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Så var det høst igjen og sommeren ble som vanlig altfor kort. Sommeren 2011 vil i motsetning til alle de andre somrene som har kommet og gått, brenne seg inn i alles bevissthet
etter det dramatiske terrorangrepet som rammet vårt lille land den 22. juli.
Så langt tyder alt på at hendelsen har gjort noe med oss som nasjon og enkeltmennesker.
Siden omfanget av hendelsen var så stort, er det mange som kjenner noen som ble direkte
rammet. Natteravnenes kontor i Oslo ligger bare et par hundre meter fra regjeringskvartalet. To av våre ansatte var på kontoret da bomben gikk av og flere med tilknytning til
vår arbeidsplass ble personlig rammet av tragedien.
Fra tidligere er det kjent at 48 % av Norges befolkning er engasjert i en eller annen form for
frivillig arbeid. Slik sett er vårt lille land et foregangsland når det gjelder dugnadsånd. Etter
sommerens rystende opplevelse, registrerer vi at frivillige organisasjoner og politiske partier
har fått mange nye medlemmer og ildsjeler. Natteravnene er intet unntak i så måte. Vi har
ikke hatt større pågang av nye frivillige siden vår store reklamesatsing i 2003. Pågangen er
størst fra blant de yngste generasjonene.
I denne utgaven får du møte mennesker som nylig har meldt seg inn i frivillige organisasjoner og politiske partier og høre de dele sine tanker om sitt nyervervede engasjement
Dette tyder på at vi nå går over i en ny fase – fra sympati og økonomisk støtte, til frivillighet
til personlig deltagelse. Den tragiske årsaken til tross, får vi håpe at denne effekten vedvarer
og gjør vårt lille land enda mer engasjert og åpent.
Da vi i 2002 bestemte oss for å gi ut dette tidsskriftet, var det fordi vi ønsket en ikketabloidisert vinkling på vold og skadeverksproblematikk og for å sette fokus på viktigheten
av forebyggende arbeid og enkeltmenneskets eget ansvar for å påvirke egen trygghet og
trivsel. Den første lederen beskrev da de tendenser også ser i Norge nesten ti år senere;
Det er derfor vi vandrer gatelangs nattestid. Det er derfor folk stiller opp i frivillig arbeid over
hele landet. For det er det det handler om. Å bry seg om andre. Medmenneskelighet. Respekt.
Viktigheten av frivillighet er fremdeles stor og i denne utgaven av Gatelangs tar vi for oss
engasjementet i kjølvannet av sommerens tragedie,
ser fremover og ser på hvordan vi kan bevare den
siste tids oppsving i folks engasjement.
God vandring!
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Natteravner landet rundt...
Balsfjord
Balsfjord kommune trenger flere natteravner
for at ungdom skal være trygge når de ferdes ute. Ta kontakt med kommunen på telefon 77 72 20 00 hvis du vil gå
natteravn i Balsfjord.

Træna

Trondheim

12 natteravner fra Rana, Nesna
og Vefsn var til stede på
Trænafestivalen etter oppfordring
fra festivalsjef Anita Overelv. – Vi
ønsker å komme ungdomsfylla til
livs og vet at Natteravnene kan
bidra med kompetanse og trygghet på festivalen, sier hun til
Ranablad.no.

Natteravnene i Midtbyen har tatt
initiativet til ”gå-sammenaksjonen” etter flere voldtektsepisoder i Trondheim. Hensikten
er at alle som ønsker det skal
ha noen å gå sammen med
hjem i tidspunkter hvor
det ikke går nattbusser.

Eiker

Flekkerøy
Etter en rekke episoder med ungdomsbråk og avfyring
av raketter på Flekkerøy uten for Kristiansand er det
etablert en natteravnsordning på øya. Politiet har lenge
etterlyst natteravner på Flekkerøy og er godt fornøyd
med at det nå er nok mennesker til at natteravnaktiviteten kan settes i gang i helgene.

www.natteravnene.no

Politiet i Søndre Buskerud roser
Natteravnene for deres deltakelse
under ungdomsskoleelevenes
avslutningsfester. Politiet hadde et
ekstra fokus på disse festene og er
veldig fornøyd med at det var får
berusede ungdom ute.
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Nordmenn elske
Frivillig arbeid kan defineres som
arbeid man utfører for andre enn
familie og nære venner, og som man
ikke får vanlig lønn for. I 2009 brukte nordmenn nesten 200 millioner
timer, eller omregnet 114.900
fulltidsårsverk, på frivillig arbeid.
Tekst: Stine Nordahl Pedersen
Nordmenn ser ut til å elske frivillig
arbeid og selv om det har vært en nedgang i antall frivillige, er vi fremdeles på
verdenstoppen.
I 2009 var om lag 48 prosent av befolkningen over 16 år aktive i frivillig arbeid
og det var en merkbar nedgang fra 58
prosent i 2004. Tallene er allikevel
svært høye sammenliknet med resten av
verden, og i 2009 utførte den norske
befolkning nesten 200 millioner timer
frivillig arbeid i Norge.
Uten frivillighet stopper Norge
Frivillige organisasjoner, idrettslag og
foreninger spiller viktige roller i norske
kommuner og lokalsamfunn. De sørger
for sunne fritidsaktiviteter for barn og
unge, som idrett, korps og speider. De
har kunnskap og beredskap ved kriser
og ulykker, besøkstjeneste for eldre,
støttekontaktordninger, leksehjelper og
mange flere.
Birgitte Brekke, generalsekretær i
Frivillighet Norge, sier at uten dugnadsånden får vi det ikke til.
– Vi skal være svært glad for at så
mange gidder, at så mange stiller opp
og gjør en innsats.
En endring i frivilligheten
I løpet av de siste 10-15 årene har det
skjedd flere endringer i sivilsamfunnet
og mange organisasjoner har mistet fri6 Gatelangs - 03-2011

