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Til leserne
De som følger utviklingen på rusmiddelfeltet i Oslo, har i de siste
årene sett at stadig flere med etnisk minoritetsbakgrunn får kontakt
med rusbelastede miljøer.
Rusmiddeletatens kompetansesenter har derfor valgt å bidra til
utgivelsen av denne rapporten slik at vi så tidlig som mulig kan møte
denne situasjonen på en hensiktsmessig måte. Rapporten baserer seg i
hovedsak på forfatterens egne observasjoner, vurderinger og
tolkninger og gir nyttig informasjon som det er viktig å få fram som
grunnlagsmateriale for videre arbeid.

Arne Schanche Andresen
Avdelingsdirektør, Rusmiddeletatens kompetansesenter
Oslo, oktober 2005
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“Det foregår i dag uakseptable ustøtnings -og marginaliseringsprosesser på barns og unges oppvekstarenaer, og
det synes å være en økende negativ utvikling. Dette tilsier
at det i første rekke må satses atskillig mer enn hittil på en
forebyggende virksomhet med et bredere nedslagsfelt. Her
kreves det en økende bevissthet om de risikofaktorer vi har
med å gjøre, samtidig som nye virkemidler må tas i bruk
for å styrke barns og unges oppvekstmuligheter.”
– NOU 2000:12 (s. 218)

“Understanding the victim is a challenge, especially for
people who do not have this experience. The tragedy of
not being understood as a victim is second only to the
tragedy of actually being one. The empathy needed to really
understand requires active listening, patience, and the
willingness to set aside one’s preconceived ideas.”
– Charles R. Ridley (1995:5)
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Forord
Denne rapporten er et resultat av et brennende ønske om å synliggjøre, problematisere
og politisere fundamentale sosiale behov som preger tilværelsen til flere ungdommer
med etnisk minoritetsbakgrunn Uteseksjonens ansatte kommer i kontakt med i Oslo
sentrum. Den vanskelige livssituasjonen som mange i denne ungdomsgruppen møter,
har predisponert noen av dem til å delta i et belastet miljø i Oslo sentrum. Gjennom
denne rapporten ønsker jeg å bidra til offentlig og akademisk debatt om risikoatferd (og
forebygging av risikoatferd) som rusmisbruk, kriminalitet og vold blant etnisk
minoritetsungdom, særlig i Oslo. Mitt bidrag er et perspektiv som legger stor vekt på
den betydning samfunnsmessige faktorer/krefter har for valgene marginalisert etnisk
minoritetsungdom kan foreta, og risikoene de utsetter seg for i sine forsøk på å mestre
sin vanskelige overgang til voksenlivet i et samfunn i rask endring.
Jeg er av den oppfatning at myndighetene i Norge er bekymret for at et økende antall
ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn ser ut til å gjennomgå en marginaliseringsprosess
og bli representert i kriminalstatistikken. Den politiske viljen til å forebygge denne
uheldige utviklingen ser også ut til å være til stede. Men for å kunne utforme en mer
effektiv sosialpolitikk eller iverksette effektive tiltak rettet mot denne ungdomsgruppen
trenger myndighetene grundig informasjon fra grasrota – forankret i ungdommenes egne
stemmer – om de grunnleggende og komplekse sosiale problemer ungdommene har å stri
med i sin hverdag. Dette kan hjelpe myndighetene å forstå disse problemene på en mer
meningsfull måte og å identifisere viktige områder forebyggende tiltak kan rettes mot for å
oppnå deltagelse for etnisk minoritetsungdom. Gitt at vi lever under et politisk og
økonomisk klima som er preget av en konservativ pengepolitikk, blir dette enda viktigere.
Jeg mener i den forbindelse at offentlige instanser og fagfolk som kommer i kontakt
med denne ungdomsgruppen i sitt praktiske arbeid har et stort moralsk og politisk
ansvar, mer enn andre, for å gjøre dokumentert og forskningsbasert informasjon fra
grasrota lett tilgjengelig for myndighetene. Men for å kunne gjøre dette, er det viktig at
vi overskrider de rådende teoretiske og konseptuelle paradigmer som utøver akademisk
og diskursiv dominans over forskning gjort på etnisk minoritetsungdom som viser
risikoatferd. Slike paradigmer har en tendens til å være ukritiske til ekskluderende
samfunnsmessige forhold, prosesser og de levde sosiale og psykologiske konsekvensene
de kan føre til. Dessuten har disse paradigmene ofte liten relevans for praktisk arbeid
med ungdommene. Mine observasjoner og arbeid i feltet tyder på at det er et stort behov
for mer forskning på etnisk minoritetsungdom som viser risikoatferd og at slik
forskning (og tiltak rettet mot dem) anvender en helhetstilnærming til marginalisering.
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Ut fra mine erfaringer i feltet er jeg av den oppfatning at sosialarbeidere og andre fagfolk som
utøver det praktiske daglige arbeidet med marginalisert etnisk minoritetsungdom som
presenterer risikoatferd, også savner konseptuelle verktøy og forankret kunnskap som kan
sette dem i bedre stand til å forstå de utfordringer de møter i sitt arbeid med denne
ungdomsgruppen. Dette er viktig fordi de sammensatte behovene som preger tilværelsen til
ungdommene har viktige praktiske implikasjoner. Fagfolk kan føle seg “maktesløse” og
utilstrekkelige i møte med de sammensatte behovene ungdommene presenterer. Gitt en
arbeidssituasjon som er preget av stort arbeidspress og økende krav om større ressursutnyttelse
og effektive resultater, er det viktig at praksis er forankret i en grundig problemanalyse og
forståelse. Praksis har en tendens til å bli mer effektiv når arbeidet er forankret i forskning.
Ved å synliggjøre, problematisere og politisere, ønsker jeg også å framprovosere debatt
om vårt moralske, sosiale og politiske ansvar som voksne, for å legge forholdene til rette
slik at våre barn og unge kan ha en mindre traumatisk overgang til voksenlivet og
dermed bli ansvarlige medborgere i det norske samfunnet.
Rapporten baserer1 seg på observasjoner og kontakter gjort av Uteseksjonens ansatte i
Eika-miljøet fra sommeren 2001 til mai 2003, mine egne erfaringer i arbeidsfeltet og
fagrefleksjoner på Uteseksjonen. Sommeren 2002 intervjuet jeg og kriminolog Herdis
Dugstad fem ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn, og snakket mye med en gutt i
Eika-miljøet som har en bred kontaktflate blant ungdommene på Eika. Endringer i Eikamiljøet fra sommeren 2003 til november 2004 er gitt under fotnoter og i etterordet “Eika i
dag”. Det er vanskelig å tallfeste etnisk minoritetsungdom som aktivt oppholder seg på
Eika. Tallet har imidlertid vært økende fra sommeren 2001, og sommeren 2004 ble det
registrert nyrekruttering av yngre etnisk minoritetsungdom til miljøet. Jeg vil anslå at
mellom 50–60 marginaliserte etniske minoritetsungdommer i alderssgruppen 15–24 år i
dag har aktiv tilknytning til Eika-miljøet. Dette tallet inkluderer ikke asylsøkere (de fleste
uten oppholdstillatelse) som begynte å vanke og selge i miljøet fra mai 2003.
Mange personer har bidratt med sin tid og energi til rapporten og fortjener en stor takk. Jeg vil
takke “Ali,” “John”, “Abdi”, “Mohamed” og “Ahmed”, som vi intervjuet, og “Hassan”, som vi
snakket mye med på Eika i forbindelse med rapporten. Ved å la seg intervjue har de bidratt til å
gi stemmer til ungdommene på Eika. I tillegg vil jeg takke alle andre etniske minoritetsungdommer som gjennom årene har betrodd meg smerten og sorgen de bærer med seg.
8

Kriminolog Herdis Dugstad, Uteseksjonen, har bidratt til denne rapporten. Hun var med på
å samle data, og er hovedforfatter av kapittel 3. Hun har også bidratt til kapittel 2. Herdis
leste gjennom det første utkastet av rapporten og kom med konstruktiv kritikk. Jeg vil også
takke sosialantropolog Anniken Sand, Uteseksjonen, og spesialkonsulent Niels-Erik Opdahl,
Rusmiddeletatens kompetansesenter. De har, uavhengig av hverandre, oversatt subkapitler
1.3 og 1.4 fra engelsk til norsk. Jeg har flettet sammen og redigert disse. Anniken Sand leste i
tillegg hele rapporten og kom med konstruktive tilbakemeldninger.
1

Se kapittel 2.
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Min spesielle takk går til Erla Smàri, gruppeleder, Uteseksjonen. Hun leste rapporten
nøye og insisterte på det sterkeste på at jeg formidler mitt budskap tydelig og på godt
norsk. Smàris utrettelige engasjement i forhold til rapporten og hennes kritiske
kommentarer var uvurderlige og motiverende. Sosialantropolog Elin Berg på
Kompetansesenteret har også vært til stor hjelp. Hun leste rapporten og ga meg
konstruktive forslag, særlig i forhold til kapittel 2. Jeg vil også takke
Kompetansesenteret for å stille sine lokaler til disposisjon over en periode. Mine
kolleger, Rita Rødset, Carl Thomas Skalleberg og Børge Erdal leste også rapporten og ga
meg konstruktive tilbakemeldinger. Jeg vil også takke William Karlsen, en av
ungdomskoordinatorene i Torsdagsklubben, for å kvalitetssikre rapportens kapittel 6.
Thomas Ajamu Prestø, leder for Afrikan Youth in Norway (AYIN), har vist rapporten
stor interesse og gitt meg konstruktive tilbakemeldinger. Jeg vil takke ham for dette.
Gjennom årene har jeg latt meg inspirere og har lært mye av mine kolleger på
Uteseksjonen. Det er berikende å jobbe blant fagfolk som er motiverte, kreative og
politisk engasjerte. Jama Mohamed Ali, Line Ruud Vollebæk, Elin Ringstad Halvorsen,
Hedda Reiermark, Øyvind Mettenes og Stig Hauger, blant andre, har vært stor kilde til
inspirasjon og motivasjon for meg. Jama og Ruud Vollebæk var sentrale i det målrettede
og utrettelige arbeidet Minoritetsteamet på Uteseksjonen gjorde på Eika i 2001 og 2002.
Jeg har også jobbet sammen med og utvekslet ideer med gruppeleder Sven Monstad,
tidligere institusjonssjef Torbjørn Brekke og tidligere kollega Gus Strømfors.
Sist, men ikke minst, vil jeg takke institusjonssjef Astrid Johanne Pettersen på
Uteseksjonen og seksjonsleder Lars Lian i Rusmiddeletaten for den spesielle interesse de
har vist denne rapporten.
Det har ikke vært lett å gi stemmer til marginalisert etnisk minoritetsungdom, spesielt
når det gjelder de institusjonelle marginaliseringsprosesser de gjennomgår. På et
tidspunkt trodde jeg at denne rapporten aldri kom til å se dagens lys. Stor takk går til
alle mine kolleger og venner som støttet meg gjennom denne perioden. Den høyeste
takknemlighet går imidlertid til Gud som gir styrke og mot.
Det er viktig å påpeke at denne rapporten er fellesskapt og basert på forhandlet
kunnskap som er artikulert og formidlet gjennom min stemme. Verken Rusmiddeletaten, herunder Seksjon oppsøkende, Uteseksjonen, eller Kompetansesenteret står
ansvarlige for innholdet i denne rapporten. Dette ansvaret har jeg alene.

Moses B.B. Kuvoame.
Oslo, november 2004.
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Sammendrag
Eika-miljøet fram til mai 2003
• De to hovedgrupperingene på Eika er etniske minoritetsungdommer, i hovedsak
gutter, og eldre norske aktive og inaktive rusavhengige.
• Alderen varierer mellom ca. 15 og ca. 45 år, der minoritetsungdommer utgjør den
yngste gruppen (mellom 15 og 23).
• Ca. 20–25 etniske minoritetsungdommer er aktive selgere på Eika og utgjør kjernen
av etniske minoritetsungdommer som vanker i Eika-miljøet. Andelen etnisk
minoritetsungdom som oppholder seg mye på Eika har vært økende fra sommeren
2001 til mai 2003. Uteseksjonen vil anslå at i dag (november 2004) har ca. 50–60
ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn aktiv tilknytning til Eika-miljøet. I
tillegg oppsøker flere andre etniske minoritetsungdommer miljøet.
• Stedet er hovedsakelig en arena for omsetning av hasj og piller, i tillegg til at det er et
sted hvor det drikkes alkohol og røykes hasj. Salg av tyngre stoffer foregår i et svært
begrenset omfang.
• Eika generelt fungerer mer som et samlingssted for etnisk minoritetsungdom enn det
gjør for deres etniske norske jevnaldrende. For etniske norske ungdommer er Eika et
sted hvor de kan skaffe seg hasj eller andre narkotiske stoffer.
• For marginalisert etnisk minoritetsungdom fungerer Eika som et sted hvor de kan få
sosial, moralsk, emosjonell, materiell og kulturell støtte fra sine likesinnede og hvor
de kan tjene penger.
• Forholdet mellom ungdommene er preget av konstellasjoner av fellesskap som er
karakterisert av gjensidige forpliktelser. Kameratskapet er en viktig kilde til respekt,
bekreftelse, tilhørighet, status, deres identitet og trygghet.
• Ikke alle marginaliserte etniske minoritetsungdommer som søker seg til Eika er
involvert i stedets kriminelle virksomheter. Det er imidlertid trolig vanskelig for
ungdom som oppholder seg mye i miljøet over tid ikke å bli involvert i illegale
virksomheter forbundet med stedet.
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• Det er sjelden at etniske minoritetsjenter observeres på Eika.
• Eika fungerer som et magnetisk felt som tiltrekker seg marginaliserte etniske
minoritetsungdommer, særlig fra den østre delen av Oslo.

Hovedtrekk ved de etniske minoritetsungdommene
• Mange av ungdommene på Eika har masse ressurser, ungt pågangsmot og ønsker å
gjøre noe positivt med livene sine, men de sliter med sammensatte problemer/behov.
• De fleste har bakgrunn fra forskjellige land i den ikke-vestlige verden.
• Noen er født og oppvokst i Norge, mens de fleste har kommet til Norge som
flyktninger eller gjennom familiegjenforening.
• Da Uteseksjonen begynte å oppsøke området sommeren 2001, var det hovedsakelig
etniske minoritetsungdommer fra Somalia som oppholdt seg i området. I dag har
Uteseksjonen kontakt med ungdommer fra minst 17 land i den ikke-vestlige verden
og i Østeuropa.
• Eika er ikke et “somalisk problem”.
• Den største andelen kommer fra land i Afrika.
• En del mindreårige asylsøkere som bor på asylmottak i Oslo-området, eller som har
rømt fra asylmottak i andre byer, vanker også på Eika.1
• Ungdommene benytter seg i liten grad av og er marginalisert ifht.eksisterende
ungdomstilbud i sine nærmiljøer eller i sentrum.
• De fleste mangler konkrete tiltak rundt seg, samt gode relasjoner til voksne eller
andre signifikante personer.
12

• De fleste har hatt eller har fortsatt kontakt med sosialtjenesten og barneverntjenesten,
men opplever ikke at de har fått eller får tilstrekkelige tilbud fra dem.
• De er skeptiske til det offentlige og til politiet.
• Mange av dem deltar aktivt i salg av hasj, noen røyker hasj og noen bruker i tillegg
eller har i tillegg prøvd andre stoffer som kokain, amfetamin, rohypnol og ecstasy.
1

En del asylsøkere (uten oppholdstillatelse) som nylig har kommet til Norge begynte å selge hasj på Eika sommeren
2003. Noen bor i asylmottak i Oslo eller i Oslo-området eller har flyttet til Oslo fra andre kommuner.
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• Flere har vært gjennom rettsystemet eller har fortsatt kontakt med rettsystemet.
• De fleste har en liberal holdning til bruk av rusmidler og anser ikke sitt
rusmiddelmisbruk som et problem. De bagatelliserer eget forbruk.
• Flere angir at de bruker rusmidler når de er stresset, noe som kan tyde på at noen av
dem kan bruke rusmidler for selvmedisering.
• Flere etniske minoritetsungdommer på Eika presenterer avhengighet særlig til hasj.
• Noen av ungdommene har kontakt med Plata2, som i dag utgjør Oslos største synlige/
offentlige sted for omsetning av narkotika.
• Ungdommene presenterer problemer/behov knyttet til bolig, hjelp til å skaffe seg
jobb, hjelp i forhold til barnevernet eller sosialtjenesten og sine familier, framfor
problemer knyttet til sitt forbruk. Dette er problemer/behov som opptar dem.
• Flere av ungdommene er eller har vært involvert i annen type kriminalitet som
barneran, grovt ran og/eller innblandet i voldelige episoder.
• Mye tyder på at flere ungdommer i miljøet er utsatt for vold fra andre ungdommer i
miljøet.
·• Noen har droppet ut fra skolen og har ingen planer om å gå tilbake. Noen har
imidlertid fullført videregående skole, men har ikke fått tilbud om jobb. Noen går
fortsatt på skolen. Flere har ikke internalisert en skoleidentitet.
• Det er ikke sannsynlig at mange av dem skal klare å skaffe seg de formelle
kvalifikasjonene som trengs for å kunne delta i det formelle jobbmarkedet, med
mindre de får en allsidig støtte.
• Noen har negative holdninger til skolen og kan oppfatte det å gå på skole som en
risiko (hva gjelder f.eks. faglige oppfordringer) de ikke kan takle.
• Mange etniske minoritetsungdommer på Eika har språkproblemer, dvs. å artikulere
seg på norsk, og har et svært begrenset begrepsapparat. Noen snakker godt eller
flytende norsk, i tillegg til at de kan skrive det.
• Flere er mer opptatt av å skaffe seg fast jobb enn å gå på skole. Flere ønsker å jobbe på
McDonalds, på Rema 1000/Rimi og lignende, i klesbutikk, på lager osv. Andre gir
uttrykk for at de kan ta hvilken jobb som helst. Noen har søkt flere jobber uten
positive resultater. Mange har liten eller ingen arbeidserfaring.
2

I dag er Plata-miljøet stengt, og en stor del av miljøet har nå flyttet til Skippergata. Noen av minoritetsungdommene
fra Eika-miljøet har flyttet etter.
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• Familien betyr ikke så mye for ungdommene når det gjelder materiell støtte. Ingen av
familiene US-ansatte kjenner kan betegnes som økonomisk velstående.
• Flere kommer fra familier som har bodd trangt og har flyttet flere ganger.
Boligproblemene til flere ungdommer på Eika er nært forbundet med foreldrenes
boligkarriere.
• Flere har flyttet hjemmefra pga. konflikter med familien og familiens trange
boforhold eller generasjons- og kulturkonflikter. Ungdommenes bosituasjon er
elendig. Noen er hjemløse. Noen etniske minoritetsungdommer på Eika har aldri
opplevd et hjem i ordets reelle forstand.
• Familie og venner er viktige i det sosiale nettverket til noen av ungdommene. Flere
har kriminelle venner. De fleste mangler voksenkontakt.
• Flere er helt avhengige av støtten og oppfølgingen de kan få gjennom sine formelle
relasjoner til hjelpeapparatet.
• Andre sliter med ubearbeide psykiske problemer eller krigstraumer.
• Flere er preget av oppgitthet, fragmentert selvidentitet, fatalisme og usikkerhet/
ambivalens om framtiden, skyldfølelse og en fortrengt bitterhet (resentment).
• Ungdommene er opptatt av hva de opplever som diskriminering eller rasisme.

Salg av hasj
• Å selge hasj for å tjene penger er viktig for ungdommene som er aktive på Eika. Dette
påvirker hvordan de organiserer sin hverdag.
• Flere etniske minoritetsungdommer på Eika oppfatter det å selge hasj eller engasjere
seg i stedets andre illegale virksomheter som å være i aktivt arbeid.
14

• Ungdommene tenker på risikoen for å bli tatt av politiet, og med kreative strategier
strekker de seg for å minske denne.
• Det å bli tatt av politiet eller kastet på glattcelle er oppfattet av mange ungdommer på
Eika som en slags yrkesrisiko. Å bli tatt ser ut til å være en normalisert og
internalisert del av hverdagen på Eika.
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• Å miste hasj gjennom politiets aksjoner på Eika kan imidlertid ha store
konsekvenser for ungdommene. Det kan føre til ran eller til at ungdommene drar
til Plata for å selge andre stoffer.
• Det ser ut imidlertid at politiets økende innsats i området kan føre til at noen av
ungdommene slutter å vanke i miljøet. Dette kan være tilfellet for de som er minst
involvert i miljøet og som har sin identitet til en større grad knyttet til andre arenaer
som er viktigere for dem enn Eika.
• De fleste er opptatt av merkeklær og andre moderne og populære livsstilprodukter.
Pengene flere av ungdommene tjener på Eika, kan brukes raskt på klær, til å spandere
på jenter og venner, mat og underholdning.
• Å spare penger kan være vanskelig for disse. Å leve fra dag til dag er en mer vanlig
tenkemåte. Dette kan være en realistisk måte å forhold seg til framtiden på gitt
ungdommenes fragmenterte livssituasjon.
• Mye tyder på at ungdommene bruker mye penger på sine venner og bekjente for å
opprettholde kameratskapet blant sine likesinnede.
• Noen av de ungdommene, særlig de som er eldre, bruker pengene til å forsørge
familien eller yngre søsken. De er ofte opptatt av sin rolle som eldste sønn eller
storebror. Andre sparer penger for andre formål, og sender f.eks. penger til
slektninger i hjemlandet.
• Pengene ungdommene tjener på Eika og fra andre illegale virksomheter kan bidra til
at overgangen til en ordinær jobb blir vanskelig, og kanskje ikke like fristende som
det var i utgangspunktet.
• Flere finner det vanskelig å forestille seg konsekvensene deres kriminelle handlinger
kan ha for andre, samfunnet og seg selv.
• Flere opererer med en “kriminell logikk” som utenforstående kan finne vanskelig å
forstå. Denne logikken ser ut til å være en vanlig og viktig del av ungdommenes
hverdag, og som gir mening til deres eksistens.
• Den emosjonelle dimensjonen eller opplevelsen av kriminelle handlinger ser ikke ut
til å spille en viktig rolle for ungdommene på Eika.
• Fellesskapet og de alternative strategier, ferdigheter, normer, verdier og levemåter
ungdommene utvikler og internaliserer på Eika kan bidra til en ytterligere
marginalisering.
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• Etniske minoritetsungdommer på Eika som har sin identitet forbundet med
deltagelse i kriminelle miljøer, kan finne det vanskelig å søke jobb og utvikle en
formell yrkesidentitet.
• Ved å involvere seg i illegale virksomheter på Eika bidrar ungdommene til å forsterke
samfunnsprosesser og -strukturer som undertrykker dem.

