


BYENS UNGE STEMMER 
Vi står foran et stortingsvalg. Oslo Røde Kors ønsker 
å bidra til at barn og unge fra levekårsutsatte områ-
der av byen blir lyttet til på egne premisser. Ikke alle 
ungdommer i byen vår har stemmerett, og ikke alle 
som har det benytter seg av den. Mange ungdom-
mer deltar heller ikke i den offentlige debatten, men 
de har likefullt en stemme og de blir like påvirket av 
de politiske avgjørelsene som tas.  
 
I denne erfaringsrapporten løfter vi frem noen 
utfordringer knyttet til det å vokse opp i Oslo. 
Rapporten bygger på samtaler med ungdommer 
tilknyttet våre aktivitetshus i perioden 2018 – 2020, 
samt erfaringene våre frivillige og ansatte gjør seg 
gjennom kontakt med ungdommer og foreldre i Oslo. 
Vårt hovedfokus er menneskemøter i de unges hver-
dag. De deler alt fra hverdagslige hendelser til hva 
de drømmer om å gjøre i fremtiden. De forteller om 
gleder og bekymringer over skole, familie, vennskap, 
jobb, fritid og nærmiljø. Vi får høre om tøffe livssitu-
asjoner, begrensede muligheter, men også om nye 
drømmer og fremtidshåp. Vi erfarer at ungdommer 
er opptatt av hva som skjer i nærmiljøet og ute i 
verden. Denne rapporten gir et innblikk i hvordan 
sosial ulikhet kan gjøre det utfordrende å vokse opp 
i Oslo, og vi vil la de unge selv beskrive egne erfarin-
ger og ønsker for fremtiden. 
 
Våren 2021 gjennomførte vi tre medvirkningspro-
sesser med ungdommer fra våre Fellesverk på 
Mortensrud, Majorstua og Sentrum1. Målet var å gi 
ungdommene mulighet til å reflektere rundt egen 
rolle i demokratiet, og hente inn refleksjoner og me-
ninger de har rundt hva som må gjøres for at Oslo 
skal være en god og trygg by å vokse opp i. De har 
klare meninger om hva likeverd og rettferdighet bør 
bety i praksis. Skal vi klare å gjøre noe med utfor-
dringene mange unge i Oslo opplever, må vi lytte 
til byens unge stemmer.

1  Et aktivitetshus for ungdom som består av kafebar, PCer, aktiviteter som biljard, bordtennis, TV-spill og brettspill, og tilbud som 
leksehjelp, arbeidstrening, jobbsøkerveiledning og konflikthåndteringsverktøyet Gatemegling.
2  Markussen og Røed 2018, Økende inntektssegregering i norske byregioner

FAMILIEN OG NABOLAGET 
Flertallet av ungdommene vi møter kommer fra 
levekårsutsatte områder av Oslo, hvor andelen som 
vokser opp i vedvarende fattigdom er høyere enn 
andre deler av byen. Årsakene til fattigdommen er 
ofte sammensatt, som arbeidsledighet i kombina-
sjon med  sykdom hos foreldrene.  
 
Foreldres utenforskap 
Familiene som har både lav norskkompetanse og li-
ten digital forståelse er særlig utsatte. De sliter med 
å navigere i et samfunn som blir stadig mer digitali-
sert, de er avhengige av hjelp til å fylle ut søknader 
hos NAV, styre egen økonomi og til å oppsøke deler 
av byen de ikke kjenner.

“Når du ikke har foreldre som har vært gjennom  
systemet selv, så er det vanskelig å forstå. De som  
har foreldre som kan det får hjelp hjemme. For de  
med foreldre som kanskje er dårlige i norsk må man 
finne ut av ting selv. Det er ikke så lett.”
Gutt (24) 

Disse utfordringene skaper et sosialt og økonomisk 
utenforskap, og foreldrenes psykiske og fysiske 
helse påvirkes. Gjennom arbeidet vårt ser vi eksem-
pler på at familier går glipp av lovfestede rettigheter, 
fordi foreldrene ikke har kunnskap om hvilke rettig-
heter de har, eller ikke vet hvor de skal henvende 
seg for å få dem innfridd.    
 