villige. Forskere hevder at organisasjoner som appellerer til personlige interesser og behov klarer seg bedre enn
organisasjoner med et samfunnsorientert mål. Samtidig har det dukket opp
nye organisasjoner som har tilbud om
spennende aktiviteter og sosiale
sammenkomster, og det er disse som
klarer seg best.
Det er to utviklingstrekk innen frivilligheten som er tydelige; en større tendens
til frivillighet uten medlemskap og at
det er en vridning mot å donere penger
fremfor tid.
Sosiale medier inntar frivilligheten
Flere frivillige organisasjoner har blitt
mer aktive på sosiale medier, og bruker
Facebook og Twitter som viktige verktøy
for å nå ut med informasjon til medlemmer, presse og politikere. Det betyr mye
for organisasjonenes synlighet, og for å
mobilisere egne medlemmer, oppnå politisk innflytelse og legitimitet i offentligheten.
De unges engasjement
Det er stort sett de eldre som holder frivilligheten i gang, mens ungdom faller
fra, og særlig gjelder dette unge menn.
Til gjengjeld bidrar de gjenværende frivillige ungdommene med et svært høyt
antall arbeidstimer.
Senter for forskning på sivilsamfunn og
frivillig sektor har kommet med en rapport om endring og kontinuitet i unges
frivillige engasjement i løpet av en tiårsperiode.
De viser til at ungdom som deltar i frivillig arbeid sier at de har et stort læringsutbytte av frivillig arbeid. Det gir en
mestringsfølelse, en følelse av betydning og en læring av ansvar. Det gir dem
muligheten til å sette fokus på de saker

de selv brenner for, og barne- og ungdomsorganisasjonene blir i økende grad
spurt til råds av myndighetene.
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48%
av den norske befolkningen over
16 år er aktive i frivillig arbeid
og gjør at Norge ligger
på verdenstoppen.

At dugnad er noe særegent, typisk norsk, er nok likevel en uriktig forestilling,
iflg. Wikipedia. På finsk finnes begrepet «talkoot» med samme betydning som
norsk «dugnad». I finlandssvenske miljø benyttes «talko», men uttrykket er
ukjent for de fleste svensker.

www.natteravnene.no

Engelsk har også hentet inn det finsk-svenske ordet «talkot», mens begrepet
«barn raising» benyttes om en spesifikk dugnad for låvereising.
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Økt engasjement
I kjølvannet av sommerens tragiske
hendelser har flere frivillige organisasjoner og politiske partier hatt en
pågang av nye medlemmer. Dette
tyder på et økende engasjement
blant nordmenn om å gjøre noe aktivt
i stedet for å forholde seg passive til
det som skjer rundt dem.
Tekst: Stine Nordahl Pedersen
Sjeldent har frivillighets-Norge fått så
mye oppmerksomhet som nå.
Hendelsene i sommer har satt en vekker
i de fleste og hos mange har det ført til
et engasjement om å gjøre noe aktivt og
nyttig.
Rekordmange nordmenn strømmer til alt
fra frivillige organisasjoner, blodbanken
og til politiske partier for å være med å
gjøre en forskjell.
Engasjementet er spesielt stort blant de
unge og det kan se ut som om den frivillighetstrenden forskere peker på, hvor
færre unge engasjerer seg, er i ferd med
å snu.
Organisasjoner merker en økt pågang
Flere frivillige organisasjoner merker en
større interesse enn normalt for å bli
medlem, delta som frivillig eller donerer
penger. Natteravnene har også merket
en økning i antall interessemeldinger for
å bli med på vandring, men daglig leder
Lars Norbom sier at pågangen stort sett
er jevn ut over hele året.
– Det vi imidlertid har bemerket oss er
at det er flere og flere unge som ønsker
å bli med som natteravn. Vi har nok
aldri hatt så mange natteravner i Oslo
sentrum under 30 år som vi har nå, sier
han.
Amnesty Internasjonal Norge fikk fem
ganger så mange medlemmer på en uke
som de vanligvis får, og over 3000 nye
8 Gatelangs - 03-2011

blodgivere meldte seg til Røde Kors i
løpet av kort tid. Det er 30 prosent av
alle som vanligvis melder seg i løpet av
et år.
Flere melder
seg inn i politiske partier
Mange viser også nå sin politiske tilhørighet og melder seg inn i et politisk
parti. Alle partiene melder om uvanlige

mange innmeldinger, men den felles
reaksjon er at det handler ikke om hvilket parti man melder seg inn i, men at
man faktisk engasjerer seg.
Ikke alle politiske partier har opplyst om
eksakt antall nye medlemmer, men
Unge Venstre melder at de fikk over 150
nye medlemmer i en periode de vanligvis
får rundt 10 nye medlemmer.

www.natteravnene.no
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t for frivillighet
tenke ressurser i de frivillige og de må
vite hva de frivillige jobber med. Ikke
minst må de tenke samarbeid, sier
Brekke.
Sosiale medier
oppfordrer til økt valgdeltakelse
Ungdomsorganisasjoner er særskilt flinke til å bruke sosiale medier for å nå ut
til sine medlemmer og for å nå ut med
sitt budskap. Sosiale medier er ofte mer
levende enn hjemmesider og brukes
blant annet til å invitere til ulike arrangementer. På Facebook har alle politiske
ungdomsorganisasjoner egne sider hvor
det diskuteres og hvor man planlegger
valgkamp.

– Vi må ta vare
på de unges engasjement
Generalsekretær i Frivillighet Norge,
Birgitte Brekke, mener at hendelsene i
juli har vist hvor sterkt og viktig det norske sivilsamfunnet er, og at vi nå må
møte og ta vare på de unges engasjement.
– Det beste som kan skje er at dette
mobiliserer til enda mer innsatsvilje.

www.natteravnene.no

Organisasjonene må legge særskilt til
rette for den ungdommen som engasjeres, enda mer enn før, kan delta og få
utløp for sitt engasjement, sier hun.
Hun mener også at kommunene må ta
sin del av ansvaret for å bevare det frivillige engasjementet.
– De må tenke frivillighet i alt de gjør og
bli mye flinkere til å kjenne det lokale
organisasjonslivet i kommunene. De må