Utfordringer og mulige tiltak
• De fleste etniske minoritetsungdommer på Eika er marginaliserte i forhold til mange
sosiale og institusjonelle sfærer som er viktige for barn og unges oppvekstvilkår i
Norge. Mange sliter med en konstellasjon av mangler som forsterker hverandre og
som er vanskelig å komme ut av.
• Resultatet kan være omsorgssvikt, en slitsom hverdag, stress, psykisk slitasje og
forverring av ubearbeidede psykiske problemer/traumer, samt predisponering for
risikoatferd som rusmisbruk, kriminalitet og vold.
• Ungdommene mangler muligheter til å dyrke og ta i bruk sine menneskelige ressurser
eller kanalisere dem i en positiv retning, og for å delta i samfunnet som ansvarlige
medborgere. De mangler altså muligheten til å håndtere utfordringene eller bruke
mulighetene risikosamfunnet fører med seg på en positiv måte.
• For mange marginaliserte etniske minoritetsungdommer som søker seg til Eika, kommer
gata og belastede miljøer som Eika til å spille en viktig sosialiseringsrolle i deres overgang
til voksenlivet, med mindre det skjer en radikal intervensjon fra myndighetene.
• For mange av dem kommer hjelpeapparatet til å spille en viktig rolle i deres overgang
til voksenlivet.
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• Den største utfordringen er manglende tilbud fra hjelpeapparatet. Dette kan være pga.
bl.a. manglende kapasitet/ressurser eller stramme budsjetter, og en manglende
helhetlig problemforståelse hos den enkelte ansatte hva gjelder
marginaliseringsprosesser på ungdommenes oppvekstarenaer.
• Kategoriserende eller negative holdninger til marginaliserte etniske
minoritetsungdommer er utbredt hos enkelte ansatte i hjelpeapparatet. Dette kan også
bidra til at ungdommene mangler tilstrekkelige gode tilbud.
• Fordi flere av ungdommene sliter med sammensatte problemer/behov, kan ansatte
oppfatte arbeidet med dem som vanskelig.
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• Flere ansatte i hjelpeapparatet, særlig de som er velvillige og motiverte til å bistå
ungdommene, kan føle seg “maktesløse” i sitt møte med manglene ungdommene
opplever.
• Det er på tide å intensivere arbeidet med å styrke ansatte i hjelpeapparatet faglig for å
kunne jobbe i et flerkulturelt samfunn i rask endring. Det er et stort behov i
hjelpeapparatet for forståelse av samfunnsmessige mekanismer og prosesser som kan
føre til marginalisering av etniske minoriteter og andre svake grupper, og hvilke
implikasjoner dette kan ha for praktisk sosialt arbeid.
• Ungdommene trenger konkrete og allsidige tilbud som fordrer tettere tverrfaglig og etatlig samarbeid enn det som finnes i dag. Det trengs konkrete bolig-, arbeids- og
fritidstiltak og prosjekter rundt ungdommene på Eika.
• Det er et stort behov for at forskning på (og tiltak rettet mot) marginaliserte etniske
minoritetsungdommer som presenterer risikoatferd anvender en flerdimensjonell
tilnærming eller paradigme til marginalisering.
• Det er også viktig at et slikt paradigme berører konsekvensene de raske økonomiske,
sosiale, politiske og kulturelle forandringene som preger velferdsstaten kan ha for
ungdom generelt og spesifikke ungdomsgrupper som marginalisert ungdom. Dette
gjelder spesielt deltagelse i utdanning/skole, boligmarkedet, arbeidsmarkedet og i
forhold til hjelpeapparatet.
• Det er behov for å utforske de ofte kumulative og langvarige traumatiske
psykologiske eller psykiske effektene marginalisering på flere fronter samtidig, kan ha
for marginaliserte etniske minoritetsungdommer.
• Det bør settes i verk særegne og koordinerte tiltak innenfor helsesektoren,
barnevernet, sosialtjenesten og skolen for å hjelpe disse ungdommene til å bearbeide
sine traumer.
• De økonomiske, sosiale, institusjonelle og fysiske infrastrukturene, samt tiltak for
ungdom i bydelene, bør styrkes. Dette for å hjelpe innvandrerfamilier til å håndtere
utfordringene de møter i sin hverdag, og skape et godt oppvekst miljø.
• Marginaliseringsmekanismer etnisk minoritetsungdom møter i den norske skolen,
bør forebygges. Det bør settes i verk tiltak slik at etnisk minoritetsungdom kan
oppleve den norske skolen som et sosialt og pedagogisk rom hvor de kan utvikle en
skoleelevidentitet i likhet med sine etniske norske jevnaldrerende.
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• Seriøse innvandrerorganisasjoner som driver ungdomsarbeid bør styrkes med
midler og til en viss grad pålegges samarbeid med offentlige instanser i forhold til
spesifikke prosjekter. Aktuelle prosjekter kan være informasjonsmøter for
foreldre, foreldrepatruljer i belastede miljøer og arbeid i fengsel.
• Det er viktig at offentlige instanser har tettere samarbeid med etniske
minoritetsungdommer som driver ungdomsorganisasjoner og som bruker ung-tilung-kommunikasjon i sitt arbeid. Offentlige instanser kan samarbeide med disse
organisasjonene om konkrete og langsiktige ungdomsprosjekter rettet mot særlig
utsatt etniske minoritetsungdommer.
• Det er viktig at tiltak rettet mot marginalisert etnisk minoritetsungdom involverer
ungdommene selv som aktive subjekter, og at tiltakene er rettet mot deres
fundamentale behov. Slike tiltak må føre til at ungdommene kommer i kontakt med
sine ressurser, og øke og styrke deres selvtillit og selvverdighet. Tiltakene må bistå
ungdommen i å bruke sine ressurser til å takle både de strukturelle faktorene som
undertrykker ham/henne og effektene dette har for ham/henne som individ.
• Oppsøkende arbeidet bør intensiveres og moderniseres, dvs. baseres på ny tenkning
og nye og kreative metoder, for å kunne nå fram til denne ungdomsgruppen. Det
trengs kontinuitet, stabilitet og langsiktighet i arbeidet med målgruppen. Et viktig
element i arbeidet bør være bevisstgjøring av ungdommene om konsekvensene av
deres risikoatferd.
• Politiets tilstedværelse i belastede miljøene er viktig.
• Det er behov for økt holdningsarbeid i politiet og blant sosialarbeidere.
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Kapitteloversikt
Rapporten består av tre integrerte deler som i alt utgjør syv kapitler. Den første og
største delen består av de første fem kapitlene.
Kapittel 1 tar for seg viktige temaer og bakgrunn for rapporten, og problemstillinger
som er berørt i den. I kapittelet rettes et kritisk blikk mot den rådende diskursen knyttet
til risikoatferd blant etnisk minoritetsungdom i Norge. Det argumenteres for at denne
diskursen framstår ukritisk til samfunnsmessige faktorer og krefter som er avgjørende
for valgene marginalisert etnisk minoritetsungdom kan foreta seg, og risikoene de
utsetter seg for. De utfordringer og muligheter de raske økonomiske, sosiale, politiske
og kulturelle forandringer som karakteriser risikosamfunnet utgjør for ungdom
generelt, og for ungdomsgrupper som marginalisert etnisk minoritetsungdom spesielt,
presenteres for å støtte vår argument. Kapittelet avsluttes med begrepsavklaringer.
Kapittel 2 er viet de kvalitative metodiske tilnærmingene som ble brukt for innhenting
av data.
Kapittel 3 beskriver det geografiske området ved Eika, stedets historikk, det brede
spekter av ulike aktører med tilknytning til Eika-området, og ruskulturen forbundet
med stedet.
Kapittel 4 tar for seg hovedtrekkene ved de marginaliserte etniske
minoritetsungdommene som deltar i Eika-miljøet. Seks kortfattede livshistorier som
inneholder et bredt spekter av marginaliseringsindikatorer forbundet med etnisk
minoritetsungdom på Eika presenteres i kapittelet. Disse seks livshistoriene er ment å
danne grunnlag for en mer detaljert beskrivelse og analyse i kapittel 5.
I kapittel 5 beskrives de grunnleggende og sammensatte sosiale behov som preger
ungdommenes tilværelse. Ungdommene presenterer problemer/behov knyttet til sosialt
nettverk, boligsituasjon, skole, jobbmarkedet, ulike deler av det offentlige
hjelpeapparatet og til politiet. Problemer ungdommene har med å skaffe seg bolig og
jobb og i forhold til skolen er beskrevet og analysert i lys av strukturelle forhold/
endringer ved det norske boligmarkedet/ arbeidsmarkedet/skolesystemet, som kan virke
ekskluderende for etnisk minoritetsungdom, særlig de som er marginaliserte. Forholdet
mellom ungdommene og barnevernet/ sosialtjenesten er analysert i lys av de
organisatoriske rammer som er avgjørende for utøvelsen av yrkesrollen,
Eikaguttene – Kapittel 1: Uteseksjonen og byvankende marginalisert etnisk minoritetsungdom
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kommunikasjonssvikt og problemforståelse/holdninger hos den enkelte
saksbehandler. Kapittelet beskriver også ungdommenes sosiale nettverk særlig hva
gjelder familien/voksenkontakt og venner, og erfaringer med politiet. I kapittel 5
beskrives, med andre ord, hvordan ungdommene på Eika er marginaliserte i forhold til
flere sosiale og institusjonelle sfærer som er viktige for barn og unges oppvekstvilkår i
Norge, og konstellasjoner av mangler som forsterker hverandre, og som oppleves som
en ond sirkel. Kapittelet avsluttes med en beskrivelse av mulige psykiske konsekvenser
for ungdommene. Kapittel 5 handler derfor om den konkrete og levde sosiale
virkeligheten som preger tilværelsen til flere marginaliserte etniske
minoritetsungdommer på Eika.
Kapittel 6, som utgjør rapportens andre del, tar for seg den mening marginalisert etnisk
minoritetsungdom investerer i det å oppholde seg i eller ha kontakt med Eika-miljøet,
gitt deres eksistensielle situasjon slik den er beskrevet i kapittel 5. Kapittelet beskriver
bl.a. hvordan stedet fungerer som en sosial møteplass for ungdommene, betydningen
salg av hasj har for dem, kreative strategier de bruker for å minske risikoen for å bli tatt
av politiet, hvordan de oppfatter og opplever det å bli tatt av politiet, og deres
avhengighet til miljøet. I kapittel 6 beskrives, med andre ord, Eika som et mestringsrom.
Rapporten oppsummeres i kapittel 7 med konkrete forslag til sosialpolitikk og tiltak til
praktisk sosialt arbeid med marginalisert etnisk minoritetsungdom. Kapittelet utgjør
rapportens tredje del.
Endringer Eika-miljøet har gjennomgått fra mai 2003 til november 2004, og tiltaket
“Torsdagsklubben”, som jeg og en kollega på Uteseksjonen driver i samarbeid med
etniske minoritetsungdommer som har vært sentrale i Eika-miljøet, er beskrevet i
etterordet “Eika i dag”.
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Kapittel 1:

Uteseksjonen og
byvankende marginalisert
etnisk minoritetsungdom
Gjennom sitt oppsøkende arbeid i sentrum av Oslo har ansatte på Uteseksjonen (US)
kommet i kontakt med ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn som vanker mye i
sentrum. Noen av disse ungdommene presenterer risikoatferd som rusmisbruk, salg av
narkotika, vold og annen kriminalitet. Mange av ungdommene har vært i kontakt med
eller har kontakt med hjelpeapparatet og rettssystemet og sliter i tillegg med andre
problemer. Det foregår en rekruttering av etnisk minoritetsungdom til miljøer i sentrum
med høy forekomst av risikoatferd. Noen av de etniske minoritetsungdommene USansatte har kontakt med, deltar aktivt i et miljø som er organisert rundt et marginalt
rom i Oslo kalt Eika. Disse ungdommer oppfattes på US som marginaliserte. Denne
rapporten handler om disse ungdommene og de marginaliseringsprosesser som kan
ligge bak deres deltagelse i miljøet ved Eika og hvilke viktige funksjoner Eika spiller i
deres livsprosjekter.
Det er viktig å påpeke at ansatte på US har kontakt med mange byvankende ungdommer
med både etnisk norsk bakgrunn og etnisk minoritetsbakgrunn, men ikke alle deltar i
belastede marginale rom i sentrum av Oslo eller presenterer risikoatferd som indikerer
marginalisering. Det er ikke slik at det å vanke mye i sentrum alltid medfører risiko eller
negative konsekvenser for ungdom. Det finnes imidlertid en gruppe ungdom som søker
seg til marginale og belastede områder i sentrum. De etniske minoritetsungdommene
som er omtalt i denne rapporten utgjør en del av denne gruppen. Det er også viktig å ha
i bakhodet at US-ansatte ikke har kontakt med alle marginaliserte eller utsatte etniske
minoritetsungdommer i Oslo, inkludert de som presenterer risikoatferd, samtidig som
ikke alle ungdommene ansatte på US har kontakt med, deltar i det marginale rommet
Eikaguttene – Kapittel 1: Uteseksjonen og byvankende marginalisert etnisk minoritetsungdom

Eika-guttene-rapport710456.pmd

21

11/14/2005, 8:46 AM

21

denne rapporten handler om. Når jeg i denne rapporten retter søkelyset mot etnisk
minoritetsungdom som oppholder seg i området ved Eika, er det ikke meningen å si at
det bare er disse som har slike erfaringer og foretar de valgene de beskriver. Fokus er
rettet mot Eika fordi dette marginale rommet ser ut til å fungere som et magnetisk felt
som tiltrekker seg ungdom, særlig etnisk minoritetsungdom (gutter), som presenterer
trekk som jeg mener er bekymringsfulle. Dessuten kan mye tyde på at Eika
representerer et tegn på at en underklasse av etnisk minoritetsungdom er i utvikling i
Oslo.

1.1 Tema og bakgrunn for rapporten
I løpet av sommeren 2001 registrerte Uteseksjonen en (re)etablering av et rusmiljø langs
deler av Akerselva, nærmere bestemt ved Eika. Registreringen baserte seg på flere
usystematiske og tilfeldige observasjoner og kontakter i området. I begynnelsen av juni
2001 begynte US med mer regelmessig oppsøkende arbeid i området, og i løpet av
sommeren 2001 ble Akerselva lagt inn som egen kode på UTEDATA (US’ interne
datasystem der bl.a. rapporter skrives og kontakt med ungdom registreres).
Deler av miljøet ved Eika og flere av dem som er i kontakt med miljøet, er ungdommer i
US’ målgruppe (15–25 år). Stedet er hovedsakelig en arena for omsetning av hasj og
piller, men det omsettes også andre stoffer. I tillegg er Eika et sted hvor det drikkes
alkohol og røykes hasj. Eika er også en sosial møteplass og et sted flere ungdommer
oppsøker for å treffe sine venner. I tillegg til ungdommene som oppholder seg der, er det
også en gruppe med eldre (aktive og inaktive) rusavhengige som utgjør en stor del av
miljøet. US-ansatte ser med bekymring på miljøet som har utviklet seg der, og opplever
sammenblandingen av eldre rusavhengige og ungdommer i en utprøvingsfase som svært
uheldig. Flere av de eldre er personer som ansatte på US også kjenner igjen fra det
etablerte rusmiljøet i sentrum av Oslo. En mer utfyllende beskrivelse av området og
sammensetningen av miljøet er gitt senere i rapporten.
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Gjennom sitt oppsøkende arbeid i området har ansatte på US etablert gode relasjoner og
tillitsforhold til enkelte etniske minoritetsungdommer i miljøet. Noen av dem, særlig de
eldre, hadde vanket i det tidligere Schous/Korsgata-miljøet, mens mange av de yngste
var ukjente for US. De ungdommene som i størst grad vekket US-ansattes
oppmerksomhet, var de som oppholdt seg i miljøet over en lengre periode og som aktivt
deltok i ting som skjedde der. Innholdet i denne rapporten baserer seg på observasjoner
og de kontaktene som har blitt gjort av Uteseksjonens ansatte i området fra sommeren
2001 og fram til mai 2003. I tillegg ble det foretatt et utfyllende og systematisk
feltarbeid i juni 2002, samt dybdeintervjuer med enkelte av ungdommene i miljøet.
Hensikten med denne rapporten er å synliggjøre den sammensatte problematikken
ungdommene sliter med, og tydeliggjøre at bruken og salget av hasj ikke er det sentrale,
men heller en konsekvens av de andre problemene de sliter med. Temaet for denne
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rapporten er således ikke kun ruskulturen ved Eika og dets deltagere, men en nærmere
beskrivelse av etniske minoritetsungdommene som oppholder seg der, og hvordan de
gir tilværelsen ved Eika mening og hvordan det for dem blir en måte å overleve i
samfunnet på. Rapporten kan danne et godt utgangspunkt for refleksjoner om tiltak
rettet mot og hvordan man arbeider med marginalisert etnisk minoritetsungdom.

1.2 Problemstillinger
Følgende fire problemstillinger har vært sentrale i arbeidet med rapporten:
1. Hva er det som kjennetegner Eika, og hva er typisk for de etniske
minoritetsungdommene som oppholder seg i dette marginale området?
2. Hva er ungdommenes subjektive forståelse og fortolkning av sine egne materielle
erfaringer slik det påvirker dem i hverdagen? Vi vil her sette fokus på deres
eksistensielle forhold og de sosiale temaene som opptar dem.
3. Hvilke meninger investerer de i sine subjektive valg, inkludert risikoene de utsetter
seg for, og hvor viktig er dette i forhold til deres individuelle livsprosjekter?
4. Er det en sammenheng mellom ungdommenes subjektive forståelse av sine materielle
erfaringer, og meningene de investerer i de valgene de tar?
Hovedfokuset i denne rapporten er dermed interaksjonen mellom byvankende,
marginalisert minoritetsungdom og deres sosiale verden, samt hvordan dette påvirker
den mening som de gir det marginale rommet de frekventerer og som de er med på å
skape i Oslo sentrum. Vi vil se nærmere på hvordan ungdommene aktivt skaper sine liv
innenfor gjeldende strukturelle rammer og den sosiale sammenhengen de er en del av.
Vi vil fokusere på deres subjektive forståelse av deres egne livserfaringer, og hvordan det
påvirker de valgene de tar og de risikoene de utsetter seg for i området ved Eika. Målet
er å beskrive behovene som ungdommene forsøker å tilfredsstille ved å være ved Eika.
Dette har viktige følger for sosialpolitikk og sosialt arbeid.
Mitt synspunkt er at sosialpolitikk og sosialt arbeid rettet mot marginalisert ungdom
som presenterer risikoadferd, må være basert på en mer helhetlig forståelse av
ungdommenes erfaringer enn det er i dag. Det er derfor viktig å se på hvordan
ungdommene fortolker og forstår disse erfaringene i sammenheng med det samfunnet
de er en del av, samt hvordan erfaringene påvirker de valgene de tar. Hvis ikke dette tas i
betraktning, mener vi at tiltak rettet mot ungdommene fortsatt ikke vil møte deres
behov og dermed vil være lite effektive. I denne sammenheng hevder Wyn og White at:
“How we view the interaction between young people and the world around them very
much dictates the nature of intervention we would favour in any type of youth-oriented
programme or institution, and the social goals that should be met through such
intervention.” (Wyn og White 1998:26)
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1.3 Diskursen rundt risikoatferd blant etnisk minoritetsungdom
Risikoatferd blant etnisk minoritetsungdom som et tegn på marginalisering har i den
senere tid blitt viet stor oppmerksomhet fra media, politi, sosialtjenesten,
barneverntjenesten, politikere og forskere. Det har vært mye mediefokus på voldelige og
kriminelle episoder assosiert med de såkalte “barneranerne” i Oslo. Deres avvikende og
kriminelle gjerninger består i å tvinge penger og mobiltelefoner fra jevnaldrende, å rane
folk på gata eller rane bensinstasjoner/kiosker. De begår tyveri og oppfører seg voldelig.
Ifølge en rapport utarbeidet ved Oslo Politikammer (Stubberud 2000), var 119
ungdommer tatt for disse handlingene i 1998. Dette tallet steg til 151 i 1999, dvs. en
økning på ca. 21 %. I tillegg hevdes det at ungdommer som involverer seg i slike
handlinger stadig blir yngre. 14 % var under 15 år i 1998, mens dette tallet steg til 25 %
i 1999. Av disse ungdommene hadde 81 % etnisk minoritetsbakgrunn og var bosatt i
bydeler i Oslo med en høy andel av ikke-vestlige etniske minoriteter.
I 1997 hadde Barnevernsvakta ved Oslo Politikammer kontakt med 1000 barn under 18
år på bakgrunn av kriminelle handlinger de var involvert i. Av disse hadde 392 eller
39,2 % etnisk minoritetsbakgrunn. Av de kriminelle handlingene registrert av
Barnevernsvakta sto etnisk minoritetsungdom bak 46 % av butikktyveriene, 59 % av
tilfellene av legemsfornærmelser og beskadigelser og 78 % av tilfellene av ran (Prieur
1999). Som påpekt av Prieur viser tallene en overrepresentasjon av ungdom med etnisk
minoritetsbakgrunn.
I en undersøkelse basert på et strategisk utvalg av 85 alvorlig belastede byvankende
ungdommer av både majoritets- og minoritetsopprinnelse, påviser Lien og Haaland
(1998) også en høy frekvens av kriminalitet, vold og våpenbruk blant
minoritetsungdom i Oslo. Haaland ( Lien 2003) har også påvist overrepresentasjon av
etnisk minoritetsungdom i gjengrelatert vold og kriminalitet i fire byer i Norge. På en
lignende, og kanskje mer dramatisk, måte har Næss (1997) i sin studie av en gjeng
byvankende minoritetsungdom vist alvorlig involvering i kriminalitet og voldelig atferd.
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Øia (2000, se også Øia 2003) har også vist flere marginalitetsindikatorer blant etnisk
minoritetsungdom sammenlignet med etnisk majoritetsungdom. Øias arbeid er basert
på ungdomsundersøkelsen i Oslo i 1996, og indikerer at etnisk minoritetsungdom i
større grad er involvert i visse typer problematferd som grovt tyveri, innbrudd, tagging,
vold og uorden. Når det gjelder disse avvikende og asosiale handlingene konkluderer
rapporten med at: “… flere innvandrerungdommer gjør aldri noe galt, men det er også
flere innvandrerungdommer som begår alvorlige handlinger” (s. 8).1
Øias analyse indikerer høyere forekomst av narkotikaforbruk blant etnisk
majoritetsungdom enn blant etnisk minoritetsungdom. Denne forskjellen blir likevel
ubetydelig jo tyngre stoffer det er snakk om. Det er også en tendens til større grad av
psykiske problemer blant etnisk minoritetsungdom. Disse problemene ser ut til å øke jo
1

