GATEMEGLING

2014

RØDE KORS-PRINSIPPENE
- og hvordan de kommer til uttrykk i Gatemegling
HUMANITET

INNHOLD
03 Humanitære behov
Humanitær målsetting
04 Målgrupper

Røde Kors er grunnlagt ut fra ønske om å bringe hjelp til slagmarkens sårede. Prinsippet om humanitet er således hovedformålet for Røde Kors sitt arbeid i alle land. Både
i vårt nasjonale og internasjonale arbeid etterstreber Røde Kors å avdekke, hindre og
lindre menneskelig lidelse. Røde Kors Gatemegling er fredsarbeid i fredstid. Her fremmes humanitet gjennom ikke-voldelig konflikthåndtering. I Gatemegling får ungdom
innsikt og verktøy til å håndtere både egne og andres konflikter på en konstruktiv måte.
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Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, tro, samfunnsklasse eller
politisk overbevisning. I Gatemegling er upartiskhet meglerens viktigste prinsipp. I
meglingsprosessen skal megleren legge til rette for dialog mellom partene, uten selv å ta
parti eller bli en del av konflikten.

NØYTRALITET
For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe
tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller
ideologisk art. Nøytraliteten gir Gatemegling innpass hos utsatte samfunnsgrupper og
ungdom som har manglende tillit til andre aktører. I Gatemegling legges det dessuten
til rette for at mennesker møtes og bygger tillit til hverandre på tvers av etniske, religiøse og politiske skillelinjer.

UAVHENGIGHET
Røde Kors må opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i
overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Røde Kors sin rolle som støtteaktør
for norske myndigheter i krig ble stadfestet i 1907. I 2009 vedtok Kongen i Statsråd
en resolusjon som formelt anerkjenner Norges Røde Kors som støtteaktør for norske
myndigheter også i fredstid. Røde Kors Gatemegling fungerer som en uavhengig støtteaktør i volds- og kriminalitetsforebyggende arbeid med ungdom i nært samarbeid med
kommuner, utekontakter, skoler, fritidsklubber, politi og andre organisasjoner.

FRIVILLIGHET
Frivilligheten står sentralt i Røde Kors. Frivillige er vår viktigste ressurs og vårt fortrinn. For ungdommene i Gatemegling er det av spesiell verdi at trygge voksne gir av
sin tid og stiller opp med ønske om å hjelpe uten formål om økonomiske fordeler av
sitt humanitære arbeid. Frivillighet er også et viktig prinsipp i meglingsprosesser: Både
partene og megleren er der av sin frie vilje og motivasjon. Frivillighet sikrer dermed
eierskap til egen prosess, og er et viktig premiss for gode og bærekraftige løsninger på
konflikter.

ENHET
Et felles verdigrunnlag, felles retningslinjer og felles rolleforståelse gjør Røde Kors
som organisasjon gjenkjennbar overalt i Norge og i verden. Gatemegling er en del
av det enhetlige Røde Kors. Deltagerne i Gatemegling får innføring i Røde Kors sitt
verdigrunnlag og prinsipper, og får således et felles grunnlag for identifisering med det
enhetlige og verdensomspennende Røde Kors. De får også tilbud om andre Røde Korsaktiviteter som kan imøtekomme deres behov. Etter hvert blir mange av deltagerne
også frivillige i aktiviteten, som aktive rollemodeller for andre ungdommer.
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Røde Kors er en verdensomspennende organisasjon hvor de nasjonale foreningene har
samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Gatemegling er en
del av denne helhets-forståelsen. De ulike lokalforeningene som driver Gatemegling
samarbeider og støtter hverandre både nasjonalt og internasjonalt. De siste tre årene
har flere søsterforeninger i andre land vist interesse for Gatemegling som voldsfore
byggende redskap. Norges Røde Kors støtter flere nasjonalforeninger i oppstart av
aktiviteten.
Røde Kors-prinsippene ble vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen
i Wien i 1965.
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Espen Foss, nasjonal tilrettelegger for Gatemegling
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Humanitære behov
Vold er tragiske uttrykk for
udekkede behov.

støtte i større grad erstattes av institusjoner som skole
og organiserte fritidsaktiviteter. En del ungdommer faller utenfor disse arenaene og søker støtte og
fellesskap i egne grupperinger som kan være utsatt
for vold, rus og kriminalitet. Norge har også blitt et
flerkulturelt samfunn både i større og mindre byer. I
mange tilfeller er integreringen av etniske minoriteter vellykket, men det er også utfordringer knyttet til
dette. Faktorer som forskjeller i språk, kultur, etnisitet
og sosioøkonomiske forhold bidrar i en del tilfeller
til frykt, marginalisering og utestengning av unge
på viktige samfunnsarenaer. En del av de utestengte
ungdommene er særlig utsatt for voldsrelaterte
problemer.