I etterkant av sommerens hendelser ble
det opprettet minne- og støttegrupper
på Facebook og felles for dem alle er at
det er mulig å være passiv tilskuer. Men
det ble også opprettet grupper som
oppfordrer til rekordstor valgdeltakelse.
Gruppen Rekordstor valgdeltakelse er
mitt svar har i skrivende stund 95 427
deltakere. Sosiale medier kan bidra til at
engasjement blir satt ut i praksis, som
at folk faktisk stemmer ved årets kommunevalg.
På spørsmålet om hun skal velge skriver
et av gruppens medlemmer;
– Som alltid! Men med enda sterkere
overbevisning enn før om at det er viktig, riktig og bidrar til at demokratiet og
de åpne og saklige diskusjonene gjør
oss til et bedre, friere, åpnere og vakrere
samfunn.
Videre i Gatelangs kan du lese om fire
unge mennesker som alle har engasjert seg. Noen er aktive, mens andre
er nye i frivillige organisasjoner eller
politiske partier.
Felles for dem alle er at de har satt
engasjementet sitt ut i praksis.
Gatelangs - 03-2011 9
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Ny i en frivillig organisasjon

Røde Kors
Hjelpekorps
Er den største frivillige aktøren
innen den norske redningstjenesten
Har lokale hjelpekorps som har
spesialisert seg ut fra området de
holder til, det vil si sjø,
fjell, skog osv.
Kilde: www.rodekors.no

Håvard Moen meldte seg inn i Røde
Kors Hjelpekorps i mai fordi han ser
på det som en håndfast måte å hjelpe
folk på, og fordi man kan hjelpe folk
der og da.
Hvorfor meldte du deg inn i Røde
Kors Hjelpekorps?
Jeg valgte Hjelpekorpset fordi jeg liker å
engasjere meg i aktivt arbeid. Jeg får
anledning til å oppleve mye nytt, lære
mye og ikke minst treffe mange nye
mennesker. Vi blir godt kurset slik at vi
blir trygge og komfortable med det
arbeidet vi skal gjøre.
I starten har vi en aspirantperiode hvor
vi hovedsakelig observerer og blir tildelt
enkle oppgaver. Da har jeg mulighet til
å finne ut om Hjelpekorpset er noe som
passer for meg, og så langt tror jeg
absolutt det. Som aktiv i Hjelpekorpset
kan man ikke vite hva som dukker opp
når man er på vakt og det er en spennende utfordring. Jeg gleder meg til å
10 Gatelangs - 03-2011

være med på oppdrag og få testet kunnskapen min i praksis.
Er du aktiv i andre frivillige organisasjoner?
Jeg er allerede aktiv som natteravn i
Oslo sentrum og på mange måter er
arbeidet likt, men nå er det mer fokus på
førstehjelp og sanitetsarbeid. Min erfaring som natteravn tror jeg vil være fin å
ha med seg inn i arbeidet i
Hjelpekorpset. Vi kommer til å ha sanitetsansvar under arrangementer hvor
det serveres alkohol og jeg har god
erfaring med å håndtere berusede mennesker. Samtidig vil en bredere førstehjelpskunnskap være nyttig å ha med
seg når jeg er ute og går natteravn.

Hvorfor bør man melde seg inn i en
frivillig organisasjon?
Frivillige organisasjoner er et glimrende
sted å treffe nye mennesker med samme
interesser. I tillegg til at man gjør en viktig samfunnsinnsats er det ofte veldig
sosialt, dette gjelder kanskje spesielt
humanitære organisasjoner som Røde
Kors og Natteravnene.
Jeg synes at alle som vil, bør engasjere
seg. Det finnes utrolig mange frivillige
organisasjoner og ved å melde seg inn i
en får man muligheten til å gjøre noe
aktivt, og hjelpe folk direkte i situasjonen. Det mange måter å engasjere seg
på, og det viktigste er vel at man faktisk
gjør noe.
Fotsetter på side 15
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Aktiv i en frivillig organisasjon

Natur
og Ungdom
Er en miljøorganisasjon for ungdom
Har over 7000 medlemmer fordelt
på mer enn 80 lokallag i
hele Norge. Jobber for å vare på
naturmangfoldet
Kilde: www.nu.no

Ingrid Skjoldvær er leder i Nordland
Natur og Ungdom, og mener ungdom
må engasjere seg i sin egen fremtid
ved å bruke stemmen.
Hvorfor meldte du deg inn i Natur og
Ungdom?
Jeg meldte meg inn i Natur og Ungdom
når jeg var 13, og det var egentlig litt
som et ungdomsoppgjør. Jeg var passivt
medlem i mange år, men når det var
mye fokus på seismikkskyting i de sårbare havområdene i Lofoten, skjønte jeg
at dette var viktig og at jeg ville vite mer
og gjøre mer.
I 2008 ble jeg aktiv i lokallaget på
Sortland og ble etter hvert lokallagsleder. Nå er jeg leder for Nordland Natur
og Ungdom, og har sittet i fylkesstyret i
et år.
I tillegg representerer jeg miljøorganisasjonene i Energirådet i Nordland hvor vi
prøver å vinne frem saker om alternative
energiløsninger, som vindkraft.

www.natteravnene.no

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i
frivillige organisasjoner?
Det er utrolig viktig å engasjere seg,
uansett alder. For ungdom er det viktig
fordi vi er den kommende generasjonen
som skal styre skuta fremover. Ungdom
må bruke stemmen sin, det er slikt vi blir
hørt. Ungdom er en stor ressurs fordi de
er aktive, engasjert og har mye å bidra
med. I vinter var jeg på møte med Jens
Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv
Signe Navarseter om oljeboringen i
Lofoten og Vesterålen. Da det ble
besluttet ikke å åpne opp oljefeltene for
boring skjønte jeg at det nyttet å bruke
stemmen, og at vi hadde lykkes i å gjøre
politikerne oppmerksomme på hva vi var
opptatt av. Det var helt fantastisk!
Jeg imponeres over at ungdomsorganisasjonene er utrolig flinke til å hente
frem kunnskap om det som skjer slik at
de er like oppdatert på saker som de
som har jobbet med det i mange år.