Dette gjelder spesielt annengenerasjons etnisk minoritetsungdom fra land i den tredje verden utenom Pakistan
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lenger ungdommene har vært i Norge. Selv om det ikke sies eksplisitt, antyder Øias
studie at en del av disse unge også har problemer på skolen. Mange av dem, spesielt de i
utvalget, hadde språkproblemer, ADHD eller konsentrasjonsproblemer. Dette ble
tydeliggjort ved den store andelen av minoritetsungdom som på grunn av språk- eller
konsentrasjonsproblemer fylte ut en kortere variant av spørreskjemaet (s. 23) som er
bakgrunn for undersøkelsen.
Øias studie er interessant og viktig, men den er basert på et skoleutvalg. Den
ekskluderer derfor, eller tar ikke for seg, de marginalitetsindikatorene som kjennetegner
byvankende etnisk minoritetsungdom som har falt ut av skolen og som oppholder seg i
marginale rom som Eika. Men som vist ovenfor er det et faktum at noen ungdommer
med etnisk minoritetsbakgrunn presenterer risikoatferd som et tegn på sin
marginalisering i forhold til det norske samfunnet.
Jeg er enig med Prieur (1999) i at overrepresentasjonen av etnisk minoritetsungdom i
kriminalstatistikken kan skyldes deres synlighet og at de er mer utsatt for selektiv
fokusering fra vektere og politi, og at det er større sannsynlighet for at de vil få
oppmerksomhet fra barnevernet og sosialarbeidere. Disse faktorene har den samlede
effekt at de “forstørrer” deres kriminelle og asosiale handlinger.
Selv om synlighet og det å være mer utsatt for kontroll kan være viktig nok, er det viktig
at vi ikke underslår det faktum at etnisk minoritetsungdom faktisk er involvert i
risikoatferd og at det er bekymringsfullt og må tas alvorlig. Synligheten og det å være
gjenstand for politiets, barnevernets og sosialarbeideres kontroll kan ikke alene forklare
deres økende representasjon i kriminalstatistikken. Det er et faktum at både voksne og
ungdom med ikke-vestlig etnisk minoritetsbakgrunn blir utestengt fra en rekke viktige
sosiale og institusjonelle sfærer i Norge (se bl.a. Brox, 1998, Blom, 1998 og Djuve og
Hagen, 1995). Det ville derfor vært overraskende hvis noen av dem ikke involverer seg i
risikoatferd og kriminalitet som en alternativ strategi for å overleve eller mestre livet på,
samtidig som dette gjør dem sårbare for samfunnets kontroll- og bevoktningsinstitusjoner.
Jeg stiller meg også kritisk til de politiske implikasjoner av den tenkning at etnisk
minoritetsungdoms representasjon i kriminalstatistikken skyldes deres synlighet og
selektiv fokusering fra overvåkningsinstitusjoner, slik som Prieur har indikert. Implisitt
i denne tankegangen er det en antagelse om at det bare er en liten gruppe av etnisk
minoritetsungdom som er involvert i risikoatferd og at flertallet av dem ikke gjør noe
galt. Det framstår dermed som om det er bare denne lille gruppen som forebyggende
tiltak og inngripende strategier må rettes mot. Det er viktig å rette tiltak mot denne lille
gruppen, men denne tankegangen utelukker en problematisering av de komplekse
samfunnsmessige strukturer og krefter som påvirker mange etniske minoritetsungdommers livsopplevelse i Oslo og som kan predisponere noen av dem til å involvere seg
i risikoatferd som vold, kriminalitet og rusmisbruk.
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Jeg argumenterer for at risikoatferd assosiert med ungdom av etnisk
minoritetsopprinnelse er reell, og at det som er problematisk er måten den blir
presentert på og tolket i media og i den offentlige og akademiske diskursen. Dette
skaper alvorlige konseptuelle og politiske vanskeligheter, spesielt i forhold til effektiv
sosialpolitikk og forebyggende strategier.
Medias framstilling av risikoatferd blant unge med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo har
en tendens til å bli svært selektiv og overdrevet. I visse situasjoner blir denne
framstillingen på en dyktig måte utnyttet av politiet og noen forskere/akademikere til
egen fordel. Et typisk eksempel er hvordan pressen dekket “barneranerne” og funnene
til Lien og Haaland i 1998. På samme måte fikk filmen Schpaa, som kom i 1998, stor
pressedekning. Filmen representerer hverdagen til minoritetsungdom som kjennetegnet
av identitetskriser og kulturkonflikter og gjennomsyret av vold, kriminalitet,
narkotikahandel, narkotikamisbruk og foreldre som ikke bryr seg. Framstillingen av
voldelige ungdomsgjenger med etnisk minoritetsbakgrunn i mediene har også vært
sensasjonell.
Den ofte selektive, overdramatiserte og stereotypiske mediaframstillingen av
risikoatferden til ungdommene fører til at de konstrueres og representeres som en
risikokategori og en trussel mot det norske samfunnet (se for eksempel Aftenposten
Aften 18.09.02). Dette har ofte skapt en situasjon av moralsk panikk som har ført til
krav fra offentligheten og den politiske høyresiden om mer ressurser til politi, senkning
av den kriminelle lavalderen, en strengere immigrasjonspolitikk, utvisning av etnisk
minoritetsungdom involvert i kriminelle handlinger og andre drastiske tiltak (Kuvoame
2000). Fraværende i framstillingen er ungdommenes egne stemmer. Fokus er heller ikke
rettet mot de strukturelle og sosiale kontekstene disse handlingene finner sted i.
Dessverre er det slike overdramatiserte medieutspill som medvirker til søk etter ad hocog stykkevise offentlige intervensjoner overfor risikoatferd knyttet til etnisk
minoritetsungdom.
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Forskning om risikoatferd knyttet til denne ungdomsgruppen ser ut til å lide også av
noen konseptuelle og politiske vanskeligheter. Slik forskning har en tendens til å bli
presentert i diskursive eller konseptuelle paradigmer som sjelden tar for seg den sosiale
posisjonen og virkeligheten til ungdommene i det norske samfunnet. Deres risikoatferd
blir ikke analysert i forhold til samfunnsmessige forhold, prosesser og strukturer som
danner konteksten for atferden. Tvert imot blir forklaringene ofte begrenset til fenomen
på mikronivå med fokus på individuelle faktorer, gruppeprosesser og familieforhold.
For eksempel har hovedfokuset i arbeidene til Lien og Haaland (1998) og Næss (1999)
vært gruppeprosesser eller dynamikk som fører til gjengdannelse og voldelige gjenger.
Prieur (1999) har også sett på maskulin identitet som en innfallsport for å forstå den
voldelige oppførselen til etnisk minoritetsungdom. For å forklare marginaliseringspro-
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sesser som kan påvirke risikoatferd hos etnisk minoritetsungdom retter også Øia (2000
og 2003) fokus mot familieforhold som familiekonflikter og kommunikasjonsmønstre og
uformell kontroll i hjemmet. Han trekker også fram individuelle eller personlige faktorer
som vennskaps- og fritidsmønstre, bruken av Oslo sentrum, tilpasning til skolen,
identifisering med motkulturer, holdninger til autoriteter, holdninger til religiøse
spørsmål og opplevd diskriminering eller rasisme. Det er vanskelig å vite eller forstå om
Øia snakker om marginaliseringsprosesser eller konsekvensene av disse prosessene. Lien
(2003a og 2003b) har også fokusert på individuelle faktorer som dårlig skoleprestasjon,
urealistiske/overdrevne ambisjoner og dyr livsstil og utålmodighet i en livssituasjon
preget av begrensede muligheter. Hun rettet også fokus mot familieforhold som
fraværende fedre og føydale familiestrukturer som skaper problemer i forhold til sosial
kontroll, og som kan føre til kriminalitet som et symbol eller uttrykk for opprør.
I alle disse viktige studiene er derfor individuelle biografier ikke plassert og analysert i
sin konkrete og levde sosialhistoriske kontekst. Den samfunnsmessige konteksten er
ofte tatt for gitt. Det er for eksempel sjelden at strukturelle forhold/endringer i det
norske boligmarkedet, arbeidsmarkedet, skolesystemet og offentlige hjelpeapparatet,
som kan virke ekskluderende for etnisk minoritetsungdom, er beskrevet og analysert i
disse studiene. Resultatet er at de begrensninger eller muligheter som kjennetegner
denne konteksten, og som kan påvirke ungdommens sosiale og kulturelle reaksjoner
eller tilpasninger, forblir uanalysert. I tillegg er det sjelden at vi hører ungdommenes
stemmer i disse studiene hva gjelder deres komplekse sosiale virkelighet. Når de unge
blir gitt en stemme, som i arbeidene til Lien og Haaland (1998) og Næss (1999), får de
ofte kun anledning til å snakke voldens språk og berette om sine kriminelle handlinger.
Der større samfunnsmessige strukturer eller prosesser blir nevnt, som hos Prieur (1999)
og Lien (2003), blir de ikke redegjort for, og det blir heller ikke forklart hvordan disse
begrensningene påvirker de valgmuligheter som er tilgjengelige for disse ungdommene
slik at de kan takle sine liv. For å forklare risikoatferden til ungdom med etnisk
minoritetsbakgrunn blir derfor ansvaret ofte lagt direkte på de unges skuldre eller på
deres familier. Man kan også skimte begynnelsen på en underklassediskurs2 (se Wikan
1995 og Wikan 2002) som på en intrikat måte ser ut til å artikulere framstillinger om
avhengighetskultur (dependency culture). En akademisk diskurs og mediediskurs som er
ukritisk mot ekskluderende samfunnmessige forhold og prosesser ser ut til å utøve et
ideologisk og diskursivt hegemoni på forskning gjort på etnisk minoritetsungdom i
Norge som presenterer risikoatferd som vold og kriminalitet.

1.4 Ungdom og risikosamfunnet
Jeg vil i denne rapporten gjøre et forsøk på å overskride det jeg mener er en minimalistisk orientering ved å ta i betraktning de samfunnsmessige faktorer og den
spesifikke sosiale kontekst som danner rammen for ungdommenes valg. Dette fordi
risikoatferd ikke oppstår i et sosialt vakuum. Marginaliseringsprosesser som kan
resultere i risikoatferd oppstår heller ikke i et sosialt vakuum. Det samme gjelder
2

Se Brochmann, G. og Rogstad, J. (1996) “Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring
dagens innvandringsdebatt” i Tidskrift for samfunnsforskning 4/96:554–576, og Brox, O (1997) “Hva er galt med
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strategier for sosial inkludering. Det er samfunnet og de sosiale og strukturelle
prosessene som oppstår der som skaper konteksten hvor forskjellige sosiale grupper og
individer foretar forskjellige valg som er avgjørende for deres livssjanser i samfunnet.
Dette er særlig tilfellet for unge mennesker i et samfunn i rask endring. Som Wyn og
White (1997:15) har bemerket, har ungdomstiden som en overgangsfase til voksenlivet
kun mening i relasjon til spesifikke sosiale, politiske og økonomiske forhold. Ifølge dem
er det bare når dette først er avklart og forstått at det blir mulig å bringe de sosiale
betingelsene i forgrunnen og undersøke de viktige forskjellene mellom ulike grupper av
ungdom i deres forsøk på å mestre prosessene som bringer dem nærmere voksenlivet.
Jeg argumenterer for at et slikt perspektiv er viktig hva gjelder sosialpolitikk og
forebyggende og intervenerende strategier. Det er bare når vi tar disse viktige
samfunnsmessige prosessene med i betraktning at vi kan komme til en forståelse av
mulighetene og utfordringene vi kommer til å stå overfor i vårt forsøk på å oppnå sosial
rettferdighet og deltagelse for marginaliserte og ekskluderte grupper i et
velferdssamfunn i rask endring.
Dagens samfunn er preget av raske økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle
forandringer som en effekt bl.a. av økonomisk globalisering, og dette har en sterk
påvirkning på valgene unge mennesker foretar i sine forsøk på å mestre livet. Disse
endringene fører med seg en omorganisering av velferdsinstitusjoner (Cieslik og Pollock
2002). Endringene involverer også deregulering og nedskjæringer i offentlige utgifter,
restrukturering av arbeidsmarkedet og økt krav om utdanning, fleksibilitet og
spesialisering i arbeidslivet, samt en sosialpolitikk som har ført til en forlengelse av
perioden som ungdom er avhengig av familien (Furlong og Cartmel 1997). Fauske
(1996) har argumentert for at arbeidsløshet og økte krav om videreutdanning har
forandret ungdomstidens mening som en overgangsperiode.
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Beck (1992) og Giddens (1990 og 1991) har brukt begrepet “risk society”
(risikosamfunn) for å forklare usikkerheten, uforutsigbarheten og utryggheten som
disse betydelige forandringene i viktige samfunnsinstitusjoner har medført.
Forandringene har ført til nye muligheter og nye ulikheter, samt en økende grad av
individualisering der mennesker blir mer selvrefleksive fordi det er overlatt til dem selv
å utvikle individualiserte tilnærminger til identitetshåndtering og livsprosjekter. Det er
individet som tar ansvarsbyrden om han/hun lykkes eller ikke. Som Drury og Dennison
(1999) har påpekt, hevdes denne individualiseringsprosessen å ha svekket betydningen
av tradisjonelle strukturelle markører som klasse, etnisitet og kjønn i individers liv.
Den økende belastning, press og stress som springer ut av denne raske sosiale
omveltningen har også påført ungdommen en større sans for risiko og gjort dem til mer
aktive sosiale agenter. Furlong og Cartmel (1997:1) bemerker for eksempel at disse
endringene påvirker de unges relasjoner til familie og venner, erfaringer innen
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utdanning og på arbeidsmarkedet, fritid og livsstil og de unges evne til å etablere seg
som selvstendige unge voksne. Fauske (1996:58) bemerker for eksempel at økt
arbeidsledighet blant unge mennesker gjør dem avhengige av andre inntektskilder og i
større grad begrenser deres valgmuligheter. Disse forandringene har ført til nye former
for risiko og større sårbarhet i forhold til involvering i og mottagelighet for kriminelle
handlinger (Furlong og Cartmel, 1997:9). Som Furlong og Cartmel har påpekt må unge
mennesker i dag forholde seg til og takle ulike former for risiko som var ukjente for
deres foreldre. Helsemessige risikoer som stress, røyking, stoffmisbruk og sosial
drikking som ungdommen har å stri med, er relatert til ungdoms endrende opplevelser
av overgangen til et voksenliv. Unge mennesker opplever også utvidete valgmuligheter i
forhold til veivalg og valg av livsstil hva gjelder utvikling av nye strategier for å
overvinne hindringer og risikoer de møter underveis. Dette medfører følelse av
individuelt ansvar og av å være en aktiv sosial agent. Unge mennesker er ikke passive,
men aktive sosiale agenter som tenker ut kreative strategier for å takle nye former for
risikoer.
Hvor utsatt man er for ulike former for risikoer, er imidlertid varierende, og de valgene
unge mennesker kan ta i forhold til dette, avhenger av deres sosiale posisjon i
samfunnet. Som bemerket av Spannring og Reinprecht (2002:6), innebærer ikke
individualisering at strukturelle hindringer forsvinner. De henviser til forskning som
viser at de ressursene som ungdom trenger for å takle risikoer og bruke de mulighetene
risikosamfunnet tilbyr på en vellykket og tilfredsstillende måte, ikke er jevnt fordelt
blant dem. Tilgang til økonomiske og kulturelle ressurser er fortsatt sentralt for en
forståelse av ulike livssjanser og erfaringer (Furlong og Cartmel 1997:109) blant unge
mennesker. Individets valg og livssjanser er begrenset av strukturer relatert til sosial
klasse, kjønn, rase og etnisitet (se Fauske 1996, Skogen 1998, Furlong og Cartmel 1997,
Raffo og Reeves 2000). Også Wyn og White (1997:120) påpeker at spørsmål knyttet til
ungdom som sosiale agenter og ungdomsidentitet avhenger av de dominerende sosiale
relasjonene unge mennesker befinner seg i. Raffo og Reeves (2000:148) mener for
eksempel at unge mennesker som vokser opp og lever i belastede områder av byen, har
tatt den verste støyten av disse forandringene og har blitt mer påvirket av den risikoen
som disse forandringene har ført med seg.
I denne rapporten derfor beskrives de valgene etnisk minoritetsungdom i tilknytning til
miljøet ved Eika gjør for å takle eller mestre sine liv gitt deres eksistensielle situasjon.
Jeg vil beskrive og analysere ungdommenes eksistensielle situasjon i forhold til deres
møte med bl.a. arbeidsmarkedet, boligmarkedet, skolesystemet og sosialtjenesten/
barneverntjenesten. Vi vil se på de hindringene som strukturer deres valg og som gjør
valgene meningsfylte for dem. På denne måten håper vi å kunne få innsikt i de
marginaliseringsprosesser som de erfarer og hvordan disse hindrer deres fulle deltagelse
i viktige samfunnsmessige prosesser og institusjoner i det norske samfunnet.
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1.5 Begrepsavklaringer
Etnisk minoritet og majoritet
Ved Uteseksjonen brukes begrepet etnisk minoritet i praksis for å betegne personer som
på grunn av ytre trekk eller utseende (for eksempel mørk i huden) og/eller språklige,
kulturelle eller religiøse bakgrunn eller arv, skiller seg betydelig fra den norske
majoritetsbefolkningen. Ifølge Eriksen og Sørheim (1998:89) finnes det to typer etniske
minoriteter i Norge: urbefolkningen eller samene i nord og urbane minoriteter eller
“innvandrere, flyktninger og deres barn og barnebarn”. I denne rapporten bruker jeg
begrepet om urbane minoriteter. I tillegg omfatter mitt bruk av begrepet personer født av
urbane minoriteter og etnisk norsk bakgrunn (les: personer med urban etnisk og etnisk
norsk bakgrunn). Majoritetsbefolkningen er en betegnelse for personer som er etnisk
norske eller innfødte nordmenn. Begrepet “hvite” brukes for å beskrive disse.
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Begrepene minoritet og majoritet brukes vanligvis i forhold til tallmessig underlegenhet
og overlegenhet. Som Thorbjørnsrud (2001:235) har påpekt, utgjør majoriteten den
gruppen som er i flertall, mens den gruppen som er i mindretall utgjør minoriteten.
Begrepene kan imidlertid også brukes til å beskrive eller definere forholdet mellom
gruppene. Som Eriksen og Sørheim (1998) har påpekt, er begrepene minoritet og
majoritet relative, og handler om relasjoner snarere enn om ting: “En minoritet
eksisterer bare i forhold til en majoritet og vice versa”. Med andre ord er det et
dialektisk eller dynamisk forhold mellom en minoritet og en majoritet. Som en relasjon
kan forholdet mellom minoritet og majoritet defineres med utgangspunkt i gruppenes
ulike tilgang til makt (Thorbjørnsrud 2001) og ressurser, det vil si de materielle
momenter som preger etnisk minoritet-majoritet-relasjoner. De som har makt definerer
hvem som er minoritet. Ifølge Barth m.fl. (Thorbjørnsrud, ibid) kan majoriteten mer
eller mindre legge premissene for samhandling med minoritetsgruppene. Det innebærer
at majoriteten har definisjonsmakt og minoritetsgruppene dermed må samhandle på
deres premisser (Thorbjørnsrud, ibid). Det vil si at det er majoritetens verdier, normer,
levemåter og tenkemåter som gjennomsyrer samfunnets økonomiske, sosiale, kulturelle
og politiske prosesser og institusjoner. Det er majoriteten som bestemmer reglene som
avgjør tilgangen til ressursene. Ifølge Thorbjørnsrud (ibid) kan minoritetenes premisser
bare legges til grunn i interne fora. Minoritetenes og majoritenes ulike tilgang til makt
kan føre til ulik tilgang til ressurser eller knappe velferdsgoder. Dette kan påvirke deres
aktive deltagelse i samfunnet og kan resultere i marginalisering eller ekskludering fra
samfunnet. Skare (1993:57) har påpekt at dynamikken i forholdet mellom minoriteter
og majoriteter også kan føre til eksplosjoner fra minoritetsgruppene, særlig fra
ungdommene hvis følelsen av avmakt i forhold til majoritetsgruppene som har makt blir
for stor.
Marginalisering
Som så mange begreper i samfunnsvitenskap har begrepet marginalisering forskjellige
definisjoner. Brukt i denne rapporten handler begrepet om prosesser eller mekanismer
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som forhindrer sosiale grupper eller individer fra aktivt å delta i viktige
samfunnsprosesser ved å dyrke og bruke sine menneskelige ressurser, og de sosiale,
psykologiske, økonomiske, politiske og kulturelle konsekvensene dette kan føre til.
Jeg bruker begrepet på to måter. For det første handler begrepet om de prosesser og
mekanismer som ligger bak marginalisering, og for det andre handler begrepet om
sluttresultatet av disse prosessene eller marginalitet forstått som en tilstand.
Marginalisering fører til at grupper eller individer blir pushet ut på sidelinjen i
samfunnet. Heggen (2000) forklarer det slik:
“In general, marginalisation may be said to describe individuals driven or drawn
towards the margins or dark sides of society” (s. 47).
Marginalisering brukt i denne rapporten handler altså om tilgang til ressurser, de
maktrelasjonene som danner rammen for tilgangen, og betydning av karakteristika som
kjønn, etnisitet, rase, språk, religion osv. Begrepet handler også om marginaliseringens
mangfoldige natur eller det faktum at grupper eller individer kan være marginaliserte i
forhold til forskjellige sosiale eller institusjonelle sfærer i samfunnet samtidig. For
eksempel kan en gruppe eller et individ bli marginalisert i forhold til skole,
boligmarkedet, arbeidsmarkedet, familien eller signifikante sosiale relasjoner,
sosialtjenesten/barneverntjenesten osv. samtidig. Dette kan føre til at konsekvensene av
å bli marginalisert blir kumulative og langvarige.
Ifølge Wyn og White (1998:27) er det en bred enighet om at marginalisering kan føre til
høy risiko for selvmord, hjemløshet og avslutting av skole/utdannelse, og at det er
knyttet til fysisk og psykisk mishandling og arbeidsløshet. Øia (2000:18) har også
påpekt både eksternaliserende problemer (problemer på skolen, kriminalitet, vold og
rusbruk) og internaliserende problemer (angst, depresjon og spiseforstyrrelser) som er
assosiert med marginalitet. Jeg mener at konsekvensene av marginalisering kan føre til
psykologisk, fysisk og sosial død. Disse konsekvensene er også et vesentlig aspekt ved
min oppfatning av begrepet.
Ifølge Øia (2000 og 2003) er ungdomsrollen generelt karakterisert av marginalitet, og
dette kan føre til både kreativitet eller utvikling av risikoatferd. Jeg er av den oppfatning
at hvis ungdomsrollen i dag er karakterisert av marginalitet, er dette et resultat av
beslutninger tatt av samfunnet eller personer som innehar rollen som voksen. Det er de
som har makt i samfunnet (voksenpersoner) som definerer og bestemmer hvilke
rettigheter barn og unge skal inneha og hvilke arenaer som skal være tilgjengelige for
ungdom. Dette medfører dermed at det er de voksne som har hovedansvaret for å sørge
for at barn og unge blir inkludert i samfunnet på en positiv måte, og at risikofaktoren
som ligger i det å være marginalisert, blir minimalisert.
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Kapittel 2:

Metode
Denne rapporten handler om “byvankende”, marginalisert etnisk minoritetsungdom,
deres sosiale verden og hvordan denne gir mening til det marginale rommet de er med
på å skape i Oslo sentrum. Fokus er på deres subjektive forståelse av egne livserfaringer
og meningen dette gir valgene de tar og risikoen de utsetter seg for i området ved Eika.
Et slikt fokus fordrer at vi forstår og analyserer ungdommenes livssituasjon ut fra et
perspektiv som legger vekt på individet som et kunnskapsbærende og samhandlende
subjekt i en dialektisk interaksjon med sine omgivelser. Kvalitative forskningsmetoder
eller strategier er velegnet i denne sammenheng.
Hva innebærer så kvalitativ forskning? Harriet Holter (1996) hevder at de ulike fasene i
forskningsprosessen framstår som en helhet og bærer preg av en kvalitativ tankegang.
Kvalitativ forskning er en samlebetegnelse på flere teknisk forskjellige metoder, men det
som er felles for dem er “… bruken av verbale utsagn både når det gjelder tilnærming til
forskningsfeltet og respondentene, og ved materialbeskrivelsen” (Holter 1996:15).
Kvalitative forskningsmetoder beskriver rutiner, utfordrende momenter og meninger i
individets liv (Denzin and Lincoln, 2000) ved å legge vekt på individets egen
rammereferanse. Kvalitative forskningsmetoder anvender også detaljert beskrivelse,
dypinsidig innsikt og detaljert analyse som trengs for å kunne forstå komplekse
prosesser på en meningsfull måte. Kvalitativ forskning fokuser altså på kontekst. Dette
gjør det mulig å unngå skjevheten og stigmatiseringen som kan oppstå når risikoatferd
blir analysert atskilt fra den komplekse konteksten som danner rammen for atferden.
At kvalitativ forskning legger vekt på det kunnskapsbærende og samhandlende
individets egne meninger, gjør denne metoden til en relasjonell prosess som er flerstemt
og dialogbasert. Denne relasjonelle prosessen blir dermed en refleksiv prosess preget av
felles deltagelse. Jeg er av den oppfatning at det er dette aspektet av kvalitativ
tilnærming som gjør det mulig å granske eller reflektere over egen historie, og å være
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oppmerksom på hvordan denne påvirker måten å tilnærme seg problemstillingen på.
Kvalitativ forskning gjør det mulig for oss å erfare eller oppleve på nært hold den sosiale
verden av individer eller sosiale grupper vi “studerer”. Kvalitativ forskning produserer
derfor forhandlet og fellesskapt kunnskap. Dette gjør oss også i stand til å gi stemmer til
dem vi studerer.
Det er også viktig å påpeke at gjennom det oppsøkende arbeidet benytter US seg til
daglig av en kvalitativ arbeidsmetode, og dette var et naturlig valg også i arbeidet med
innhenting av data til denne rapporten. Vi1 har brukt flere kvalitative metoder. Vi har
bl.a. brukt åpent eller ustrukturert intervju og deltagende observasjon. Det vil si at vi
har hatt både åpne og ustrukturerte intervjuer med aktørene ved Eika, og at vi har fått
kunnskap om stedets og miljøets sosiale system gjennom deltagende observasjon.
I forbindelse med arbeidet med denne rapporten, har vi vært til stede ved Eika totalt fem
ganger fra en til to timer per gang, og hatt samtaler med ungdommer og eldre i miljøet.
Mange i miljøet kjenner oss som ansatte fra US, men vi har ved disse tilfellene presisert
at vi skal skrive en rapport om miljøet ved Eika og at vi derfor har enkelte spørsmål vi
lurer på. Til forskjell fra andre (sosialfaglige) samtaler har disse samtalene vært preget av
informasjon til oss om miljøet, hvilke typer stoffer som omsettes der, hva miljøet betyr
for de ungdommene som oppholder seg der, hvordan de selv beskriver miljøet,
kontakten mellom de eldre norske og minoritetsungdommene og lignende. I tillegg har
vi telt antall personer i miljøet, aldersfordelingen, etnisk bakgrunn, samt observert hva
som ellers har foregått der.
Det er en mulighet for at vår kjennskap (forforståelse) til stedet og miljøet fra tidligere
kan ha påvirket rapporten i en negativ forstand ved at vi ikke har sett ting vi ville ha sett
hvis vi var helt nye i miljøet. Vi mener med dette at vår forforståelse kan være “låst” i
bestemte måter å tolke miljøet på og det som foregår der. På den annen side er det mer
trolig at det har hatt en positiv effekt ved at vi slipper å bli kjent med miljøet, de fleste
har tillit til oss i utgangspunktet og synes det er positivt at vi bryr oss.
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Det er også en mulighet for at noen ikke ønsket å gi oss informasjon om miljøet
ettersom det innebærer en fokusering på stedet som ikke er ønskelig for dem. Flere av
minoritetsungdommene er skeptiske til offentlige institusjoner, og av den grunn kan de
“avdramatisere” miljøet av frykt for å påkalle oppmerksomhet fra barnevern eller politi.
Vi opplevde imidlertid at det ikke var slik, men heller at de aller fleste var svært positivt
innstilt. Ved ett tilfelle ble vi imidlertid møtt av en person som ikke ønsket å gi oss
informasjon om miljøet. Han opplevde det som å tyste på andre, og det ønsket han ikke.
Vi har også foretatt dybdeintervjuer med fem ungdommer som har oppholdt seg mye
på Eika og som har god kjennskap til miljøet. Fire av disse ungdommene har en bred
kontaktflate blant ungdommene på Eika. Vi har intervjuet dem om deres
1

Jeg og kriminolog Herdis Dugstad.
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beveggrunner for å oppsøke miljøet, hvordan de selv beskriver sin egen situasjon,
deres relasjoner og synspunkter på ulike sosiale institusjoner i samfunnet osv.
Ungdommene ble informert om hvorfor vi ønsket å skrive en rapport om Eika. To av
ungdommene valgte å bli intervjuet på US, to valgte å bli intervjuet hjemme hos dem
selv. En ble intervjuet på en kafé ikke langt fra Eika, da han skulle dra dit og “jobbe”
rett etter intervjuet. Intervjuene ble tatt opp på bånd, og ungdommene ble informert
om at informasjon de ga oss om sine livshistorier ville bli anonymisert og at
kassettene ville bli ødelagt etter bruk. Ungdommene fikk videre informasjon om at vi
ønsket å bruke informasjon om dem som er registrert i UTEDATA i forbindelse med
rapporten, og de samtykket til dette. UTEDATA er US’ interne datasystem der bl.a.
rapporter skrives og kontakt med ungdom registreres. Familien til gutten som var 17
år gammel ble orientert om rapporten og spurt om vi kunne intervjue sønnen deres,
noe de ga oss tillatelse til. I tillegg til de fem har vi i presentasjonen av ungdommene
også inkludert en gutt som vi snakket mye med ved Eika og som vi kjenner godt fra
før av. Ungdommene har blitt anonymisert i rapporten bl.a. ved at de har blitt gitt
fiktive navn.
Vi har benyttet en intervjuguide i alle de fem intervjuene og i den samtalen vi hadde
med gutten på Eika. Intervjuguiden besto av nøkkelspørsmål eller temaer vi ønsket å
berøre i intervjuene, slik som ungdommenes forhold til familien, skolen,
hjelpeapparatet, til Eika-miljøet, deres sosiale nettverk osv. Denne guiden var ment å
påminne oss om viktige spørsmål vi ikke ville glemme i intervjusituasjonen.
Ungdommene fikk stort rom til å styre intervjuene selv og fortelle om hva de
opplevde eller oppfattet som de viktigste momentene i sine livshistorier.
Et etisk spørsmål som har fulgt oss hele veien, var hvorvidt ungdom som vi hadde
hjulpet før og som vi fortsatt har kontakt med og eventuelt kommer til å hjelpe i
framtiden, hadde frihet nok til å si nei til å bli intervjuet av oss. Vi var derfor nøye med
stadig å presisere at deres bidrag til rapporten var basert på frivillighet, og understreket
at det var viktig for oss at de også opplevde det slik. Ungdommene ble orientert om at
hvis de ikke ønsket å bli intervjuet, selv under intervjuprosessen, ville ikke det ødelegge
forholdet mellom dem og US på noen måte. Vi informerte også ungdommene om at vi
ønsket å bruke rapporten som et sosialpolitisk verktøy for å synliggjøre behovene de og
andre ungdommer som vanker på Eika presenterer, og håper å kunne påvirke
forebyggende tiltak rettet mot marginalisert etnisk minoritetsungdom på denne måten.
Ungdommene fikk tilbud om middag sammen med oss etter intervjuene, og én ble
tilsendt to flexikort. Viktige informasjon en av ungdommene vi intervjuet ga oss,
resulterte i tettere oppfølging av ham.
Livshistoriene til de fem ungdommene vi har intervjuet og gutten vi har snakket mye
med på Eika er presentert i kortfattet form i kapittel fem. Det er viktig å ha i bakhodet at
denne rapporten ikke hovedsakelig handler om disse seks ungdommene. Livshistoriene
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er ment å gi en dypere innsikt i problemene og behovene ungdommene som
oppholder seg på Eika presenterer. Disse livshistoriene er, med andre ord, ment å
danne grunnlag for en mer detaljert beskrivelse og analyse av disse problemer og
behov. Det er vanskelig å tallfeste etnisk minoritetsungdom som vanker på Eika, men
Uteseksjonen vil anslå at ca. 20–25 ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn er
aktive selgere på Eika. I tillegg oppsøker flere andre etniske minoritetsungdommer
miljøet. De seks livshistoriene som er presentert nedenfor, innholder et spekter av
problemer eller behov som flere etnisk minoritetsungdom som vanker på Eika
presenterer.
Observasjoner og kontakter som har blitt gjort på Uteseksjonens ordinære patruljer ved
Eika danner også grunnlag for denne rapporten. Som tidligere nevnt har US hatt fokus
på nedre del av Akerselva og miljøet som har vokst fram der fra våren 2001 og fram til i
dag. Det innebærer at Eika utgjør et av de faste stedene som US-ansatte oppsøker når de
er på patrulje. Ansatte på US gjør observasjoner og foretar en sondering av miljøet om
hvorvidt det er noe som de mener raskt bør tas tak i. De tar eventuelt kontakt med nye
ungdommer som de anser for å være i US’ målgruppe, i tillegg til å ha mer eller mindre
lange samtaler med ungdom de allerede kjenner. Videre har US-ansatte tettere
oppfølging av de ungdommene som ønsker det og hjelper dem i forhold til kontakt med
ulike offentlige institusjoner og organisasjoner i samfunnet (sosialtjenesten,
barneverntjenesten, rettsapparatet, boligformidlin osv.). Dette medfører at US-ansatte
blir godt kjent med mange ungdommer og får et godt innblikk i de ulike problemene de
sliter med, samt miljøene de oppholder seg i. Dette er generell informasjon som
registreres systematisk i UTEDATA, og har vært et verdifullt grunnlag for arbeidet med
denne rapporten.
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Det er også viktig å påpeke at en viktig og vanlig praksis ved Uteseksjonen er faglige
samtaler og refleksjoner mellom ansatte hva gjelder problemer og behov ungdommene
de jobber med presenterer, og erfaringer i forsøk på å følge opp ungdommene i forhold
til systemene som er viktige for deres oppvekst. Slike samtaler og refleksjoner som er
faglig fundert, har sterke emosjonelle dimensjoner og er preget av utfordringer og
frustrasjoner involvert i det å arbeide med marginalisert ungdom. Slike samtaler og
refleksjoner foregår mye i Minoritetsteamet, som har marginalisert etnisk
minoritetsungdom som sitt hovedfokus. Ansatte i teamet har ulik fagbakgrunn:
kriminolog, sosiolog, barnevernspedagog, sosionom og lærer. De har også ulik etnisk
bakgrunn: fra Norge, Somalia og Ghana. Noen av disse erfaringene eller opplevelsene er
også inkorporert i denne rapporten. Sekundærdata eller litteratur er også brukt for
enten å støtte opp ungdommenes fortellinger, eller løfte opp de strukturelle forhold som
preger tilværelsen for ungdom generelt i risikosamfunnet, og etnisk minoritetsungdom
spesielt, som de som er omtalt i denne rapport. Denne rapporten er derfor fellesskapt og
basert på forhandlet kunnskap. Som påpekt ovenfor, er dette et grunnleggende element i
kvalitativ forskningsmetoden som er anvendt i dette arbeidet. Denne kunnskapen er
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artikulert og formidlet gjennom forfatterens stemme.
Som forfatter av denne rapporten er det viktig å påpeke at jeg har gjort meg mange
erfaringer som ansatt på US. Jeg er opprinnelig fra Ghana og utdannet sosiolog, med
embetseksamen i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg har vært ansatt som
sosialfullmektig ved Uteseksjonen siden 1995, og i nesten åtte år har jobbet i team på
US som har hatt marginalisert etnisk minoritetsungdom som hovedfokus. Jeg oppfattes
ofte på Uteseksjonen som primus motor eller premissleverandør i Uteseksjonens arbeid
med marginalisert etnisk minoritetsungdom som oppholder seg i belastede miljøer i
Oslo sentrum. De siste fire årene har jeg jobbet i Minoritetsteamet, og hovedsakelig med
marginalisert etnisk minoritetsungdom mellom 15 og 25 år som oppholder seg i Eikamiljøet. Dette arbeidet har resultert i bred kontakt med og tillitsforhold til mange
marginaliserte etniske minoritetsungdommer med tilknytning til miljøet. I oppfølging
av ungdommene har jeg arbeidet så vel individ- som gruppebasert. Hovedperspektivene
i dette arbeidet har vært empowerment, integrering og ung-til-ung-tilnærming (peereducation). Jeg har også tett samarbeid med hjelpeapparatet, frivillige organisasjoner og
foresatte/familier i oppfølgingen av målgruppen. Jeg har også tatt initiativ til, og vært
med på å gjennomføre, flere prosjekter rettet mot marginalisert eller utsatt etnisk
minoritetsungdom som vanker i Oslo sentrum. Jeg og en kollega driver Torsdagsklubben
(se Dagbladet 03.03.2004 og etterordet Eika i dag) på US i samarbeid med ungdommer
som har vært sentrale i Eika-miljøet. Torsdagsklubben er en metodisk tilnærming til
Eika-miljøet. Jeg har bred kunnskap om hvordan hjelpeapparatet fungerer, og arbeidet
med målgruppen har også gitt meg god innsikt i de store utfordringene hjelpeapparatet
står overfor hva gjelder arbeid med marginalisert etnisk minoritetsungdom som sliter
med sammensatte sosiale problemer. Alle disse kunnskaper og erfaringer er trukket inn i
denne rapporten.
Jeg er av den oppfatning at det er vanskelig å holde fast ved våre akademiske eller
profesjonelle briller og argumentere for en metodisk sosial og emosjonell avstand, når
man forsøker å sentrere stemmene til ungdom som opplever marginalisering og som
presenterer sammensatte problemer og behov. Det blir enda vanskeligere når man har
jobbet i flere år med ungdommene og har vært vitne til de strukturelle hindringene de
må konfrontere. Når ungdommene har betrodd en smerten og sorgen de bærer med seg,
og når man ser at ungdommene roper høyt om hjelp med sine små ikke-hørte stemmer,
blir det vanskelig å være fagpolitisk “nøytral”. Når man ser hvordan de strever for å
navigere forbi disse hindringer og de selvdestruktive konsekvenser dette har hatt for
flere av dem, blir det vanskelig å ikke bli et talerør for dem. Kontakten og arbeidet med
denne ungdomsgruppen har en personlig og emosjonell dimensjon som er vanskelig å
ønske bort. Man blir aldri den samme. Og når man i tillegg får muligheten
ungdommene gir, gjennom arbeidet med dem, til å granske, konfrontere og reflektere
over sin egen historie, blir det vanskelig å ikke være oppmerksom på at man står overfor
et moralsk og politisk valg. Nettopp fordi det er menneskeliv som står på spill.
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Mitt valg i denne rapporten er klart. Jeg har ingen intensjoner eller pretensjoner i
retning av å være uengasjert. Jeg ønsker tvert i mot å skape debatt om vårt moralske,
sosiale og politiske ansvar som voksne, for å legge forholdene til rette slik at våre barn
og unge kan ha en trygg overgang til voksenlivet i det norske samfunnet. Det jeg sikter
mot er sosial rettferdighet for de maktesløse og undertrykte. Det er dette som gir denne
rapporten sin “validitet”.
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Kapittel 3:

Eika – geografi og historikk

3.1 Det geografiske området ved Eika
Området ved Akerselva som US har fokus på ligger i bydel Grünerløkka, og strekker seg
fra Vaterland/Grønland T-banestasjon og til området der Storgata krysser elva. Det
største samlingsstedet i dette området er ved (og under) et stort tre som på folkemunne
kalles for Eika (egentlig en bøk).
Langs hele Akerselva opp til Kjelsås går det en gang- og sykkelvei, og her passerer folk
til og fra, på tur med hunden, på vei til jobb, barnehage og lignende. Ettersom området
ligger i et boligområde, er det en del av folks nærmiljø. Fra Trondheimsveien går det
også en gang- og sykkelvei ned til elva. Fra elva skråner terrenget oppover, noen steder
brattere enn andre, og her er det gressletter hvor folk oppholder seg. Ved gang- og
sykkelveien står det en benk og en søppelkasse, og rundt her samles det ofte mange
mennesker, til irritasjon for noen av de forbipasserende ettersom gangveien ofte blir
sperret. Nærmere Nybrua står det også plassert to benker, men ofte sitter folk vel så
gjerne på gresset. Været har en helt klar innflytelse på miljøet ved Eika. Det er når solen
skinner og det er behagelig å være ute at det er flest mennesker der.
39

3.2 Litt historikk om Eika
Det avgrensede området ved Akerselva (Eika) har også tidligere vært samlingsplass for
ungdommer, da med sniffing som en sentral aktivitet. Uteseksjonen ble involvert i dette
miljøet ved Eika da sniffermiljøet slo seg ned der i 1983. Før det holdt sniffermiljøet i en
periode til lenger nord langs Akerselva, ved et sted kalt Habben. Klager fra næringsliv og
bomiljø førte imidlertid til at politiet nektet ungdommene å oppholde seg der, og de
måtte finne seg et annet sted. Fodstad (1996) beskriver ungdommenes vandring slik:
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“Mellom Nybrua og Hausmanns bru stoppet utsendingene opp; dette måtte være et
egnet sted. Langs elva vokser store trær. Gressbakker strekker seg fra elvekanten og
oppover mot et gjerde i bakgrunnen. Det er ingen beboelseshus bak gjerdene, bare noen
gamle, kommunale bygninger et godt stykke unna. Stien gjør også en avstikker opp til
Trondheimsveien, ved Nybrua og Schous plass. Der pulserer bylivet, med blåtrikker og
trailere langs den viktige trafikkåren mellom Groruddalen og sentrum. Men der nede,
langs elva er livet annerledes, en fredet plett.
(…)
Eika ble på mange måter en fredet plett ved bredden av Akerselva. De siste elleve årene
har eika, gressbakken under og rundt dette store majestetiske treet, vært deres
territorium. De forviste, sniffende ungdommene valgte Eika som sitt nye tilholdssted, et
asyl fra omverdenens jaging og forakt. Politiet lovet at de skulle få være i fred ved Eika,
under den forutsetning at de bare holdt seg der med sniffingen sin. I tråd med urlange
kulttradisjoner gjorde snifferne Eika til sitt sted, sin egen kultplass.” (Fodstad 1996:17
og 18).
Fodstad forteller at det på 1990-tallet ble forandringer i miljøet ved Eika. Det begynte å
bli vanskelig å få tak i god tynner, mens det derimot var store mengder heroin på
markedet i Oslo. I tillegg var prisene på heroin lave, og flere av snifferne var modne for
en forandring. Innad i rusmiljøene var snifferne nederst på rangstigen, og med en
overgang til heroin fikk de høyere status og ble også mindre stigmatisert fra omverdenen
for øvrig. Fodstad (1996) hevder at ca. 90 % av Eikagjengen gikk over til heroin, og med
det forsvant også det “opprinnelige Eika-miljøet”.
Miljøet beskrevet ovenfor ble imidlertid borte for noen år tilbake1, men for omkring to
år siden var det igjen noen som tok stedet i bruk som et mer eller mindre fast
tilholdssted. Det er grunn til å tro at flere i gruppen eldre norske ved Eika i dag tidligere
var en del av sniffermiljøet, før de gikk veien om heroin og i dag får utdelt metadon og
har Eika som en sosial møteplass hvor de eventuelt røyker hasj og drikker øl sammen.
Sammensetningen og aktiviteten i miljøet har med andre ord forandret seg, noe som vil
komme tydelig fram i vår beskrivelse av miljøet nedenfor. I stedet for et felles
sniffermiljø (eller Eika-gjengen), består Eika-miljøet i dag av to grupperinger, en gruppe
med eldre norske og en gruppe med minoritetsungdommer.
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3.3 De viktigste aktørene ved Eika
Det er et bredt spekter av ulike aktører med tilknytning til Eika-området. Motivene og
målene for de ulike aktørene er også forskjellige. Politi, sosialarbeidere/utekontakter,
Barnevernsvakta, Evangeliesenterets matutdeling, forbipasserende, eldre og yngre aktive
og inaktive rusavhengige og minoritetsungdommer er blant aktørene som oppholder seg
mer eller mindre fast i området. Alle de nevnte aktørene, i tillegg til hasjkunder, har
innvirkning på området på hver sin måte og bidrar til å skape Eika som et levende
marginalt rom.
1

Mange fra Eika-miljøet er i dag trolig en del av det etablerte rusmiljøet på Plata, men noen er også trolig tilbake på
Eika og en del i gruppen av eldre norske som får utdelt metadon, røyker hasj og drikker øl.
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De største gruppene av aktører er minoritetsungdommer, i hovedsak gutter, og eldre
norske aktive og inaktive rusavhengige. Sosialarbeidere fra US er til stede i området hver
dag, særlig på kveldstid, der de forsøker å komme i kontakt med de yngre som
oppholder seg der. Oppsøkende og Koordinerende Tjenester (OKT) er til stede på
dagtid, med et særskilt fokus på de eldre i miljøet. Politiet har sine kontroller i området,
der de foretar razziaer av enkelte av dem som oppholder seg der, og politihundene
sjekker området for narkotika. Barnevernsvakta kan oppsøke området for å se etter
mindreårige som er meldt savnet fra foreldre eller barnevernsinstitusjoner. Eika-bussen
fra Evangeliesenteret kommer jevnlig og deler ut mat.
De ulike aktørene som er nevnt ovenfor har ulike ståsteder og ulike mål i forhold til
hvorfor de beveger seg i området ved Eika. Det medfører at de også tolker det de ser i
området på forskjellig vis. Ofte kan det være i konflikt med hva ungdommene der selv
opplever og erfarer, og hvilken mening ungdommene selv opplever som sentralt når de
oppsøker området. Dette vil vi komme tilbake til senere i rapporten. Viktigheten av å
sette seg inn i og forstå ungdommenes egne perspektiver og deres forståelse av egen
situasjon ble påpekt tidligere i rapporten.
De gangene vi var til stede som “feltforskere” i tilknytning til rapporten, var det mellom
20 og 40 personer som oppholdt seg i området rundt Eika. Av disse utgjorde
minoritetsungdommene fra tre til 15 personer. Området er imidlertid preget av stor
mobilitet, slik at sammensetningen kan være en helt annen etter at tellingen ble foretatt.
Ut fra erfaringer gjort i miljøet kan man anslå at ca. 20–25 etniske minoritetsungdommer
er aktive selgere på Eika. Alderen varierte mellom ca. 15 og ca. 45 år, der
minoritetsungdommene utgjorde den yngste gruppen (mellom 15 og 23). Andelen
minoritetsungdommer som oppholder seg mye på Eika har vært økende fra sommeren
2001 og fram til i dag. Stadig nye ansikter dukker opp.2 Det er samtidig viktig å påpeke at
US også kommer i kontakt med mange ungdommer med etnisk norsk bakgrunn som
kommer gjennom for å handle, men det er ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn
som er mest synlige i miljøet, ettersom de i større grad oppholder seg i miljøet over tid.
Både minoritetsungdommene og de eldre norske deltar i omsetningen av hasj, og
enkelte i miljøet selger også piller. Vi ble fortalt at minoritetsungdommene er småselgere
av hasj sammenlignet med enkelte av de eldre norske i miljøet. I tillegg til salg er det
flere personer i begge gruppene som selv er aktive brukere av både legale og illegale
rusmidler. Samtidig er det flere av ungdommene som verken ruser seg eller deltar i
salget, men som benytter stedet som en fritidsarena der de kan treffe venner.