Mark Umbreit
Målinger fra de senere årene viser en tydelig nedgang i
vold og kriminalitet utført av ungdom. Barn- og unge
i Norge har det generelt godt. De har bedre relasjoner til både jevnaldrende og foreldre, gjør det bedre
på skolen og bruker mindre rus, sammenlignet med
forrige generasjons unge. Økt velstand, samt lang
siktig innsats på forebygging hos både myndigheter
og frivillige aktører, har båret frukter.
Allikevel vil det alltid være utsatte enkeltpersoner og
samfunnsgrupper som faller utenfor i et samfunn
under stadig endring. Det er også slik at baksiden av
medaljen av den økte velstanden er prestasjonskrav
som fører til stress og psykisk uhelse blant mange
unge.

Den psykiske volden kan være minst like skadelig
som den fysiske. 60.000 barn og unge mobbes regel
messig i norske skoler 1. I perioden 1993–2004 døde
91 barn under 16 år ved selvmord i Norge. Bare kreft
er h
 yppigere dødsårsak blant barn. En nyere studie
viser at få av barna som begikk selvmord hadde en
depresjon eller annen psykisk lidelse, men at flere
av dem var i en konfliktsituasjon før selvmordet.
Konflikten ble ikke oppfattet som alvorlig av de
voksne (Freuchen 2013).

Det er sammensatte årsaker til at unge mennesker tyr
til vold. Barn og unge som kommer fra utfordrende
familieforhold er oftere utsatt for ungdomsvold
(Gustavsen 2011). Stadig flere flytter fra bygd til by,
der tradisjonelle mekanismer for sosial kontroll og

Humanitær målsetting:
Fredsarbeid i fredstid for og med ungdom
k onstruktive måter. Her får man redskaper for bedre
å uttrykke sine behov, og sette ord på det følelsesmessige ubehaget som oppstår i konflikt. Å gjøre
seg forstått i konfliktsituasjoner på en ikkevoldelig
måte er i seg selv et humanitært behov. Dessuten gir
Gatemegling ungdom en styrket kompetanse i å bygge
og vedlikeholde robuste relasjoner. Kort sagt gir Gate
megling verktøy til å kommunisere i stedet for å slå.
På den måten utrustes ungdom til å bli fredsarbeidere
i sine egne miljøer.

Utgangspunktet for Gatemegling er at vold og
destruktiv konflikt er uttrykk for udekkede behov.
Konflikt i seg selv er en naturlig del av alle sosiale
fellesskap, og oppstår i større og mindre skala over
alt. Konflikter kan være en kime til positive endringer
og læring, og blir først farlig og skadelig når vi tillater
dem å eskalere på grunn av negative handlinger og
holdninger.
I Gatemegling får ungdom innsikt og verktøy
for å håndtere både egne og andres konflikter på

1

Undersøkelse ved Universitetet i Stavanger i 2012.
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Målgrupper
Primærmålgruppen for Gatemegling er barn og
unge i alderen 13-25 år som er i risikosonen for å
begå kriminalitet og utøve vold. Her søker Røde
Kors s pesielt å nå ungdom som i liten grad deltar i
organiserte fritidsaktiviteter. Såkalt «uorganisert ungdom» kan snarere forstås som selvorganiserte i egne
nettverk, som i visse tilfeller kan grense opp mot og
over i kriminelle miljøer.
Gatemegling har også en stor sekundær målgruppe av
barn og unge i samme aldersspenn som ikke er spesielt utsatt for å utøve vold og kriminalitet, men som
er utsatt for å bli berørt av konflikt. Dette er det man
gjerne omtaler som «vanlig» ungdom i den generelt
utfordrende overgangsfasen mellom barn- og voksenliv, med alle de utfordringer det byr på av identitetshåndtering og veivalg. Denne brede målgruppen er
også viktig for å dempe det generelle konfliktnivået i
ungdomsmiljøene.
Røde Kors anser det som et mål i seg selv å bygge relasjoner mellom ulike ungdomsgrupperinger som kan
ha negative oppfatninger av hverandre. Dette gjøres
ved å invitere ungdom med forskjellig bakgrunn inn
i felles gruppeprosesser. På den måten kan bredere
ungdomsmiljøer få et felles språk og en felles forståelse knyttet til positiv håndtering av konflikt.
Gatemegling bidrar til økt «konflikthygiene», det vil
si at det gir en grunnleggende forståelse for konflikters natur. Gatemegling gir kunnskap om hvordan
man kan nærme seg og løse konflikter før de eskalerer, uten at dette blir farlig. Ofte er det farligere å la
være å forsøke å løse konflikter. Da vokser de gjerne
ukontrollert, inntil de kommer til syne på et høyere
steg i «konflikttrappa» i form av gruppemotsetninger,
fiendebilder, vold og kriminalitet.
llustrasjon av «ulvespråket», dvs. konfliktopptrappende
kommunikasjon vs. «sjiraffspråket», eller konfliktdempende
kommunikasjon.
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Frivillighet
konflikt- og meglingsverksteder for ungdom, samt
bidra i andre aktiviteter som tilbys innenfor Røde Kors
Gatemegling, slik som gatemeglingsforum, meglings
team, felting og oppsøkende ungdomsarbeid og forum
teater. De frivillige voksne blir dessuten i mange tilfeller
en viktig støtte for ungdommene i hverdagen, gjennom
å støtte dem til å ta i bruk den lærte kunnskapen, og
å bidra til meglingsprosesser når konfliktene først har
blitt vanskelige og uhåndterlige for ungdommene selv.