“Kunnskap hos foreldre har mye å si. Det er ikke alt  
man vet med tanke på systemer for både utdanning  
og det å få jobb.”
Gutt (22) 
 

Utsatte unge mangler drahjelp   
Oslo er i dag en mer segregert by enn for to tiår 
siden. Det har blitt vanligere å bo enten i et lavinn-
tektsområde eller et høyinntektsområde2. Det å 
bo i et nabolag med mange arbeidsledige og tryg-
demottakere, har innvirkning på utdannings- og 
inntektsnivået de unge får som voksne. Unge som 
vokser opp i høyinntekstsområder kan sies å få en 

“drahjelp” som barn fra levekårsutsatte områder 
ikke får.  
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”Hvis jeg hadde hatt mulighet, så ville jeg fortsatt  
med fotball. Hvis jeg hadde hatt støtte rundt meg eller 
det ikke hadde vært så dyrt, så kunne jeg fortsatt, og 
kanskje satset skikkelig.  Men når det koster 5000 kr i 
året pluss utstyr og turer og andre ting, så vil jeg ikke 
spørre hjemme om det”.  
Gutt (24)  

Kostnader knyttet til idrett eller andre fritidstilbud 
er nok en faktor som ekskluderer ungdommer i 
disse områdene. Denne mangelen på drahjelp ser vi 
i ulike situasjoner, blant annet når vi snakker med 
ungdommene om jobbsøking og hva de ønsker å 
satse på i fremtiden. 

”Jeg har aldri hatt en jobb. Jeg gikk rundt i butikker  
og leverte søknader, etter hvert sluttet jeg med det.”
Gutt (24) 

Av de 4241 ungdommene som besøker  
aktivitetshusene til Oslo Røde Kors,  
bor 3208 i indre by øst, de fire bydelene 
i Groruddalen og Søndre Nordstrand3.  
Disse bydelene er overrepresentert i  
statistikken over barn som vokser opp  
i lavinntektshusholdninger4. I bydelene  
Gamle Oslo og Stovner vokser 33 % av  
barn opp i lavinnteksthusholdninger, 
mens andelen i Nordre Aker, Ullern og  
Vestre er 6 %. I Oslo by samlet vokser  
18 % av barn opp i lavinntektsfamilier. 

 
 
Trygge voksnes betydning  
For noen av ungdommene vi møter er familien en 
utrygg arena. De opplever ulike former for omsorgs-
svikt, vold og frihetsberøvelse. Flere av dem fortel-
ler at de har fått mangelfull oppfølging på skolen og 
i hjelpeapparatet. De kunne ha snakket med sosi-
allærer, helsesøster eller noen andre på skolen, men 
de visste ikke hvem de kunne snakke med, eller de 
var redde for at de hjemme skulle få vite det.  

”Jeg visste om helsesøster, lærere, utekontakten.  
Men visste også hvor grensen gikk over ting jeg  
kunne si før det ble meldt videre.”
Jente (18) 

3  Besøkstallene våre er fra 2019 som representerer et normalår, i motsetning til 2020 som hadde perioder med nedstengning og 
restriksjoner.
4  SSB, 2020  Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter - SSB

På bakgrunn av hva de unge forteller, mener vi at 
foreldreveiledning er svært viktig for å forbedre 
oppvekstvilkårene til utsatte unge. Problemer, 
misforståelser og konflikter kan eksempelvis være 
knyttet til manglende kunnskap om det norske 
samfunnet, normer og regler, manglende mulighet 
til å tilbringe tid sammen barna grunnet mye job-
bing, rusavhengighet eller mangelfull omsorgsevne 
grunnet psykiske lidelser. 

Mange av de som har vært innom barnevernet, 
barne- og ungdomspsykiatrien eller har fått tilbud 
om psykolog, sier at de kunne ønske de hadde hatt 
noen å snakke med på «lavterskelnivå». Voksne som 
ikke er profesjonelle fra hjelpeapparatet, ikke har 
en behandlerrolle, men som de kan prate med om 
små og store ting i livet, og som er til stede over tid.  

