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Om å skape trygghet
Trygghet er et av menneskenes mest grunnleggende behov. I vitenskapen finner vi
dette blant annet illustrert gjennom Maslows behovspyramide, der trygghet 
befinner seg på det nest nederste trinnet.

I Norge er vi så heldige at vi har et velfungerende velferdssamfunn. Her vil det
offentlige i de fleste tilfeller sørge for grunnleggende trygghet for enkeltmennes-
ket, når man av ulike årsaker havner i situasjoner som truer denne.

I tillegg til familie, sosialt nettverk og det offentlige, ivaretas mange av samfun-
nets funksjoner som sikrer denne tryggheten av frivillige, i regi av ulike organisa-
sjoner. I denne utgaven møter vi både mennesker som har valgt yrker der de bidrar
med å trygge andres hverdag og mennesker som har valgt å stille
opp for frivillige organisasjoner med det samme formålet. Vi ser
nærmere på hva som motiverer og engasjerer den
enkelte.

God vandring!

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

Forsidefoto: OBRE
Oslo brann- og redningsetat, Oslo
Side 3 foto:
Johannes Jansson/norden.org
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Natteravner landet rundt...

Leknes
I over 20 år har det vært natteravner på Leknes. Nå ønsker de seg
flere aktive natteravner. Ungdommen gir klar beskjed om at det er
behov for Natteravnene, melder Lofotposten, som blant annet 
skriver: «Natteravnene i Vestvågøy startet opp i 1995 av noen 
foreldre på Bøstad skole, så overtok Vestvågøy Frivillighets sentral.
Det er de som nå administrerer ordningen på Vestvågøy. Daglig
leder Aud Karin Larsen ved frivilligsentralen sier at det har vært
rolig en lang periode, men nå har behovet for natteravner økt.»

Bergen
På Frivilligdagen 5. desember inviterte Bergen
kommune til åpent møte med foredrag, kultur-
innslag og utdeling av frivilligpris. Blant dem
som holdt foredrag var Kristin Stige Brakstad,
som mottok Bergen kommunes frivillighetspris 
i 2017 for sitt arbeid i Natteravnene Rådal.
Hun delte sine erfaringer fra organisasjons -
arbeidet og fortalte også om hva denne prisen
har betydd for Natteravnenes aktivitet.

Jørpeland
Jørpeland har på ny fått natteravner.
Hver torsdag og fredag kveld vil det
være natteravner å se med sine gule
vester både i sentrum og i skole-
områdene, melder strandbuen.no.

Sandnes
Sammen med blant andre den unge Europamesteren Jakob
Ingebrigtsen, fikk natteravnen Sigrun Bjørseth (72) tildelt en av
Sandnes kommunes innsatspokaler for 2018, melder kommunen på sine
nettsider. Hun fikk den for: «Sitt engasjement som dag- og natteravn 
i Sandnes sentrum». Forslagstilleren framhevet «at hun er et flott 
menneske, som deler med alle uansett samfunnslag, og at den hjerte-
varmen hun viser er unik». Totalt ble det delt ut fire pokaler. Til
Sandnes  posten bedyrer natteravnen at hun ikke har tenkt å gi seg med
det første.

Kristiansand
Som så mange ganger tidligere, gikk en
rekke gode krefter sammen om å stille med
varmetelt, kaffe og boller til folk i taxikøen 
i julebordsesongen, meldte Kristiansand
kommune på sine nettsider. I tillegg til
Natteravnene i byen, var politiet, utelivs-
næringen, kvadraturforeningen, taxi -
næringen og Kristiansand kommune 
med på samarbeidet, der alle spleiser 
økonomisk.

Oppland
Inspirert av Natteravnene
settes det i gang et pilotprosjekt på
videregående skoler i Oppland,
der Dagravner vil være
tilstede på skolene for å fange
opp dem som trenger noen å snakke
med. Det er avisa Gudbrandsdølen
Dagningen som meldte dette i
begynnelsen av januar.
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I to sesonger har vi kunnet følge det
indre livet til Oslo brann- og red-
ningsetat gjennom TV-serien «Oslo
brenner». Etaten selv mener hverda-
gen deres er godt framstilt og viser
alle sider av yrket – og av innsatsen
de legger ned for å skape trygghet
for både folk og fe.

Av Anette Haugen

I løpet av et år rykker Oslo brann- og 
redningsetat ut på nesten 15 000 små og
store oppdrag, noe som inkluderer alt fra
omfattende branner, druknings- og trafikk-
ulykker, til tørrkokte kjeler, vannlekkasjer
og redning av dyr i nød. Fra januar til
oktober i 2018 hadde de for eksempel 141
dyreoppdrag, der de reddet både fugler,
kuer og hester som hadde satt seg fast.

Mens omtrent 80 personer jobber med
forebygging av brann, består beredskaps-
troppen av 360-370 personer. Disse er for-
delt på fire brigader, slik at det minimum
er 56 personer på vakt til en hver tid, for-
delt på de sju ulike brannstasjonene rundt

om i Oslo. Utrykninger skjer i snitt hvert
nittiende minutt ved hovedbrannstasjonen,
noe som betyr flere utrykninger om dagen
for de som er på jobb. 

Liv og helse
Om ikke alle oppdragene de rykker ut på er
like dramatiske, er både de små og store
oppgavene Oslo brann- og redningsetat
utfører utrolig viktige for at byens borgere
skal føle seg trygge i hverdagen. En tørr-
kokt kjele eller en pizza noen sovner fra en
sen nattetime kan forårsake mye skade. 

– Det er ikke nødvendigvis de store
brannene som krever menneskeliv, det kan
skje ved mindre branner. I 2018 har seks
personer (fram til midten av desember)
omkommet i brann i Oslo. Det er mye, nor-
malt ligger det på mellom to og fem, for-
teller brannmester ved Oslo hovedbrann-
stasjon, Robert Corell, som også er kjent
fra sesong to av «Oslo brenner».

På spørsmål om hvordan det var å bli
fulgt av et TV-kamera på jobb – og om det
gikk utover tryggheten eller sikkerheten,
svarer han:

– I og med at det kun var én filmfoto-
graf som fulgte oss over et halvt år, gikk

det på ingen måte ut over sikkerheten. Han
ble nesten som en del av vaktlaget og
skled fint inn i miljøet. For brannvesenet
mener jeg dette har vært en veldig god
ting. Det har åpnet opp etaten og framstilt
oss slik hverdagen vår faktisk er. Det som
vises fram er ikke regissert.

Bra miljø
Både fra kolleger på andre brannstasjoner
og fra publikum har de fått mange positive
kommentarer etter at TV-serien har vært
vist på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo. Folk
synes de har blitt bedre kjent med brann-
vesenet og jobben de gjør. De har også
fått mye positiv respons på miljøet og
samholdet. 

Det at det nesten aldri er noen som
slutter, peker også mot at dette er en god
arbeidsplass, til tross for at det ikke er et
helt ufarlig yrke. Robert Corell medgir at
han ved noen få tilfeller har stilt seg selv
spørsmålet om «dette vil gå bra?». Som
sine kolleger er han imidlertid så drillet i
jobben at gjennomføringen uansett går
fint. 

Heldigvis har han aldri opplevd å miste
en kollega. I Oslo har det ikke omkommet

Hverdagshe
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brannfolk siden krigen. Det har dessverre
skjedd andre steder i landet, men det er
veldig uvanlig. Han mener familien har lite
å frykte og tror heller ikke de er engsteli-
ge. Det er likevel ikke alt fra jobben han
tar med seg hjem. 

God følelse
Å jobbe i et yrke der du kan kjenne på at
du skaper trygghet for andre mennesker
er en god følelse. Brannmesteren medgir
at han blir varm innvending når han møter
takknemlige folk og merker at han sam-
men med sine kolleger gjør en forskjell.

– Jeg var ikke mer enn 13 år da jeg
bestemte meg for å bli brannmann. Det
var vel kanskje utfordringen og spenning-
en som trigget meg. Jeg angrer uansett
ikke. Det virker det ikke som om noen i eta-
ten gjør. Jeg tror jeg kan telle på én hånd
de som har sluttet for å gå over i et annet
yrke. Det må jo tyde på at dette er en god
arbeidsplass, påpeker Robert Corell. 

Forebyggende tips 
for å forhindre brann
Du kan også selv bidra til å skape trygghet ved å forebygge at brann oppstår. Under 
følger tips fra forebyggende avdeling hos Oslo brann- og redningsetat ved Sigurd
Folgerø Dalen:

Hindre at branner skjer:
� Vær våken og tilstede ved matlaging på komfyren.
� Vær våken og tilstede når du benytter vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørke trommel.
� Vær våken og tilstede når du lader elektriske produkter.
� Vær våken og tilstede ved bruk av levende lys og ildsted.
� Røyk aldri på senga, eller i situasjoner hvor du lett kan sovne fra røyken.
� Produkt som krever over 1000 watt skal aldri benyttes i skjøteledning, 

kun rett i stikkontakt.
� Sikre god avstand fra varmeovner til brennbart materiale.

Få et tidlig varsel ved brann:
� Minimum én fungerende røykvarsler i hver etasje, samt på kjøkken hvis eget rom.
� Anbefaler røykvarsler på alle soverom, og i rom hvor det er potensielle tennkilder.
� Anbefaler sammenkobling (seriekobling) av alle røykvarslere – piper én piper alle.

Slokk brannen i startfasen:
� Minimum ett fungerende slokkemiddel 

(brannslokningsapparat eller husbrannslange) i hver boenhet.
� Vit hvordan slokkemiddelet skal brukes, og hvor det er plassert.
� Anbefaler slokkemiddel i hver etasje.
� Anbefaler supplement for raskere og lettere tilgang (slokkespray, brannteppe).