Selv om Gatemegling er basert på såkalt ung-til-ungmetodikk , er det avgjørende å bygge støttende nettverk
av trygge og kompetente voksne rundt ungdommene.
Gatemegling har dermed også en tredje målgruppe,
nemlig frivillige voksne som vil engasjere seg som trygge rollemodeller for barn- og unge i sine lokalmiljøer.
Instruktøropplæringen for voksne består av et 36-timers praktisk grunnkurs i Gatemegling, i tillegg til en
praksisperiode (ca. 15 timer), samt en påfølgende sertifisering (6 timer). Med dette blir man rustet til å holde

Samarbeid
får økt kompetanse i volds- og kriminalitetsfore
bygging med barn og unge, samt en felles samhandlingsarena. Om lag 1/3 av deltagerne på instruktøropplæringen kommer fra våre samarbeidspartnere.

Et viktig suksesskriterium for Røde Kors Gatemeg
ling er å holde en bred kontaktflate mot det offent
lige hjelpeapparatet for barn og unge, slik som
skole, barnevern, utekontakt, SLT 2 og fritidsklubber,
konfliktråd og forebyggende politi. I tillegg samarbeider Røde Kors med ulike private og frivillige organisasjoner for barn og unge, som fritids- og idretts
klubber, menigheter, private barnevernsinstitusjoner
og flyktningmottak. Samarbeidet består av at Røde
Kors tilbyr instruktør-opplæring i Gatemegling til
våre samarbeidspartnere lokalt, slik at de kan bistå
med å rekruttere ungdom til aktiviteten og følge opp
ungdom med sammensatte behov. På denne måten
bidrar Røde Kors til at også ansatte i hjelpeapparatet,
og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner,

I 2014 hadde Røde Kors Gatemegling samarbeid med
følgende typer partnere: Kommuner, utekontakt, SLT,
Barnevern, ungdoms- og videregående skoler, Trygg
læring, politiet, ungdoms- og idrettsklubber, moskeer,
kirker, Konfliktrådet, krisesentra, fengsler, teatermiljøer, utelivsbransjen, universiteter og høgskoler, frivillig
sentralen, dag- og natteravner, sosialrådgivnings
kontorer, Blå Kors og DNT, samt Røde Kors’
ressurssentra og andre Røde Kors-aktiviteter.

SLT står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Per 3. mars 2015 var det registrert 187 SLT-koordinatorer i
Norge, samt én på Færøyene. Tilsvarende ordning i Oslo heter SALTO.

2
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Opplæringsforløpet for ungdom
Gatemegling er en nasjonal kjerneaktivitet i Røde
Kors, som en strategisk satsning på volds- og kriminalitetsforebygging for og med barn og unge (13- 25 år).
Gjennom tre påbyggende verksteder settes deltagerne
i stand til å løse egne konflikter før de eskalerer (trinn
1), og å bidra til megling i konflikter i egne nettverk blant venner, familie og bekjente (trinn 2). På
tredje trinn blir deltagerne utdannet som ungdoms
instruktører, og blir dermed positive rollemodeller for
andre ungdom. Metodene som brukes er lek, øvelser,
rollespill og diskusjoner.