Vi har muligheten til å fortelle politikerne hvordan vi vil ha fremtida vår, og
hvordan vi ønsker at senere generasjoners fremtid skal se ut. Det er viktig å
snakke med politikerne om det vi er opptatt av, selv om det kan være vanskelig.
Det er i hvert fall viktig å tro at de hører
på oss og verdsetter vårt engasjement
for en bedre fremtid.
Hva er planene dine fremover?
Nå går jeg siste året på videregående
og har ikke planene klare for hva jeg
skal gjøre etterpå. Jeg har veldig lyst til
å fortsette å jobbe med natur og miljø,
kanskje som marinebiolog. Jeg kommer i
hvert fall til å fortsette å være medlem
av Natur og Ungdom, og engasjere meg
i miljøvern og politikk. Det er utrolig
givende når vi får til noe, og vi jobber
hele tiden med å få vanlige folk og politikerne til å ta vare på miljøet.
Ødelegger vi det, får vi det ikke tilbake.
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Ny og aktiv i et

Unge
Høyre
Er Høyres ungdomsorganisasjon
Er den nest største politiske
ungdomsorganisasjonen
i Norge

Aida Matre er medlem av Oslo Unge
Høyre fordi det er viktig å bruke den
ytringsfriheten vi har i Norge.

Hvorfor meldte du deg inn i Unge
Høyre?
Jeg meldte meg inn i Oslo Unge Høyre i
fjor vår, men ble egentlig ikke aktiv før i
januar i år.
Unge Høyre var et naturlig valg ettersom jeg står på den borgerlige siden
politisk. Jeg mener at enkeltmennesker
bør ha mer makt i samfunnet, og i større
grad bestemme over seg selv. Jeg er
opptatt av et friere samfunn, hvor ungdom har fritt skolevalg og større rett til
individuell opplæring.
Jeg er generelt opptatt av skolepolitikk,
16 Gatelangs - 03-2011

men også hvordan vi kan ha et tryggere
samfunn ved å ha bedre veier, opplyste
gater og mer synlig politi i gatene.
Er du engasjert i andre organisasjoner?
Jeg er også medlem i Bjerkes
Ungdomsråd hvor vi behandler politiske
saker som angår barn og unge i bydel
Bjerke. Jeg har også vært elevrådsleder
på Årvoll skole.
Hvor er det viktig å engasjere seg?
Det er utrolig viktig å bruke ytringsfriheten og engasjere seg i stedet for å
klage. Vi kan ikke sitte og vente på at
andre skal ta tak i det vi er opptatt av,
vi må gjøre det selv, og det synes jeg
ungdom generelt er veldig flinke til.

Ungdom er jo en stor del av befolkningen og det er viktig å bruke den sjansen
vi har i Norge til å si det vi mener, og
være med å påvirke politiske spørsmål.
Hva er planene dine fremover?
På sikt har jeg lyst til å studere jus eller
politikk, og jeg vil fortsette å være aktiv
i Unge Høyre fordi jeg mener at de har
en klar og fin politikk. Vi ønsker å representere de verdier vi synes er viktig for
et godt samfunn, som toleranse og forståelse for at mennesker er forskjellige.
Mennesker tar ulike valg og det synes
jeg er spennende å jobbe med. Jeg gleder meg til min første valgkamp denne
høsten!

www.natteravnene.no
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et politisk parti

AUF
Er Arbeiderpartiets
ungdomsorganisasjon
Er Norges største partipolitiske
ungdomsorganisasjon med
over 9500 medlemmer
Kilde: www.auf.no

Johannes Dalen Giske har vært aktivt
medlem i AUF i seks og et halvt år, og
mener at dugnadsånden må være det
beste nordmenn har.
Hvorfor valgte du å engasjere deg i
politikk?
Jeg har alltid vært interessert og hatt
meninger om det som skjer i Norge og
verden. Da jeg flyttet hjem til Norge fra
England i 2005 var det naturlig å engasjere meg. Jeg meldte meg inn i en politisk ungdomsorganisasjon fordi jeg ville
være med på å påvirke min og andres
hverdag.
Det fine med å bo i Norge er at alle kan
engasjere seg politisk. Det finnes ingen
hindre hvis man vil være en del av en
politisk hverdag. Alle har en plass og
alle skal bli hørt.
Hvorfor er det viktig at ungdom
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engasjerer seg?
Norge har et mangfold av frivillige organisasjoner og frivillighet kan innebære
mye forskjellig. Et fellestrekk er at man
blir en del av et fantastisk sosialt miljø.
Dugnadsånden må være noe av det
beste nordmenn har. Ved å engasjere
seg, enten i politikken eller på andre
arenaer, forstår man mer av verden
rundt seg og det er viktig å ta del i det
samfunnet vi lever i. Vi unge har muligheten til å påvirke på flere plan, både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi
bidrar til at demokratiet lever videre.
Hva skjer fremover?
Jeg har akkurat begynt på bachelor i
Internasjonale studier på Blindern samtidig som vi driver valgkamp for
Arbeiderpartiet. Det er helt klart en
utfordring, men samtidig så er det en
spennende kombinasjon. I tillegg til å

sitte i fylkesstyre i AUF Akershus er jeg
valgt inn i kommunestyret som representant for Nesodden Arbeiderparti. Det
finnes en del utfordringer på Nesodden
som jeg gleder meg til å ta tak i, som
kollektivtilbudet og manglende ressurser til å gi uorganisert ungdom et godt
fritidstilbud.
Sikter du mot en karriere innen politikk?
Som politisk aktiv driver vi valgkamp,
men det er folket som bestemmer. Det er
demokrati i praksis og grunnlaget for at
jeg alltid kommer til å være engasjert i
politikk. Interessen og engasjementet vil
alltid være der, men om jeg velger en
politisk karriere vil tiden vise. Jeg er
overbevist om at Norge mistet flere
fremtidige statsministere på Utøya og
jeg føler et ansvar for å bringe videre de
verdier AUF alltid har kjempet for.
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Engasjement

Siden det er kommunevalg i år har vi spu
Eva Tørhaug
ordfører i Folldal

Gunnar Bakke
ordfører i Bergen

Mitt hovedfokus som ordfører er at det skal være
godt å bo i Folldal i alle faser av livet, og at
kommunen klarer å levere gode tjenester både til
ung og gammel. Jeg er spesielt opptatt av at eldre
skal ha en trygg og verdig alderdom, derfor er det
viktig at vi kan tilby den enkelte bruker tjenester
på mest mulig riktig nivå. Det er viktig å se de som
ikke er mest høyrøstet og ikke så lett blir sett.