Rømningsveier:
� Identifiser dine rømningsveier.
� Hva er alternativet hvis hovedvei er stengt av røyk?
� Øv gjerne på å bruke dem med familien.
� Avtal et fast møtested utenfor boligen.
� Ring 1-1-0 ved behov for hjelp. 

elter
Fin framstilling: Etaten selv er fornøyd med hvor-
dan de blir fremstilt i TV-serien «Oslo brenner». Det
er den ekte hverdagen som vises. (Foto: Oslo
brann- og redningsetat)

Skaper trygghet: Brannmester Robert
Corell trives godt i jobben. Å bidra til å

skape trygghet for andre gir en god
følelse. (Foto: Anette Haugen)



Det finnes rundt 450 frivilligsentraler
rundt om i Norge, som driftes på litt ulike
måter. På Lambertseter i Oslo ble den før-
ste frivilligsentralen – som en av de aller
første i landet – stiftet i 1991 av Norges
Røde Kors og bydel Lambertseter, som var
en egen bydel den gang. 

Hvor de har hatt tilholdssted har vari-
ert litt gjennom årene, men i dag holder de
til på Lambertseter gård fra St. Hans til ut
i august. Resten av året har de tilholds-
sted i Lambertseter kirke. De holder åpent
hele sommeren og drar da også på turer.
De inviterer dessuten både til lørdagshyg-
ge og romjulstreff. Det er viktig å ha tilbud
også på tider da mange er mye alene.

Stort engasjement
De siste 18 årene er det Kai Adelsøn som
har vært leder for frivilligsentralen på
Lambertseter. Han jobbet tidligere med
logistikk i næringslivet, men ble rekruttert
til jobben på grunn av sitt store engasje-
ment. Dette engasjementet har blant
annet bidratt til at han de siste årene har
fått både Nordstrandsprisen og en pris fra
den lokale Rotaryklubben. Selv om han
aldersmessig kunne ha valgt å pensjonere
seg, har han foreløpig ingen planer om
det.  

– Selv om jeg har fått noen priser for
jobben her ved frivilligsentralen, ville min
jobb ikke ha betydd noe om det ikke hadde
vært for alle de frivillige som stiller opp.
Per i dag har vi 48 frivillige som bidrar
med mye forskjellig. Det er vel 28 som 
driver med typen én-til-én-arbeid, mens 
de øvrige er musikere, kulturarbeidere etc,
sier Kai Adelsøn.

Foruten å være et treffsted der folk kan
komme innom å ta en kopp kaffe og en
prat, organiserer de alt fra sosiale og kul-
turelle tilbud, barnerettede tiltak og sam-
menkomster ved sykehjem og dagsenter,
til henting av hjelpemidler og utlevering av
strøsingel når det er glatt. Den aller viktig-
ste tjenesten de tilbyr er nok likevel føl-
gestjenester og tur- og besøksvenner.

Følgesvenner
Når vi begynner å snakke om de ulike til-
budene, blir Kai Adelsøn ekstra engasjert.
Det er fint å ha sosiale og kulturelle tilbud,
men han har mange ganger vært på møter
og kommentert for de statlige eller kom-
munalt ansvarlige at tilbudet om følges-
og besøksvenner er like viktig. 

Han føler at det ofte er muligheten for
inntjening som styrer mye av aktiviteten.
Men spør du både de frivillige og de som
får hjelp om hva de trenger eller vil bidra
med, så er det nettopp dette med én-til-
én-tjenester som trekkes fram. Per i dag er
det imidlertid flere og flere av frivilligsen-
tralene som ikke lenger har slike tilbud. 

– Både når det gjelder tilbudet om å
dele ut strøsand for at de eldre ikke skal
gli og skade seg på glatt føre og henting
av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen,
er det ikke uvanlig at folk blir henvist til
oss fra nabobydelene, fordi de vet vi bistår
med det. Så sant vi har noen som kan stil-
le, så hjelper vi til der vi får forespørsler,
forteller frivilligsentrallederen.

Årets frivillige
En som kun har bistått som frivillig på
Lambertseter i halvannet års tid, men som

etter at han startet har bidratt så mye og
vært så positiv at han før jul ble utpekt
som årets frivillige ved Lambertseter frivil-
ligsentral, er Meinolf Müller (76). Årsaken
til at han ikke meldte seg før, er at han var
i full jobb fram til da. 

– Jeg er frisk og hadde en så interes-
sant jobb innenfor off-shore-bransjen at
jeg ikke så noen grunn til å pensjonere
meg tidligere, forteller den engasjerte fri-
villige, som er luftfartsingeniør og de siste
yrkesaktive årene jobbet som selvstendig
næringsdrivende.

Da det omsider var på tide å gi seg med
det, måtte han finne på noe annet
meningsfylt å gjøre. Han har alltid vært
opptatt av å hjelpe andre og var også
aktiv i lokalmiljøet da hans nå voksne barn
deltok på fritidsaktiviteter. Etter å ha
undersøkt litt rundt, var det nettopp
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En trygg arm
i hverdagen
Da Meinolf Müller ble pensjonist i 2017, lette han etter noe meningsfylt å
fylle dagene med. Etter å ha undersøkt litt endte han opp med å kontakte 

frivilligsentralen på Lambertseter. Som følgesvenn bidrar 
han til å skape trygghet for mange eldre i bydelen. 

Tekst og foto: Anette Haugen
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modellen til Lambertseter frivilligsentral,
med tur- og besøksvenner, som appellerte
mest.

En «potet»
Kai Adelsøn er veldig glad for at Meinolf
Müller kom til dem. Han skryter ikke minst
av allsidigheten hans. Han har kunnska-
pen til å reparere en PC, han har fulgt opp
en mann han var turvenn for helt til døds-
leiet, han følger eldre til lege eller tannle-
ge, henter hjelpemidler, leverer strøsand
og bidrar også med leksehjelp på skolen
og til barn med flyktningebakgrunn. 

– Når jeg selv har vært en heldiggris i
livet og har tid til overs, så er det en for-
nøyelse å kunne bruke noe av tiden på å
hjelpe andre. Jeg trives godt både som føl-
gesvenn og med å gi leksehjelp. Det er
samtidig lærerikt, for mange av de jeg

hjelper, både eldre og barn, har mye kunn-
skap. Jeg er dessuten selv immigrant til
Norge, så jeg vet litt om det å skulle til-
passe seg et nytt land, påpeker Meinolf
Müller.

Den frivillige hjelperen har selv hatt
ting å stri med i livet, men det påpeker han
at alle har – og alt må sees i et perspektiv.
Han ble født i Sør-Tyskland under krigen
og til tross for at familien var antinazister,
ble faren hans kalt ut for å kjempe samme
dag han ble født. Faren kom aldri tilbake.
Det å vokse opp i Tyskland etter krigen var
ikke så enkelt, men han var heldig og fikk
en god utdannelse. Nå synes han det er
på tide å gi noe tilbake.  

Betyr mye
Både Kai Adelsøn og Meinolf Müller under-
streker videre at det er viktig å huske på at

det som kanskje bare er en liten ting for
deg – som å hente strøsand eller følge
noen til legen – kan bety veldig mye for en
annen person. Mange er ensomme og set-
ter stor pris på når noen har litt tid til å
hjelpe med enkle ting, og ikke minst tid til
en prat. 

– Jeg opplever flere ganger at folk vil
betale for hjelpen, men vi tar ikke imot
penger. Isteden kan jeg si ja takk til å
komme inn på en kopp kaffe. Det er hygge-
lig for oss begge. Å se hvor takknemlige
folk er, er betaling nok. Dette er absolutt
det lureste jeg har funnet på. Min kone er
helt enig, hun stiller gjerne opp om hun
kan bidra med noe hun også, sier årets fri-
villige hos Lambertseter frivilligsentral.

Bistår med trygghet: Daglig leder Kai Adelsøn (t.h.) og frivillig Meinolf Müller har begge et 
stort hjerte for arbeidet som gjøres ved Lambertseter frivilligsentral. Det er fint å kunne 

arrangere kafétreff og kulturelle aktiviteter, men det å tilby én-til-én-tjenester, 
som å være følges- eller besøksvenn, mener de at enda flere burde gjøre. 
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For å skape tillit og trygghet, spesielt for de yngre, har
Oslopolitiet opprettet en egen nettpatrulje som aktivt er
til stede på Facebook, Instagram og Snapchat. Ved å
møte dem på deres egne plattformer, håper de å komme
nærmere ungdommen.

Av Anette Haugen

I begynnelsen av september 2018 hadde Oslopolitiets nye nett-
patrulje sin første dag på jobb. Seks personer jobber nå heltid
med å legge ut informasjon, gjennom tekst, bilder og videoer, på
Facebook, Instagram og Snapchat. I tillegg kan de som ønsker
chatte med dem på Messenger. Hensikten er å være tilstede på de
sosiale mediene der befolkningen ferdes.

Oslo politidistrikt er det første distriktet som etablerer en egen
nettpatrulje, men målet er at alle distriktene på sikt skal etablere
det samme. Dette er for øvrig bare ett av flere tiltak som er plan-
lagt iverksatt for å skape trygghet i det digitale rommet.
Målgruppen for den nye nettpatruljen er hovedsakelig ungdom,
men alle kan stille spørsmål.

Ønsker utvidelse
I utgangspunktet er Oslopolitiets nettpatrulje til stede alle hver-
dager mellom klokka 09.00 og 15.00. I en periode har de dess -
uten utvidet tjenesten til også å gjelde to kvelder i uka, fra klokka
21.00 til 23.00. Barn og unge er på skolen om dagen, slik at det
er lettere for dem å kommunisere om kvelden. Det langsiktige
målet er å kunne ha chattetjenesten åpen 24/7.