3.4 Ruskulturen ved Eika
Som tidligere nevnt har det i nesten tyve år vært et miljø ved Akerselva der rusing har
vært en sentral aktivitet. I et miljø der sniffing sto sentralt, så vi at heroin ble
introdusert og overtok som det sentrale rusmiddelet. Etter at miljøet har vært mer eller
2

En av guttene vi intervjuet var av den oppfatning at to nye ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn blir rekruttert
til miljøet annenhver uke.
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mindre borte fra Eika-området i noen år, ser vi nå en reetablering av et miljø der hasj
har blitt det sentrale rusmiddelet og det som i hovedsak omsettes. I tillegg er det flere i
gruppen av de eldre norske som drikker alkohol (særlig øl), og det omsettes billigere
der enn i butikken.
Hasj røykes åpenlyst av flere langs større deler av Akerselva (særlig om sommeren), og
omsetningssentralen er ved Eika. Her kommer alle typer mennesker for å handle hasj,
og ved enkelte tilfeller blir det også gitt tilbud til tilfeldige forbipasserende. Det er både
minoritetsungdommene og grupperingene med eldre norske som står for salget.
I tillegg til hasj er det også noe omsetning av piller (rohypnol) i området, men dette
foregår i mindre omfang og mindre åpenlyst sammenlignet med hasjomsetningen. På
spørsmål fra oss om det er andre typer rusmidler som omsettes der, ble det hevdet at det
var streng justis innad i miljøet når det gjelder salg av tyngre rusmidler som for
eksempel heroin. Flere vi snakket med hevdet at personer som ville selge tyngre stoffer
ved Eika enten ble frosset ut eller bedt om å komme seg til Plata. Det er imidlertid et par
av de vi har snakket med som har hevdet at det er mulig å få tak i alle typer rusmidler
ved Eika. I tillegg har US ved noen få anledninger sett røyking og injisering av heroin i
området ved Akerselva.
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Hvorvidt ansatte på US får riktig informasjon om ulike rusmidler som selges i området,
kan diskuteres. De som oppholder seg mye i området, og som kanskje selv selger kan ha
interesse av å avdramatisere hva som foregår i miljøet. Det er ikke i deres interesse at
området kommer i søkelyset som et sted der det omsettes tyngre stoffer, ettersom det vil
tiltrekke seg mer politi enn det omsetning av hasj medfører. Men det er også grunn til å
tro at mange av de eldre norske som oppholder seg der og som får utdelt metadon eller
subutex, har en egeninteresse av at området ikke blir et sted for tyngre stoffer som de
kanskje har slitt lenge for å komme vekk fra, og at de derfor har en streng justis i
forhold til hvilke typer stoffer som omsettes. Vi opplever at de få personene vi har
snakket med som hevder at det er mulig å få kjøpt alle typer rusmidler ved Akerselva,
ikke har veldig god kjennskap til miljøet, og deres uttalelser bør derfor ikke tillegges
like stor vekt. Det må imidlertid også sies at vi i den senere tid har blitt fortalt av
personer som er godt kjent med miljøet at tabuet mot sterkere stoffer ikke er like sterkt
lenger. Et par ungdommer sier at det er en av årsakene til at de er mindre involvert i
miljøet ved Eika enn de var tidligere.
I enkelte tilfeller har miljøet ved Eika blitt omtalt som “Plata 2”.3 Bakgrunnen for en slik
betegnelse er trolig den åpenlyse omsetningen av stoff, størrelsen på miljøet – som synes
å være økende – samt at enkelte personer fra miljøet på Plata også oppholder seg i
miljøet ved Eika. Vi spurte noen av de vi snakket med i miljøet om hva de synes om en
slik betegnelse, og det var noe de protesterte kraftig imot. De synes i stedet at Eikamiljøet har flere likhetstrekk med Christiania i København – “Christiania er en følelse
3

Se bl.a. Ukemøte-rapporten 2001 s. 8. Det samme ble også antydet i Aftenposten Aften 19.07.02. Ukemøte er et
samarbeidsforum mellom Barnevernsvakta, Grønland politistasjon, Uteseksjonen og Rusmiddeletatens kompetansesenteret.
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man får”, hevdet en av de vi snakket med – og på mange måter er dette et synspunkt vi
kan støtte dem på. Også i Christiania er det i hovedsak hasj som omsettes, og stedet har
i lang tid jobbet med å bli kvitt omsetningen av sterkere stoffer, noe som har bidratt til å
styrke deres sak og opprettholdelse i København.
De seks ungdommene vi intervjuet, røyker eller har røyket hasj mer eller mindre jevnlig.
Tre av guttene røyker jevnlig hasj, tilnærmet hver dag. Én av guttene røyker hasj av og til,
og én har røyket hasj tidligere, men har sluttet med det ettersom det var vanskelig å
kombinere med skolen. To av guttene har i tillegg prøvd andre rusmidler som kokain,
amfetamin, rohypnol og ecstasy. En av guttene som røyker mye hasj, hevder selv å være
for smart til å prøve andre og mer tyngre stoffer. De guttene som røyker hasj til daglig,
presenterer en avhengighet til stoffet selv om de selv ikke definerer det som det. De
forteller imidlertid at de har vanskeligheter med å få sove og slappe av dersom de ikke har
røyket hasj en dag: “Jeg røyker bare hasj for tiden. Jeg røyker for å slappe av. Er det en
sliten dag med politiet og sånn, så røyker jeg for å slappe av. Hvis jeg røyker ikke, så
sovner jeg senere. Hvis jeg gjør det, så sovner jeg med en gang.”
En av guttene sier han i tillegg får en form for abstinens der han blir aggressiv og sur
dersom han ikke røyker hasj. En annen forteller at det å røyke hasj nesten har blitt som
å røyke vanlige sigaretter. Mye kan tyde på at etnisk minoritetsungdom som oppholder
seg i miljøet har en liberal holdning til rusmidler, og mange av dem bagatelliserer eget
rusbruk. Samtidig ser man at hasj kan fungere som identitetsskapende middel for dem
fordi hasjrøyking er en integrert del av deres felleskap. Som Ali forteller mange at de
røyker hasj eller bruker andre rusmidler når de er stresset. Dette kan tyde på at noen av
de ungdommene kan bruke rusmidler for selvmedisinering.
Oppsummerende kan vi si at miljøet ved Eika hovedsakelig er et omsetningssted for
hasj og noe piller, og at salg av tyngre stoffer foregår i et svært begrenset omfang. I
tillegg er det et sted hvor hasj røykes og alkohol drikkes åpenlyst. Som en av guttene
oppsummerte det: “Plata er annerledes og Akerselva (Eika) er annerledes”.

3.5 Regler ved Eika
Det eksisterer altså normer innad i miljøet når det gjelder hvilke rusmidler som det er
akseptert at omsettes ved Eika. Vi har grunn til å tro at dette gjelder sterkest innenfor
grupperingene med de eldre norske, da de som nevnt har gode grunner for ikke å ønske
tyngre stoffer, særlig heroin, i miljøet.
Vi spurte flere av de som selger hasj ved Eika om selgerne organiserer salget av hasj seg i
mellom. Svarene vi fikk varierte. Noen hevdet at det ikke eksisterte et system, mens
andre beskrev ulike systemer for fordeling av salget. Salgssystemene innebærer at
dersom selgerne kjenner hverandre, kan de enes om et system der de fordeler kjøperne
likt seg i mellom, eller de fordeler området mellom seg.
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Minoritetsungdommene og de eldre norske kan betegnes som to grupperinger i miljøet
ved Eika. Mellom de to grupperingene eksisterer det visse regler når det gjelder
fordelingen og bruken av området, og de deler gjerne stedet mellom seg. Det er lett å
observere når en beveger seg i miljøet. De eldre norske holder seg gjerne opp i
skråningen fra elva, nesten helt oppe ved gjerdet, rundt den ene benken eller i gresset
mot Nybrua. Minoritetsungdommene holder seg mer ved gang- og sykkelveien langs
elva eller opp mot Trondheimsveien, eller på gang- og sykkelveien i retning Grønland.
Noen har også fortalt at minoritetsungdommene og de eldre norske har blitt enige om
en fordeling av området, der de eldre norske skal få ha fortrinn på stedet om dagen og
minoritetsungdommene skal ha fortrinn på kvelden. Dette er imidlertid noe som ikke
opprettholdes konsekvent, men det er tydelig at minoritetsungdommene er den
dominerende gruppen på kveldstid. Det er også tydelig at kontakten mellom de to
grupperingene er begrenset.
Normer og regler ved Eika er i stadig forandring (som det også er andre steder og i
andre miljøer). Det er uklart hvor sterke normene er når det gjelder å lure (“bøffe”) de
som kommer for å handle. Det er klart at det mellom selger og kjøper er en gjensidig
avhengighet som stilles på prøve dersom selgeren skulle lure kjøperen, men det er også
et miljø der tiltro og forholdet til rettshåndheverne ikke har de beste forutsetninger.4 En
av minoritetsungdommene fortalte oss at noen i deres gruppering lurer etnisk norske
ungdommer som kommer for å kjøpe hasj. Dette gjennomføres enten ved at de får
pengene først og sier de skal hente hasjen og i stedet stikker av med pengene, eller at de
selger dem sjokolade i stedet for hasj. Han fortalte også at de eldre norske i miljøet som
selger hasj, selger “større gram” enn det minoritetsungdommene gjør. Dette fører til en
“kald krig” mellom de to grupperingene, noe som blir bekreftet av de eldre norske vi
snakket med, som i den forbindelse kom med flere rasistiske uttalelser. Når det gjaldt
kontakten mellom minoritetsungdommene og de eldre norske, fortalte han at han kun
hadde kontakt med dem i forbindelse med salg av hasj.
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4

Johansen, N.B. har skrevet mer om dette temaet i rapporten Tillit og svik i narkomiljøet (SIRUS-Rapport nr. 4/2002).
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Kapittel 4:

Etnisk minoritetsungdom
på Eika – hvem er de?
Majoriteten av de etniske minoritetsungdommene som oppholder seg i miljøet ved Eika
og som US har kontakt med, har bakgrunn fra forskjellige land i den ikke-vestlige
verden. De er gutter.1 Noen er født og oppvokst i Norge, mens andre kom til Norge som
flyktninger eller gjennom familiegjenforening. Da US begynte å oppsøke området
sommeren 2001, var det hovedsaklig etnisk minoritetsungdom fra Somalia som
oppholdt seg i området. I dag har US kontakt med ungdommer fra Sri Lanka, Pakistan,
Somalia, Ghana, Kenya, Tanzania, Egypt, Marokko, Kurdistan, Eritrea, Yemen, Algerie,
Uganda, Gambia, Sierra Leone, Mexico, Colombia og land i Øst-Europa. Det vil si at
Eika ikke er et “somalisk problem”. Det er også en stor spredning i ungdommenes alder,
fra ca. 15 år til 25 år. US har også snakket med eller observert en del mindreårige
asylsøkere som bor på asylmottak i Oslo-området, eller som har rømt fra asylmottak i
andre byer.
De fleste ungdommene som vanker på Eika, bor ikke i sentrum av Oslo, men i bydeler i
den østre delen av Oslo. En av ungdommene vi intervjuet sa det slik: “De kommer hit
med buss, med trikk, de kommer fra overalt”. Et annet fellestrekk ved ungdommene er at
de i liten grad benytter seg av eksisterende ungdomstilbud i sine nærmiljøer eller i
sentrum. Min erfaring er at de fleste mangler konkrete tiltak rundt seg, samt gode
relasjoner til voksne eller andre signifikante personer.
Mange av ungdommene på Eika har mye ressurser, ungt pågangsmot og ønsker å gjøre
noe positivt med livet sitt, men som vi skal se senere, sliter de med sammensatte
problemer, noe som gjør at de mangler muligheten til å utvikle sine ressurser.
1

Jenter med etnisk minoritetsbakgrunn oppholder seg sjelden i miljøet på Eika.
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Ungdommene utgjør ikke en homogen gruppe, men de har mange fellestrekk som
indikerer marginalisering og marginalitet. Som vi skal se nærmere på etter hvert, har de
fleste hatt eller har fortsatt kontakt med sosialtjenesten, barneverntjenesten og/eller med
rettssystemet. Mange av dem deltar aktivt i salg av hasj, noen røyker hasj selv og noen
røyker hasj i tillegg til andre stoffer. Noen av ungdommene har også blitt observert en
eller flere ganger på Plata, som i dag utgjør Oslos største synlige/offentlige sted for
omsetning av narkotika. I tillegg er flere av ungdommene også involvert i annen type
kriminalitet som barneran, grovt ran og/eller innblandet i voldelige episoder. Noen av
ungdommene har også faste jobber eller går på skole. Minst én har nylig giftet seg og
fått barn.
Mange av ungdommene ved Eika ser ut til å befinne seg på kanten av viktige sosiale
institusjoner. Noen har sluttet skolen og har ingen planer om å gå tilbake, mens andre
skulker eller har høyt ugyldig fravær. Noen har imidlertid fullført videregående skole,
men har ikke fått tilbud om jobb. Noen har søkt flere jobber uten positive resultater.
Mange har liten eller ingen arbeidserfaring. Det er ikke sannsynlig at mange av dem skal
klare å skaffe seg de formelle kvalifikasjonene som trengs for å kunne delta i det
formelle jobbmarkedet. Mange kommer fra familier som bryr seg om dem, men som har
svak økonomi, noe som kan innebære at de sliter med fattigdomsproblemer. Noen har
dratt hjemmefra på grunn av konflikter med familien og/eller på grunn av familiens
trange boforhold. Deres bosituasjon er elendig eller de har ingen steder å bo. De har et
skeptisk forhold til det offentlige hjelpeapparatet og til politiet. Oppsummerende kan
man si at ungdommenes eksistens er karakterisert av mangler når det gjelder
grunnleggende behov og/eller sosiale problemer der noen sitter igjen med en fortrengt
eller innestengt bitterhet over egen livssituasjon.
Nedenfor vil jeg gi en kortfattet presentasjon av livshistoriene til de fem ungdommene
fra Eika-miljøet som vi intervjuet. I tillegg har jeg også presentert livshistorien til en
gutt som US kjenner godt og som vi snakket mye med i arbeidet med rapporten. Denne
presentasjon skal danne grunnlaget for en mer detaljert analyse av problemer eller
behov ungdommene som oppholder seg i Eika-miljøet presenterer.

Ali
46

Ali har i en periode vært veldig kontaktsøkende overfor US. Det viste seg at han fikk
oppfølging av barnevernstjenesten og han ønsket at US skulle bli med ham på et møte
han hadde avtalt med dem. Ali er snart 17 år gammel. Han ble født i Iran og kom til
Norge sammen med familien da han var fem. Han har vokst opp med fem søsken og bor
fortsatt med foreldrene og tre søsken, men han har veldig lyst til å flytte hjemmefra. Alis
far er pensjonist og mor er hjemmeværende. Ali har en sterk tilknytning til familien sin,
og han føler at familien bryr seg om ham, selv om han til tider kan bli lei dem (særlig
når han får kjeft for sine kriminelle handlinger).
Oppveksten i Norge har ikke vært lett for Ali. Fra mottaksklassen til han fullførte 10.
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klasse byttet Ali skole fem ganger, noen ganger også midt i skoleåret. Dette fordi
familien var nødt til å flytte flere ganger rundt i Oslo. Han har aldri hatt et stabilt
vennskapsforhold på grunn av dette. Ali kom i kontakt med andre småkriminelle gutter
fra han var 12–13 år gammel. Han skulket mye på skolen da han gikk i 10. klasse. Han
var ukonsentrert, hadde språkproblemer og søkte til gamle venner i det småkriminelle
miljøet. Ali ble overført til en spesialskole hvor han igjen måtte tilpasse seg et nytt miljø
og skaffe seg nye venner. Han fullførte ungdomsskolen med dårlige karakterer og et
ufullstendig vitnemål, men klarte å komme inn på videregående skole på særskilt
grunnlag. Ali valgte å slutte på skolen på grunn av et problem han hadde med en av
lærerne. Han går nå på en skole hvor han har valgt en praktisk rettet linje, men han
skulker mye på grunn av rusproblemer og manglende venner.
Ali har lite arbeidserfaring. Han vanker mye i byen sammen med venner, og noen av
dem sitter inne. Ali har prøvd nesten alle rusmidler, men sier han ikke liker tyngre
stoffer. Han har vært i kontakt med barnevernet siden mai 1998 på grunn av
kriminalitet og problemer på skolen, men opplever ikke at han har fått tilstrekkelige
tilbud fra dem. Familien har samarbeidet med barnevernet over en lengre periode, og er
oppgitt over at barnevernet ikke kan tilby ham et konkret tiltak. I samarbeid med US
har barnevernet nylig fattet vedtak om plassering av Ali i institusjon utenfor Oslo, noe
han selv og familien ønsket, men dette ble avslått av bydelsadministrasjonen,
sannsynligvis pga. den nye betalingsordningen.2
Ali har vært i kontakt med politiet flere ganger for oppbevaring av stoff, ran, bæring av
våpen og bruk av narkotika, og har mange andre saker bak seg. Han synes politiet til
tider oppfører seg urettferdig.
Tidligere møtte Ali opp på alle avtaler han hadde med hjelpeapparatet, men han har
sluttet å gjøre det nå. Han er svært oppgitt over sin egen situasjon. Hans drøm er å bli
flyger. Ali er ofte ambivalent i forhold til sin framtid i Norge, men tror ting kommer til å
gå bra med ham.

Abdi
Abdi er 24 år gammel og kom til Norge fra Somalia gjennom familiegjenforening da han
var 13. Han gikk på skole til 6. klasse i hjemlandet før han kom til Norge. Den første
tiden bodde han hos foreldrene sammen med fem søsken i en fireroms leilighet utenfor
Oslo. Han gikk da i 7. klasse. Far er bussjåfør og mor hjemmeværende. Abdi har et godt
forhold til familien. Han har en streng far som ønsket at han skulle gå på skole og som
tok sterk avstand fra alt som er ulovlig.
Abdi tok selv kontakt med barnevernet da han ble kastet ut hjemmefra av sin far pga. en
krangel mellom dem. Han kom dermed i kontakt med barnevernet da han var 17 ½ år.
Barnevernet formidlet ham videre til Barnevernets ungdomssenter (BUS) hvor han var
en måned, men årsaken til det er fortsatt uklar for han. Da han fylte 18, bestemte han
seg for ikke å ha noe med barnevernet å gjøre.
Abdi gikk på videregående skole i to år før han bestemte seg for å slutte. Han sluttet
fordi han mener at skolen ikke var interessant og fordi han følte han ikke kunne
2

Den nye betalingsordningen innebærer at midlene bydelene får overført til institusjonsplassering av barn og ungdom,
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konkurrere med ungdommene som gikk i dyre merkeklær. Foreldrene til Abdi hadde
ikke økonomisk mulighet til å kjøpe dyre klær til ham. Abdi var flink på skolen og
hadde ingen problem med lærerne, men han sier han vil være sin egen lærer.
Etter at Abdi sluttet på skolen, jobbet han i to år. Han flyttet deretter tilbake til Oslo i
1998 for å finne seg jobb og for å unngå bråk (Abdi sloss mye da han bodde utenfor
Oslo, særlig når han var påvirket av alkohol). Abdi trodde det skulle være lett å finne
seg en jobb, men det viste seg å være feil. Han har sendt mange jobbsøknader og har
vært på mange arbeidstreningskurs uten at det har gitt resultater. Han vil gjerne ha en
lagerjobb eller lignende som kan betale ca. 100 kroner i timen. Faren støttet han de
første tre måneder, men Abdi ønsket ikke å motta støtte av han. Abdi har et stort behov
for å forsørge foreldrene og sine yngre søsken, og han føler at det nå er hans tur til å gi
familien tilbake alt de har gjort for han. Abdi ønsker å jobbe resten av livet, spare penger
og drive en gård i Somalia.
Abdi har bare én henlagt sak bak seg. Han sier han ikke liker hvordan politiet behandler
folk. Abdi er i dag en storselger av hasj ved Eika, og røyker selv hasj daglig. Han driver
ikke med andre typer kriminalitet. I perioder da Abdi har hatt kortere vikarjobber, har
han verken røyket eller solgt hasj.
Abdi har god kontakt med familien, men ønsker selv å finne løsninger på de problemer
han har. Han bor i dag i en Ungbo-hybel der sosialkontoret betaler husleien. Abdi sier
han skal slutte å selge hasj når han får fast jobb.