Det som engasjerer meg er hvordan jeg som ordfører kan
gjøre det bedre og lettere for innbyggerne som bor
i kommunen. Enten ved å hjelpe folk med saker gjennom
det kommunale systemet, eller ved å løfte frem en enkeltsak
som kommunen kan gjøre noe med til beste for byens innbyggere.
Jeg har en sterk rettferdighetssans og ønsker å være
ombudsmann for mine innbyggere, og velger som
regel å stå på de svake sin side i de
kommunale prioriteringene.

Terje Jørgensen jr.
ordfører i Eigersund
Frivillighet engasjerer meg! Alle de tusener ildsjeler som
daglig yter et bidrag til samfunnet vårt på frivillig basis.
Jeg har et stort ønske om å gjøre deres virke
enklere, noe som igjen gir tryggere
og triveligere lokalsamfunn!
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Engasjement

purt fem ordførere: Hva engasjerer deg?

Arild Hausberg
ordfører i Tromsø
Som ordfører engasjeres jeg jo av alt som betyr
noe for byen, kommunen og landsdelen, men kanskje
våkner det ekstra engasjementet når situasjoner
oppstår som kaller på solidaritet og samhold.
Tromsø er vennskapsby med Gaza som ble rammet
av krig for et par år siden. Vi hadde spontane
fakkeltog i kalde vinterkvelder med appeller til
verdenssamfunnet, og innsamlingsaksjoner
for penger ble donert til proteseverkstedet i Gaza.
Den solidariteten lokalsamfunn da stilte opp med
varmet alle hjerter, og det engasjerer meg!

Synnøve Solbakken
ordfører i Kvinnherad
Kvinnherad kommune har tidas største folketal med
13.265 innbyggjarar. Så mange mennesker har
det ikkje budd i Kvinnherad før og det er eg stolt av.
Det kjem ikkje av seg sjølv og det er innbyggjarane som
er med og gjer det attraktivt å bu, feriera og komma
til Kvinnherad. At me får folketalsauke gjev oss auke i
skatt og rammetilskot frå staten, desse midlane
kan me bruka til ei vidareutvikling av Kvinnherad
til det beste for innbyggjarane og dei som kjem til oss.
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Portrett av en gruppe

Natteravnene
i Bergen sentrum
Natteravnene i Bergen sentrum har
hatt jevnlige vandringer siden 1992
og er dermed en av de eldste natteravngruppene i landet. De er ute hver
fredag og lørdag, og tar bare fri i
romjulen.
Tekst: Stine Nordahl Pedersen
Foto: Inga-Alice Næss Blaha
Natteravnene i Bergen sentrum baserer
sine vandringer på tanken om at voksne,
edru menneskers tilstedeværelse på
byen nattestid er med på å dempe vold,
rus og kriminalitet.
– Vår erfaring er at det nytter og at nattevandring er med på å skape en tryggere by, sier Inga-Alice som er leder for
natteravngruppen.
Vandrer 10 000 timer i løpet av et år
I Bergen sentrum er det natteravner ute
hver fredag og lørdag mellom klokken
22.00 og 02.00.
– Vi er heldige som har så mange frivillige natteravner at vi kan være synlige
hver eneste helg hele året. Vi har vel
bare pause i romjulen og har regnet oss
frem til at vi i løpet av et år vandrer
cirka 10 000 timer, sier Inga-Alice.
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-Natteravning blir en livsstil
Natteravnene i Bergen sentrum har verken turnus eller vaktlister, og alle som
går natteravn velger selv når og hvor
ofte de ønsker å bli med.
– Noen stiller nesten hver gang, mens
andre kommer en gang i mellom. Vi opplever at de fleste synes det er trivelig å
være en del av natteravnmiljøet, og det
at det er så uforpliktende gjør at folk
faktisk kommer oftere enn de ellers ville
ha gjort, sier Inga-Alice.
Stort sett hver fredag og lørdag dukker
det opp mellom 15 og 30 natteravner
som fordeles på 3 til 6 grupper, samt en
bilpatrulje.

Inger Lokøy begynte som natteravn
sommeren for ti år siden og har i flere år
gått nesten hver eneste fredag og lørdag.
– Det blir en livsstil og vanskelig å gi
slipp på når man først har begynt, sier
hun.
Inger begynte som natteravn fordi hun
trives godt med å jobbe med mennesker.
– Følelsen av å kunne være til nytte for
andre kan ikke beskrives, det er verdens
beste lønn.
Hun har flere familiemedlemmer som er
med og går natteravn, og mener at barnebarna bør oppleve byen på andre
måter. Hun spøker med at de snart er
tre generasjoner som er ute og går samtidig.
En aktiv forebyggende aktør
Hensikten med natteravnsordningen i
Bergen sentrum er å skape større trygghet for både ungdom og eldre gjennom
synlig tilstedeværelse av edru voksne.
Vi er vanlige mennesker som er interessert i byens velferd som rusler omkring
og gjerne prater med folk, står det
beskrivende på gruppens nettsider.
Natteravnene i Bergen sentrum ønsker å
være en aktiv forebyggende aktør, og
Fortsetter på side 27
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Portrett av en gruppe

Natteravnene i
Bergen sentrum
bidrar også på informasjonsmøter på
skoler og i foreninger med informasjon
om natteravnvirksomheten.
Natteravngruppen har også god kontakt
med andre natteravngrupper i området
og ser det som nødvendig for et godt
forebyggende samarbeid.
Hendelser som gjør inntrykk
Inger husker mange episoder som har
gjort sterkt inntrykk på henne, men best
husker hun en episode fra en av de første vandringene hun var med på.