3.
Instruktørverksted
2.
Meglingsverksted
1.
Konfliktverksted

Hvert trinn består av seks økter á 2,5 timer. Som regel
går ett verksted over seks uker slik at deltagerne får tid
til å prøve ut redskapene i praksis mellom øktene, og
modnes over tid. I 2014 var det 500 deltagere på trinn
1, 102 deltagere på trinn 2 og 26 på trinn 3 (derav
pyramideformen).

konfliktmegling. Denne delen er tuftet på konfliktrådets megleropplæring, i tillegg til en fordypning i
temaer fra første trinn. Deltagerne blir ved fullført
«mesterprøve» sertifisert som gatemegler. Dette gir
gjerne en positiv identitet og mestringsopplevelse hos
deltagerne. Med denne kompetansen utfører mange
av ungdommene uformell og gjerne spontan megling
i sine egne miljøer, det vil si mellom egne venner
og bekjente, samt blant egne familiemedlemmer og
søsken. Dette kalles gjerne ung-til-ung-meglin, eller i
ordets rette forstand gatemegling.

Første trinn, Konfliktverksted, har fokus på mestring av egne konflikter gjennom bevisstgjøring og
opptrening av konkrete ferdigheter. Temaene som
utforskes er blant annet sinne, triggere og fiendebilder, gruppedynamikk og polarisering. Dette er
ingredienser i konfliktopptrapping. Man jobber også
med egen styrke og selvtillit, kommunikasjon og aktiv
lytting, samt kreativ konfliktløsning. Det viktigste
konfliktløsende verktøyet på trinn 1 er ikkevoldskommunikasjon, eller sjiraffspråket 3.

På tredje trinn, Instruktørverksted Ung, blir deltagerne rustet til å lære bort denne kunnskapen til andre
ungdommer. Ungdomsinstruktørene bidrar dermed
inn på trinn 1 og 2, sammen med voksen-instruktører. På denne måten blir ungdom aktive rollemodeller
ovenfor andre ungdom, og går fra å være deltagere til
å bli frivillige bidragsytere i regi av Røde Kors.

På andre trinn, Meglingsverksted, er fokuset på
hvordan ungdom kan bistå andre ungdom i konflikt. Her lærer deltagerne metoder og prinsipper for

Fra Konfliktverksted i Akershus med Ungdomsdelegater på
utveksling fra Colombia som instruktører.

Ungdom trener på å megle i meglingsverksted.

Sjiraffspråket er et språkbilde for konfliktnedtrappende kommunikasjon, eller ikkevoldskommunikasjon, basert på Marshall Rosenbergs modell
(Rosenberg (2006) Ikkevoldskommunikasjon – Giraffspråk – et språk for livet. Arneberg Forlag).

3
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Fra teaterstykket A Conversation, som illustrerer en meglingsprosess med bruk av stormøte som metode.

Tilrettelagte meglingsprosesser
ved å benytte Røde Kors’ arenaer, mandat og samfunnsrolle som en nøytral humanitær organisasjon.
De nettverkene som etableres gjennom Gatemegling
–bestående av at et utall opplærte ungdom og voksne,
både frivillige og offentlige hjelpere – gir en unik
mulighet til å mobilisere hurtig og fleksibelt når
større konflikter oppstår. I 2014 var det 118 deltagere i
til sammen 9 tilrettelagte meglingsprosesser.

Ved siden av det forebyggende arbeidet med opp
læring av ungdom, tilbyr også Røde Kors Gatemegling
formaliserte meglingsprosesser i mer omfattende konflikter som ungdom selv ikke evner å løse. M
 etodene
som brukes er megling, skriptbasert stormøte og
dialogsirkel, og utføres av godt trente voksne frivillige
og ansatte i Røde Kors. Røde Kors ønsker på denne
måten å være supplerende til konfliktrådenes arbeid

Jeg er glad for at jeg fikk sjansen til en ny
fremtid gjennom gatemegling og støtte fra
politiet. Nå hjelper jeg andre ungdommer i
samme situasjon.
Seif, 21 år.
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Aktiviteter og resultater i 2014
Røde Kors opplever en snøballeffekt av de gode
erfaringene med Gatemegling fra Norge også utover
landegrensene. Flere søsterforeninger har vist interesse for Gatemegling, og i 2014 ble aktiviteten utprøvd
og etablert i Røde Kors-foreninger i Danmark, Belize
og Zimbabwe.

Figuren gir en oversikt over hvor Røde Kors Gate
megling er etablert i Norge. I 2014 var aktiviteten godt
i gang i åtte fylker/distrikter i landet med til sammen
25 enheter. I 2014 ble det også igangsatt forarbeid til
oppstart i Skedsmo og Drammen.
Gatemegling er fortsatt i «utrullingsmodus» og
mottar stadig henvendelser fra nye distrikter og
lokalforeninger, samt deres kommuner, som ønsker
å starte opp. Hovedinnsatsen for 2014 har vært å
styrke de stedene som er i en tidlig etableringsfase,
samt å tilrettelegge for en nasjonal fellesarena for
Gatemegling. Målet har vært å skape møteplasser for
erfaringsutveksling og kompetansebygging mellom
ulike de lokale og regionale enhetene. I tillegg jobbes
det sentralt med å legge til rette for verktøy, rutiner og
ressurser for kvalitetssikring, slik at de ulike enhetene
drar i samme retning og takt, og spiller hverandre
gode.