Mohamed

48

Mohamed er 18 år gammel. US ble kjent med ham da han tok kontakt med oss fordi han
ble kastet ut hjemmefra. Den gang bodde han på gata i fem dager og overnattet hos
venner. Han hadde hatt boligproblemer før og var da i kontakt med Sosialvakttjenesten
og barnevernet. Hans boligproblem medførte noe fravær fra skolen. Mohamed kom til
Norge fra Somalia gjennom familiegjenforening for ca. tre år siden. Hans biologiske mor
døde da Mohamed var to år gammel, og han har aldri sett sin far. Før Mohamed kom til
Norge, bodde han i en flyktningeleir, og da han kom til Norge bodde han hos sine 65 år
gamle tante og onkel sammen med tre eldre fettere. Tanten og onkelen er
trygdemottagere. Mohamed har hele tiden trodd at de var hans egne foreldre, men etter
en tid i Norge fikk han vite at det ikke var slik. Han ønsket da ikke lenger å bli boende
hos dem, de kranglet mye og han følte at de ikke brydde seg om ham. Han flyttet derfor
fra familien og tok etter hvert kontakt med barnevernet.
Mohamed opplevde ikke at han fikk tilstrekkelig hjelp fra barnevernet, og følte bl.a. at
de ikke hørte på ham. Han ble en kasteball mellom barnevernet og familien i to år.
Skolen som han nå går på har tidligere hatt kontakt med barnevernet, og de bekrefter at
Mohamed og hans behov ikke ble ivaretatt på en god måte. Barnevernet har også vært
klar over at han egentlig er to år yngre enn han offisielt er, men ifølge skolen har de ikke
tatt hensyn til det.
Mohamed er en ressurssterk gutt og får mye skryt på skolen, samtidig som de bekymrer
seg for om han får nok søvn og næringsrik mat. Han er mistenkt for flere kriminelle
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forhold, men har ikke blitt dømt for noe tidligere. Han var en småselger av hasj på Eika i
perioden da hans boligsituasjon var ustabil, og da røyket han også selv noe hasj. Han
sier han solgte når han ikke hadde penger til mat og klær.
US har hjulpet ham med å skaffe en hybel som sosialkontoret betaler for. Han sier han
trives i den, til tross for en spartansk innredning og mangel på skikkelig seng. US og
skolen samarbeider for å gi ham tett oppfølging. Han vanker ikke lenger på Eika, har
sluttet å røyke og å selge hasj, og følger undervisningen på skolen. Han ønsker å skaffe
seg en deltidsjobb ved siden av skolen, men har ikke skaffet seg en foreløpig.
I dag har Mohamed ingen kontakt med familien, og han sier selv at “Jeg har ingen
familie.” Han har planer om å slutte skolen neste år og i stedet jobbe full tid. Mohamed
kan ikke si noe konkret når det gjelder framtiden, fordi “Det er Allah som bestemmer
alt.”

John
John er 23 år gammel. Han kom til Norge fra Uganda gjennom familiegjenforening for ti
år siden. Han bodde sammen med mor som jobber, far som er pensjonist og en eldre
bror. Ifølge John har familien flyttet seks ganger og han mener dette har påvirket hans
forhold til venner. Han måtte stadig bli kjent med nye venner, og ble også kjent med
flere gutter som drev med småkriminelle ting. Dette ble hans primære vennegjeng – et
miljø som var organisert rundt salg og bruk av hasj.
John bestemte seg for å flytte hjemmefra da han fylte 16. Han sier han følte seg for
gammel til å bo hjemme. Han fulgte ikke reglene hjemme, kranglet mye med familien og
var noen ganger borte fra hjemmet flere dager av gangen. John var også involvert i
kriminelle aktiviteter. Far tok kontakt med barnevernet, og John ble plassert i egen bolig
utenfor Oslo. John synes det var bra å slippe å ha foreldre og andre voksne rundt seg, og
i begynnelsen gikk ting bra, samtidig som han i ettertid har reflektert på om det egentlig
forverret hans situasjon. John likte imidlertid stedet og klarte å fullføre yrkesskolen med
fagbrev.
John hadde kontakt med barnevernet i ca. tre år, og til tross for plasseringen utenfor
Oslo synes han ikke at han fikk bra oppfølging av dem. Han har hatt forskjellige
saksbehandlere som han ikke har hatt særlig god kontakt med. Han har derfor ikke så
mye positivt å si om barnevernet, spesielt fordi de “ga faen” i ham da han fylte 18 år.
Han mener selv at barnevernet kunne gitt ham et tilbud selv om han var over 18 år, bl.a.
hjulpet ham med å skaffe seg et sted å bo eller hjulpet med en jobb.
John klarte imidlertid selv å finne et sted å bo, men har flyttet mange ganger. Han klarte
som nevnt også å skaffe seg fagbrev til tross for at han skulket mye på skolen og fikk
“masse kjeft” av lærerne. Han har aldri søkt noen jobb, selv om han tror han skal få jobb
med en gang i den bransjen han har fagbrev i.
John har aldri hatt kontakt med sosialkontoret. Han sier han ikke vil sitte hjemme uten
å gjøre noe og bare se fram til når de neste sosialpengene skal komme, slik han ser flere
venner gjøre. John har valgt å skaffe penger ved å begå lovbrudd framfor å jobbe. Hans
inntektskilde er “all slags kriminalitet”. Han har fortsatt kontakt med familien, men
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kontakten er sporadisk og ikke tett. Familien vet ikke hva han driver med. Samtidig er
familien viktig i kraft av å være familie.
På det tidspunktet da vi intervjuet John, bodde han i en leilighet han selv betalte
husleien for. Han holder kontakten med sine kriminelle venner, men forteller også at
“Noen har klikka og er på Gaustad. Noen er døde.”
John satt i sin stue og så på Stortingsdebatt på TV da vi kom for å intervjue han. Han
sier han alltid pleier å følge med på hva som blir sagt av politikere når det gjelder
ungdom.
John var sentral i miljøet ved Eika, men er der ikke så ofte nå. Han vil holde en lav
profil, dessuten forteller han at det bare er småpenger å tjene på Eika sammenlignet med
annen kriminalitet som han driver med. Når han er på Eika, er det for å dirigere salget.
John har flyttet siden vi intervjuet ham, og han bor nå i en leilighet som han låner av en
nær venn som sitter inne.

Ahmed
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Ahmed er 21 år gammel og kommer fra Kurdistan. Han kom til Norge for seks år siden
gjennom familiegjenforening. Ahmeds far døde da han var liten, og moren giftet seg på
nytt. Han bor hos dem sammen med tre søsken. Mor er hjemmeværende og stefar jobber
som taxisjåfør. Ifølge Ahmed har familien flyttet fem ganger siden han kom til Norge.
Ahmed forsøkte å gå på skole da han kom til Norge, men det var vanskelig for ham å
konsentrere seg, og han fikk mye vondt i hodet. Ahmed var involvert i en ulykke da har
var fem år gammel og fikk hodeskader. Dette har ført til at han nå sliter med psykiske
problemer. Da han kom til Norge, ble han undersøkt av lege og hodeskader ble
konstatert, men han har ikke fått behandling over en lengre periode.
Ahmed bor som nevnt hjemme, men det er lite kontakt mellom ham og familien. Han
ønsker seg en jobb, men har ikke fått noen foreløpig. Han vet at det kommer til å bli
vanskelig for ham å stå opp tidlig og gå på jobb. Han er under press fra familien for å
finne seg en jobb. Ahmed kjeder seg mye og føler seg ensom. Han oppsøkte Eika for å
treffe sine venner som vanker der, i tillegg til at han enkelte ganger solgte hasj når han
trengte penger. Han har også røyket hasj tidligere, men det bidro til å øke hodeplagene
hans.
Ahmed er sjelden på Eika nå for tiden, fordi han synes miljøet har forandret seg. I stedet
holder han seg mest hjemme. Ahmeds familie har nylig flyttet, og veien inn til sentrum
ble dermed mer tungvint. Ahmed snakker mye om å reise tilbake til hjemlandet sitt,
men innser samtidig at det heller ikke der vil bli lett å få seg jobb. Ahmed flyttet nylig
hjemmefra pga. en krangel med familien. Familien mener at han bidrar for lite til deres
utgifter. Han overnatter nå hos en venn i Oslo sentrum.

Hassan3
Hassan er 20 år gammel og kommer fra Somalia. US ble kjent med ham da han var 14.
Han vanket mye i sentrum, solgte og røyket hasj. Han har vært i kontakt med politiet
flere ganger for kriminelle forhold og for saker han har vært mistenkt for. Hassan kom
3

Vi har ikke foretatt et tilsvarende intervju med Hassan som det vi gjorde med de andre vi har presentert ovenfor. US
kjenner imidlertid gutten godt, og vi snakket mye med ham ved Eika i forbindelse med rapporten. Vi har derfor valgt å
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til Norge da han var 13. I Somalia bodde han mye alene utenfor hjemmet. Hassan
opplevde krigen i Somalia på nært hold, og skal selv ha deltatt aktivt i krigen. Han var
vitne til at faren ble drept da de var på flukt.
Hassan bodde hos sin eldre søster og hennes mann sammen med fem små barn da han
kom til Norge. Hassan fikk ikke oppfølging for å bearbeide de traumatiske opplevelsene
da han kom til Norge fra Somalia. Hans behov for stabile omsorgspersoner ble ikke møtt
av søsteren og hennes mann, da de hadde flere mindre barn selv.
Hassan ble plassert i mottaksklasse med andre elever da han kom til Norge. Han møtte
opp på skolen, men ble involvert i noen voldsepisoder der han slo andre elever. Han har
hatt en dårlig tilpasning til det norske skolesystem til tross for god støtte fra enkelte
lærere. De spesielle tiltakene som ble satt i verk gjennom skolen ble redusert pga.
manglende midler.
Familiens trange boforhold førte til at Hassan flyttet hjemmefra. Han overnattet hos
forskjellige venner på ulike steder i Oslo, noe som førte til at det ble vanskelig for ham å
følge undervisningen på skolen. Han opplevde ikke at barnevernet ga ham tilstrekkelig
hjelp. Hassan fikk en streng advarsel fra familien om ikke å ha noe med offentlige
instanser å gjøre da han fortsatt var i kontakt med barnevernet. Dette fordi han ble
innbrakt av politiet for flere saker og det viste seg at han ikke hadde gjort noe galt. Han
søkte senere om å bli gjenforent i Norge med mor som bor i Somalia, men fikk avslag
fordi utlendingsmyndighetene ikke lenger oppfattet han som et barn. Hassan søkte
Ungbo om hybel, og fikk det etter en lang ventetid, men mistet den pga. at han delte
den med sine venner som laget mye bråk.
Hassan klarte å fullføre videregående skole og fikk praksisplass, men er i dag uten jobb.
Hans bosituasjon er fortsatt ustabil. Det gjør det vanskelig for ham å møte opp på
sosialkontoret og følge opp tilsyn fra Kriminalomsorg i frihet. US måtte noen ganger
ringe for å bestille hotellrom for ham fordi han opplevde at han ikke fikk det når han
ringte selv.
Hassan er en bitter og fortvilet gutt. Han ble lagt inn på et psykiatrisk sykehus da han ga
uttrykk for sitt ønske om å ta livet av seg. US har ikke sett ham på lenge. Når det gjelder
hans framtid i Norge, pleier han å si at “Det står skrevet i boka” (Koranen).

***************************
Ovenfor har jeg presentert de kortfattede livshistoriene til seks ulike gutter som
kommer fra fem ulike land i den ikke-vestlige verden. Deres livshistorier er forskjellige,
samtidig som vi ser flere likhetstrekk mellom dem. Oppsummerende kan vi si at møtet
med det norske samfunnet og sentrale institusjoner her har vært problematisk for alle
sammen. I tillegg ser vi at miljøet ved Eika gir en mening og et innhold for disse
guttene. Guttenes historier er heller ikke unike. Historiene deles av mange andre etniske
minoritetsungdommer som er en del av miljøet ved Eika, og særlig gjelder dette deres
erfaringer i møtet med det norske samfunnet.
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De seks livshistoriene som er presentert ovenfor inneholder et spekter av problemer
eller behov som ungdommene som oppholder seg i Eika-miljøet presenterer. For å
kunne besvare hvem disse ungdommene er og hvorfor de vanker i miljøet ved Eika og
deltar i de illegale virksomhetene i området, er det viktig å se nærmere på disse
problemene og de behovene som guttene presenterer. Vi har observert at ungdommene
ikke er passive sosiale agenter. De kan føle seg maktesløse noen ganger, men de
bestreber seg på å mestre problemene som de sliter med. Her spiller Eika en viktig rolle i
deres kamp for å mestre deres livssituasjon og for å takle hverdagen.
Ungdommene som vanker i miljøet ved Eika presenterer ofte problemer i tilknytning til
familie, bolig, skole, jobbmarkedet, ulike deler av det offentlige hjelpeapparatet (særlig
barnevernet) og rettssystemet/politiet. Dette er viktige sosiale eller institusjonelle sfærer
som er vesentlige for barns oppvekst i det norske samfunnet. De etniske
minoritetsungdommene på Eika som presenterer rusmisbruk som sitt hovedproblem, er
et fåtall. Dette betyr ikke at noen av dem ikke har problem knyttet til bruk av rusmidler,
men vår erfaring– og det som her er det essensielle – er at når US tar kontakt med
ungdom i dette miljøet, eller snakker med ungdom som allerede er kjent med oss,
presenterer de vanligvis problemer knyttet til bolig, hjelp til å skaffe seg jobb, hjelp i
forhold til barnevernet eller sosialkontor, eller for å informere om at de skal i retten eller
hvordan de ble brakt til arresten uten grunn. Vi vil i det følgende se nærmere på dette.
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Kapittel 5:

Ungdommenes livssituasjon

I dette kapittelet beskrives og analyseres problemene/behovene ungdommene
presenterer og som preger deres livssituasjon nærmere.

5.1 “Kan dere hjelpe meg med bolig?”
Problemer knyttet til det å skaffe seg bolig er, som vi så ovenfor, noe flere av
ungdommene ved Eika-miljøet sliter mest med. For mange er boligproblemet forbundet
med familienes boligkarriere. De fleste etniske minoritetsungdommer som vanker på
Eika har ikke noe sted de kan kalle hjem, og jeg mener at mange aldri har opplevd et
hjem i ordets reelle forstand. I likhet med Ali, John og Ahmed har noen av dem bodd i
familier som har flyttet mange ganger. De fleste har også bodd trangt med familien etter
at de kom til Norge, og noen har flyttet hjemmefra på grunn av familiens trangboddhet.
Noen av dem, spesielt somaliere, har vokst opp på hospitser. Kort sagt har mange
etniske minoritetsungdommer på Eika erfaringer med en svært utstabil bosituasjon.
Det å ha et trygt sted å bo er et fundamentalt menneskelig behov. For å kunne dyrke og
høste våre menneskelige ressurser og vårt potensial i sin helhet, er det viktig at vi har
tak over hodet og har et sted vi kan kalle hjem. Å ha trygge og stabile oppvekst- og
boforhold er også en viktig forutsetning for at barn skal kunne tilegne seg de
ferdighetene de trenger for senere i livet å kunne delta aktivt i samfunnet. Er derimot
oppveksten preget av en ustabil bosituasjon, eller eventuell mangel på bolig, kan det ha
negative innvirkninger på individets fysiske, sosiale og psykiske velvære, samt familiens
evne til å gi barna et god grunnlag for oppvekst. I tillegg til andre grunnleggende
menneskelige behov, er anstendig bolig derfor avgjørende for livskvalitet, og for
maktforholdet mellom forskjellige sosiale grupper i samfunnet.
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En FAFO-rapport fra 1995 (FAFO-rapport 184: 79) viser at 12 % av etniske
nordmenn i Oslo bor trangt når man tar den offisielle norske definisjonen av
trangboddhet i betraktning. Tallet for flyktninger er 60 %. Rapporten viser også at
mens én av fire nordmenn leier sin bolig i Oslo, gjelder dette sju av ti flyktninger i
samme aldersgruppe, med unntak av tamiler. Flyktninger har også
kortidsleieforhold, og det er særlig somaliere og iranere blant flyktningene som har
det svært dårlig på boligmarkedet. Jeg mener at dette også gjelder andre etniske
minoritetsgrupper, særlig de som har kommet til Norge i senere tid.
Flere etniske minoritetsungdommer som sliter med boligproblemer tar kontakt med
UNGBO1. UNGBO har rapportert at mens 13 % av alle ungdommer mellom 17 og 23 år
som søkte UNGBO om bolig i 1988 hadde etnisk minoritetsbakgrunn, hadde tallet
steget til 28 % i 1992 og til 33 % i 1997 og 1998 (Sipe 1999). I sin årsberetning for 2000
meldte UNGBO om bekymring for den store andelen etnisk minoritetsungdom blant
både søkere og beboere da tallet steg til 44 %. Ifølge UNGBOs årsrapport for 2001 hadde
UNGBO 831 søkere i 2001. Litt over 50 % av søkerne har utenlandsk opprinnelse (s.
12). Av disse var 96 % født i utlandet. 34 % av søkerne av utenlandsk opprinnelse er
oppvokst i Norge. De kommer fra forskjellige land i den tredje verden, de fleste fra
Afrika, og særlig er somalisk ungdom sterkt representert. Ca. 45 % av de utenlandske
søkerne har kommet til Norge de fem siste årene. UNGBO har følgende å si om søkere
av utenlandsk opprinnelse:
“Siden de fleste kommer fra Afrika, må vi anta at de ikke kjenner så godt til vårt land –
verken språk eller skikker. En del av ungdommene har svært lite utdanning fra
hjemlandet sitt og mange holder på med norskopplæring.
Dessverre har mange av disse ungdommene store vanskeligheter med å nyttiggjøre seg
vårt tilbud fordi de har vanskelig for å kommunisere med beboerne og bringer med seg
andre vaner og forventninger. Et klart flertall av de nyankomme ungdommene er menn.
Mange av disse har Ungbo ingen mulighet til å hjelpe” (UNGBO 2001:14).
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Med andre ord har en kommunal instans som UNGBO ikke nok boliger/ressurser til å
kunne hjelpe stadig flere boligløse etniske minoritetsungdommer som tar kontakt med
dem. Man kan samtidig undre seg om trekk som fjern kultur, dårlige norskkunnskaper,
lav utdanning osv. bør diskvalifisere etnisk minoritetsungdom fra et kommunalt
botilbud.
Ungdommenes boligproblemer kan få store konsekvenser for deres organisering av
hverdagen, og samtidig være en direkte årsak til at de får større problemer på andre
områder. En uorganisert hverdag gjør det vanskelig for ungdommene å holde avtaler,
både med US og med andre offentlige og ikke-offentlige instanser, og det kan igjen føre
til problemer i forhold til sosialkontor, bolig- og arbeidsmarkedet. Hassans forhold til
Friomsorgen er her et typisk eksempel. Noen av ungdommene på Eika som ble dømt til
1