Uavhengig
Natteravnene i Bergen sentrum har et
eget styre som velges av årsmøtet.
Styret består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter. Alle
som har vandret minst ti ganger i
løpet av året har stemmerett på årsmøtet.
Styret og andre frivillige står for driften av virksomheten, og de inntekter
natteravngruppen har, dekker leie av
lokaler, regntøy og jakker, telefoner,
vask, mat og førstehjelpsutstyr.
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– Vi traff en som kom bort, tok oss i
hånden og takket Natteravnene for at
han fremdeles var i live. Det gjorde stort
inntrykk og det var da jeg skjønte at vi
kan være med på å gjøre en forskjell for
folk.
Et sosialt fellesskap
Inger beskriver natteravnmiljøet i Bergen
som utrolig sosialt og hyggelig.
– Vi er en fantastisk gruppe i Bergen,
det er veldig sosialt, vi har ulike kurs, vi
snakker mye sammen og det er folk i
alle aldre, sier hun.
Bare positive tilbakemeldinger
Ellinor Nymark har vært natteravn i tre
år og vandrer flere kvelder i måneden.
Hun forteller at de får mange positive
tilbakemeldinger ute på byen.
– Vi får stort sett bare positive tilbakemeldinger når vi er ute og går, ja jeg
tror faktisk ikke jeg kan huske en eneste
negativ kommentar rettet mot oss på
vandring. Det er slike ting som gjør at
det er hyggelig å være ut som natteravn
og som gjør at man kommer tilbake helg
etter helg, sier hun.

Vil du gå natteravn
i Bergen sentrum?
Ta kontakt på
bergen@natteravnene.org
Ta turen ned og bli med ut
- gjerne bare for én kveld i første
omgang for å finne ut om dette
er noe for deg. Tar vi ikke feil,
vil opplevelsen gi mersmak.

Trine Olsen har gått natteravn i Bergen
sentrum i to år og sitter i tillegg i styret.
Hun sier at det fineste med å gå natteravn er at man føler at det er et behov
for dem.
– Selv om vi gir av vår fritid, får vi mye
tilbake og vi føler at det er behov for
oss i helgene. Det at vi kan hjelpe til
med å ordne opp i en situasjon, for
eksempel ved å sørge for at noen kommer seg hjem, gir en utrolig god følelse
sier hun.
– 99,9 % av alle
ungdommer er helt topp
– Når det har vært en stille og rolig
kveld, ja da har det vært en vellykket
kveld. Jeg opplever at de aller fleste
ungdommer er helt topp, sier Inger.
Ellinor er enige i dette.
– Er det en rolig kveld, har vi hatt en fin
kveld, og det er kjempepositivt.
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Norway Cup

10 år på sletta
For tiende år på rad deltok
Natteravnene på Norway Cup som en
del av de frivillige trivselsvaktene.
Kjartan Mølmen er veteran og har
stort sett vært med hvert eneste år,
mens for Håvard Moen var dette en
ny vandreropplevelse.
Tekst: Stine Nordahl Pedersen
Foto: Ole Martin Hernes
Norway Cup er verdens største fotballturnering for unge og har blitt arrangert
siden 1972. Hvert år i uke 31 samles
tusenvis av
barn og unge
fra over 50
nasjoner på
Ekebergsletta i Oslo.
For Natteravnene i
Oslo startet
Norway Cuphistorien i
2001 og
siden den
gang har de hvert år vært til stede
under turneringen, ved deltakerdiskoteket i Oslo sentrum og ved innkvarteringsskolene på kveldstid.
Oppe på sletta går vandrerne sammen i
grupper, ser på fotballkamper og rusler
rundt på området tilgjengelige for de
som trenger hjelp eller bare lurer på
noe.
To av dem som brukte flere dager på
Norway Cup i år var Kjartan Mølmen og
Håvard Moen. Kjartan har vært med
stort sett hvert år, mens for Håvard var
dette første gang.
På sletta for første gang
Håvard var på Norway Cup for første
gang og synes det var hyggelig å være
der som natteravn. I tillegg til å vandre
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på sletta på dagtid var Håvard med på
flere bilpatruljer på innkvarteringsskolene.
– Det er en ny måte å være natteravn
på og en fin erfaring å ha med seg, sier
han.
Innkvarteringsskolene er ofte tiltrekkende på de som bor i nærmiljøet, spesielt for gutter dersom det viser seg å
være jentelag som overnatter der. Alle
deltakerne skal være inne til klokken
23.00, men det er ikke alltid så lett for
to-tre vakter å holde styr på en gjeng
med ungdommer. Da
kan det
være greit
at det dukker opp
flere voksne
i gule vester
som kan
hjelpe til
med å forklare at nå
er det leggetid. Natteravnene skal ikke overta for
vaktene, men kan være til hjelp dersom
de ber om det.
– Det gikk rolig og greit for seg på sletta, men flere av innkvarteringsskolene
hadde litt problemer med folk utenfra.
Vi fikk tilbakemeldinger fra vaktene om
at de var bra at vi kom innom, og det
var fint å kunne bistå dem, sier Håvard.
Erfaren natteravn på Norway Cup
Kjartan er en av natteravnene i Oslo
sentrum som har vært med lengst og
husker ikke nøyaktig når han hadde sin
første vandring.
– Jeg var aktiv i Lions på Romsås og
hadde ansvaret som narkotikakontakt
mellom Lions og politiet. Jeg tenkte at
det kunne være greit å se hva som skjer

nede i byen også og ble derfor med som
natteravn, sier Kjartan.
I tillegg til å være en aktiv vandrer i Oslo
sentrum liker han å være med på annerledes vandringer, som på Norway Cup.
– Det er hyggelig å være natteravn
oppe på sletta. Vi treffer ungdom på et
annet nivå enn det vi gjør når vi vandrer
i Oslo sentrum, sier han.
Det første møtet med Natteravnene
Et av Natteravnenes mål med tilstedeværelsen under Norway Cup er å øke
barn og ungdoms kjennskap til organisasjonen og det de driver med.
– Det er viktig å gi dem en positiv opplevelse av hvem vi er og hva vi kan hjelpe
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Norway Cup

med. Mange av dem kommer til å treffe
på oss når de blir litt eldre og begynner
å bruke by- og nærmiljøet mer aktivt om
kvelden og i helgene, sier Kjartan.
Godt samarbeid
I tillegg til å være på Ekebergsletta kjører Natteravnene rundt og besøker innkvarteringsskolene om kvelden. Morten
Østraat er ordenssjef ved Manglerud
politistasjon og har ansvaret for hele
polititjenesten under Norway Cup. Han
sier at samarbeidet med Natteravnene
er utelukkende positivt og at politiet
setter pris på det bidraget Natteravnene
gjør rundt innkvarteringsskolene.
– Området rundt Ekebergsletta er rela-
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tivt trygt, men vi opplever hvert år hendelser av ulikt slag på skolene. Vi
ønsker å være der for deltakerne, men
også for beboerne i området. Dette hjelper Natteravnene oss m ed når de kjører
bilpatruljer på skolene, sier han.
Hver dag i løpet av turneringsuken
møtes representanter fra politiet,
Utekontakten og Natteravnene for å
utveksle erfaringer og informasjon fra
gårsdagen. Dersom det er mye uro rundt
noen av skolene gir Natteravnene
beskjed til politiet og de tar da gjerne en
ekstra runde på de skolene den påfølgende kvelden. Under årets Norway Cup
var det et særlig fokus på tyverier på
sletta og på skolene.