– Vi er opprinnelig blitt til gjennom den såkalte Oslo Sør-sat-
singen. Derfor er vi hovedsakelig til stede i Oslo Sør og bydel
Søndre Nordstrand. Der har vi også vært ute med informasjon på

noen av skolene. Får vi spørsmål fra folk som bor andre steder,
svarer vi selvfølgelig likevel, sier politioverbetjent Anne Katrin
Storsveen, faglig ansvarlig for nettpatruljen i Oslo, som er under-
lagt seksjon for kriminalitetsforebygging.

Spørsmålene de har fått inkluderer alt fra «hvordan er det å
være politi?», til spørsmål rundt straff, billeddeling, mobbing,
netthets og suicidalitet. Noen har ringt på bakgrunn av bekym-
ring for andre – og andre har tipset om mulige kriminelle hendel-
ser. Nettpatruljen drar i så fall ikke selv ut, men kontakter fore-
byggende eller vakthavende patrulje, som kan rykke ut.

Tilstedeværelse
Ved å være tilgjengelig på de unges plattformer samtidig som de
drar ut på besøk, håper nettpatruljen å skape tillit og en gjen-
kjennelseseffekt, som kan bidra til at ungdom tar kontakt når de
ser politiet i stedet for å gå vekk. Målet er å være kriminalitets -
forebyggende.

– Det finnes ungdom som har havnet i kriminelle miljøer, men
som ønsker å komme seg ut av det. Kanskje er de redde for repre-
salier om de tar synlig kontakt med oss. Via nettet kan det være
enklere. Det er mer anonymt, påpeker Anne Katrin Storsveen.

Hun tenker videre at politiet på denne måten kan skape en
trygghet for de unge ved at de forstår at de har noen voksne de
kan ta kontakt med og som de kan stole på. For å gi ytterligere
trygghet vil det derfor være viktig på sikt å bli enda mer tilgjenge-
lig på kveldstid. 

Selv om politiet fremdeles ikke har promotert nettpatruljen noe
særlig, opplever de likevel en stadig økning i følgere og spørsmål
– en økning de regner med vil fortsette.

PS: Også i Øst politidistrikt ble det på nyåret lansert en egen
nettpatrulje.

Klare for innsats: Den nye
nettpatruljen består av: 

Bak fra venstre: Alexander og
Vebjørn, Nederst fra venstre:

Oda, Anne Katrin, Mari og
Chris. (Foto: Thor-Erik Nøkland)

Politiets nye nettsatsing



Et ønske om å gjøre en innsats for
andre og være en betryggende faktor
ute i felten, er blant årsakene til at
Hedda Nordby Pedersen og Sigurd
Støverud Korbi valgte ambulansefag
på videregående. Gjennom å holde
førstehjelpskurs bidrar de til å skape
ytterligere trygghet.

Av Anette Haugen

De siste årene har flere elever fra ambu-
lansefaglinja ved Strømmen videregående
skole jevnlig holdt førstehjelpskurs for fri-
villige natteravner i Oslo sentrum. To av
disse er Hedda Nordby Pedersen (18) og
Sigurd Støverud Korbi (19). De går begge
tredje år på videregående, noe som betyr
at de i år har mye allmennfag, i tillegg til
at de har praksis én dag i uken. 

De to første årene på skolen var det
hovedvekt på fagområdene ambulanseme-
disin, grunnleggende helse og kommunika-
sjon. Når de er ferdig med det siste året
ønsker begge å ta fagbrev, før de eventu-
elt vurderer videre studier, der mulighete-
ne er mange. Det kan være en bachelor
som paramedic, sykepleierutdannelsen
eller andre helsefag.

Omsorgsyrke
På spørsmål om hvorfor de har valgt
denne studieretningen svarer først Hedda:

– På ungdomsskolen tok jeg et valgfag
som het «Innsats for andre» fordi jeg hele
tiden har vært opptatt av å jobbe med og
for mennesker. Når jeg skulle begynne på
videregående forsto jeg at det måtte bli

noe innen helse- og omsorgsfag. Jeg
ønsket litt utfordring og tenkte at ambu-
lansefag, der du møter akutt sykdom,
måtte være spennende, sier hun.

– Det var nok mye det samme for meg.
Jeg ville jobbe med mennesker og med noe
som er meningsfylt. Ikke bare med de sår-
bare sidene, men også med de fine, slik
som fødsler. Det å være en betryggende
faktor og ha en jobb som også betyr noe
for dem du møter, er viktig for meg. Jeg
kunne aldri ha sittet på et kontor, det ville
blitt for kjedelig, sier Sigurd.

Ambulansefagstudiet innebærer også
at studentene er med på en del hospite-
ring. Om de ikke alltid kan gjøre noe kon-

kret der og da for å lette sykdoms situa -
sjonen til pasientene, er det likevel mye en
hospitant kan gjøre for å skape trygghet
underveis. Hedda forklarer at de blant
annet kan bidra ved å snakke rolig, forkla-
re hva som skjer, se pasienten i øynene
etc.

Førstehjelpskurs
De to ambulansefagelevene synes også at
det å holde førstehjelpskurs for Natte -
ravnene er en fin ting på flere måter. Det
er flott å kunne gi kunnskapen du har
videre, slik at den kan komme til nytte og
skape trygghet for flere. Samtidig kreves
det naturlig nok at du kan det du snakker
om når du holder kurs, så da får de også
sjekket at de virkelig kan pensum. Det er
dessuten veldig hyggelig når kursdel -
takere takker dem og setter pris på det de
har lært. 
– Blant det vi lærer bort er egentlig det
aller viktigste at du handler. Den største
feilen folk gjør er å forholde seg passive.
Med mobiltelefonen har du hjelpen i lom-
men. Ta den opp og ring 113. Foruten
dette er de tre viktigste tingene du må
huske på; frie luftveier, pust og sirkulasjon
(blodomløp), forklarer de to studentene.

Under førstehjelpskursene de holder for
Natteravnene lærer de naturligvis bort
mye mer enn dette, for da holder de på i
tre timer. Mange har vært gjennom hjerte-
og lungeredning tidligere, men å få en
repetisjon om det er mange år siden sist,
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Omsorg i hverdagen

Omsorgsyrke: Hedda Nordby Pedersen og
Sigurd Støverud Korbi har begge et sterkt
ønske om å jobbe i et yrke der du skaper trygg-
het og kan hjelpe andre. (Foto: Anette Haugen)

Førstehjelp: Elever fra ambulanse -
faglinjen holder førstehjelpskurs 
for Natteravnene. 
(Foto: Gry-Janicke Nordby)
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Skaper
trygghet 
i fjellet

Vanskelig oppdrag: Johan Storm Munch
under fjorårets tur, der en mann hadde falt

og fått staven i magen. (Foto: privat)

For å sørge for at andre skal føle
seg trygge når de er på påsketur i
fjellet, stiller mange frivillige hvert
år opp på vakt i regi av Røde Kors
Hjelpekorps. I sine røde uniformer
er de godt synlige og hjelper skitu-
ristene både med småskader og mer
alvorlige hendelser.

Av Anette Haugen

For nøyaktig 40 år siden, i 1979, meldte
Johan Storm Munch fra Vinstra seg til
tjeneste for Røde Kors for første gang.
Han ble rekruttert da han gikk på videre-
gående skole på Vinstra, der de hadde et
veldig godt og aktivt miljø. Primært var
det snakk om fjellredningstjeneste og
sanitetsvakter. Det var artig og lærerikt å
være med.

I dag er Johan Storm Munch medlem
av Gausdal Røde Kors Hjelpekorps, i til-
legg til å være distriktets førstehjelpsan-
svarlig i Oppland Røde Kors. Av yrke er
han kirurg. Han medgir at den frivillige
innsatsen han alt i skoledagene nedla i

Røde Kors uten tvil bidro til yrkesvalget.
Han ble tidlig fascinert av førstehjelp og
den øvrige jobben i hjelpekorpset.

Synlige
Det frivillige hjelpekorpset har mange
oppgaver og kan bli kalt ut til ulike opp-
drag hele året. Om sommeren kan det
gjelde søk i vann, de kan bli tilkalt for å
søke etter eldre som er savnet fra et
sykehjem eller om folk har gått seg vill i
fjellet. Heldigvis har de ikke vært utkalt
til så mange snøskred i distriktet, men
det har skjedd. Påsken er høysesong for
de frivillige.

– I Gausdal er vi utplassert to steder
hele påskeuken. Det er i alpinbakken i
Skei og i turløypene på Værskei. Vi er tre-
fire på hvert sted og prøver å skape
trygghet, blant annet ved å være godt
synlige i våre røde uniformer. Vi jobber
tett med skipatruljen og tar oss av alt fra
mindre sår- og kuttskader, vridninger og
overbelastninger, til fall og mer alvorlige
skader der vi blir tilkalt ut i turløypene
eller alpinbakken, forteller Johan Storm
Munch.

Også i romjula og en rekke helger,

spesielt mot slutten av vinteren, er
Gausdal Røde Kors Hjelpekorps på plass i
fjellet. De fleste de møter er svært takk -
nemlig for jobben de gjør og tryggheten
de skaper. En sjelden gang opplever de
at noen slår etter dem med en stav når
de kjører forbi med snøscooter for å bistå
skadede, men heldigvis skjer ikke det så
ofte.

Stygg skade
En av de mer alvorlige hendelsene Johan
Storm Munch har opplevd på vakt i fjel-
let, skjedde i påsken i fjor. Han var sta-
sjonert i alpinbakken da de fikk melding
om en turgåer som hadde falt og skadet
seg. De var to som rykket ut og fant man-
nen. Bare det å lokalisere den skadede
kan noen ganger være krevende.