”De frivillige er gode på å inkludere, spørre om man  
blir med på shuffleboard og så videre. Det er godt  
med trygge voksne hvis noe oppstår, og man har lyst  
til å prate. De får oss til å føle oss sett.”
Jente  (19)

Frivillige er trygge og tilgjengelige voksne over tid 
og skaper tillitsrelasjoner som kan få stor verdi 
den dagen en ungdom befinner seg i en krevende 
situasjon.  
 

ANBEFALINGER FRA OSLO RØDE KORS    
• En sterkere satsing på fritids- og nærmiljø-

tilbud som kan kompensere for levekårsut-
fordringer, forhindre utenforskap og styrke 
relasjonen på tvers av familier.    

•  Styrke lavterskeltilbud innenfor psykisk helse, 
for å sikre at unge som trenger det får god og 
tidlig oppfølgning. Eksempelvis samtaletilbud 
hvor de kan treffe de samme trygge voksne 
over tid.   

• Utvide omfanget av lavterskeltiltak rettet 
mot familier, hvor foreldre kan få sosial støtte, 
samtaletilbud og veiledning i foreldrerollen.   
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NÆRMILJØET OG BYEN  
 
Ungdommene vi møter gjennom tilbudene våre har 
ofte en sterk tilknytning til nærmiljøet sitt, med 
klare tanker om hva som er bra, og hva som burde 
vært bedre, med bostedet deres. Samtidig løfter de 
blikket utover og oppsøker tilbud i andre deler av 
byen.  
 
En god fritid for alle 
Oslo blir ofte omtalt som ulikhetenes by. Også i 
måten byens ungdommer tilbringer fritiden sin 
finner vi tydelige forskjeller. Unge i de mest velstå-
ende bydelene lever et mer aktivt og sunnere liv, 
med større deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. 
Unge med lav sosioøkonomisk status bruker mer tid 
på skjermaktiviteter og de er oftere i fritidsklubben 
enn unge med høyere sosioøkonomisk status5.  
 

“I området mitt vet alle at det er delt mellom øst/vest  
i byen. Vi kjenner oss igjen i beskrivelsen av at vi bor i  
et område hvor folk har lite, men  jeg kjenner ikke selv  
at det er farlig å være her. Det skjer egentlig ganske  
lite her. Litt kjedelig.”  
Gutt (25) 

Fritidsklubber og aktivitetshus for ungdom er 
særlig viktige i områder av byen hvor mange ikke 
har råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. 
Ungdommer i aktivitetene våre oppgir ofte at de 
ønsker seg flere gratis og åpne møteplasser i nær-

5  Nova, Ung i Oslo 2018
6  Oslo Kommune, 2018 «Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge, rapport 09/2018»

miljøet. Arenaer hvor de kan treffe venner, senke 
skuldrene, utfolde seg kreativt og delta på ulike kul-
turaktiviteter. Behov for flere åpne møteplasser var 
også et av de viktigste budskapene til ungdommens 
bystyremøte i 2020. 

Få tilbud for de eldre ungdommene   
Mange av de unge som kommer til våre aktivitets-
hus, bruker dette tilbudet gjennom store deler av 
ungdomstiden sin. I ungdomsskoleårene søker de 
tydelig mot det sosiale fellesskapet. Når de blir el-
dre oppsøker de oss for bistand til skolevalg, jobb-
søking og støtte og veiledning til vanskelige valg i 
hverdagen.  

Fra videregåendeskolealder blir ungdommene mer 
mobile. Da blir de mer opptatt av å kunne være på 
steder hvor de kan møte jevnaldrende fra hele byen.  
  
I dag finnes det få fritidsklubber og aktivitetshus 
for ungdom i Oslo som retter seg mot unge over 18 
år. Dette er en svakhet ved Oslos samlede ungdoms-
tilbud som også Kommunerevisjonen har påpekt6. 
Unge i alderen 18-25 år er ofte i en sårbar fase siden 
mange befinner seg mellom skole og arbeid, og ikke 
alle har trygge sosiale nettverk å få støtte hos.  
 