Røde Kors erfarer at Gatemegling imøtekommer et
utstrakt behov blant ungdom. Mange av ungdommene som deltar i Gatemegling opplever å bli s tyrket
med redskaper i konfliktløsning som de erfarer at
virker. Gatemegling er også en nøytral arena for
mestring og tilhørighet, der deltagerne kan bygge en
positiv identitet rundt utfordrende livserfaringer.
På tross av stor vekst og god utvikling av aktiviteten,
gjenstår det fortsatt et arbeid i fasen fra -oppstart
til varig drift og forankring av aktiviteten i lokal
foreningene. Røde Kors sentralt har tett dialog med
og oppfølging av de ulike lokalforeningene som er i en
oppstartsfase med gatemegling.

13 enheter

Oslo RK
Tromsø
Troms
Harstad

Norges
Røde Kors

Rogaland

Sandnes

Akershus

Lørenskog

Østfold

Moss

Oppland

Gjøvik

Hordaland

Bergen

Vestfold

Tønsberg
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4 enheter

Tall og fakta for 2014
I 2014 deltok til sammen 628 ungdommer (13-25 år)
i Gatemeglingsopplæringen på enten trinn 1, 2 eller
tre (konflikt-, meglings- og instruktørverkstedene) på
landsbasis. I tillegg deltok 801 ungdommer i miniverksteder, det vil si kortere kurs og arrangementer
i regi av Røde Kors Gatemegling. Videre deltok 118
personer i ni tilrettelagte meglingsprosesser i mer
omfattende ungdomskonflikter. I disse prosessene
ble det brukt skriptbasert stormøte og dialogsirkel
som metoder. Totalt var det dermed 1547 unge som
var aktive i volds- og konfliktforebyggende arbeid i
Gatemegling i 2014.

til-ung-metodikk, megling og ikkevoldelig konflikt
arbeid i regi av Røde Kors.
163 Røde Kors-frivillige, 13 Røde Kors-ansatte
(flere i delstillinger) og 44 instruktører ansatt i det
offentlige hjelpeapparatet holdt til sammen 153
verksteder, kurs og arrangementer i regi av Røde Kors
Gatemegling for til sammen 3262 personer.
I utlandet bidro Norges Røde Kors i 2014 til at
129 voksne og ungdommer fikk instruktøropplæring
i Gatemegling (Danmark, Belize og Zimbabwe). Disse
instruktørene holder egen opplæring av u
 ngdom
lokalt på trinn 1-2. Ungdommens Røde Kors i
Danmark startet opp med Gatemegling i 2013: I løpet
av to år har 22 instruktører utdannet 114 ungdom på
trinn 1 og 24 ungdom på trinn 2. Norges Røde Kors
har dratt nyttig lærdom av den danske organisasjonsmodellen.

Videre ble det utdannet 132 nye voksen-instruktører,
som fikk opplæring i forebyggende voldsarbeid for
og med unge. Voksen-instruktørene består både av
Røde Kors-frivillige og ansatte i det offentlige hjelpe
apparatet.
Medregnet tidligere opplærte var det 306 aktive
instruktører i 2014. I tillegg fikk 1409 voksne kortere
opplæringsforløp og kunnskap om Gatemegling, ung-

Fra Konfliktverksted i Akershus.
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Andre resultater av satsningen
på Gatemegling i 2014
Nasjonale samlinger og kurs

året, og har nå et trygt og etablert meglingsteam. De
andre lokalforeningene er i en tidligere etablerings
fase av Gatemegling (med fokus på opplæring av
ungdom; trinn 1-2-3), og har gjennomført et mindretall meglingsprosesser ved siden av kjerneaktiviteten.
Økt meglingskompetanse blant de frivillige er uansett
nyttig for å kunne undervise ungdom i megling.

En del av kvalitetssikringen er å legge til rette for
erfaringsutveksling på tvers og faglig påfyll fra sentralt
hold.
I 2014 ble det gjennomført to kollegasamlinger (hhv.
vår og høst) for ansatte koordinatorer og frivillige
aktivitetsledere. Disse samlingene imøtekom et viktig
behov for å møtes og utveksle erfaringer på tvers.
Denne typen kontakt fasiliteter også kontakt på tvers
i det daglige, der koordinatorene i mange tilfeller
jobber mye alene innenfor aktiviteten. Faglig påfyll
av ulik art har også vært del av disse samlingene,
både som inspirasjon til koordinatorer som daglig gir
mye av seg selv, og for styrke deres kompetanse som
veiledere lokalt.