– Det var en eldre mann som hadde
falt og fått skistaven i magen. Han hadde
store smerter og ble støttet opp av per-
sonen han gikk sammen med. Vi hadde
med pulk, men vurderte skaden til å være
såpass alvorlig at mannen hadde behov
for akutt kirurgisk hjelp. Vi ringte derfor
AMK. Det er de som tar avgjørelsen, men
de var enige i at det var så alvorlig at de
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sendte et ambulansehelikopter, forkla-
rer den erfarne hjelpekorpsarbeideren.

De fant et sted helikopteret kunne
lande, samtidig som de skjermet pasi-
enten og sørget for at han ikke ble
ytterligere nedkjølt og hadde minst
mulig smerter. Det er ikke alltid de får
vite hvordan det går med folk de hjel-
per i etterkant, men i regi av sin jobb,
kunne Johan Storm Munch besøke
mannen på sykehuset dagen etter og
konstatere at det gikk bra med ham.

Meningsfylt
På spørsmål om hvorfor han nesten
hver påske og ofte også ellers i året
stiller opp frivillig, uten lønn for å hjel-
pe andre, svarer Johan Storm Munch at
han synes dette er en meningsfylt
måte å bruke fritiden på. Det er fin
måte og bidra på i samfunnet – og så
treffer de på så mange hyggelig og
takknemlige mennesker mens de er der
ute i fjellet eller andre steder. 

Røde Kors 
sitt arbeide
Røde Kors baserer seg på frivillig
engasjement som organiseres for å
nå raskt og effektivt ut til mennes-
ker som trenger hjelp. De har lokal-
foreninger over hele Norge, samti-
dig som organisasjonen er en ver-
densomspennende bevegelse med et
nettverk av frivillige hjelpere.

Røde Kors sin grunntanke er «å avdekke,
hindre og lindre nød og lidelse». I Norge
har de omkring 600 ansatte og rundt 50
000 frivillige. Det er vanskelig å anslå
eksakt hvor mange som mottar hjelp 
fra Røde Kors i og med at de jobber både 
i akutte situasjoner og i langvarige 
prosjekter. De forteller imidlertid at det
internasjonale røde kors og røde halv -
måne-forbundet (IFRC) er verdens største
humanitære nettverk, som når 150 
millioner i 190 nasjonalforeninger. 
Ifølge IFRC har Røde Kors-bevegelsen 
mer enn 17 millioner frivillige.

Fint å hjelpe: Det frivillige arbeidet i Røde Kors
bidro til ar Johan Storm Munch valgte å bli
kirurg. (Foto: privat)

Røde Kors bidrar til å skape trygghet
både i og utenfor Norge, blant annet
gjennom:

� Nødhjelp og katastrofer:
Røde Kors har en lang og sterk tradisjon på å svare 
hurtig ved ulike kriser og katastrofer der det er behov 
for helsehjelp verden over.

� Landene de arbeider i:
Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt ¨
jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale 
Røde Kors/Røde Halvmåne-søsterforeninger.

� Søk og redning:
Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover 
patruljering i påskefjellet. Hvert år hjelper Røde Kors 
over 1000 mennesker som har gått seg bort eller 
skadet seg på tur.

� Beredskap:
Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. De er 
til stede i lokalsamfunn over hele landet – før, under 
og etter en krise. Personlig beredskap handler om 
å redusere egen sårbarhet.

� Flyktninger og innvandrere:
De har en unik rolle som humanitær aktør på 
migrasjonsfeltet, både i Norge og verden over.

� Oppsporing:
Røde Kors arbeider for å gjenopprette kontakten 
mellom mennesker som har mistet hverandre i krig og
konflikt. Det finnes ellers regler i krig, og Røde Kors-
bevegelsen er tuftet på disse.

� Barn og unge:
Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn 
og unge.

� Fellesskap og inkludering:
Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet 
og inkludere flere i fellesskapet.

� Langsiktig utviklingsarbeid:
Primærhelse, sosial inkludering og forebygging av 
katastrofer er kjerneområdene i Røde Kors sitt 
langsiktige engasjement i utlandet.

Kilde: rodekors.no



Natteravnenes mål er ved synlig til-
stedeværelse å skape trygghet for
både unge og voksne som ferdes i
nærmiljøet og i bysentrum. En fredag
i året, før jul, tar Natteravnene i Oslo
sentrum det ytterligere et steg, ved å
tilby jenter trygg og gratis transport
hjem fra byen. 

Tekst og foto: Anette Haugen

«Dette var virkelig omsorgsfullt», sa Ida
fra Oslo Vest, da hun ble tilbudt gratis jen-

tetaxi hjem fra byen en fredagskveld i før-
julstida. «Så hyggelig, en fin tanke», var

Amalie fra Sofienberg sin kommentar, før
hun satte seg inn i en av jentetaxiene for å
bli kjørt trygt hjem. 

Disse var bare to av flere takknemlige
jenter som kom seg både trygt og gratis
hjem fra Oslo sentrum en travel fredags-
kveld i julebordsesongen. Å tilby gratis
jentetaxi en fredag ved inngangen av
desember har blitt en tradisjon for Natte -
ravnene i Oslo sentrum. Det er en av deres
faste samarbeidspartnere, Hafslund, som
bidrar til at dette er mulig å få til. Det er
nemlig de som stiller med både biler og
sjåfører.

Fint å hjelpe
I år stilte Hafslund med tre elbiler og seks
sjåfører. Denne gangen var alle sjåførene
kvinner, men tidligere har det vært både
menn og kvinner som har stilt frivillig opp
for å bidra med å gi noe tilbake i den trav-
le førjulstida. 

Alle de seks som stilte denne gang kom
fra Hafslund Nett. Blant de fire bidrags -
yterne Gatelangs snakket med var Arnhild
Kveli og Sofie Bø Susaas med for første
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Trygt hjem for en 50-lapp
Noen steder har også taxinæringen tatt ekstra ansvar for å sørge for at
ungdom kommer seg trygt hjem fra byen for en rimelig penge. Det gjelder
blant annet i Harstad og på Hedmark. 

For kun en 50-lapp har ungdom kunnet bestille taxi hjem fra byen. I Hedmark er rik-
tig nok prisen i det siste vært økt til 69 kroner, men det er likevel en ordning mange
setter stor pris på. 

I nord er det Troms Fylkeskommune, ved Trafikksikkerhetsutvalget i Troms (TFTU),
som tilbyr trafikksikkerhetstiltaket «Trygt hjem for en 50-lapp». Det er videre
Harstad Taxisentral som er utførende leverandør av tilbudet. Det er tenkt litt som en
erstatning for manglende nattbuss og et tilbud ved ulike type arrangementer, forkla-
rer de og presiserer:

«Tiltaket er rettet mot ungdom mellom 15 og 24 år og gjelder i skoleåret, samt
natt til 1. og 17. mai. Det kan også søkes om transporttilbud ved ulike arrangemen-
ter. Tilbudet er godt mottatt og tilbakemeldingen er positive. Harstad Taxi har brukt
mye ressurser på å markedsføre denne og andre tjenester i sosiale medier – og
håper å kunne nå ut til ungdom på deres arenaer. Etterspørselen er stigende, men
kunne vært større ved ulike arrangementer.»

Trygt
hjem 
fra

byen

Hyggelig: Ida syntes det var veldig 
omsorgsfullt å bli tilbudt gratis jentetaxi hjem. 
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gang, mens Kristine Mamen Antonsen  og
Anne Marte Lægreid var med for andre
gang. De to øvrige var akkurat da ute på
tur for å kjøre en takknemlig kvinne hjem.

– Det er veldig hyggelig og viktig å
bidra med noe slikt som dette. Det er et fint
tiltak av Hafslund og Natteravnene å sørge
for å få jenter trygt hjem fra byen. Å bidra
som ambassadører for dette, gjør vi derfor
gjerne, fastslo de fire kvinnene.

Én av dem kunne fortelle at hun selv en
gang hadde fått tilbud om å bli kjørt hjem
av to bussjåfører som var ferdig med ruten
sin. De så at hun gikk alene langs gaten på
en mørk og litt kjip kveld, og ville sørge for
at hun kom seg trygt hjem. At folk man ikke
kjenner viser slik omsorg og gjør noe for at
andre skal føle seg trygge, er fantastisk.

Bra konsept
Ingen av de fire kvinnene hadde selv gått
natteravn, men de hadde likevel klare
meninger om konseptet. Alle mente at det
var en fin ordning og at det helt klart er et
konsept som bidrar til å skape trygghet i
samfunnet. 

– Selv om du kanskje ikke trenger kon-
kret hjelp, er det trygt og godt å se en nat-
teravngruppe komme vandrende eller å
møte dem når de står på stand og tilbyr
kaffe i byen. Om man trenger noen å snak-
ke med, er det nok også en ganske lav ter-
skel for å gå bort til Natteravnene, mente
de fire kvinnene. 

Når det gjaldt selve jentetaxikjøringen
syntes de også det var fint at de kunne
bidra med å kjøre jenter eller kvinner i alle
aldre hjem fra byen. Da to av dem deltok
året før hadde de yngste vært 16-17 år,
mens de også hadde kjørt godt voksne
mødre hjem. 

Over: Fin tanke: Amalie takket gladelig ja til trygg skyss hjem og synes det var en fin tanke. 

Under Fint å bidra: Arnhild Kveli, Sofie Bø Susaas, Kristine Mamen Antonsen og Anne Marte Lægreid fra
Hafslund Nett stilte opp for å kjøre andre jenter hjem fra byen. 

Varme: I tillegg til å tilby 
gratis jentetaxi hjem, 
var Natteravnene på 
plass med stand og 
utdeling av kaffe eller te til 
de som stoppet opp for en liten prat. 