Tøffere hverdag under koronapandemien  
Gjennom arbeidet vårt, ser vi hvordan inklude-
rende og meningsfulle møtesteder gjør en forskjell 
for livene til ungdommene. Det er dokumentert at 
fritidsklubber og aktivitetshus er med på bedre livet 
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for ungdommer som sliter med ensomhet og synes 
at de ikke har meningsfulle ting å drive med7.  
 
Under pandemien har vi ikke kunnet opprettholde 
et forutsigbart tilbud ved aktivitetshusene våre, 
grunnet nedstengninger og skiftende smittevern-
restriksjoner. På aktivitetshusene fortalte flere del-
takere at de følte seg mer ensomme, umotiverte og 
hadde fått mer usunne vaner gjennom denne tiden. 
I dag står kommunale og frivillige aktører overfor 
en stor oppgave med å finne tilbake til ungdommer 
som vi har mistet kontakten med under pandemien. 

“Ta vare på helsa vår. Vi har ikke vært sosiale det siste 
året. Vi trenger steder hvor vi kan møte folk, og hvor 
ungdomsarbeidere kan hjelpe oss unge litt på vei.” 
Jente (21)  

Ungdommer i vårt tilbud Nettverk UNG har fortalt 
oss om en tøffere hverdag under koronapandemien. 
Dette er ungdommer som allerede har sonet eller 
som står i fare for å havne i kriminelle miljøer. De 
forteller at miljøene er preget av tyngre rus, dag-
lige voldelige episoder og eskalerende konflikter 
mellom ungdomsgrupper. Vi erfarer at mange av 
ungdommene har utfordringer knyttet til psykisk 
helse, ensomhet, rus, økonomisk gjeld, brutte fami-
liebånd, og har erfaringer med vold og overgrep fra 
barndommen. Tall fra Oslopolitiet viser at 92 % av 
de unge i Oslo som begår gjentatt kriminalitet, har 
barnevernstilhørighet8.   
 

7  Seland m.fl. 2021 Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport.  Velferdsforskningsinstituttet NOVA – OsloMet
8  Salto, 2021 «Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2020»
9  Et samarbeid mellom bydel Søndre Nordstrand, Nettverk etter soning – Røde Kors, SaLTo- og Kriminalomsorgen

Siden pandemien brøt ut har vi opplevd stor pågang 
fra offentlige instanser som SaLTo, Konfliktrådet og 
Barnevernet som ber oss om å bidra i oppfølgingen 
av disse ungdommene. Vi har svart med å styrke 
kapasiteten vår, og skreddersy en oppfølgingsplan 
til hver enkelt ungdom bestående av elementer som 
utdanning, arbeidstrening, NAV, sosialt nettverksar-
beid og kontakt med en frivillig mentor.  
 
Av alle unge i Oslo, er det en svært liten prosent-
andel som begår gjentatte kriminelle handlinger. 
Vi mener det er mulig å få til en ytterligere positiv 
endring på dette området.   
 
 
ANBEFALINGER FRA OSLO RØDE KORS
• Lovfeste retten til gratis møteplasser for ung-

dom. I forlengelsen av dette må det øremerkes 
midler til gratis møteplasser i regi av frivillig-
heten for å sikre et langsiktig og forutsigbart 
tilbud til målgruppen. 

• Etablere flere tilbud for unge i alderen 18-25, 
som sosiale møteplasser og veiledningstje-
nester som bistår dem i leting etter jobb og 
utdanning.     

• Inngå samarbeid med frivillige organisasjo-
ner i arbeidet med å forebygge og bekjempe 
ungdomskriminalitet, blant annet å utvikle 
exit-programmer som Ex/In-prosjektet9.  
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SKOLEN OG ARBEID 

Skolen utgjør en sentral del av de unges hverdag. 
Den handler om så mye mer enn ren læring, noe 
Oslo-ungdommene og resten av samfunnet har fått 
en solid påminnelse om under koronapandemien.   
 