En annerledes turnering
I etterkant av hendelsene i Oslo og på
Utøya 22. juli ble det diskutert hvorvidt
årets Norway Cup skulle gå sin gang
eller avlyses. Det ble besluttet å
gjennomføre turneringen, med noen
endringer. I stedet for den faste paraden
og åpningskonsert ble det i stedet
arrangert rosetog og minnekonsert. Alle
deltakere ble oppfordret til å ha på seg
sort sørgebånd og sammen med flere
tusen andre viste også Natteravnene sin
respekt for de omkomne.
– Det ble en fin turnering og det var nok
viktig at den ble gjennomført, mener
Kjartan.
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Informasjon

Trenger du noen
å snakke med?
Alle har behov for å få svar på sine
spørsmål, men det er ikke alltid lett
å spørre noen man kjenner. I Norge
finnes det flere telefontjenester som
kan hjelpe deg med informasjon på
det du lurer på. Alle tjenestene er
gratis, du er helt anonym når du
ringer og ingen spør om hva du heter
eller hvem du er.

Rådgivning om spiseforstyrrelser

948 17 818
Åpningstider:
man-, tirs-, tors- & fredag kl. 10-14

Alarmtelefon for barn og unge

Amathea

Røde Kors-telefonen for barn og unge

116 111

815 32 005

800 333 21

Nødtelefon for barn og unge.
Åpningstid: man-fre kl.15-08 neste
dag. Døgnåpen i helgene.
Gratis.
www.116111.no

Tilbyr samtale og rådgivning om
alle forhold som har med graviditet
å gjøre. Åpningstid: man-fre kl.8-20
www.amathea.no

Tilbud til barn mellom 6 og 18 år
som trenger en voksen å snakke
med. Åpningstid: man-fre kl. 14-20
Gratis
www.korspahalsen.no

Røyketelefonen

Angstringen

SUSS-telefonen

800 400 85

22 22 35 30

800 33 866

Norges opplysningstelefon om
angst og selvhjelp
Åpningstid: man-fre kl. 10-13
www.angstringen.no

For ungdom om samliv og seksualitet. Åpningstid: hver dag hele året
kl. 14-20
Gratis
www.suss.no

Dopingtelefonen

Kirkes SOS

Ungdomstelefonen

800 50 200

815 33 300

810 00 277

Åpningstid: man-fre kl. 9-18

Gratis

www.slutta.no

Åpningstid: man-fre kl. 9-15

Gratis

www.dopingtelefonen.no

Krisetelefon for de som trenger
noen å snakke med, uansett hva
det måtte være.
Døgnåpen
www.kirkens-sos.no

Unge svarer unge på spørsmål om
seksualitet, legning og identitet.
www.ungdomstelefonen.no

RUStelefonen

Telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Bekymringstelefonen voksne for barn

08588

800 57 000

810 03 940

Råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusproblematikk.
Åpningstid: man-søn kl. 11-19
www.rustelefonen.no
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Døgnåpen

Gratis

For voksne som har bekymringer
eller spørsmål rundt barn og unge.
www.incest80057000.no

www.vfb.no
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Tilbakeblikk

Den tiende årgangen av Gatelangs
I år gir Natteravnene ut den tiende
årgangen av dette magasinet. Den
gang het det Respekt og ble opprettet
som en reaksjon på en økende voldstendens i Oslo sentrum. Her gjengir
vi første leder skrevet for Gatelangs/Respekt og innser at grunnlaget for natteravnvirksomheten er den
samme som den var for nesten ti år
siden.
Fordi det handler om respekt
2002 har så langt vært et langt og
vondt voldsår, med flere tragiske drapsepisoder i Oslo sentrum. Det er vanskelig å unngå å bli rystet av en slik stygg
og brutal vold. Mangelen på respekt for
andre menneskers liv og helse er tidvis
sjokkerende og tidvis deprimerende.
Så hvorfor bladet Respekt? Hvorfor
trenger Norge et blad om voldsforebygging? Det åpenbare svaret er for å sette
fokus på forebygging: hvordan snu
trenden fra en hardere og mer brutal
vold? Både intervjuet med justisminister
Dørum, med politiavdelingssjef Mari
Bollingmo og med forsker Thomas

Haaland maler et
bilde av en situasjon
hvor det finnes håp,
hvor det finnes virkemidler, og faktiske
tiltak viser seg å
nytte.
Og det er kanskje
først og fremst derfor vi gir ut Respekt:
for å vise at det nytter. Dernest ønsker
vi å være et forum
for å dele erfaringer.
Og til sist rett og
slett gi ros og oppmerksomhet der ros ikke kan gis ofte
nok.
Fordi det legges ned et betydelig og alt
for ofte ubeskrevet arbeid hver eneste
dag rundt om i Norge. Et av gjennomgangstemaene blant dem vi har snakket
med til denne første utgaven av Respekt
er at det nytter å bry seg. Mottakelsen
blant de som jobber i felten er overveldende når de forteller om sine erfaringer. De snakker villig og reflektert om

hvor viktig det er å
være ute i gatene. De
forteller at de ser
resultater. Og de virker oppriktig glade
for at vi tar oss tid til
å snakke med dem.
Flere snakker også
om hvor lett det er
for mediene å henge
seg opp i elendighetsbeskrivelser fra
Norge i 2002. Både
justisminister Dørum,
representanter fra
politiet, og forskerne
understreker at det overveldende flertallet av nordmenn er lovlydige, at de
avskyr vold og trusler, at de bryr seg
om andre mennesker – rett og slett at
holdningene i det norske grunnfjellet
egentlig gir betydelig grunnlag for håp.
Det er derfor vi vandrer gatelangs nattestid. Det er derfor folk stiller opp i frivillig arbeid over hele landet. For det er
det det handler om. Å bry seg om andre.
Medmenneskelighet. Respekt.