I mai arrangerte Røde Kors Gatemegling et humanitært forum med fullt hus på Litteraturhuset i Oslo
med teatervisning og paneldebatt om bruk av gjenopprettende prosesser etter voldshendelser. Teaterstykket A Conversation, av David Williamson, ble
framført i samarbeid med teatergruppa No Theatre.
Stykket handler om et møte mellom etterlatte etter
et drap og drapsmannen og hans pårørerende. I den
påfølgende paneldebatten deltok representanter fra
Konfliktrådet, politiet, KRÅD, professor Nils Christie
og en pårørende som selv hadde møtt sin fars drapsmann. Teaterstykket og paneldebatten skapte stort
engasjement og fikk svært gode tilbakemeldinger.

Nasjonalt Gatemeglingsforum: Omlag 70 frivillige
og engasjerte gatemeglere (ungdom) fra hele landet
møttes to dager i Tromsø, som i år var vertskap for
forumet. Målet med forumet var erfarings-utveksling,
faglig påfyll og inspirasjon som påskjønnelse for
god innsats. Den frivillige kapitalen som Røde Kors
forvalter må vedlikeholdes og investeres i. Tilbake
meldingene var svært gode, og det var tydelig at
deltagerne syntes det var stas å møte andre gate
meglere fra hele landet.

Det ble også gjennomført et humanitært forum i regi
av Gjøvik Røde Kors med foredrag av Nils Christie og
en påfølgende paneldebatt bestående av Christie selv
samt lokale representanter for konfliktarbeid; p
 olitiet,
Konfliktrådet, ungdom og voksne fra Røde Kors Gatemegling lokalt, og en terapeut.

Videreutdanning i megling: Våren 2014 ble det arran
gert et tredagers videreutdanningskurs i megling for
frivillige fra hele landet. Utgangspunktet var et ønske
fra Oslo Røde Kors (ORK), som ønsket å styrke og
utvikle sitt operative meglingsteam (voksne megler i
alvorligere konflikter som ungdom selv ikke evner å
løse). Denne kapasiteten har ORK benyttet aktivt ved
å tilrettelegge for flere meglingsprosesser i løpet av

Miniverksteder: Det ble gjennomført en rekke miniverksteder, dvs. kurs på 3-8 timer for ulike målgrupper som ønsker å lære om Gatemegling, og få tilført
grunnleggende kunnskap i konfliktløsning. Dette ble
tilbudt følgende samarbeidspartnere: United WorldCollege, Nansenseminaret, Unge ledere i Drammen
(DNT), Røde Kors Ungdoms Landsleir, International

Paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo om utvidet bruk av gjenopprettende prosesser.
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Fra miniverksted på Nansenskolen med ungdomsinstruktører fra Oslo Røde Kors

Spredning av informasjon og kunnskap
om Gatemegling i egen organisasjon

Red Cross Youth Camp i Kenya og Extrastiftelsens
årskonferanse.

Dette er viktig for god samkjøring opp mot etablerte
Røde Kors-aktiviteter, som for eksempel Nettverk
etter soning, Visitortjenesten, oppvekstaktiviteter som
leksehjelp, Ferie for alle og RØFF, samt Flyktningguide og andre integreringsaktiviteter. Vi erfarer at
mange av deltagerne i Gatemegling ønsker oppfølging
av andre Røde Kors-tilbud. I tillegg kan andre Røde
Kors-aktiviteter benytte gatemegling som virkemiddel
opp mot sitt primære arbeid.

Det ble også gjennomført såkalte sommerverksteder
i både Oslo, Tromsø og Gjøvik, dvs. Gatemeglings
verksteder (trinn 1-3) for ungdom i sommerferien.

Ekstern nettverksbygging
Alle de lokale Røde Kors-foreningene som driver
Gatemegling bygger sine egne lokale eksterne nettverk. Samtidig søker Røde Kors nasjonalt å fungere
som brobygger og kontaktflate opp mot de eksterne
partnerens nasjonale ledd.

Internasjonalt
Røde Kors opplever en økende interesse for Gate
megling som voldsforebyggende redskap fra søster
foreninger i andre land. Det er primært frivillige
og ungdomsdelegater fra andre land, som har fått
opplæring i og erfaring med Gatemegling i Norge,
som har tatt initiativ til å starte opp i sine hjemland
ut fra en tanke om at Gatemegling kan være et nyttig
redskap i voldsforebygging også der. Fagansvarlige
ved hovedkontoret bisto i 2014 med opplæring og
støtte til Røde Kors-foreninger i Danmark, Belize og
Zimbabwe.