”Alt starter med skolen”  
Ungdommene vi møter gjennom arbeidet vårt har 
svært varierende forhold til skolen. Noen jobber 
hardt for å komme seg gjennom skoleløpet, mens 
andre har mistet motivasjonen. Vi ser eksempler 
på at selv de ungdommene som har et anstrengt 
forhold til fag og teori, ser verdien av å være en del 
av skolens sosiale miljø.  

”Alt starter med skolen. Får du gode venner der  
og kommer inn i et godt miljø, så gjør man bedre 
 valg senere.” 
Gutt (22) 

Med hjemmeskole for elever under koronapande-
mien var det veldig mange ungdommer som trengte 
ekstra hjelp med skolearbeidet. Røde Kors opplevde 
en enorm pågang fra hele landet til vår digitale lek-
sehjelp. Ungdommer fikk digital hjelp med skole-
arbeidet over 11 000 ganger dette året, det er over 
dobbelt så mange som i 2019. Digital leksehjelp har 
vært et tilskudd til den vanlige leksehjelpen som vi 
har ved aktivitetshusene våre. Ungdommene som 
har brukt vårt begrensede fysiske leksehjelptilbud 
har gitt uttrykk for at dette tilbudet har vært spesi-
elt viktig for dem både faglig og sosialt.  
 

”I perioder har vi hatt 2-3 innleveringer samtidig.  
Flere har sittet og jobbet utover natta. Bare sovet  
noen få timer, eller har døgna.”
Jente (18)

 
Ungdommer med innvandrerbakgrunn eller lite 
ressurser i hjemmet hadde dårligere forutsetninger 
for hjemmeskole. Ungdommer med norskfødte for-
eldre og med høy sosioøkonomisk status ser i større 
grad ut til å få et faglig utbytte av hjemmeskole, og 
opplever i større grad at denne typen undervisning 
funger godt10.

10  Bakken m.fl. «Oslo-ungdom i koronatiden – en studie av ungdom under covid-19-pandemien», 2020

”Politikerne bør gi mer innsats til 10. klasse- 
ungdommene. Vi mista ballet vårt, og vi har ikke vært 
 på noen turer. Alle årene er viktige på forskjellige  
måter når det kommer til skole og utdanning. Også  
når det gjelder eventer som disko og ball.”
Jente (15) 

 
En sjans til å jobbe 
Betalt jobb har lenge blitt etterspurt av ungdommer 
i våre aktiviteter. Ungdommene sier at de ønsker 
seg både en inntekt her og nå og erfaring som gir 
bedre forutsetninger for å få seg jobb i fremtiden. 
Men ungdommene opplever det som vanskelig å 
skaffe seg en jobb når de ikke har erfaring. Selv de 
som har noe jobberfaring kan synes det er krevende.     

Oslo Røde Kors har arbeidstrening for ungdommer 
ved aktivitetshusene våre og i Nettverk UNG. Ung-
dommene i Nettverk UNG ser på jobb som en vei ut 
av kriminalitet og rus. Disse ungdommene trenger 
tett oppfølging, arbeidstrening og arbeidsplasser 
med ulike tilpasninger.   

Vi erfarer at ungdommer som har slitt med skole-
motivasjonen også har utfordringer med å komme 
inn i arbeidslivet. Det kan handle om at de vegrer 
seg for å være en del av et konkurransepreget miljø, 
at de må forholde seg til faste tidspunkter, og at 
de sliter med å takle arbeidsgivers forventninger. 
Ungdommer ned i 15-årsalderen som ønsker seg 
deltidsjobber møter ofte høy konkurranse og høye 
kompetansekrav, også for jobbene på «gulvet». 
 
 
ANBEFALINGER FRA OSLO RØDE KORS   
• Stimulere arbeidsgivere til å tilby lavterskel- 

og praktisk rettede jobber, og etablere flere 
arbeidstreningsplasser som er tilpasset unge 
med ulike behov for tilrettelegging.   

• Byrådet i Oslo bør trappe opp arbeidet med 
å etablere en ungdomsgaranti som skal sikre 
unge under 24 år tilbud om jobb, utdanning 
eller opplæring, i tråd med byrådsplattformen.  
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SAMFUNNSDELTAKELSE 
– TILLIT OG ENGASJEMENT 
I overgangen til voksenlivet forholder de unge seg 
stadig mer til de store samfunnsinstitusjonene. 
Mange av ungdommene vi møter er opptatt av hvor-
dan deres behov og meninger kan bli hørt av voksne 
beslutningstakere.   