Natteravn–materiell til lokale grupper
Natteravnene tilbyr samtlige grupper krus, pins og vester. Alle varene er stedsnøytrale, og lokale natteravngrupper har dermed sjansen til å få fatt i materiell i små kvanta til selvkost.
Krus

Pins

Refleksvest

Fyll ut kupongen på neste side, klipp ut og send inn. Porto er allerede betalt!

Navneskilt

Alt. framkomstmidler

Natteravnene ble vinnere av «Vi bryr oss-aksjonen»
Natteravnene var med og kjempet om
100 000 kroner, og endte opp med to
flotte Vespa-scootere som skal
benyttes av natteravngrupper i Oslo
og Akershus.
Tekst: Ole Myrvold
«Vi bryr oss-aksjonen» I vår hadde
radiokanalen P5 og Sparebank 1 Oslo
Akershus en konkurranse hvor en frivillig organisasjon kunne søke om å få tildelt 100 000 kroner til et spesielt formål.
Natteravnene søkte om midler til to
Vespa-scootere og etter en spennende
lytteravstemning vant de konkurransen.

Skal brukes i lokalmiljøene
Hensikten med scooterne er at natteravngrupper skal kunne dekke over større vandringsområder. De har allerede
blitt testet rundt på innkvarteringsskolene under Norway Cup, og blant annet
Natteravnene på Grünerløkka skal bruke
de på sine vandringer i løpet av høsten.

– Vi håper at scooterne kommer til nytte
for natteravngrupper som har store
avstander mellom ulike vandringsområder, og tror at ungdommen synes
det er litt kult når Natteravnene kommer
på scootere, sier daglig leder i Natteravnene Lars Norbom.

Ja, jeg bestiller:
____ stk krus, á kr. 70,–

Porto kommer i tillegg.
Varene sendes i

____ stk emaljepin, á kr. 10,–

postoppkrav.

____ stk navneskilt*, á kr. 5,–

* Selges bare til

____ stk refleksvest*, á kr. 150,–

registerte
natteravngrupper.

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

Natteravnene Oslo
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr/–sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navn på natteravngruppe**:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
**Gjelder bare for bestilling av refleksvest og navneskilt.
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Svarsending 00900064
963100 OSLO

kryssord / suduko

MILLIONSJANSEN
VINN
1MILLION
KRONER!
Jackpot!

Vinn
00
50elle.0
r mer

hver måned

VINN 5 QUICK-LODD!

Løs kryssordet - send løsningsordet (gul gate) til
gatelangs@natteravnene.no innen 31. okt. Vi trekker ut 2 vinnere som hver får tilsendt 5 Quick-lodd!

Løsning
02-11

Suduko

Rett løsning i
forrige nummer var
«Dyktige ravner på
Grønland»
Vinnere:

Bestill lodd på
www.quicklodd.no
eller ring
24 10 25 50
www.natteravnene.no

Astri Hagen, Skien
og Tony Boday,
Røyse
Lodd er sendt!
Løsning på neste side

Gatelangs - 03-2011
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Ungdommens stemme

Vi vil
stemme!
Derfor bør 16-åringer få stemme ved
valget!
Jeg vil leve i et samfunn der jeg kan
bestemme hvordan jeg vil leve. Jeg vil
være med på å forandre hverdagen til
sånne som meg. Ungdommer. Vi er frem-

Innlegget er skrevet av Sana El
Morabit (16). Hun er opprinnelig fra
Marokko, men født og oppvokst i
Oslo. Sana er politisk engasjert og
har vært medlem i Sosialistisk
Ungdom i over 3 år.
Innlegget stod første gang på trykk i
Aftenpostens ungdomsside si ;D i juni
2011.
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tiden og vi er fortiden. Gjennom historien har vi kjempet vår kamp for frihet,
rettferdighet og demokrati. I dagens
demokrati respekteres ikke ungdommenes ønsker. Vi kan ikke stemme på
hvem som skal sitte med makten og
representere våre meninger!

stemme. Folk tar dumme valg hele tiden,
selv 50-åringer, som har hatt stemmerett i 32 år, gjør teite valg, eller benytter
ikke stemmeretten sin i det hele tatt. Vi
kan ikke forvente at 16-åringer skal
engasjere seg i egen hverdag når de
nektes å påvirke den.

Udemokratisk
Vi betaler skatt av det vi tjener over
39.950 kroner, men får ikke lov til å
være med på å bestemme hva skattepengene våre skal gå til. Vi kan havne i
fengsel, øvelseskjøre med bil, og må
betale voksenbillett på bussen, men vi
får ikke påvirke hvem som bestemmer
straffepolitikken, kollektivprisene eller
samferdselssystemet. Partiene som
ønsker billigere månedskort, gode skoler, lærlingplasser og trygg samferdsel
får vi ikke lov til å stemme på. Dette er
udemokratisk!

Plikter og ansvar
Under forrige valgkamp gjorde jeg alt
fra å gå i tog til å dele ut løpesedler og
stå på stand. Jeg gjorde dette fordi jeg
hadde et mål om å påvirke velgerne til å
stemme riktig, nettopp fordi jeg ikke
kunne gjøre det selv.
Med rettigheter kommer plikter, med
plikter kommer ansvar, med ansvar kommer muligheter og med muligheter kommer engasjement.
La oss ungdom
Løsning Sudoko
engasjere oss i
landet vi lever i, la
oss gjøre Norge til
et demokrati for
alle!

Hvem er modne nok?
Jeg hører at 16-åringer ikke er modne
nok til å stemme, men da kan vi like
gjerne si at ingen er modne nok til å

www.natteravnene.no
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