«Natteravnene var der da det ikke 
skjedde. Å være natteravn handler

om alt som ikke skjer. Slagsmålet som
ikke begynner. Voldtekten som ikke fin-
ner 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 pre-
sentert 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 selvsten-
dig 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 politikam-
mer. I 1991 ble prosjektet omdan-
net til en selvstendig organisasjon.
På samme tid ble det startet opp
natteravngrupper i andre norske
byer.

Hva er Natteravnene?
Det er en frivillig organisasjon der
voksne, edru mennesker i organi-
sert 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.

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 frivillig-
sentraler – og det finnes grupper
over hele landet.

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

Tre til fem
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 van-
dring. I løpet av kvelden har gruppene

Utstyr
Alle vandrere har på seg lett gjen-
kjennelige gule refleksvester eller 
jakker med natteravnlogo. De er i 
tillegg utstyrt med førstehjelpsutstyr
og mobiltelefon.

Er du en natteravn? 
Test deg selv:

Ja Nei
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? � �

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

Natteravnene   
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Starte en gruppe?
Ønsker du å starte opp en natte -
ravngruppe der du bor, så 

kontakt natteravnkontoret på tele-
fon 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. 

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

Griper ikke inn
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.

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 samvit-
tighet. 

Gratis mosjon
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

Gatelangs kommer ut fire ganger i
året. 
Foruten å skrive om hva som rører seg
rundt omkring gatelangs der Natte -
ravnene er til stede, tar vi opp viktige
temaer, som diskriminering, ungdom og
fritid, foreldrerollen, ildsjeler, frivillighets-
Norge med mer.

Vil du ha bladet rett hjem i postkassa
– helt gratis? 

Send en mail til 
gatelangs@natteravnene.no 
skriv «Nytt abonnement» i emnefeltet
og adressen din i mailen, så kommer
bladet hjem til deg fire ganger i året.

Eller du kan fylle ut slippen til høyre og
sende i posten.

e i et Fugleperspektiv
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Natteravnskolen

JA, jeg vil ha et gratis 
abonnement på Gatelangs!

Navn: ..........................................

Adresse: ......................................

...................................................

Postnr/-sted: ...............................

Til:

Natteravnene Oslo
Storgata 28 B
0184 OSLO

Vil du ha
Gatelangs i
postkassa?
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Vafler i
Spikersuppa

En kald kveld i november stilte
Natteravnene opp med vafler og
varm kaffe i Spikersuppa.

Det var god stemning da Natteravnene
stilte opp i Spikersuppa med natteravn -
bilen og serverte varm kaffe og vafler til
både unge og eldre på en ganske iskald
novemberkveld. Mange takknemlige folk,
som allerede var i julebordstemning satte
stor pris på vaffelserveringen.

I tillegg til stuntet med vaffelservering
fra natteravnbilen var det to gående grup-
per og en bil ute i sentrum for å trygge
Oslonatta denne kvelden. Gruppene holdt
på til klokka 03.30, med en enkel pause,
der de kunne kose seg med sponset pizza
på Egons på Karl Johan.

Natteravnene i Oslo sentrum arran-
gerte på ny en kveld med gratis jen-
tetaxi sammen med sin samarbeids-
partner Hafslund. Nå har de signert
ny kontrakt.

Den 30. november stilte seks medarbeidere
fra Hafslund Nett frivillig opp for å bidra
til at kvinner skulle komme seg trygt hjem 
fra byen. De stilte også med tre elbiler.
Kort tid før hadde Natteravnene i Oslo
sentrum signert en ny kontrakt med
Hafslund, som medfører at samarbeidet de
har hatt de siste årene fortsetter. 

Generalsekretær i Natteravnene, Lars
Norbom, setter stor pris på at dette sam-
arbeidet vil fortsette. Kommunikasjonssjef
i Hafslund Nett, Morten Schau, svarer føl-
gende på spørsmål om hvorfor de har
valgt Natteravnene som samarbeidspart-
ner:

– Hafslund Nett ønsker å ta del i et
samfunnsansvar. Natteravnene er en ide-
ell organisasjon, som de fleste har et for-
hold til og som gjør en unik jobb.

Natteravnene bidrar til en tryggere hver-
dag for små og store og det er flott å være
med å bidra i dette arbeidet.

Om hvordan de ansatte trekkes inn i
samarbeidet, nevner han først og fremst
«Jentetaxien», der ansatte stiller opp som

frivillige sjåfører. I tillegg har Natte -
ravnene hvert år en stand i kantina deres,
der de arrangerer quiz. Gjennom quiz’en
må de ansatte svare på spørsmål om
Natteravnene og dermed sette seg inn i
Natteravnenes arbeid.

Den 5. desember var det FNs interna-
sjonale dag for frivillighet. Natte -
ravnene markerte dagen ved å invi-
tere sine frivillige til åpent hus, med
ettermiddagskaffe og bløtkake. 

I tillegg til kaffe, kake og en god prat,
kunne de som tok turen innom natteravn-
kontoret lytte til SaLTo-koordinator i Oslo
sentrum, Nano Mensah, som var invitert
for å fortelle litt om Utekontaktens virk-
somhet. 

Utekontakten gjør mye for de unge, noe
som inkluderer feltarbeid, oppfølging, et
hasjavvenningsprogram, likemannsarbei-
de, psykologtjeneste, musikkterapi og å
tilby ungdom sommerjobb, der flere etter
hvert kommer i fast arbeid. Målgruppen er
unge opp til 23 år.

Frivilligh  

Frivillige: Arnhild Kveli, Sofie Bø Susaas, Kristine Mamen Antonsen og Anne Marte Lægreid fra Hafslund
Nett stilte alle opp frivillig som sjåfører for jentetaxiprosjektet.

Fortsetter
samarbeidet

Kos: Natteravnene sto for vaffelservering i Oslo
sentrum. (Foto: Natteravnene)
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Nærmiljøsamling

Tradisjonen tro ble det holdt nærmiljøsamling ved natteravnkon-
toret i november, der alle de ulike natteravngruppene i Oslo og
Akershus var invitert.

Denne gang var det med deltakere fra sju ulike natteravngrupper, i tillegg
til at SaLTo-koordinator i Ullern bydel stilte opp. På dagsorden sto blant
annet informasjon om den nye natteravnbrosjyren, re-rekruttering, kurs
og den internasjonale frivillighetsdagen. 

Deretter var det tid for en runde der både SaLTo-koordinatoren og
representanter fra de ulike gruppene fortalte litt om deres aktiviteter. Som
vanlig gikk praten rundt bordet lett, med enighet om at dialog er viktig og
at alle grupper har noe å lære av hverandre.

God innsats: Igjen ble det arrangert nærmiljøsamling for å utveksle erfaringer. 
(Foto: Anette Haugen)

Ny bil: Balder har erstattet bobilen i Natteravnenes bilstall. 
(Foto: Anette Haugen)

Ny natteravnbil
Balder er Natteravnene i Oslo sentrums nye 
natteravnbil.

Natteravnene i Oslo sentrum har dessverre vært nødt
til å selge den populære bobilen på grunn av manglen-
de mulighet for parkering når den ikke er i bruk. Den er
blitt erstattet av Balder, som vil bli å finne blant annet
ved kaffeutdeling i Spikersuppa når Natteravnene er på
vandring i helgene.

SaLTo-samarbeidet, som står for «sam-
men gjør vi Oslo tryggere», inkluderer
mange innsatsområder. Det går på alt fra
å sikre en trygg og inkluderende skole til å
forebygge og hjelpe ungdom som er i en
utsatt posisjon for å havne i et rusmiljø. 

Nano Mensah trakk også fram hvor vik-
tig Natteravnenes jobb er for SaLTo-sam-
arbeidet. Alle natteravner gjør en stor inn-
sats i arbeidet med å trygge hverdagen til
de unge både i nærmiljøet og i bykjernen.

Stor jobb: Natteravnene markerte den 
internasjonale frivillighetsdagen ved å invitere sine

frivillige til kakefest med et lite foredrag. 
(Foto: Anette Haugen)

hetens dag
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Forskning

Ikke helt overraskende, utfra det
man så av tallene fra 2016 og første
halvdel av 2017, viser SaLTos års-
rapport, basert på tall fra 2017, at
barne- og ungdomskriminaliteten i
Oslo har økt noe. Under følger sam-
mendraget fra rapporten.

Hvert av de siste åtte årene har minst 97 %
av barn og unge i aldersgruppen 10-17 år
i Oslo ikke blitt registrert med kriminalitet.
De aller fleste barn og unge i Oslo er lov-
lydige, også målt for mindre aldersgrup-
per og i mindre deler av byen. På tross av
dette har nivået i den registrerte kriminali-
teten blant barn og unge i Oslo økt klart
siden 2015, etter mange års nedgang. I
aldersgruppen 10-17 år ble 1483 perso-
ner registrert med 2795 straffbare forhold
i 2017. For aldersgruppen 18-22 år er
registreringen av kriminalitet stabil siste
tre år. 

Økningen i kriminalitet under 18 år økte
likevel ikke så mye når vi ser bort fra
butikktyveri og narkotikalovbrudd, lov-
brudd hvor vi vet at registreringen i stor
grad styres av strategier og fokusområder
til vektere og politi. Samtidig er det noen
momenter vi er bekymret for. 

Flere gjengangere 
Som året før var det også i 2017 en økning
i antall gjengangere både i aldersgruppen
under og over 18 år. Det var også økning i
ungdom som er gjengangere over flere år.
Gjengangerne sto for en stor del av de
straffbare forholdene i aldersgruppene, og
blir ofte registrert fra de er svært unge.