UNGBO er Oslo kommunes tilbud til de yngste på boligmarkedet, særlig rettet mot ungdom som trenger hjelp i
prosessen for en selvstendig voksentilværelse. Fra 1.1.2004 ble ordningen om å søke UNGBO gjennom boligkontoret i
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tilsyn fra Friomsorgen, og som skulle utføre samfunnstjeneste, har risikert fengselsstraff
fordi de sluttet å møte opp på stedene der de skulle utføre sin samfunnstjeneste.
Ungdommene forklarer ofte dette med at de bruker mye tid og energi på å finne seg et
sted å bo, noen ganger fra dag til dag. Da blir det lett å glemme avtaler. Tilværelsen blir
preget av usikkerhet, og det blir vanskelig å planlegge hverdagen. Men ustabil
bosituasjon veier ikke så mye i retten når straffen skal måles for ufullført
samfunnstjeneste. Det blir også vanskelig for noen av ungdommene å følge
undervisningen på skolen når de mangler et sted å bo. Lærerne eller rådgiver på skolen
melder at de blir sløve og sover i klassen, kommer seint eller skulker, noen ganger flere
dager på rad. For noen lærere er dette bevis på at ungdommene ikke viser motivasjon,
og for noen kan det resultere i utvisning fra skolen på grunn for høyt fravær. Mohameds
historie viser hvor viktig bolig er for ungdom når det gjelder skolen.
Noen av de boligløse ungdommene overnatter hos forskjellige venner fra dag til dag, og
noen har sine eiendeler spredt på mange overnattingssteder rundt omkring i Oslo. Det
er ofte andre ungdommer som overnatter sammen hos en kamerat som har vært heldig
og klart å skaffe seg et sted å bo. Kameraten vil ikke nekte dem husvære, ettersom han
vet at det kan være hans tur neste gang. Det blir ofte bråk på disse overnattingsstedene,
og som nevnt tidligere mistet Hassan sin UNGBO-hybel på grunn av dette. I likhet med
Mohamed overnatter noen av ungdommene på gata noen ganger, og har fått tilbud om
overnatting hos voksne menn mot diverse tjenester, bl.a. sex. Fordi noen av disse
ungdommene aldri har erfart noe hjem i ordets reelle forstand og/eller har opplevd å
være uten bolig over lang tid, trenger de ofte botrening og tett oppfølging for å kunne
bo alene.
Boligproblemene som ungdommene har ofte medfører svikt i omsorgs-, arbeids- og
utdanningsmuligheter. Det blir vanskelig å planlegge livet på grunn av usikkerheten og
uforutsigbarheten som en ustabil bosituasjon kan føre til. Stadig å måtte planlegge hvor
man skal overnatte og bruke mye tid og energi for å finne overnattingssted, kan medføre
psykisk slitasje.
Hvorfor er så ungdommene boligløse eller har en utstabil bosituasjon? Vi har sett at
noen av ungdommene har flyttet ut på grunn av familiens trange boforhold. Andre har
flyttet ut fordi de vil ha et selvstendig liv eller føle seg voksne. Det vil si et bevisst valg å
prøve seg ut i verden og utenfor familiens fire vegger. Noen kan også flyttet fordi de har
vært i konflikt med familien, noe vi så var tilfelle med Mohamed og John. Konfliktene
kan være et direkte resultat av at familien bor for trangt, noe som kan gjøre at
ungdommene føler seg “tråkket på”. Det blir vanskelig å gjøre hjemmelekser eller
invitere venner eller kjærester hjem. Men konfliktene kan også ha med
generasjonskonflikt å gjøre, i det at ungdommene kan oppfatte familien som for streng
eller konservativ, og at de har tilegnet seg andre kulturelle verdier enn familien. Noen av
ungdommene ansatte på US er i kontakt med forteller at de ble kastet ut fordi de nektet
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å følge opp husregler som de oppfattet som for strenge. Andre kan forlate familien på
grunn av omsorgssvikt eller mishandling. Vi så tidligere at Ahmed måtte flytte
hjemmefra fordi han ifølge stefar ikke bidro nok til husstandens økonomi, ettersom han
ikke hadde jobb, og det siste vi vet er at han nå bor rundt hos kamerater.
Offentlige instanser som UNGBO eller sosialkontor har ikke nok ressurser eller boliger
til å kunne hjelpe alle ungdommer som er uten bolig. Noen av ungdommene er også
selektive i forhold til hvor de ønsker å bo i Oslo. Noen av dem har ikke søkt UNGBO
om bolig fordi de ikke vil bo i kollektiv. De vil bo alene. Mange vil også bo sentralt, men
har ikke råd til å betale høy husleie. Ungdommer som ikke har et uformelt nettverk som
kan hjelpe dem med å skaffe seg et sted å bo, eller som ikke har en god økonomi, kan
derfor lett havne i en utstabil bosituasjon.
For å forstå hvorfor mange marginaliserte etniske minoritetsungdommer som de som
vanker i Eikamiljøet står uten bolig mener jeg det er viktig å se nærmere på de
strukturelle forholdene som danner rammen for hvorvidt de kan aktualisere sine valg,
behov eller ønsker. De strukturelle forholdene får stor betydning for enkeltindividene og
blir bestemmende for hvem som har mulighet til å få seg en bolig i Oslo. Ønsker man å
forebygge boligløshet blant ungdom, er det derfor viktig å ha kjennskap til hvordan det
norske boligmarkedet er organisert.
Stor eierstruktur i det norske boligmarkedet
At alle skal kunne skaffe seg en rimelig og anstendig bolig har vært en av de viktigste
velferdspolitiske målsettingene i Norge i etterkrigstiden. I stor grad har velferdsstaten
lykkes med dette i forhold til den innfødte norske befolkningen. Mange nordmenn
klarer seg bra i dagens boligmarked. I dag eier ca. 80 % av alle husholdninger sine egne
boliger i Norge.2 Dette innebærer at det norske boligmarkedet er dominert av eide
boliger i form av selveide eller boliger eid gjennom borettslag eller boligaksjeselskap
(Andersen, 2001:28).
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Konsekvensene er at i Norge er det en lav andel kommunale utleieboliger sammenlignet
med andre europeiske land (Norges Leieboerforbund 2000). Mens offentlig eide
utleieboliger består av ca. 20 % av utleiemarkedet i Tyskland og Frankrike, Danmark og
Sverige, 25% i Storbritannia og 40 % i Nederland, er tallet for Norge 5% (ibid., se også
Aftenposten 18.04.02). Dette innebærer, som Nordvik har påpekt (Andersen, 2001), at
utleiemarkedet i Norge er lite og dominert av privat utleie der prisene i høy grad er
markedsstyrte.
Ifølge Norges Leieboerforbund (2000) har utleiemarkedet vært utstabilt gjennom tidene,
og det er lite utvikling i dette markedet. I et boligmarked hvor andelen utleieboliger er
lav og monopolisert av det leieboerforbund kaller “private uprofesjonelle utleiere”
(ibid:9), samtidig som leieprisene er høye, er det større rom for ekskludering av unge,
2

Tallet for Tyskland er 40%, 60% for Frankrike, Sverige og Danmark, 68% for Storbritannia og 55% for Nederland
(Norges Leierboerforbund 2000:4).
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studenter, etniske minoriteter og andre svake grupper. Som påpekt av forbundet:
“Denne eierstrukturen, med stor dominans av private husholdninger, gjør at
utleiemarkedet er følsomt overfor endringer i andre deler av boligmarkedet, og de
økonomiske konjunkturene generelt.
I en konjunkturoppgang der boligprisene stiger, ser mindre private utleiere det gunstig å
avhente sine utleieboliger slik at tilbudet avtar. Men samtidig øker etterspørselsiden
etter utleieboliger på grunn av høyere boligpriser. Da er utleiemarkedet presset og det
fører til økende leiepriser. Dette er den situasjonen vi har sett de siste årene, hvilket har
gjort utleiemarkedet anstrengt” (s .9).
Dette har svært alvorlige konsekvenser for unge, særlig de med dårlig økonomisk og
sosial kapital, og for deres muligheter til å kunne konkurrere på markedet.
I en analyse av ungdommens posisjon på boligmarkedet i Oslo som ble gjengitt i
Aftenposten (18.04.02), påpekte Ivar Brevik at ingen andre i Europa har det
vanskeligere på boligmarkedet enn Oslo-ungdommen, og at de har det mye verre enn
for 20 år siden. Brevik ble sitert slik:
“Du finner ingen grupper i samfunnet der forskjellene er større enn blant de unge. Du
kan si at boligmarkedet aldri har vært så bra for dem som har det bra, og aldri så dårlig
for dem som ikke har det bra. Enkelte må bruke 60% av inntektene på boutgifter. Disse
har knapt midler igjen til å bruke på andre ting, og blir det vi kaller nyfattige.”
(Aftenposten, 18.04.02)
Han påpekte videre at:
“Først ble den sosiale boligpolitikken avviklet, deretter ble boligpolitikken avviklet og
til slutt ble selve boligbyggingen avviklet. Dagens situasjon er noe man har valgt
bevisst.” (Aftenposten, 18.04.02)
Dette er boligmarkedet marginalisert etnisk minoritetungdom, deres familier og andre
svake grupper møter i Oslo. Eierstrukturen i markedet fører til at disse gruppene stiller
bakerst i køen. Det blir også vanskelig for kommunale instanser å hjelpe dem, ettersom
den kommunale utleiesektoren svært er begrenset i sitt omfang. Samtidig blir det lettere
å bruke forklaringer som fjern kultur, skikker eller vaner, dårlig norskkunnskaper, lav
utdanning og dårlig kommunikasjon til å nekte etnisk minoritetsungdom adgang til det
private utleiemarkedet. Mange av dem sliter i dag med boligproblemer nettopp fordi
private utleiere foretrekker etniske nordmenn. En av konsekvensene er at noen av dem
havner på gata eller lever et nomadisk liv. Da blir det også lettere for noen av dem å
havne i et miljø som Eika.
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5.2 Ungdommenes psykiske/mentale helse
Som nevnt ovenfor har noen av ungdommene som vanker på Eika kommet til Norge
med psykiske problemer. Slik det er tilfelle for Hassan, er det sannsynlig at noen av dem
har opplevd krig på nært hold, eller har vært utsatt for andre form av overgrep. Hassan
var bl.a. vitne til at hans far ble drept da de var på flukt. Mye kan tyde på at noen også
har foreldre som har deltatt aktivt i krig eller har vært ofre eller utsatt for tortur og
andre former for organisert vold. US-ansatte vet ikke hvor mange ungdommer i
tilknytning til miljøet ved Eika dette gjelder. US-ansatte spør aldri ungdommene om
deres krigserfaringer, selv om noen av dem, slik som Hassan, forteller om disse
grusomme erfaringene når ansatte spør om de har vært gjennom behandling eller om de
er fulgt opp av en psykolog.3 Det finnes imidlertid dokumentasjon som viser at
krigserfaringer i hjemlandet kan plage flyktningene psykisk (og fysisk) i mottakslandet.
Får ansatte ved US kjennskap til slik type problematikk, er det deres jobb å henvise dem
videre til instanser med bedre kompetanse innen psykologi/psykiatri og ivareta
personen det gjelder på en best mulig måte.
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Brox (1999), med henvisning til andre forskere, har vist en høyere forekomst av
psykiske problemer blant flyktningegrupper enn hos befolkningen i
gjenbosetningslandene. Sykdommene de presenterer inkluderer posttraumatisk
stressyndrom, alvorlige depresjonstilstander, angsttilstander, somatiseringstilstander,
aggresjonsbilder av alvorlig karakter, dissosiasjonstilstander og grensepsykotiske og
psykotiske tilstander. Posttraumatisk stressyndrom er reaksjoner knyttet til det å være
utsatt for seksuelle overgrep, tortur og krigshandlinger, og er assosiert med symptomer
som gjenopplevelse av traumer gjennom påtrengende tanker og følelser, mareritt,
hallusinasjoner, konsentrasjonsvansker, irritabilitet og sinneutbrudd. Folk som lider av
dette, prøver ifølge Solberg (Brox, 1999) å fortrenge det ved å unngå situasjoner eller
aktiviteter som kan gjenskape minner om traumet. Angsttilstander er knyttet til følelse
av usikkerhet eller uforutsigbarhet i forhold til hva som kommer til å skje en i et
fremmed land, og kan uttrykkes i form av reaksjoner som aggressiv eller selvdestruktiv
atferd eller som depressiv og apatisk atferd. Symptomer for depresjon kan være apati,
isolasjon, nostalgi, bitterhet, initiativløshet og manglende interesse for omgivelsene.
Somatiseringstilstander forekommer i form av smerter i hode, muskler osv., og oppleves
som reelle kroppslige sykdommer. De vanskeligste sykdomsbildene er ifølge Solberg
(Brox, 1999) dissosiasjon og aggresjonstilstander fordi disse ofte er misforstått og
feilbehandlet. Hvis dette forblir ubearbeidet, kan sykdommene ha alvorlige
konsekvenser for dem, ikke minst for barn.
Selv om ansatte på US ikke er psykologer, er det ikke vanskelig for dem å observere eller
konstatere at en del ungdommer på Eika lider av psykiske problemer. Noen av
ungdommene forteller om hvordan de er redde for å overnatte alene og aldri overnatter
alene i egen bolig. De forteller om mareritt og søvnløshet, eller en smerte ingen leger har
klart å diagnostisere. Noen har vi kjent i mange år og hjulpet i forhold til
3

Vi tok opp dette temaet med Abdi under intervjuet, men han ba oss om å hoppe over det. Dette respekterte vi, men
han sa senere at han pleier å ta det opp med sin far.
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hjelpeapparatet og praktiske ting, uten at de har åpnet seg for oss. De er svært tause og
tilbakeholdne, men samtidig kan dette være en måte å mestre sin situasjon på. Noen har
tidligere vært innlagt, mens andre forteller om hvordan de ikke har fått behandling
siden de kom til Norge, eller kjenner mange fra sine hjemland som ikke har fått den
behandlingen de har hatt behov for. Andre snakker om lang ventetid og utilstrekkelige
behandlingsformer hvor de stadig må gjenkalle krigsopplevelser de har forsøkt å
fortrenge siden de kom til Norge. For å mestre sine traumer bestreber noen (de som er
litt eldre) seg på å finne seg en fast heltidsjobb, sparer penger, gifter seg og stifter
familie. For slike ungdommer kan det å stifte en familie eller få barn være en måte å
mestre deres prekære tilværelse på. Det er ikke tvil om at noen av disse ungdommense
ubearbeidete psykiske tilstand påvirker deres forhold til skole, arbeid og oppførsel. Når
det gjelder oppførsel har f.eks. Hassan og Abdi fortalt om hvor aggressive de kan bli når
de er påvirket av alkohol, noe som har ført til delaktighet i alvorlige slåsskamper.
Samtidig gjennomgår disse ungdommene marginaliseringsprosesser på flere områder i
det norske samfunnet, og vi er ikke i tvil om at dette forverrer deres psykiske helse.

5.3 “Jeg går ikke på skole” – Ungdommenes forhold til skolen
Risikosamfunnet er et kunnskapssamfunn.Vi lever i et samfunn hvor skolegang og
utdanning har fått en sentral posisjon. Det kreves stadig ny kompetanse, og anskaffelse
av kompetanse gjennom skolegang har blitt en avgjørende faktor for individets sosiale
posisjon i samfunnet. Hvilken type utdanning man har, eller kunnskapen man besitter,
er avgjørende for hvilke muligheter man står overfor eller valg man kan foreta seg i
samfunnet. Kunnskapen eller kompetansen man har, kan ofte være avgjørende for om
man blir inkludert eller ekskludert i kunnskapssamfunnet.
Det er derfor ikke overraskende at et viktig kjennetegn ved dagens samfunn hva gjelder
barn og unge, er at mange av dem tilbringer en større del av sine liv i skolesystemet enn
før. Mange års skolegang har blitt en obligatorisk del av tilværelsen for de fleste i Norge,
og man har større mulighet til å velge mellom flere akademiske og yrkesrelaterte linjer.
Dette har igjen ført til at barn og unge er underlagt et større press til å ta ansvar og
skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner. Det foregår en individualiseringsprosess i den
norske skolen. Å la være å skaffe seg utdanning eller ikke lykkes i skolesystemet kan ha
alvorlige konsekvenser for den det gjelder. Som Larsen og Øzerk (2000) har påpekt, er
skolens posisjon eller betydning i samfunnet styrket, fordi det for mange mennesker
ikke finnes alternativer til skolegang og utdanning før etter videregående opplæring.
Skolegang og utdanning bidrar til å videreutvikle og aktualisere barns ressurser og gi
dem kompetanse som skal gjøre det mulig for dem å delta i samfunnet senere i livet. I
tillegg lærer barn og ungdom om samfunnet de bor i, hvordan dets institusjoner
fungerer og lignende. Gjennom skolen tilegner barn og unge seg også sosiale ferdigheter
som er nødvendige i mellommenneskelige relasjoner og handlinger. I tillegg til familien
er skolefellesskapet det viktigste fellesskapet for barn og unges utvikling
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(Bystyremelding nr. 2/2002:22). Skolesystemet spiller derfor en viktig
sosialiseringsrolle i samfunnet.
Eriksen og Sørheim (1998) har påpekt at skolen i dag er et av statens viktigste
virkemidler for å bidra til felleskap og kulturell samhørighetsfølelse i befolkningen. Det
er på skolen barn lærer å bli norske. De hevder at: “Dersom kultur kan defineres som de
kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å fungere i et samfunn, er skolen et av
de viktigste midlene for overføring av kultur” (s. 165).
Skolens rolle som kulturformidler er også påpekt i Bystyremelding nr. 2/2000: “Skolen
skal formidle kultur, skape holdninger, og gi vekstkraft til individ og samfunn”(s. 22).
Det er viktig å påpeke at det er majoritetens kultur – særlig den dominante
middelklassens kultur og verdier (se Eriksen og Sørheim, 1998:167) – som formidles i
den norske skolen. Dette henger sammen med det faktum at skolen ikke opptrer i et
sosialt vakuum, men innenfor samfunnets sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske
rammer. Det er disse strukturelle og kulturelle rammene eller betingelsene som er
avgjørende for hvilket utbytte diverse sosiale grupper og individer i samfunnet får
gjennom deltagelse i skolesystemet. Med andre ord har faktorer som sosial klasse,
kjønn, etnisk og kulturell tilhørighet stor betydning for individets prestasjon i et
skolesystem som er preget av individualisering og formidling av norsk kultur. På den
måten har skolens rolle i formidling av kunnskap og kompetanse – og dermed kultur –
store implikasjoner for diverse sosiale grupper i samfunnet.4
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For at skolen skal kunne bidra til å videreutvikle barnas ferdigheter og overføre den
kunnskapen eller kompetansen barna trenger for å kunne fungere i samfunnet, er det
viktig at skolen er tilrettelagt slik at den tilpasses barnas utviklingsbehov. Dette er viktig
fordi barnas evner til å mestre skolehverdagen og faglige utfordringer som vi påpekte
ovenfor er avhengig av deres sosiale klasse, etniske og/eller sosiale bakgrunn osv.
Videreutvikling av barnas ressurser blir svekket i vesentlig grad når muligheten til
skolegang og tilpasset utdanning er manglende. Dette kan føre til at de blir ekskludert
fra deltagelse i skolesystemet og eventuelt andre viktige arenaer i samfunnet som
arbeidslivet. Dette kan igjen ha en negativ innvirkning på deres levekår og livskvalitet.
Det foregående skal danne grunnlaget for vår redegjørelse for ungdommene på Eika og
deres forhold til det norske skolesystemet.
Ut fra hva mange etniske minoritetsungdommer som vanker på Eika forteller, kan mye tyde
på at mange ikke kommer til å være i stand til – eller har vært i stand til – å skaffe seg
formell skolegang eller utdanning som danner grunnlag for å oppnå den kompetansen eller
de ferdighetene som er nødvendige for å kunne delta aktivt i viktige samfunnsprosesser i
Norge. Dette kan høres pessimistisk ut, men utviklingen på Eika og mine erfaringer med
ungdommene der peker i denne retningen. Jeg er av den oppfatning at formell skolegang
4

For mer om skolens sosialreproduktive rolle i samfunnet, se Bourdieu, P. (1973). “Cultural reproduction and social
reproduction” i Brown, R. (ed.), Knowledge, education and cultural change (s. 71–112): London: Tavistock.
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ikke kommer til å spille en viktig rolle i deres oppvekst eller overgang til voksenlivet,
med mindre det skjer en radikal intervensjon fra de voksne og myndighetene.
Det er få av ungdommene ved Eika som oppgir at de går på skole. De fleste forteller at
de har sluttet skolen. Noen har sluttet, men “… har planer om å gå tilbake neste år”.
Noen oppgir at de ikke har fått skoleplass dette skoleåret. De få som oppgir at de går på
skole oppholder seg ikke ofte på Eika, men kan komme innom en eller to ganger i uka
eller i helgene for å treffe vennene sine, eller for å kjøpe hasj eller eventuelt for å selge
hasj selv. Det er også noen som oppholder seg der over en lengre periode i skoleferier
for selv å selge og eventuelt røyke hasj. Få av dem oppgir at de har fullført videregående
skole, og det er sannsynlig at noen av dem ikke har fullført grunnskolen.
De som har sluttet på skolen, oppgir ofte problemer med enkelte lærere som de
oppfatter som rasister som en av årsakene. Det kan bl.a. være at de har opplevd å bli
anklaget for noe de ikke har gjort. Noen sier at de synes det er vanskelig å følge
undervisningen, å lese eller skrive, mens andre bare er lei av skolen. Noen skulker
skolen på grunn av boligproblemer slik vi nevnte tidligere, mens andre skulker eller har
sluttet fordi de ikke har venner på skolen. Det å være lei av skolen, kan være et resultat
av at de har skiftet skole flere ganger.5 Ungdommer som skulker mye, kan ha over 50%
fravær fra skolen, og risikerer dermed å miste skoleplassen. Noen av lærerne ansatte ved
US samarbeider med i forhold til enkelte ungdommer har meldt om dårlige
skoleprestasjoner hva gjelder noen av disse ungdommene. Å slutte skolen kan også være
et bevisst valg. Noen vil slutte og begynne å jobbe fast, mens andre vil slutte, jobbe ett
eller to år, for deretter å gå tilbake på skolen. Min erfaring er imidlertid at det blir
vanskelig for mange av dem å gå tilbake til skolen.
Flere ungdommer US-ansatte har hatt kontakt med i Eika-miljøet har språkproblemer,
det vil si problemer med å artikulere seg på norsk. Noen snakker usammenhengende, og
mange av dem kan ikke skrive norsk. Mange har et dårlig begrepsapparat, og dette kan
veie tungt i avgjørelsen om å slutte på skolen, ettersom det gjør det vanskelig å følge
undervisningen. Noen av ungdommene som er født utenfor Norge har ikke hatt noen
form for utdanning før de kom til Norge. I likhet med Ahmed har noen også kommet til
Norge med psykiske problemer, noe som gjør det vanskelig for dem å følge opp skolen.
Noen av ungdommene forteller at de ikke har kontakt med voksenpersoner. Dette kan
medføre at de mangler skolemotivasjonen voksne personer kan gi dem. Man kan heller
ikke utelukke at ungdommenes hjemmesituasjon kan påvirke deres forhold til skolen.
For eksempel kan foreldrenes utdannelse og kjennskap til det norske skolesystemet
være avgjørende hva gjelder å følge opp deres barns skolegang. På samme måte har
foreldrenes jobb-, bolig- og livssituasjon store konsekvenser for barnas skolegang.
De fleste etniske minoritetsungdommer som vanker på Eika foretrekker å jobbe framfor
å gå på skole og/eller skaffe seg høyere utdanning. Noen av dem kan tenke seg å jobbe
5

