra Natteravnene. De skal være et
supplement som er der og følger med.
Øvrige kvelder har de gjerne faste runder
de går. De har oppmøtested og basen sin
på ungdomsskolen. Derfra tar de en runde
rundt idrettsbanen og hallen rett i nærheten, for i Gjerdrum er det som sagt ikke
uvanlig at det skjer noe innenfor idrett der
ungdommen er – eller alternativt på kultursiden.
Natteravnene går videre en tur rundt i sentrum og beveger seg også til andre steder
de vet ungdom møtes, slik som badeplassen, motorsenteret, skisenteret der det er
ei varmestue og til noen byggefelt. På
grunn av avstandene bruker de da tidvis
bil.

– Leser du rapportene våre så har det vel
sjelden vært alvorligere hendelser enn at
Natteravnene har møtt på fulle ungdommer som er blitt kjørt hjem. Det har aldri
vært nødvendig å tilkalle politi eller ambulanse, sier Bjørn Nyjordet.

Litt beskyttet
– Jeg tror nok ungdommen her lever litt
beskyttet. Det er ikke så mye som skjer,
men vi føler samtidig absolutt at vi blir
satt pris på. Det har ungdommen sagt
klart i fra om, blant annet etter en episode
med en middelaldrende mann som oppførte seg litt skremmende i skogen. Da var det
heldigvis voksne natteravner til stede, forteller Anette Bålsrud og Berit Lian
Berntzen.
Å motivere seg for å gå selv om det er stille, synes ingen av dem er vanskelig. Det er
jo den forebyggende effekten som er viktig, og de velger å tro at Natteravnenes tilstedeværelse er en medvirkende årsak til
at det er såpass trygt og fredelig i
Gjerdrum.
De setter dessuten pris på om foreldre
eller andre forteller om ting som skjer, så
tar de turen dit de blir bedt om. Nylig har
de også snakket litt med hjemmesykepleien. Nattevaktene der er mye rundt i
kommunen og har vært svært positive til
et samarbeid, slik at de kan ta kontakt om
de oppdager situasjoner der de mener
Natteravnene burde være til stede.
Engasjerte: Kristin Furu Grøtting (t.v) har gått natte-
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Informasjon

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.

Alarmtelefon for barn og unge

Amathea

Kors på halsen

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.
Døgnåpent i helgene.
www.116111.no

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

For alle under 18 år som trenger en
voksen å snakke med.
Gratis og anonymt.
Telefon, chat og mail:
Man–fre kl. 14–22.
www.korspahalsen.no

Dopingkontakten

Kirkes SOS

Ungdomstelefonen

800 50 200

22 40 00 40

40 000 777

Gratis og anonym informasjonstjeneste
for alle med spørsmål om doping.
Åpent: man–fre kl. 09–15.

http://tinyurl.com/gotnvsx

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

Unge svarer unge på spørsmål om
seksualitet, legning og identitet.
Tlf: søn-fre kl. 18-22.
Chat: tirs-ons kl. 18-22
www.ungdomstelefonen.no

RUStelefonen

Telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Bekymringstelefonen voksne for barn

08588

800 57 000

810 03 940

Svarer og gir råd på alt rundt
rusproblematikk. Du kan være helt
anonym.
Tlf: Man–søn kl. 11–19.
Chat: Man–fre kl. 11–17.
www.rustelefonen.no

Barneombudet

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

For voksne som har bekymringer eller
spørsmål rundt barn og unge.
Tlf: Man–fre kl. 09.30–14.30.
Chat: tirs 12.30-14.30
www.bekymring.no

Ung.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

Informasjons- og diskusjonskanal
drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Gir svar på alt du lurer på,
har egen spørreside.

Gir informasjon om nettvett, barn og
overgrep, barnefattigdom, asyl- og
flyktningebarn, barns rettigheter mm.

Barnevakten.no

Medietilsynet

22 99 39 50

Hjelper foreldre til å delta aktivt i
barnas mediehverdag gjennom å
formidle nyansert informasjon, gode
råd og nyttige verktøy.