For unge gjengangere under 18 år økte

antallet til 151 personer som til sammen
sto for 1046 straffbare forhold i 2017.
Etter rekordlavt nivå i 2015 har kriminali-
teten unge gjengangere under 18 år sto
for nesten doblet seg. I SaLTo-samarbei-
dets historie må vi tilbake til 2007 for å
finne høyere nivå både på antall personer
og antall forhold. Unge gjengangere var i
2017 involvert i to tredjedeler av anmel-
delsene der det var flere gjerningsperso-
ner registrert.

I aldersgruppen 18-22 år sto gjengang-
ere bak halvparten av de straffbare for-
holdene aldersgruppen sto for. Selv om
totalregistreringen har vært stabil i tre år,
har andelen kriminalitet gjengangere
registreres for økt. 83 personer i denne
aldersgruppen hadde 10 straffbare for-
hold eller mer, og disse sto for 25 % av de
straffbare forholdene i aldersgruppen i
2017. Dersom vi i større grad lykkes med å
jobbe målrettet med unge med gjentatt
kriminalitet på et tidligere tidspunkt, vil
det påvirke helheten i stor grad. 

Økning i fysisk vold, 
massevold og lovbrudd 
mot politiet�
Det var en økning i registrert fysisk vold
blant barn og unge i 2017. Vi må tilbake
til 2007 for å finne en lignende høy regis-
trering. En av faktorene som bidro til
økningen, var antall anmeldelser der flere
gjerningspersoner er involvert. Registre -
ringen for fysisk vold i skolen har også
økt, men her er det muligens også en
avdekking av mørketall og ikke en så stor
reell økning.

Økningen i fysisk vold og massevold
kan kobles sammen med en voldstrend på
internett og bruk av sosiale medier. Noen
av voldssakene blir filmet av de unge og
legges ut på internett, og sosiale medier
bidrar til at mange kan være involvert når
det avtales en slåsskamp. 

Unge gjengangere er involvert i mye
vold, og var registrert i mange av voldsan-
meldelsene med flere gjerningspersoner.
Det var også en økning i antall lovbrudd
der offentlig tjenestemann ble utsatt for

Om SaLTo
SaLTo står for «sammen lager vi et trygt
Oslo» og er samarbeidsmodellen til Oslo 
kommune og Oslo politidistrikt for å 
forebygge kriminalitet og rusmisbruk 
blant barn og unge. SaLTo ble etablert i
2006.

SaLTo skal bidra med:

� å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
� å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
� å forebygge hatkriminalitet og voldelig 

ekstremisme blant barn, unge og voksne       
� koordinering og samordning

SaLTos rapport basert på data fra 2017:

Barne- og ungdomsk   



21www.natteravnene.no Gatelangs - 1-2019

Forskning

vold, trusler, hindring eller forulemping.
Det store flertall av disse lovbruddene i
2017 skjedde mot politi og det var unge
gjengangere involvert i mange av anmel-
delsene. 

Kontrollaspektet 
Når vi ser nærmere på butikktyveri og nar-
kotikalovbrudd finner vi at instansene som
avdekker disse har ulike satsningsområder
og strategier. Et økt antall anmeldelser
kan være positivt da flere forhold avdek-
kes, men registreringene kan gi inntrykk av
at den faktiske kriminaliteten øker uten at
det trenger å være tilfelle.

Unge jenter har de senere årene knapt
blitt registrert med narkotikaforhold.
Samtidig vet vi at unge jenter bruker og er
i befatning med narkotika. I 2017 økte
antall narkotikalovbrudd for guttene, spe-
sielt i de områder der politiet har hatt eks-
tra innsatser. For butikktyveri var det en
stor økning for unge jenter, men økningen
skjedde ikke for unge gutter eller i alders-
gruppen 18-22 år. Politiblikket og andre

kontrollørers blikk gjenspeiler seg i politi-
ets registre. 

Ran og utpressing 
Selv om totaltallet for ran og utpressing i
Oslo var lavt i 2017, steg antall straffbare
forhold i aldersgruppen 10-17 år. I alders-
gruppen 18-22 år var antall straffbare
forhold på det laveste for hele perioden
2005-2017. For de under 18 år steg antall
forhold i Majorstua krets, og det var i
hovedsak gutter i alderen 15-17 år fra
østkanten av Oslo som ble registrert. 

Bedrageri 
For bedrageri har både anmeldelser og
straffbare forhold i aldersgruppen 10-17
år steget de siste to årene. Bedrageri i
aldersgruppen 18-22 år varierer. 

Seksuallovbrudd 
For seksuallovbrudd har det skjedd en
økning i registreringen de siste tre årene,
både totalt og for aldersgruppen 10-17
år. Her skjedde det en økning samtidig

med innføring av ny straffelov, men vi kan
ikke se den direkte påvirkningen loven har
gjort. Det var samtidig en økning i anmel-
delser med flere gjerningspersoner under
18 år involvert. Den teknologiske utvikling-
en i etterforskningen og ungdommers bruk
av sosiale medier antas å ha en virkning
på økningen. 

Straffereaksjoner 
For narkotika og fysisk vold ble en stor
andel av økningen i straffbare forhold i
2017 avgjort med henleggelse på bevisets
stilling. Påtaleunnlatelser med særvilkår,
som kan gi unge motivasjon til endring,
brukes i liten grad. Konfliktråd, ungdoms-
oppfølging og ungdomsstraff ble også
svært lite brukt som reaksjon i de under-
søkte lovbruddene. 

En undersøkelse av gjentatte gjengang-
ere viser flere eksempler på at disse kan
ha en lang lovbryterkarriere før de får en
annen reaksjon enn henleggelse eller
påtaleunnlatelse uten vilkår. Noen har
begynt med kriminalitet lenge før fylte 15
år, men har passert 18 år uten at de har
fått en reaksjon med innhold. 

Tilstedeværelse i lokalmiljøene 
Politiet i Oslo har endret struktur etter
Nærpolitireformen. De forebyggende og
operative patruljene befinner seg oftere i
områder hvor de i mindre grad er kjent
med beboerne og området. Dette påvirker
dialogen og kontrollaktiviteten, og kan ha
negativ effekt på kriminalitetsutviklingen. 

Økte sosioøkonomiske forskjeller 
Statistisk sentralbyrå melder om økte
sosioøkonomiske forskjeller i Oslo, noe
som kan skape grobunn for konflikter og
kriminalitet. Det registreres mer kriminali-
tet med gjerningssted i bydelene øst i Oslo
enn i vestlige bydeler. Samtidig ser vi at
ungdom fra øst står bak en klar økning av
ran i vest. Mange av de gjentatte gjen-
gangerne kommer fra fattige familier i små
leiligheter, og de oppholder seg derfor i
større grad ute i det offentlige rom. Dette
betyr ikke at det ikke begås kriminalitet på
vestkanten. Større boliger gjør det mindre
nødvendig å bruke det offentlige rom, og
lovbrudd blir sjeldnere avdekket. 

PS: Hele rapporten finnes på nettet, på lenken: 
https://bit.ly/2S8n8jG

Kilde: Årsmelding 2017 er utarbeidet av 
SaLTo-sekretariatet v/redaktør Ove Kristofersen

      

  kriminaliteten i Oslo



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

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: 

Natteravneffekter

Refleksvest Ryggsekk Kulepenner

Bærenett Midjetaske til førstehjelpsutstyr Rapportblokk

Ansiktsmaske Lommelykt
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Natteravneffekter

Natteravnenes 
VIPPS nummer

73962
Send sms 
977482518 
til 2020

Støtt oss med 
ditt bidrag 

i dag!
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Intervju med en natteravn

Første gang Thomas Evensen gikk natteravn var for rundt
20 år siden i Fauske. De siste par årene har han gått
jevnlig i Oslo sentrum, gjerne hver annen helg om han får
det til. Han trives godt med frivillig arbeid, både med det
sosiale og det å gjøre noe samfunnsnyttig.

Tekst og foto: Anette Haugen

Thomas Evensen (39) er født i Oslo, oppvokst litt ulike steder i
Nordland og bor nå i Aurskog i Akershus. Første gang han meldte
seg som natteravn var i Fauske rundt 1997/98. Han hadde
begynt som frivillig i Røde Kors i 1995 og trivdes kjempegodt med
det. 

– Akkurat hva som gjorde at jeg begynte å gå natteravn den
første gangen, husker jeg ikke. Men jeg trivdes med å være frivillig
i Røde Kors og tenkte at det å gå natteravn var et fint alternativ
til å gå ut på byen i helgene. Det er jo greit å kunne gjøre noe
samfunnsnyttig og en god følelse å kunne gi noe tilbake, sier
han.

Et opphold
Etter at Thomas Evensen både hadde vært med i startfasen av
Røde Kors’ vandringsgruppe i Brønnøysund og hadde gått natte-
ravn en tid i Fauske, dro han i 1998/99 i militæret i Hønefoss på
Ringerike. I den perioden var han innom og gikk natteravn i Oslo
sentrum noen ganger. Deretter flyttet han nordover igjen – og tok
en pause fra natteravningen i noen år. 

Etter at han flyttet til Aurskog i Akershus i 2015, har han imid-
lertid startet opp igjen. Han har en sønn på to år han har omsorg
for hver annen helg, men de øvrige helgene stiller han gjerne opp
både fredag og lørdag. Ofte er han også vandringsansvarlig når
han er med ut.

– I tillegg til at det er fint å gjøre noe samfunnsnyttig er det
også veldig sosialt å gå natteravn. Blant gjengen i Oslo er det
ofte slik at vi avtaler fra helg til helg når vi skal gå. Da blir du
godt kjent. Det gir også en fin trygghet, fordi du kjenner ganske
godt til hvordan de andre vil reagere i ulike situasjoner, sier den
ivrige natteravnen.