Flemming Balvig (1999) foretok i 1999 en ungdomsundersøkelse blant skoleungdom i Danmark der han fant at: “Jo
flere skoleskift, man har været udsat for, desto mindre lovlydighed og desto større andel af kriminelle blant de unge.”
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som sosialarbeidere på US, men når de får vite at de må ha minst treårig
høgskoleutdanning for å kunne jobbe på US, forsvinner lysten. Mange av ungdommene
forteller at det er bra å skaffe seg utdanning, men de ser ikke skole eller høyere
utdanning som sitt mål i livet. Å jobbe nå er viktigere for dem. Med andre ord har
mange av dem ikke utviklet en skoleidentitet som kan konkurrere med deres
identifisering med miljøet på Eika. For disse ungdommene representerer trolig et miljø
som Eika et viktigere sosialt rom for deres menings- og identitetsdannelse enn skole.6
Det er viktig å påpeke at noen ungdommer på Eika har en svært negativ oppfatning om
skolen. Ut fra min erfaring er det mye som tyder på at noen av dem oppfatter det å gå på
skole som en risiko de ikke vil foreta seg fordi det involverer mange utfordringer som de
ikke kan takle på en tilfredsstillende måte. Dette betyr ikke at de ikke innehar spesifikke
ferdigheter/ressurser. Noen kan tenke seg å bli musikere uten å gå på musikkskole.
Noen kan også tenke seg å ha en praksisorientert opplæring utenfor skolens vegger. Ali
svarte slik da vi spurte ham om hva han kunne tenke seg å bli:
“Ikke at jeg vet det sånn, men hadde jeg fint, fint rulleblad … som ikke eneste rulleblad
… og flink på engelsk og norsk alt … det … da kan jeg tenke meg flyger eller et annet
… (men det hjelper ikke så mye) … å kjøre fly, å kjøre båt.”
Oppsummerende kan man si at forholdet mellom de fleste etniske minoritetsungdommene på Eika og skolesystemet er karakterisert av skepsis, manglende motivasjon,
mistrivsel og vanskeligheter med å mestre skolehverdagen, faglige utfordringer og
nederlagerfaringer. Det vil si at ungdommene mangler en skoleidentitet. Mange ser ut til
å ha utviklet eller er i ferd med å utvikle en identitet som er en integrert del av deres
deltagelse i miljøet ved Eika. Det er min oppfatning at dette bidrar til å forsterke deres
marginalisering i forhold til skolen.
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Når det gjelder forholdet mellom etnisk minoritetsungdom som vanker på Eika og
skolen reiser det seg et viktig spørsmål, et spørsmål som jeg mener alle som er
interessert i å forebygge skolefrafall blant etnisk minoritetsungdom bør ta alvorlig.
Hvorfor har mange av ungdommene på Eika wn negativ holdning til skolen? Hvorfor
faller de ut av skolen? Disse spørsmålene er viktige fordi min erfaring er at de
ungdommene som går på skole ikke oppholder seg i miljøet så mye som de som ikke går
på skole. Dette betyr at det å gå på skole eller internalisere det Flores-Gonzàlez (2002)
beskriver som “School Kid Identity” kan være en risikodempende faktor. Jeg har
ovenfor nevnt noen av de nærmeste årsakene, men for å svare på spørsmålene på en
fullstendig måte skal vi se nærmere på forskning om etnisk minoritetsungdom og det
norske skolesystemet.
Opheim og Støren (2001) har analysert rekruttering til høyre utdanning, progresjon og
gjennomføring blant etnisk minoritetsungdom sammenlignet med majoritetsungdom i
samme aldersgruppe fra 1997-kullet. De konkluderte med at:
6

For en forskningsbasert drøfting av hvilke prosesser som kan være avgjørende for etnisk minoritetsungdoms utvikling
av en skoleidentitet eller gataidentitet, se Flores-Gonzàlez, H. (2002) School Kids/Street Kids: Identity development in
Eikaguttene
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“… en høy andel av ungdom med innvandrerbakgrunn, faller fra tidlig i utdanningssystemet. Vi har sett at ungdom med innvandrerbakgrunn i mindre grad enn majoritetsungdom har fullført grunnskole og er representert i videregående opplæring, og at
de har store problemer med progresjon og gjennomføring i videregående opplæring
sammenlignet med majoritetsungdom” (s. 139).
Ifølge Opheim og Støren er bakgrunnsfaktorene både frafall i opplæringsløpet og at
grunnskolen gjerne fullføres på et senere alderstrinn blant etnisk minoritetsungdom enn
blant majoritetsungdom. Dette medfører forsinkelser i opplæringsløpet på grunn av
migrasjon i skolealderen. At etnisk minoritetsungdom har lavere andel med fullført
videregående opplæring, kommer også av svakere progresjon og gjennomføring i
videregående opplæring (s. 9).
Den dårligere eller svakere progresjonen blant etnisk minoritetsungdom har til dels med
dårligere karakterer å gjøre, men Opheim og Støren påpekte at blant elevene på
allmennfaglige studielinjer var dårligere progresjon til dels uavhengig av
karakteravsnitt. Dette betyr at forskjellen i progresjon og gjennomføring blant etnisk
minoritetsungdom og majoritetsungdom ikke kan forklares av prestasjonsnivå alene.
Ifølge Opheim og Støren skjer frafallet i utdanningssystemet på et tidlig trinn i
opplæringsløpet, enten i løpet av grunnskolen, i overgangen fra grunnskole til
videregående opplæring eller i løpet av videregående opplæring (s.40). De hevder videre
at trivsel og integrasjon i skolehverdagen trolig har stor betydning, noe som tilsier at
fokus bør rettes mot forhold som har med hvordan skolehverdagen oppleves, og
interaksjonen som foregår i klasserom og i skolegård, å gjøre.
Andersson (Opheim og Støren, 2001) har sett på hvordan skolehverdagen kan oppleves
som vanskelig eller kjedelig blant tospråklige elever. Andersson pekte på erfaringer med
sosial stenging, stigmatisering og håpløshet når begreper som brukes i undervisning
ikke forstås fordi det sjelden gis tospråklig undervisning. Det kan også gjelde erfaringer
knyttet til manglende interesse for å bruke minoritetselevers kunnskap om andre land i
undervisningen, om fravær av følelse av at de tospråklige elevene har noe å være stolte
av, og opplevelsen av liten synliggjøring av at de kan bidra med noe som minoritetsgruppe.
I NOU 2002:12 ble fokus bl.a. rettet mot minoritetsungdoms situasjon i skolen. NOU
2002:12 handler om etnisk diskriminering i Norge og er basert på informasjon hentet
fra forskningsrapporter, undersøkelser og offentlig tilgjengelig informasjon, samt fra
frivillige organisasjoner som jobber med etnisk diskriminering. På grunnlag av
innhentet informasjon mener utvalget at det synes som en del foreldre fra
minoritetsgrupper mener at deres barn utsettes for trakassering. Det ble påpekt at
problemet innen utdanningssektoren først og fremst synes å være forbundet med
mangelen på særskilt tilrettlegging og særlige rettigheter som ivaretar barnas kultur.
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Minoritetsgruppene mener at alle har samme rettigheter og plikter hva gjelder
skolegang og utdanning uansett etnisitet, men at det er lite differensiering i tilbud. Alle
blir i for stor grad presset inn i det samme mønsteret eller den samme retningen, noe
som til dels oppleves som en indirekte diskriminering. Det er derfor et ønske om at det
iverksettes ulike tiltak i skolen tilpasset minoritetselevenes behov. Ifølge utvalget er det
utvilsomt at det kan være sider ved organiseringen av skole- og utdanningssektoren som
ikke er tilpasset enkelte etniske minoritetsgruppers kultur og behov. Utvalget mener at:
“Det største problemet innen skolesektoren synes å være mangelen på særskilt
tilrettelegging og særordninger for etniske minoriteter” (NOU 2002:56).
I Dagsavisen (15.10.02) kunne vi lese at “Oslo-skolen svikter minoritetselever”.
Utdanningsdirektøren i Oslo og Akershus og Skolenes Landsforbund gikk ut og sa at
minoritetsbarn får for dårlig undervisning. Ifølge norsk lov har minoritetsbarn som ikke
kan tilstrekkelig norsk til å følge vanlig undervisning i skolen, krav på
morsmålsundervisning, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring. Det er
skolens oppgave å kartlegge om elevene har behov for slike støtteordninger. Skolenes
Landsforbund mener at Oslo kommune bryter loven. Skolen er pålagt å kartlegge
elevenes behov. Dette har ført til varierende tilbud fra skole til skole med varierende
begrunnelser. At minoritetselever får dårligere undervisning er i avisartikkelen tilskrevet
manglende redskaper for kartlegging av minoritetselevenes språkferdigheter, manglende
tospråklige lærere og manglende vilje og ressurser til å følge opp opplæringsloven. Dette
til tross for at internasjonal forskning har vist at minoritetsbarn som får tospråklig
opplæring har bedre skoleprestasjoner enn ettspråklige elever. Men, som Larsen og
Øzerk (2000) har vist, er læring, særlig språklig og skolefaglig læring, betinget av at:
“… eleven forstår hva som blir sagt, og at eleven har mulighet til å gjøre seg forstått når
det gjelder å gi uttrykk for ideer, ønsker og tanker. Fraværet av slike forhold virker
truende på elevens selvfølelse og selvrespekt, og resultatet blir negative skoleopplevelser
og frustrasjonsreaksjoner. Det er grense for hva selvfølelsen kan tåle hvis
skolehverdagen består av å bli presentert for undervisningsstoff en ikke forstår noe av,
eller som en ikke kan sette i sammenheng med noe en kjenner fra før” (Larsen og Øzerk
2000:66).
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Larsen og Øzerk (1999) har funnet at rundt 10% av minoritetselevene på barnetrinnet
og 8% på ungdomstrinnet i grunnskolen i Oslo, har hatt direkte eller indirekte
krigsopplevelser. Dette utgjør ca. 2,7% av Oslo-skolens elevmasse. Deres
hovedkonklusjon er at:
“… det generelle faglige mestringsbildet’ som ungdomsskoleelever med krigsopplevelser
i Osloskolen tegner, ikke er et entydig hyggelig bilde. Det faglige mentringsbildet blir
tristere oppover på skoletrinnene. Mestringsbildet er bekymringsfullt og urovekkende
når det gjelder språkfag og teoretiske fag, og tankevekkende når det gjelder praktisk-/
estetiske fag på ungdomstrinnet” (s. 20–21).
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Videre hevder Larsen og Øzerk (1999) at ca. 60% av minoritetselever med direkte
eller indirekte krigsopplevelser på grunnkurs i videregående skole har vansker i
minst ett fag. De mener at dette er urovekkende da vi har å gjøre med en elevgruppe
der en svært høy andel av elevene strever faglig:
“Sett i sammenheng med barnetrinnet og ungdomstrinnet ser det ut til at andelen av
elever som har faglige vansker i språkfagene og de teoretiske fagene, øker i takt med
skoletrinnene. Det ser ut til at elevene tar med seg sitt svake faglige fundament fra ett
skoletrinn og over til det neste. Det vil si at jo høyere opp i skoletrinnet de kommer, desto
svakere blir deres faglige forutsetninger, samtidig med at arbeidsoppgavene blir mer
sammensatte og kompliserte og kravet til å kunne vurdere forskjellige delelementer i en
fagoppgave øker” (s. 37).
Larsen og Øzerk (1999) har vist forekomsten av manglende nysgjerrighet,
tilbaketrukkethet og passivitet, glemsomhet, uro, tankeflukt, manglende
oppmerksomhet og utholdenhet og somatiske plager, samt utagerende atferd overfor
lærere og elever blant noen av ungdommene. De påpekte videre at i en slik situasjon kan
skolegangen oppleves som svært problematisk, og sannsynligheten for at de faller fra i
videregående skole øker. De psykologiske reaksjonene medfører konsentrasjonsvansker
og reduserer elevenes muligheter til å ha faglig utbytte av opplæringen i ulike fag.
Larsen og Øzerk har denne oppfatningen:
“Vi er av den oppfatning at ved å sørge for tilfredstillende faglig utvikling gjennom
varierte pedagogiske opplegg i den videregående skole, kan skolesystemet beskytte
denne elevgruppen mot et enda vanskeligere liv. Videre vil vi hevde at en faglig
utbytterik skolegang er forebyggende tiltak mot uønskete sosiale ungdomsproblemer.
Når faglig utbytterik skolegang forebygger skolefrafall og sørger for kontinuitet i
elevenes skoleforløp, gir dette et godt grunnlag for ungdommene til å utvikle positive
framtidsperspektiver” (s. 49).
Det foregående tyder på faktorer og mekanismer innenfor det norske skolesystemet som
kan føre til marginalisering av etnisk minoritetsungdom. Det bør settes i verk tiltak for å
forebygge disse mekanismer og gjøre den norske skolen til et sosialt og pedagogisk rom
hvor etnisk minoritetsungdom kan utvikle en skoleelevidentitet. Dersom dette ikke
gjøres, kan Eika og andre marginale og destruktive miljøer fungere som dumpingrom
for etnisk minoritetsungdom som er ekskludert fra skolen eller opplever marginalisering
i forhold til den. For disse ungdommene kan assosiasjonene eller det sosiale nettverket
de skaper i marginale miljøer gjøre det enda vanskeligere for dem å mobilisere
motivasjon til å gå på skole. Dette gjelder særlig de ungdommene som ikke har kontakt
med eller er eksponert for voksne mennesker og/eller rollemodeller.

5.4 “Kan dere hjelpe meg å skaffe en jobb?”
Min erfaring er at en betydelig andel av ungdommene på Eika er arbeidsløse og har liten
arbeidserfaring fra tidligere. Mange har nesten ingen tilknytning til arbeidsmarkedet
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eller arbeidslivet. Samtidig er det klart at mange av dem ønsker å skaffe seg en jobb.
Å få hjelp til å skaffe seg en jobb er derfor ett av behovene ungdommene ved Eika
presenterer.
Noen av ungdommene kommer innom US for å se etter jobb på Internett, låne telefon
for å ringe på ledige jobber eller få hjelp til å skrive jobbsøknader og lage CV. Noen har
hatt små, midlertidige jobber eller har jobbet som ekstrahjelp. Noen oppgir at de har
søkt flere jobber uten å få tilbud. Min erfaring på US er at noen av ungdommene som
klarer å skaffe seg jobb som vikar eller ekstrahjelp, ikke klarer å møte opp på jobben når
de skal, og dette fører igjen til at de kanskje mister jobben. Noen av ungdommene
forteller historier om at de ikke har fått betalt for arbeid de har utført for noen
arbeidsgivere. Mye kan tyde på at noen av ungdommene, særlig de som har vært
arbeidsledige over en lengre periode, har mistet motivasjonen til å involvere seg i en
aktiv jobbsøkingsprosess. Andre kan la være å lete etter jobb fordi de ikke har tro på at
de kommer til å få det – de har med andre ord gitt opp håpet om å kunne skaffe seg en
jobb. Jeg har tidligere beskrevet hvordan noen av ungdommene sliter med psykiske
problemer, og at dette igjen kan være et hinder når det gjelder å skaffe seg en jobb eller
fungere i arbeidslivet.
Det er også viktig å påpeke at en del ungdommer på Eika som ønsker hjelp til å skaffe
seg jobb, har spesifikke jobber eller drømmejobber i tankene. Det kan være å jobbe på
fisketråler, å jobbe som kokk, som båtfører eller ambulansesjåfør osv. Noen også har
reservasjoner mot enkelte jobber, for eksempel som avisbud eller vaskejobb. Når de
kommer med sine ønsker om jobb, er det ofte jobb på McDonalds, Rema/Rimi og
lignende, i klesbutikk, på lager osv. Andre igjen er ikke så nøye på innholdet, og gir
uttrykk for at de kan ta hvilken jobb som helst.
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For noen av ungdommene kan det være et bevisst valg ikke å søke eller inneha en
formell jobb, og dette gjelder særlig de som driver med mye kriminalitet og som har
gjort det over en lengre periode. Vi så tidligere at John valgte å ikke skaffe seg en formell
jobb selv om han har gode muligheter til det, og dette forklarte han selv med at
“lønnen” han fikk ved å begå kriminalitet var mye bedre og vanskelig å gå bort fra. Mye
tyder på at for slike ungdommer er det å skaffe seg en formell jobb og å la være å drive
med kriminalitet en risikohandling de ikke vil foreta fordi de ikke har internalisert en
formell yrkesidentitet. Noen av de som har mange kriminelle saker bak seg, begynner
først å snakke om å skaffe seg jobb når de skal i retten, fordi det da kan framstå som
fordelaktig å ha en jobb.
Det jeg mener er viktig å få med seg her, er at de fleste etniske minoritetsungdommene
på Eika er marginaliserte i forhold til det formelle arbeidsmarkedet i Oslo. Et viktig og
tankevekkende spørsmål som reiser seg i forhold til mange ungdommer på Eika – men
også mange arbeidsledige etniske minoritetsungdommer generelt – er om deres
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arbeidsledighet, kvalitativt sett, er forskjellig fra arbeidsledighet blant ungdom
generelt i Norge, og om de noen gang kommer til å delta i det formelle
arbeidsmarkedet i Norge. Vil de permanent bli ekskludert fra det formelle
arbeidsmarkedet i Norge, og ende opp som mottagere av sosialhjelp? Tatt i
betraktning at løpende sysselsetningsstatistikken viser at arbeidsledigheten er ca. tre
ganger høyere blant etniske minoriteter enn blant etnisk norske, og at
arbeidsetikken er en av de sentrale kulturelle verdiene i det norske samfunnet, er
dette et relevant spørsmål å stille. Når det gjelder verdien av arbeid i Norge, har
Haukelien og Vike (2001) påpekt at:
“Blant de viktigste kulturelle verdiene i det norske samfunn er (fortsatt) den relativt
strenge arbeidsetikken, som forutsetter at alle skal “gjøre nytte for seg” i arbeidslivet. I
Norge – kanskje enda sterkere grad enn i andre europeiske land – er arbeid en sentral
verdi, et vilkår for anerkjennelse og verdighet, og et viktig identitetskriterium. For dem
som støtes ut av arbeidslivet, eller som aldri kommer inn, er det selvsagt vanskelig å
tilfredstille et slikt overordnet kriterium for verdighet” (s. 193).
Stavik og Hammer (2000) har vist at det alltid har vært høyere arbeidsledighet blant
ungdom enn blant voksne, også i Norge. Arbeidsledigheten er dobbelt så høy blant unge
under 25 år sammenlignet med de eldre i arbeidsstyrken (Hammer 1994). Ifølge
Hammer (1994) har unge mennesker en svært sårbar posisjon på arbeidsmarkedet. Som
påpekt i NOU 1994:3 (Stavik og Hammer 2000:16) var arbeidsledigheten blant ungdom
mellom 16 og 24 år høyere enn blant andre aldersgrupper fra 1972 til 1992. Ifølge
Halvorsen (Stavik og Hammer, 2000) var det i begynnelsen av 1990-årene bare Italia,
Spania og Portugal av de europeiske landene som hadde høyere ledighet blant ungdom
mellom 16 og 24 år enn Norge. Flere arbeidsmarkedstiltak og en utdanningspolitikk
som prioriterer de yngre i arbeidsstyrken har ført til at andelen langtidsledige og
ledighet i sin helhet har blitt betydelig redusert på 1990-tallet (Stavik og Hammer
2000:19). Statistikken for løpende sysselsetning viser at i Norge, som i andre land i
Europa, er arbeidsledigheten fortsatt høyere blant ungdom under 25 år sammenlignet
med andre aldersgrupper.
Mens arbeidsledigheten er høyere og forekommer oftere blant ungdom generelt
sammenlignet med de voksne, er ledigheten blant ungdom mer kortvarig (Stavik og
Hammer 2000:9). Stavik og Hammer påpeker diverse faktorer som kan ligge bak dette
fenomenet. En årsak kan være at ungdom som gruppe er prioritert når det gjelder
forskjellige arbeidsmarkedstiltak, noe som kan forårsake lavere andel av ungdom med
langtidsledighet. Det kan også være fordi ungdom som befinner seg i
arbeidsmarkedstiltak ikke er registrert som arbeidsledige. Andre ungdommer ønsker å
eksperimentere med forskjellige jobber før de leter etter en jobb som er tilpasset deres
interesser og ferdigheter. Noen ungdommer vil heller ikke ha en permanent tilknytning
til arbeidsmarkedet fordi de ønsker å ta høyere utdanning. Dette er momenter som kan
bidra til lavere langtidsledighet blant ungdom.
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Kan disse momentene forklare arbeidsledigheten vi ser hos marginaliserte etniske
minoritetsungdommer som vanker på Eika? For det første er de færreste av dem på
arbeidsmarkedstiltak, og som nevnt tidligere har de fleste ikke planer om å gå tilbake til
skolen. Det er bare et fåtall av ungdommene som oppgir at de har vært på kurs eller har hatt
praksisplasser. Et annet spørsmål er hvorvidt ungdommene på Eika kan velge å
eksperimentere med diverse jobber før de slår seg ned med en fast jobb. Jeg mener at mange
av ungdommene på Eika presenterer en langtidsarbeidsledighet som er bekymringsfull i den
forstand at dette kan føre til en permanent ekskludering fra det formelle arbeidsmarkedet i
Norge. Hvordan kan vi forklare dette, og hva er konsekvensene?
For å besvare disse spørsmålene skal vi se nærmere på endringene arbeidsmarkedet i
Norge har gjennomgått i den senere tid og hvordan dette har påvirket ungdoms posisjon
i arbeidsmarkedet generelt, samt hvilke implikasjoner dette har for marginaliserte
ungdomsgrupper (som de etniske minoritetsungdommer som vanker på Eika). Jeg
mener at dette er viktig fra et politisk og et forebyggende perspektiv.
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Det er bred enighet blant samfunnsvitere om at det i den senere tid har vært vesentlige
strukturelle endringene i de vestlige landenes økonomiske forhold. Endringene er
karakterisert av overgang fra industribasert vareproduksjon til informasjons- og
kunnskapsdrevet tjenesteproduksjon eller -yting. I kunnskaps- og risikosamfunnet er
spesifikke og individuelle kunnskaper eller ferdigheter inngangsbilletten til
arbeidsmarkedet. Det kreves i tillegg fleksibilitet og spesialisering for å kunne aktivt
delta eller beholde jobber. Sørensen (2003) har påpekt implikasjonene av de viktige
endringene som har rammet den norske økonomien fra siste halvdel av 1980-tallet og
inn i 1990-tallet. Det finnes en fjerdedel arbeidstakere i Norge i det “gamle”
industribasert arbeidslivet. Dette gjelder særlig eldre arbeidstakere med utdanning og
bakgrunn i det tidligere industrisamfunnet. Samtidig arbeider tre fjerdedeler i serviceog kunnskapsbransjer, og i denne bransjen er kompetanse den fremste kapitalvaren.
Sørensen fortsetter:
“I en del bedrifter har man en liten fast arbeidsstokk, en kjernearbeidskraft, mens løsere
ansettelsesforhold eller outsourcing blir foretrukket når oppgavene er tidsbegrenset og
ikke definert som kjerneoppgaver. Dermed får vi bedrifter som kan ha flere typer
arbeidskontrakter og hvor deler av virksomheten foregår gjennom underleverandører. I
forskningslitteraturen snakker man om kjernearbeidstakere og perifere arbeidstakere.
(…) I en del virksomheter er det stor turnover. Vi vet at i enkelte bransjer, særlig i
pressområder, kan praktisk talt hele arbeidsstokken skiftes ut i løpet av et år. Mot denne
bakgrunnen er det mange utfordringer når vi skal realisere intensjonen om et
inkluderende arbeidsliv” (s. 16).
Sørensen (2003) har også påpekt viktigheten av slanke organisasjoner, stram
organisering og nedbemanning for å kutte ned kostnader og hvordan dette har rammet
mange mennesker i både privat og offentlig sektor. