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Gatemegling sin historie 

■ Konfliktrådets prosjekt fra 1998  

— Hoveddelen av saker var alternativ til straff i mindre lovbrudd utført av ungdom 

— Ville forebygge at ungdom havna i voldelig konflikt 

— Ung-til-ungmetodikk 

— Anbefalt videreført, men ble ikke det 

 

■ Oslo Røde Kors fra 2004 

— Røde Kors’ rolle som nøytral og frivillig humanitær organisasjon viste seg som 

egnet i forebyggende konfliktarbeid 

— Evaluert og anbefalt videreført i 2007: “Gatemeglingsprosjektet er således det 

eneste kriminalitets- og voldsforebyggende tiltaket der barn og unge selv blir 

utdannet og selv blir aktive i forebygging”  (Hydle 2007).    

■ Nasjonal kjerneaktivitet fra 2010 

— 12 distrikter (fylker) 

— Volds-og kriminalitetsforebygging 

— Mestringsarena 



Målgrupper 

■ Ungdom mellom 13 og 25 år 

■ Blande grupper 

• Et spesielt fokus på ungdom i sårbare 
livssituasjoner og ungdom med mye 
erfaring med konflikt 

• Bred målgruppe – forebygging av 
konflikter i ungdomsmiljøene generelt 

 

SSB – sosial puls 



Tilnærming 

Proaktivt –  

Forebygging av 

vold og kriminalitet 

 

• Verksteder 

• Konflikthåndtering 

• Uformell megling 

Reaktivt - 

Meglingsprosesser 

 

• Megling 

• Dialogsirkeler 

• Stormøter  



Hva er greia? 

■ Verksteder der ungdom jobber med å bli kjent med  

— egne og andres reaksjoner, følelser og behov i konflikt 

— konflikters utvikling 

— sinne og triggere 

— ikkevoldskommunikasjon 

— Meglingsprosesser 

 

■ Konfliktverksted (15 t) 

 

■ Meglingsverksted (15 t) 

 

■ Instruktørverksted Ung(16 t) 

 

■ Instruktørverksted (36 t) 

 

 



Det virker! 
■ Fersk rapport fra Oxford Research: 

■ Gatemegling treffer behovet 
— ...uten å konkurrere med offentlige tiltak 

— Treffer med tanke på overordnet målsetning (konflikthåndtering og 

kommunikasjon) 

— Treffer med tanke på form (lystbetonte verksteder) 

— Men treffer man alle ungdommene? 

■ Organiseringen er hensiktsmessig 
— Instruktørene er kompetente og bidrar til gode verksteder 

— Lokale forhold og lokale tilpasninger spiller inn 

— Det kan være utfordringer i overgangen mellom trinnene 

■ Gatemegling gir resultater for deltakerne 
— Ungdommene får bedre kommunikasjonsferdigheter og innsikt i konflikter 

— Noen deltakere får økt mestringsfølelse og tillit 

■ Røde Kors har tilfører en merverdi 
— Røde Kors gir tillit og trygghet – og skiller seg fra lærere, foreldre, det offentlige 



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cEXVRtFi90M 

 

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=cEXVRtFi90M


Begeistring skaper læring 



Ikkevoldskommunikasjon - Sjiraffspråk 

Videre lesning: Marshall Rosenberg, Ikkevoldskommunikasjon 



Megling 



Gatemegling på fritidsklubb 

■ Frivillige fra Røde Kors holder kurs for ungdom på fritidsklubb 

 

■ Ansatte på klubb utdanner seg som Gatemeglere og holder kurs i 

samarbeid med frivillige 

 

■ Fritidsklubber blir egne Gatemeglingsenheter, som holder kurs selv 

 

■ Ressurssentrene i Oslo 

■ Fellesverkene i 7 byer 



Hva gjør dere, da? 

■ Dersom deres ungdommer ønsker seg Gatemegling: 

 

■ Kontakt Røde Kors i fylket, spør etter Gatemegling 
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Gatemegling – hvor er vi nå? 

Tall 2017:  
 

Steder:  

Verksteder i 13 

fylker 

Deltagere:  

ca 1500 pr år 

Instruktører: ca 300 

 



Når jeg hadde holdt på med gatemegling i et år og seks måneder, så forsvant det: jeg 

ble aldri sur. Jeg klarte å holde sinnet ute og … Jeg klarte å snakke og roe ned saken, 

der jeg før ville ha brukt et kraftigere språk. Jeg kan snakke... Og jeg holdt meg utenfor 

og de fleste tidligere kompisene av meg er inne i fengsel i dag. Det er bare at jeg valgte 

annerledes når det gikk nedover med det miljøet. Jeg fullførte videregående, jeg elsket å 

jobbe med menneskene. Jeg kan hjelpe de som sliter, og vise dem at de har muligheter. 

Som jeg hadde, det fins en mulighet der, men de ser den ikke.       

        Kalid, Oslo Røde Kors 
 

 

I could put this to practice both in my own life and in the Red Cross. It has helped me a 

lot to improve my life as a human being.    Gutt, ungdomsfrivillig, Colombia RC 
 

 

Jeg tror at jeg er mindre sur, på en måte. Før jeg begynte tror jeg det var flere sånne 

småting som kunne ha vridd seg og blitt krangel og sånn.   Jente, Oslo 
 

 

For min del så er det det tiltaket som har virket best på ungdom, av alle tiltak jeg har 

vært borti…siden 90-tallet.     Unni Haug (SaLTo-koordinator) 
 

 

Jeg føler ofte at jeg får mye fortere tillit til ungdommen og til foreldrene. Føler at det er 

flere som tar kontakt med meg i ettertid også fordi de har problemer. 

     Martine Gran (Majorstua politistasjon) 





www.rodekors.no 

Gatemegling, ass! 


