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Humanitære utfordringer
Ungdom i Norge er både mer utsatt for vold, og utøver
mer vold, enn andre aldersgrupper1. De opplever også
større frykt for å bli utsatt for vold og trusler i sitt
nærmiljø2. Forbyggende konfliktarbeid opp mot denne
gruppen er derfor spesielt viktig.
Det kan være mange grunner til at ungdom tyr til vold.
Vanskelige familieforhold, og at man faller utenfor
arenaer som skole og organiserte fritidsaktiviteter, kan
være noen av årsakene.
Den psykiske volden kan være minst like skadelig som
den fysiske. 60.000 barn og unge mobbes regelmessig i
norske skoler. I perioden 1993-2004 døde 91 barn under
16 år ved selvmord i Norge. En studie viser at få av barna
som tok selvmord hadde en depresjon eller annen
psykisk lidelse, men at flere av dem var i en
konfliktsituasjon før selvmordet (Freuchen, 2013).
Målsetting
Gjennom Gatemegling skal ungdommene bli bevisst
egne reaksjonsmønstre, og få redskaper til å uttrykke
behovene sine bedre og sette ord på følelsene som
oppstår i en konflikt. Slik skal ungdom bli utrustet til å bli
«fredsarbeidere» i sine egne miljøer.
Målgruppe
Primærmålgruppen er barn og unge mellom 13-25 år
som er i risikosonen for å begå kriminalitet og utøve
vold. Røde Kors søker spesielt å nå ungdom som i liten
grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Gatemegling
har også en stor sekundær målgruppe av barn og unge i
samme alders, som ikke vurderes som spesielt
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Mer om Røde Kors Gatemegling:
www.rodekors.no/gatemegling

1798 ungdommer fikk opplæring i
Gatemegling
32 ungdommer har deltatt i
meglingsprosesser
350 voksne frivillige og samarbeidspartnere
har fått verktøy for kommunikasjon og
konflikthåndtering med ungdom. Av disse er
76 utdannet som instruktører.
Gatemegling finnes i 12 distrikter i 15 byer
med 29 enheter totalt.

risikoutsatt for å utøve vold og kriminalitet selv, men
som kan bli berørt av mer omfattende konflikter og vold
i sitt nærmiljø.
Hva er Røde Kors Gatemegling?
Grunntanken i Gatemegling er at det er de unge selv som
er best i egnet til å endre det som skaper utrygghet i
miljøene deres. Gjennom tre påbyggende
verksteder rustes de til å håndtere egne og andres
konflikter:
1. På Konfliktverkstedet øver deltakerne på å mestre egne
konflikter.
2. På Meglingsverkstedet lærer deltakerne å megle i
andres konflikter. Som Gatemeglere blir ungdommene
ressurspersoner «på gata» i egne miljøer.
3. På Instruktørverkstedet utdannes deltakerne som
ungdomsinstruktører, og kan lede konfliktverksteder
sammen med voksne instruktører.
Ved siden av forebyggende arbeid med opplæring av
ungdom, tilbyr også Røde Kors Gatemegling tilrettelagte
meglingsprosesser i mer omfattende konflikter som
ungdom selv ikke evner å løse.
Samarbeidspartnere og bidragsytere
Røde Kors Gatemegling samarbeider med mange
forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, skole,
utekontakt, politi, konfliktråd, fengsel og
flyktningmottak. I 2017 fikk Gatemegling tildelt midler
fra Politidirektoratet. Gatemegling får også midler fra
Fadderprogrammet for Barn i Norge.
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