Manglende tillit  
Ungdommene vi møter har ofte personlige erfarin-
ger med både helsevesen, barnevern og politi. De 
samlede opplevelsene har innvirkning på tilliten 
deres til institusjonene. Unge som befinner seg i 
spesielt sårbare livssituasjoner må forholde seg til 
flere ulike voksne i hjelpeapparatet. De gir uttrykk 
for at det er en påkjenning å stadig måtte forholde 
seg til nye voksne, og måtte gjenta historien om det 
tunge man har opplevd.  
 

11  Barneombudet, 2021. Rapporten «Å eie sin egen historie»
12  Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen (red.), Arbeiderklassen (2021) , Tillitsbombe blant ungdom i Oslo: – Betydelige klas-
seforskjeller – Dagsavisen

Hjelpen som ungdommene får, er ofte fragmentert. 
De blir ikke godt nok involvert av de ulike hjelpetje-
nestene som skal samarbeide om å følge dem opp. I 
verste fall mister de motivasjon og tillit til systemet 
som skal hjelpe dem11.  

Flere av ungdommene i aktivitetene våre forteller at 
de har lav tillit til politiet. Egne erfaringer, venners 
historier, filmer og musikk påvirker tilliten. 
 

”Ungdommene må ikke bare se politiet når noe galt har 
skjedd. Det hadde vært fint om politiet kom innom for 
eksempel på fritidsklubben og fortalte ungdommer om 
hvilke rettigheter de har. Det bør komme fra dem.”
Gutt (25) 

Det er viktig at tillit til andre mennesker og til insti-
tusjoner etableres tidlig i livet. Videregåendeelever 
med gode karakterer har høyere tillit til skolen enn 
de som har lavere karakterer. Det er også en risiko 
for at sviktende tillit til samfunnsinstitusjoner kan 
påvirke valgdeltagelsen til de yngste velgerne12.   
 

https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/publikasjoner/a-eie-sin-egen-historie
https://www.arbeiderklassen.no/
https://www.dagsavisen.no/oslo/politikk/2021/05/07/tillitsbombe-blant-ungdom-i-oslo-betydelige-klasseforskjeller/
https://www.dagsavisen.no/oslo/politikk/2021/05/07/tillitsbombe-blant-ungdom-i-oslo-betydelige-klasseforskjeller/
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”Hører dere oss?”
Flere av ungdommene vi har snakket med tok opp 
at de ønsker å bli hørt, men de er usikre på hvordan 
de kan gå frem. De var også usikre på om politikerne 
er engasjert i sakene som de og vennene deres er 
opptatt av, som sosial urettferdighet og rasisme. 

Mange av ungdommene kjenner på et sterkt person-
lig engasjement. Det kan handle om situasjoner de 
møter i hverdagen som opprører dem, en lidenskap 
de ivrer etter å dele med andre, eller dagsaktuelle 
saker som opptar dem, og som får stor oppmerk-
somhet i presse og sosiale medier nasjonalt og 
internasjonalt.
 
 
For mer informasjon kontakt  
kommunikasjon.oslo@redcross.no
 

ANBEFALINGER FRA OSLO RØDE KORS  
• De offentlige hjelpeinstansene må samarbeide 

bedre på tvers, for å sikre at den enkelte ung-
dom blir mer involvert i avgjørelser knyttet til 
egen situasjon og fremtid.    

• Offentlige instanser som barnevern og politi 
bør satse mer på tillitsbyggende arbeid og 
møte ungdommene på deres egne arenaer.       

• Både offentlige myndigheter, politikere og 
sivilsamfunnsaktører må sikre at også ung-
dommer som ikke deltar i etablerte organer 
som barne- og ungdomsråd og ungdomsorga-
nisasjoner, får praktisk demokratiopplæring 
og muligheten til å bli hørt.  
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