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Meklerteam
• Planlagt i regi av Bydel Gamle
Oslo.
• Ble i januar innvilget 200 000
kroner av Barne- og likestillingsdepartementet.
• Skal ledes av Riverside ungdomshus i samarbeid med politiet,
kommunen og koordinatorer
for kriminalitetsforebyggende
arbeid i Oslos bydeler.
• Vil bestå av 6-7 voksne med fagkompetanse fra ungdomsarbeid.
• Er et av tiltakene støttet av
den statlige tilskuddsordningen
Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn, som omfatter 23
bykommuner.

STOLT: Installere, reparere, programmere. Stian viser fram resultatene etter ﬁre måneder på IKT-kurset ved Riverside.

Riverside ungdomshus får en
statlig pengepott for å avverge gjengoppgjør. Det skjer
blant annet i pc-verkstedet.
Tekst: Eirik Dahl Viggen
Foto: Eivind Sponga
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Kretskortene sitter stødig på innsiden
av det gjennomsiktige pc-karosseriet.
Stian er fornøyd.
– Det er ﬂott å lære data, både bygging, programmering og installering.
Jeg er her både fordi jeg synes dette er
interessant og fordi det kanskje gir
mulighet til å tjene penger senere, sier
17-åringen.
På IKT-kurset på Riverside ungdoms-

hus er det nok å henge ﬁngrene i.
Oppgjør mellom ungdomsgjenger
har satt preg på vintergatene i Bydel
Gamle Oslo, Grorud og Holmlia. Gamle Oslo har nå fått 200 000 kroner til å
opprette et meklerteam som skal intervenere i oppgjørene mellom ungdomsgjengene. Teamet skal ta utgangspunkt
i Riverside ungdomshus, som tiltrekker seg ungdommer i og utenfor skole,
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PRAKSIS SOM FENGER: – Dette er ting jeg får bruk for senere, sier Hodan mens hun fyller ut en jobbsøknad
på nett. 20-åringen ﬁkk vite om Riverside via en venninne som gikk videokurs. Selv går hun tredje måned på
webdesignkurset, hvor hun får opplæring i Photoshop, Dreamweaver og web-programmering.

«Det er ﬂott å lære data, både
bygging, programmering og
installering.»

hjemmeboende og gatevankende, med
alle typer etnisk bakgrunn.
Riverside har årlig besøk av rundt
2000 personer i alderen 16-21år. Ungdomshuset åpnet for ni år siden i en
på det tidspunktet ubrukt glass- og
stålkonstruksjon inntil veiovergangen ved Vaterlandsbrua på Grønland.
Huset fungerer i nært samarbeid med
barnevernet og forebyggende avdeling

i politiet og er et byomfattende tiltak.
Det er et av svært få ikke-kommersielle tilbud til unge mennesker som
oppholder seg i byrommet. I 2006 var
antall besøk oppe i 30 000. Mange som
kommer hit har droppet ut av eller aldri begynt på videregående.

Inn fra gata
Enhetsleder Mehrdad Ganji ønsker

velkommen de 200 000 ekstra kronene til Bydel Gamle Oslo, som blant annet er tenkt brukt på meklerteam. Det
skal videreføre arbeidet til Riversides
oppsøkende ungdomsteam.
Meklerteamet skal samarbeide tett
med bydelens familiesentral og utekontakter, moskeene og politiet.
– Større konﬂikter omfatter ofte
unge fra ﬂere bydeler. Det er en utfor-
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HÅNDSREKNING: Carl Thomas Skalleberg og Mehrdad Ganji håper å trekke ungdommer bort fra gateoppgjør og inn på læring- og mestringsporet.

dring, sier vernepleier Carl Thomas
Skalleberg, leder for ungdomsteamet.
Når teamet går inn i en mekling, er
det ofte med unge de kjenner fra før
gjennom kontinuerlig kontakt med
skoler og politi.
– Første skritt er å kartlegge nivået
på konﬂikten. Om det er våpen involvert, om noen har blitt truet med vold.
Så snakker vi med ungdommene en og
en, med fokus på hvilke konsekvenser
det kan ha å havne i slike situasjoner.

«Første skritt er å kartlegge nivået
på konﬂikten. Om det er våpen
involvert, om noen har blitt truet
med vold.»
Noen av ungdommene får kontakt
med kriminelle, eldre gjengmiljøer.
Ungdomsteamet vil heller ha dem inn
på Riverside. Her møter de andre i sam-
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me situasjon som dem selv og får innspill til hvilke muligheter de har.
– Oppgaven vår er å spore dem inn i
skolesystemet igjen, eventuelt formidle dem over til en arbeidsgiver. Vi ønsker å være trygge på at andre tar over
der vi slipper, sier Skalleberg.
– Noen trenger bare en liten håndsrekning, mens andre har mer omfattende problematikk.

Inkludering
Riverside vektlegger de tingene som
ungdommene klarer, ikke det de mislykkes med. Det skjer gjennom sosiale aktiviteter og praktisk læring som
omfatter kurs og 70 praksisplasser,
På huset får de faste rammer og lærer
å konsentrere seg om oppgaver over
tid. Egne kurs i personlig økonomi og
jobbsøking er tenkt som en forberedelse til voksenlivet.
– Mange som kommer hit har mer

enn nok erfaringer med å mislykkes
hjemme, på skolen og i forhold til venner. Vi ønsker å være et åpent hus som
kan styrke følelsen av å mestre. Den
største effekten av kontakten med Riverside er at ungdommene føler seg
tatt på alvor og inkludert i voksensamfunnet, sier Mehrdad Ganji.
Etter ﬁre måneder på Riversides IKTkurs er Stian dreven i operativsystemene DOS og Windows. Sammen med
teamleder Huyen Ngoc Nguyen og seks
andre ungdommer er Stian med og
bygger en del interessante innretninger. Noen vifter durer fra undersiden
av det som var ei ordinær vegghylle fra
Ikea. En knapp utløser cd-skuffen som
avslører at dette er en innebygd pc.
Kanskje en idé for produktdesignerne
til Ivar Kamprad?
Les mer på www.riverside.no
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