Dedikert 
Selv om vandringen i Oslo sentrum offisielt er fra klokka 22.00 til
cirka 03.30, hender det at de som kan holder på helt til byen er
mer eller mindre tom. Det betyr at de helgene Thomas Evensen
stiller som natteravn, da dedikerer han hele helgen til det frivilli-
ge arbeidet.

Natteravning er heller ikke det eneste frivillige arbeidet han
gjør. Han er fortsatt med i Røde Kors og har også flere ganger
stilt som frivillig for Tertitten museumsbane i Sørumsand. Siden
han ikke hadde sønnen sin på julaften i år, meldte han seg dess -
uten som frivillig for Alternativ jul i Oslo sentrum. 

– Jeg trives som sagt med dette. I tillegg til det sosiale er det
jo veldig viktig og nyttig at noen stiller opp og er med på å trygge
både Oslo sentrum og nærmiljøet. Vi er ikke der for å vokte over
ungdommen og andre som trenger hjelp, men for å sørge for at
de har det trygt og har noen å snakke med om de skulle trenge
det, påpeker han.

Redde liv
At miljøet i Oslo har blitt litt tøffere den siste tiden er også noe
Thomas Evensen og hans natteravnkolleger har lagt merke til. I
og med at de aldri går inn i saker, føler de seg fremdeles trygge.
Mye av oppgaven består i å geleide overstadig berusede folk i
retning hjem eller å besvare spørsmål de måtte ha. En gang var
han muligens med på å redde et liv.

– Jeg vet ikke om han overlevde, men jeg var med på å gi hjer-
tekompresjoner til en som hadde fått i seg sterke narkotiske stof-
fer. Vi hjalp så godt vi kunne til ambulansen kom og tok over. Jeg
håper det gikk bra med ham, kommenterer den mangeårige natte-
ravnen.

Trives med frivillig arbeid

Ivrig natteravn: Thomas Evensen går 
gjerne natteravn hver annen helg i Oslo

sentrum. Ofte er han vandringsansvarlig
når han er ute med gruppen.
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Portrett av en gruppe

Lærerikt: Foreldre ved Flåtestad skole
lærte mye av sin første natteravning.

(Foto: privat)
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Portrett av en gruppe

I Oppegård har det tidligere vært
natteravngrupper ved alle kommu-
nens fire ungdomsskoler. Utekon -
takten har vært koordinator, i nært
samarbeid med flere ulike ildsjeler.
Nå er de i gang med å involvere FAU
ved skolene, for å sikre kontinuitet.

Tekst og foto: Anette Haugen

I Oppegård kommune utenfor Oslo har det
vært tradisjon for å gå natteravn i mange
år. Utekontakten har vært involvert, men
ellers har mye av initiativet vært basert på
frivillige ildsjeler ved hver av de fire ung-
domsskolene, Flåtestad, Hellerasten,
Fløysbonn og Ingieråsen.

De ulike skolene har hatt ulike van-
dringsdager og steder, uten at det har
vært noe større samarbeid. Natteravn -
ordningen har heller ikke vært knyttet opp
mot FAU ved de ulike skolene, slik at konti-
nuiteten har vært avhengig av enkelte ild-
sjeler. Når disse etter hvert har gitt seg, er
det ikke alltid det har stått andre parat til
å overta.

Mer struktur
Nå ønsker imidlertid Utekontakten i kom-
munen – som alltid har vært veldig posi-
tivt innstilt til natteravnordningen – i sam-
arbeid med natteravnkontoret i Oslo sen-
trum, å involvere skolenes FAUer for å
sikre en kontinuitet.

– Til nå har natteravnordningen i
Oppegård vært veldig avhengig av enkelte
ildsjeler. Når disse ikke lenger har hatt
barn på ungdomstrinnet, har ordningen i
flere tilfeller stoppet opp helt til en ny ild-
sjel har tatt over, sier Gry-Janicke Nordby,
frivillighetskoordinator for Natteravnene i
Oslo sentrum, med ansvar for nærmiljø-
gruppene i Oslo og Akershus.

Gry-Janicke, som selv bor på Kolbotn,
har barn ved Ingieråsen skole og sitter i
FAU der, vil nå med den nye ordningen bli
en slags natteravnkoordinator for alle de
fire skolene i kommunen. I tillegg til å hjel-
pe skolenes FAUer med å organisere natte-
ravnordningen, skal hun og natteravnkon-
toret også bidra med å motivere foreldre-
ne.

Høstmøte
– Arbeidet startet med at Utekontakten i
Oppegård, ved leder Gregory Gurvich, invi-
terte til et møte i høst, der noen FAU-repre-
sentanter fra hver av skolene var til stede.
Der gikk vi gjennom hvordan det var
ønskelig å organisere det hele, forteller
Gry-Janicke.

I ettertid av dette møtet har Utekon -
takten og natteravnkoordinatoren blant
annet bidratt til at det er satt opp van-
dringslister for hvilke helger man skal gå
natteravn ved Ingieråsen skole denne
våren. Utekontakten har informert om hvil-
ke helger behovet sannsynligvis er størst
og det er også tatt hensyn til langhelger
og inneklemte fridager.

FAU-representantene i de ulike klassene
har så fått tildelt hver sine helger, der de
skal sette opp lister for hvem som skal gå.
Får man tildelt en helg det ikke passer, er
det naturligvis mulig å bytte med andre.
Alt er godkjent av rektor og skoleledelsen,
som samtidig bidrar med å sende ut infor-
masjon til foreldrene. 

Utekontakten vil for øvrig fortsette å
koordinere og bidra til at natteravner som
ønsker å gå, men som ikke er knyttet opp
mot skolene, også kan delta i ordningen.

Informasjonsmøte
Ved en av de andre skolene i kommunen,
Flåtestad, var de ute på en enkelt van-
dring allerede i høst for å sondere terreng-
et litt. De bestemte samtidig å holde et
informasjonsmøte for alle foreldrene i
januar, i sammenheng med FAUs årsmøte.
Dette møtet ble holdt 14. januar.

På agendaen sto blant annet informa-
sjon fra politiets forebyggende avdeling
ved Øst politidistrikt og Utekontakten i
Oppegård. Tema var trender i ungdomsmil-
jøet – inkludert sosiale medier, rus, bee-
fing med mer – og hva foreldre kan bidra
med. I tillegg informerte Gry Janicke
Nordby om natteravnordningen generelt,
hva som forventes av foreldrene, den sosi-
ale delen ved ordningen og hvordan de
har satt opp vaktlister etc. ved Ingieråsen
skolen. 

Videre fortalte Tone Sørvik, initiativta-
ger ved Flåtestad og engasjert tenårings-
mor til to elever ved skolen, litt om høst-
vandringen de hadde vært på, der de tok
både buss og tog og gjorde seg litt kjent
med hvor ungdommen ferdes. Hun fortalte
også om de konkrete planene for natterav-
ningen videre. 

Ny giv i Oppegård

Trender: Helga og Andreas fra forebyggende avdeling i Øst politidistrikt fortalte om trender i ungdomsmil-
jøene og hva foreldre kan bidra med. Utekontakten i Oppegård, ved leder Gregory Gurvich (t.h.), bidro med
det samme.
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Portrett av en gruppe

Oppstart var satt til 1. mars, første
helg etter vinterferien, der det var bestemt
at foreldre i 10. klasse skulle ha ansvar
for vandringen om våren og foreldre til 9.
klasseelever skulle ha ansvar for van-
dringen om høsten. De gledet seg til å
komme i gang og anbefalte alle å melde
seg inn i gruppen de har opprettet på
Facebook.

Litt om trender
Under politiets del av møtet fortalte de to
representantene, Helga og Andreas, litt
om hvordan de jobber og om samarbeidet
med skolene. Et viktig punkt under hvilke
trender de ser i ungdomsmiljøene i dag,
var også hva foreldre kan gjøre både for å
oppdage og hjelpe barna om de begynner
å bruke rusmidler eller om de får proble-
mer på sosiale medier.

De trakk fram at de ser en del hard fes-
ting med både alkohol og andre rusmidler
involvert. Foruten cannabis og MDMA, er
også LSD i vinden igjen. En del ungdom
tror faktisk at cannabis er legalisert, sam-
tidig som mange unge er godt informert og
har plukket opp en rekke argumenter i for-
hold til et ønske om legalisering. 

Da er det viktig for foreldre å kjenne til
motargumentene. Et par eksempler er at
du blir sløv i opptil 72 timer etter bruk. Du
kan da «gå glipp av» store deler av skole-
gangen og ungdomstiden for øvrig. Man

kan også vise til stater i USA, slik som
Colorado, der cannabis er legalisert. Her
er mange i dag bekymret over utviklingen
som ikke ble som forventet.

En annen trend politiet snakket om er
såkalt beefing. Det vil si at ungdom av
ulike årsaker avtaler å møtes for å slåss.
Avtalene skjer gjerne på sosiale medier. De
ba i tillegg foreldrene være oppmerksom-
me på at også mye av russalget i dag
skjer via sosiale medier. 

Foreldrenes bidrag
Både politiet og leder i Utekontakten i
Oppegård ga også konkrete råd om hvor-
dan foreldre kan oppdage om ungdommen
har begynt med rusmidler – eller hvordan
de kan finne ut om de har problemer på
sosiale medier. Det siste gjøres blant
annet ved å spørre om hvordan dagen
deres har vært ikke bare på skolen, men
også på sosiale medier. For unge vil dette
være et helt naturlig spørsmål. Her under-
streket de at det er viktig å hjelpe barna
og gi dem en tabbekvote. 