Fra instruktøropplæring i Zimbabwe.
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Kvalitetssikring
Det har vært en stor vekst i aktiviteten fra å være
etablert i kun Oslo og Tromsø, til å ha startet opp også
i Sandnes, Lørenskog, Lillestrøm, Gjøvik, T
 ønsberg,
Harstad, Bergen, Moss og Sarpsborg. I takt med den
store veksten har vi også opplevd utfordringer med
koordineringen av aktiviteten, og gjort oss nyttige
lærdommer for bedre tilrettelegging og kvalitets
sikring.

som vi nå også vil tilby nasjonalt: Denne er tiltenkt
frivillige ledere og ansatte i Røde Kors, samt eksterne
samarbeidspartnere, som ønsker kunnskap om Gate
megling, men som ikke har kapasitet til å bli operative instruktører. På den måten får de kunnskap og
konkrete redskaper i konfliktløsning de kan bruke på
egne arenaer, i tillegg til å kunne samhandle effektivt
rundt aktiviteten.

En av hovedutfordringene har vært et relativt stort
frafall av frivillige voksne instruktører, som vi har
brukt mye tid og ressurser på å lære opp. En annen
utfordring har vært knyttet til ulik grad av ressurser for lokal koordinering av aktiviteten. Et viktig
suksesskriterium for Gatemegling er lokale stillingsbrøker til koordinering av aktiviteten. Det er
en t ydelig sammenheng mellom en velfungerende
ansattkoordinering og kvalitet og omfang i aktiviteten. Ved skifte av koordinator har vi gjerne opplevd et
stort fall i aktivitet.

Krav til frivillige

Dette har ledet til at vi har utviklet redskaper og
strammet inn rutiner for rekruttering av frivillige,
inkludert maler for intervju og motivasjonsskjema. Det
er ikke antall utdannede instruktører som er avgjørende for den endelige humanitære aktiviteten i den
andre enden, men kvaliteten på og engasjementet for
denne innsatsen. I 2014 har vi fokusert på rekruttering
av og kravene til de frivillige, og brukt mer ressurser
på oppfølging og kvalitetssikring av instruktører. Det
har også vært utviklet felles instrukser, og et stort løft
er ferdigstillingen av den nye Håndboka for Gatemeglingsinstruktører. Kontinuerlige møtepunkter slik
som kollegasamlinger, rutinemessige felles telefonmøter,
samt andre sentrale samlinger og kurs har gitt resultater i form av et godt samkjørt nasjonalt koordinatorteam. I 2014 fikk vi et merkbart løft i den lokale
rekrutteringen og oppfølgingen av både frivillige og
eksterne nettverk. Vi har også utviklet utdannings
forløp for hovedinstruktør (training of trainers),
inkludert en ordning med «føll» (ferske instruktører
er med hovedinstruktører i andres instruktøropp
læring), samt styrket instruktørsertifiseringen (fra
6 timer til to dager). Utenlandserfaringen har også
ledet til utvikling av en ny to-dagers kursmodul,

Alle som melder seg som frivillig instruktør i Gatemegling blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en
frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige
anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli frivillig i Gatemegling. Representanten
fra Røde Kors gir nærmere informasjon om Gate
megling og hvilke forventninger Røde Kors stiller til
sine frivillige. Her går man også gjennom instruksen
for arbeid med barn og unge før den frivillige blir
sluset videre ut i opplæring og aktivitet.

En frivillig i Røde Kors’ arbeid med
barn og unge bidrar til å skape
gode opplevelser og trygge rammer
i barn og unges hverdag, gjennom
aktiviteter tilpasset lokale behov.
Fra Røde Kors’ instruks for arbeid
med barn og unge.

Frivillige Gatemeglingsinstruktører i Røde Kors må
• gjennomføre intervju og obligatorisk
opplæring
• undertegne og overholde etikk- og
taushetserklæring
• ha fylt 18 år
• ha ID-kort og delta i evalueringssamtale
hvert tredje år ved fornying av ID-kortet
• levere politiattest
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Opplæring

• Instruktøropplæring i Gatemegling
(36 timer). Etter dette kurset følger det en
obligatorisk praksisperiode som består i
å holde ett konfliktverksted for ungdom
(til sammen 15 timer), og en påfølgende
erfaringssamling (6 timer) der den frivillige
blir endelig sertifisert som instruktør.

Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, der det inngår et fagkurs spesielt utviklet for
gatemeglingsinstruktører:
• Introduksjon til Røde Kors
• Grunnkurs i førstehjelp

I tillegg til de obligatoriske kursene, tilbys det også
fagsamlinger lokalt og nasjonalt der de frivillige får
faglig påfyll og veiledning.