✄

www.amathea.no

www.barnevakten.no

www.natteravnene.no

www.ung.no

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

www.medietilsynet.no

www.reddbarna.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser

948 17 818
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: nfo@nettros.no
www.nettros.no
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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 tolvte bladet som ble
utgitt, nr. 3 – sept. 2007.
(Første nummer kom
ut i juni 2002.)

Natteravner sponset hjertestarter:

Med hjartet på rette staden
Natteravnene i Rana setter så stor pris på det arbeidet
Norsk Folkehjelp gjør at de sponser foreningen med hjertestarter. Første gang den var tilgjengelig var under Prix
Cup i fotball på Ytteren i juni.
Tekst og Foto: Trond Isaksen
Hjertestartere er blitt mer og mer vanlig på steder der det samles
mange folk, ikke minst på idrettsarrangementer. Erfaring viser at
både utøvere og tilskuere har fått hjertestans og har hatt behov
for øyeblikkelig hjelp. Der det ikke finnes en hjertestarter tilgjengelig, er faren for at personene dør overhengende.
Så viktig syntes Natteravnene i Rana det er, at de har ordnet en
hjertestarter til den lokale avdelingen av Norges Folkehjelp.
– De har vært en god støttespiller til Natteravnene i en årrekke.
De har stilt opp på våre arrangementer og vi har nydt godt av det
utstyret og den erfaringen de innehar. Men de har altså ikke hatt
en slik hjertestarter. Det har vi sørget for at nå er historie, sier
koordinator for Natteravnene i Rana, Stein Hovind.

Flere støttespillere
Han tok for ikke lenge siden kontakt med en del andre Natteravnstøttespillere for å høre om de kunne bidra til kjøpet. Ikke lenge
etter hadde Bilalliansen, Helgeland Sparebank, Sandberg Ildfast,
Beleggsenteret og Olsen Snekkerfabrikk betalt inn 4 000 kroner
hver. Dermed var hjertestarteren til omlag 20 000 kroner finansiert.
Og under Prix Cup i fotball i juni måned – der Norsk Folkehjelp er
ansvarlig for saniteten – ble hjertestarteren offisielt overrakt.
Det fine er at Norsk Folkehjelp har folk som er opplært til å betjene starteren, slik at den kan tas i bruk med en gang, sier Hovind.
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www.natteravnene.no

Konkurranse

HVOR ER

Fem råd for en
tryggere bytur

paraplyEN?

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

■ 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.

Løsning i forrige nummer var: Dombås.
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.

Natteravnene takker gode samarbeidspartnere:

Stanley Security AS

Joh. Johannson

Egon Karl Johan

Hafslund ASA

som gir oss gratis
alarmtjeneste,
parkering med mer.

som gir oss
gratis kaffe.

www.egon.no/restauranter/karl+johan

som bidrar med
engasjement og
økonomisk støtte

www.natteravnene.no

Som spanderer pizza
under vandringer
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Ungdommens stemme

Ateister i en religiøs verden
Den 16. desember 2016 signerte president Obama under på en lovendring
i «The Frank R. Wolf International
Religious Freedom Act», som gjorde
at også ateister og de ikke-religiøses
rett på å tro det de vil, skulle bli
beskyttet på lik linje med religiøse
minoriteter.
Dette var et historisk skritt i riktig retning
og hadde stor betydning for en gruppe
folk som ofte blir oversett i slike sammenheng.
Jeg og mange andre i verden identifiserer
oss som ateister. Det vil si at vi ikke tror på
noen form for gud eller teologi. Noen av
oss er født ikke-troende mens andre starter religiøse og blir ateister. Det vi har til
felles er at vi hverken tror på gud eller tilhører noen religion.
Dette høres kanskje ikke spesielt rart ut for
oss som lever i et sekulært land som
Norge, der veldig mange identifiserer seg
som ateister, agnostikere, religionsskeptikere, ikke-troende osv. Men i mange land
er dette synspunktet sett på som ekstremt
radikalt, og i noen tilfeller er det også
ulovlig.
Akkurat som religiøse minoriteter kan bli
diskriminert og undertrykt, kan dette også

Ungdommens
stemme!
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skje med ateister. I alle land som ikke har
religionsfrihet er det ikke bare religiøse
minoritetsgrupper som blir rammet, men
også ateister og religionsskeptikere.
I hele 13 land kan det å være ateist straffes med døden. Et av disse landende er
Saudi Arabia, som i 2014 dømte den ateistiske bloggeren Raif Badawi til 1 000 piskeslag og 10 års fengsel.
Siden så mange land i verden ikke respekterer rettighetene til ateister/ikke-troende,
så finnes det ironisk nok folk som flykter
på grunn av religion uten at de tilhører
noen religion.
Til og med i et land som USA, som har lovfestet religionsfrihet, så bærer begrepet
ateist mye stigma. I 2014 var det fortsatt
sju delstater i USA der det var ulovlig for
en ateist å stille til offentlig valg. Ateister
blir sett på som syndige, umoralske og
ikke til å stole på. En studie uført av
University of British Columbia viste faktisk
at folk har like lite tillit til ateister som de
har til voldtektsmenn.
Denne holdningen stammer ofte fra ideen
om at ateister ikke har noen religiøse retningslinjer i forhold til etikk og moral, eller
at folk oppfører seg bedre når de tror det
er en gud som ser på.

Men nå vil jeg oppklare noe. Jeg er ateist
og jeg tror ikke at det finnes noen form for
gud. Jeg lever livet mitt uten religiøse retningslinjer, men jeg, som de fleste andre,
vil gjøre det som er riktig, som for eksempel å støtte kampen mot religiøs undertrykkelse og diskriminering, noe som skader alle, ikke bare religiøse minoriteter.
Det er en menneskerettighet og tro på det
man vil. Dette inkluderer også det å ikke
tro på noen ting. Man skal ikke være utsatt
for diskriminering eller undertrykkelse på
grunnlag av religion, heller ikke på grunnlag av mangel på religion.

Innlegget er skrevet av Kaisa Haugen (17), medlem
av FN-sambandets ungdomspanel. Det er tidligere
publisert på deres nettsider i mars i år. (Foto: Terje
Karlsen/FN-sambandet).
Kaisa Haugen skriver om seg selv: Norsk-amerikaner med stor interesse for politikk, samfunn og
menneskerettigheter. Går på Bybroen VGS i
Trondheim, bor i Stjørdal.

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.

www.natteravnene.no

skyss.no
Foto: Fred Jonny™

Reis miljøvennleg!
Reis kollektivt og bidra til eit bedre miljø.
Last ned appen «Skyss reise» eller
gå inn på skyss.no for å planlegge reisa.
Spar miljøet – reis kollektivt! God tur!

Norges ledende filterprodusent
Tlf: (47) 902 70 077 • www.interfil.no • post@interfil.no

Gatelangs
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Returadresse:
Natteravnene Oslo
Storgata 28 B
0184 OSLO

Foto Istock

Et trygt bomiljø er viktig
Visste du at flesteparten av dem som flytter forblir i samme lokalmiljø? De fleste av oss flytter
bare innenfor en radius av 1000 meter!
Det å vokse opp i trygge og kjente omgivelser betyr mye for mange. Når du skal selge bolig er det derfor viktig å velge
GHQPHJOHUHQVRPNMHQQHUWLODOWGHWYHUGLIXOOHVRP÷QQHVLQHWWRSSGLWWORNDOPLOMº6OLNDWHQKYHUWLOø\WWHU×XQJHOOHU
JDPPHO×YHWKYDVWHGHWKDU§WLOE\RJKYRUGDQERPLOMºHWHU*MHQQRPY§UWEROLJVºNHUUHJLVWHUYHWYLKYHPVRPºQVNHU§
bo akkurat i ditt område.
Våre lokalkjente meglere hjelper deg – enten du skal kjøpe eller selge.
*§LQQS§NURJVYHHQQRRJVMHNNKYLONHQPHJOHUVRP÷QQHVLGLWWQ¨UPLOMº6MHNNRJV§JMHUQHXWKYRUPDQJH
NMºSHUHYLKDUWLOGLQEROLJ
Velkommen til oss.

Krogsveen er stolte bidragsytere til Natteravnene. Det forebyggende
arbeidet Natteravn gjør er svært viktig for lokalmiljøet de er representert i.