Å prøve og feile er en del av livet. Blir
man sint, for eksempel om man oppdager
at barna har sendt nakenbilder av seg
selv, noe som er veldig vanlig i dag, vil de
ikke tørre å fortelle noe neste gang. Mange
unge er engstelig for å involvere foreldre-
ne. Slik bør det ikke være. Derfor er det 
viktig å innby til tillit.

I forhold til mulig rusbruk, er typiske
tegn foreldre bør se etter forstørrede
pupiller, fnisete oppførsel, endring i stem-
meleiet, usammenhengende tale, nervøsi-
tet, endret atferd og personlighet, forster-
ket innadvendt- eller utadvendthet og dår-
lig korttidshukommelse. Om man ikke er i
nærheten når barna ruser seg, er typiske
tegn på lenger sikt at karakterene plutse-
lig går ned, mye skolefravær og kanskje at
ungdommen slutter på fritidsaktiviteter.

Gode råd
Politiet hadde i tillegg med seg en konkret
punktliste til foreldrene om hva de kan
gjøre for barna sine i ungdomstiden. 

Den så slik ut:

� Lag egne foreldrenettverk.
� Vær tydelig og konsekvent 

– og sett grenser.
� Lag rutiner for bruk av mobiltelefon 

i hjemmet.
� Vær tilstede.
� Vær et godt forbilde.
� Avmytifiser at «alle» røyker/drikker.
� Gi barnet gyldige og aksepterbare 

grunner til å si «nei» i pressede 
situasjoner. 

Oppegårdravner: Gry-Janicke Nordby (t.v.) infor-
merte om Natteravnene og organiseringen ved
Ingieråsen skole, mens Tone Sørvik informerte om
oppstart på Flåtestad.

Prøvevandring: Ved Flåtestad skole hadde de en «prøvevandring» i høst. (Foto: privat)



27www.natteravnene.no Gatelangs - 1-2019

Nytt om Natteravnene

Natteravnene i Oslo sentrum arbei-
der for tiden med flere spennende 
prosjekter. 

Av Kolbjørn J. Vogt, 
organisasjons assistent Natteravnene

Rett før jul ble et av prosjektene ferdig-
stilt. Det omhandlet nye natteravnbrosjy-
rer. Disse kan nå leveres på fem nye språk,
herunder arabisk urdu, somalisk, polsk og
engelsk. 

Etterspørsler har kommet fra mange
grupper. Vi er veldig fornøyd med å kunne
dekke dette behovet og håper at nettopp
det å kunne lese om frivillighet og natte -
ravnorganiseringen på sitt eget språk gjør
at flere slutter seg til en natteravngruppe i
sitt nærmiljø.

Økt kursaktivitet
Videre har det blitt arbeidet med planer
om økt kursaktivitet i 2019. Førstehjelps -
kurs, temakvelder og andre spennende
kurs vil bli annonsert på hjemmesiden og
på Facebook. Oppfordringen er: Følg med

og meld deg på når du ser et kurs som
passer for deg. Vi har begrenset antall
plasser og derfor vil påmelding være nød-
vendig. Kursene vil være gratis.

Rekruttering
Arbeid med å rekruttere frivillige er en kon-
tinuerlig prosess.  De fleste av oss er opp-
tatt i hverdagen med skole, jobb og ulike
aktiviteter. Det er en kjensgjerning at folk
flytter på seg og interesser varierer, alt
etter hvilken livsfase man er i.

Av den grunn arbeider Natteravnene
både med å rekruttere nye frivillige, men
også med re-rekruttering av tidligere van-
drere. Opp gjennom årene har mange vært
med og bidratt til et tryggere samfunn. Vi
håper at engasjementet kan vekkes til live
igjen når mange blir kontaktet utover i
2019. 

Vi oppfordrer tidligere natteravner og
nye vandrere til å ta kontakt med en nat-
teravngruppe i sitt nærmiljø. Finner man
ikke frem, kan Natteravnene Oslo sentrum
 kontaktes, på post@natteravnene.no eller
på telefon 23 00 21 20. 

Kort orientering fra
Natteravnene Oslo

Re-rekruttering: Kolbjørn J. Vogt oppfordrer både
nye og tidligere natteravner om å ta kontakt. Han
håper også mange vil melde seg på kurs. (Foto:
Anette Haugen)

Nye informasjonsbrosjyrer: Natteravnene har på 
etterspørsel laget informasjonsbrosjyrer på fem nye språk.

(Foto: Natteravnene)
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Natteravnene i Oslo sentrum hadde tre biler og en fotpa-
trulje ute i gatene da politiet streiket og byen var ribbet
for politifolk.

De aller fleste medlemmene i Politiets Fellesforbund var tatt ut i
streik torsdag 29. januar (2009) i halvannen time på formidda-
gen. Derfor dro Natteravnene i Oslo sentrum på eget initiativ ut
for å vise ansvar.

– Som vanlig var vi ute for å spre trygghet og observere, ikke
for å gripe inn i situasjoner. Men vi har ingen hendelser å melde
om, sier natteravn Ellinor Lie. Hun var blant de få som hadde
mulighet til å stille opp på så kort varsel. I tillegg til en håndfull
frivillige vandrere, var hele administrasjonen også med.

Årsaken var at Justis- og politidepartementet vil frata de
tillits valgte forhandlingsretten i forbindelse med arbeidstids -
ordningen i politiet.

– Under en politisk streik tar man ikke ut et visst antall folk,
da legger alle ned arbeidet. Så i prinsippet streiket alle våre 
12 000 medlemmer, med unntak av nødsentraler og operasjons-
sentraler, som hadde bemanning på et minimumsnivå, sier leder
Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til Aftenposten.no.

Det var likevel slik at nødmeldinger som ble ringt inn fikk svar,
og det var opprettholdt en viss beredskap for å ta seg av hendel-
ser som måtte prioriteres, først og fremst der det dreide seg om
liv og helse. Det forteller informasjonssjef i Oslo politidistrikt,
Unni Grøndal. 

– Det er litt rart å være natteravn midt på lyse dagen, forteller
Turid Johnsen.

– Det er ikke de samme typen menneskene og ikke den stem-
ningen som det vi pleier å hanskes med, sier hun.

Tok ansvar i politiets fravær



Konkurranse
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Stanley Security AS
som gir oss gratis 

alarm tjeneste, 
parkering med mer.

Joh. Johannson
som gir oss 
gratis kaffe.

Egon Karl Johan
www.egon.no/restauranter/karl+johan

Som spanderer pizza 
under vandringer

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. mai, så er du med i trekningen av en
fin premie.

Løsning i forrige nummer var: Flå i Hallingdal. Vi gratulerer Beate Lill Hansen fra
Trøndelag som vinner av en fin premie, som allerede er sendt i posten. Følg også vår

konkurranse på Facebook. Med jevne mellomrom stiller vi samme spørsmål der. 
Lik siden vår «Natteravnene» 

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!

Den femte desember er den interna-
sjonale dagen for frivillig arbeid. Det
er en dag hvor engasjement og frivil-
lighet feires. 

En dag hvor vi feirer flere, hundretusener
av organisasjoner som hver dag jobber
med å gjøre verden til et litt bedre sted. Og
en dag hvor vi feirer flere millioner men-
nesker som hver dag gir litt av seg selv slik
at andre kan få litt mer.

FN-Sambandet beskriver dagen slik:
«Dagen skal vise fram den viktige innsat-
sen frivillige bidrar med hver dag gjennom
individuell innsats, initiativer i lokalsam-
funnet og frivillige organisasjoner for å
stimulere til enda mer frivillig aktivitet.»
(FN-Sambandet). 

En rapport fra UN Volunteers viser at
det er estimert rundt 970 millioner frivilli-
ge på globalt basis. Det vil si, grovt sett,
at det er omtrent 1/7 av verdens befolk-
ning som er frivillige! Det er store tall, og
det kan virke overveldende. For hvor er vi i
blant disse flere hundre millioner av frivil-

lige? I følge Frivillighet Norge, har så
mange som 67 % av Norges befolkning
bidratt med frivillig arbeid gjennom 2017. 

Verden står ovenfor store utfordringer i
skrivende stund. I skrivende stund er det
68,5 millioner flyktninger på globalt basis.
I skrivende stund pågår det borgerkrig i
Jemen, og en rekke andre land. Men vi må
også huske, at i skrivende stund er det
flere millioner som bidrar frivillig for å
gjøre situasjonen om enn bare litt bedre.

Det er derfor spesielt viktig å belyse de
som er frivillige i de områder som trengs
mest, og de situasjoner hvor deres aktivis-
me kan være livsfarlig.

Frivillig arbeid er en viktig forutsetning
for ethvert samfunn. For meg, er frivillig-
het basert på gjensidighet. Man får like
mye som man gir! De timer, og arbeid man
setter inn utveksles til minner, og venn-
skap formet for livet. Størst av alt får man
muligheten til å bidra til noe større enn
seg selv.

Til syvende og sist er dette en dag for å
feire frivilligheten, og alle som vier sitt liv

til den. Kjenner du en som er frivillig? Eller
er du frivillig? Da vil jeg si gratulerer med
dagen. Og takk; takk for innsatsen du gjør
for samfunnet. Takk for de utallige timer
du har dedikert til frivilligheten. Takk for at
du gir litt av seg selv. Hver eneste dag.

Gratulerer med dagen!

Innlegget er skrevet av Nariman Hame (19), medlem av
FN-sambandets ungdomspanel, der det ble publisert 5.
desember 2018, på den internasjonale frivillighetsdagen.
(Foto: FN-sambandet/Eivind Oskarson)
Nariman Hame er fra Drammen og går på Drammen vide-
regående skole. Hun brenner for likestilling, utdanning og
rettighetene til religiøse minoriteter.

Gratulerer med den internasjonale
dagen for frivillighet!
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