• Grunnkurs i psykososial førstehjelp

Samarbeidspartnere og bidragsytere
• Politihøgskolen

Hovedkontoret hadde dialog og samarbeid med
følgende partnere i 2014:

• Nansen Fredssenter

• Trygg læring

• Minhaj Ul Quran Norge

• Konfliktrådssekretariatet

• Fra Konflikt til Samarbeid AS

• KRÅD og SLT-nettverket

• Dorg og Remfeldt Rådgivning AS

• Norsk institutt for forskning på oppvekst,
velferd og aldring (NOVA)

• Wolf and Water Arts Company
• Extrastiftelsen og Gjensidigestiftelsen

• Universitetet i Tromsø, Institutt for
fredsstudier

Røde Kors fikk i 2014 tildelt 600.000 kroner fra 
Justis- og beredskapsdepartementet, og 1 mill. kroner
fra Gjensidigestiftelsen for å etablere og styrke Gate
megling på nye steder. Gatemegling får også midler
fra Fadderprogrammet for Barn i Norge.

• Universitetet i Agder, Institutt for
psykososialt helsearbeid
• Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og
sosialfag

De lokale Gatemeglingsenhetene har også egne
bidragsytere.

• Det EU-støttede forskningsprosjektet,
ALTERNATIVE, om utforskning av bruk
og utvikling av Restorative Justice i inter
kulturelle settinger. Med partnere fra NordIrland, Belgia, Østerrike, Ungarn, Serbia og
NOVA/Norge.

Røde Kors takker alle bidragsytere for at dere har gitt
oss muligheten til å utføre arbeidet med Gatemegling!

«Gatemegling hjelper deg å gå inn i deg sjøl. Vold oppstår
gjerne uten at du vet hvorfor. Vi tenker ikke på at det vil
skade noen. Røde Kors hjelper deg å tenke».
Ungdomsinstruktør, 21 år
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– Helt siden jeg var liten
har jeg likt å finne på mye
tull, utfordre grensene. På
barneskolen var det stort sett
uskyldig moro, men på ungdomsskolen u
 tviklet det seg
etter hvert til småkriminalitet.
Hadde det ikke vært for Røde
Kors G
 atemegling vet jeg
ikke hvordan det hadde gått,
forteller Kristoffer.

Sterk vennelojalitet
Kristoffer var i konflikt uansett hvor han var; på skolen, ute og hjemme. Ensomhetsfølelsen, sinnet og
aggresjonen gikk utover både ham selv og dem rundt ham, og han var venner med feil folk. Nesten
ukentlig hadde han kontakt med SaLTo, et kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge i Oslo,
men det var ikke nok til å få ham på rett kjøl. Lojaliteten til vennene var sterkere enn fornuften, selv om
han innerst inne visste at det han var på feil spor. Først da han ble stoppet i en stjålet bil, kom vendepunktet. Da var han 17.
– Mamma er veldig glad for at jeg ble stoppet av politiet den natta. Jeg også, for det gjorde at jeg klarte
å bryte med det småkriminelle miljøet jeg var en del av. Dessuten hadde vennene mine så smått begynt
med narkotika, noe jeg tok avstand fra. Da jeg brøyt med miljøet var det som å kappe av meg begge
beina. Alle vennene mine ble borte, hele nettverket mitt og det sosiale livet forsvant, ikke bare det ulovlige
vi drev med, men også kamer- atskapet og alt det gøye jeg pleide å være med på, forteller han.

Livet før og etter gatemegling
Det er nå to år siden Kristoffer ble med i Røde Kors Gatemegling. Han har gjennomført alle de tre
kursmodulene, og er instruktør for andre ungdommer.
– Gjennom gatemeglingen har jeg fått gode verktøy til å håndtere konflikt. Jeg var en pøbelmaker, men nå
holder jeg meg unna vold og konflikter. I tillegg lærer jeg andre hvordan de løser konflikter med ord. Det
er givende å være gatemegler, men det viktigste for meg personlig, er alt jeg har lært som jeg kan bruke
i eget liv. Vi lærer å snakke sammen på en konstruktiv måte, men ikke minst lærer vi å lytte. Gjennom
oppveksten har jeg for eksempel hatt mange og store konflikter med foreldrene mine, særlig med moren
min. Før bare kranglet vi, og jeg la skylden på henne når noe gikk galt for meg. Nå snakker vi sammen og
har det fint. Jeg har også fått nye venner, og jeg holder meg langt unna kriminalitet, sier Kristoffer.
(Hentet fra Røde Kors, Barn i Norge, nr 3 2014).
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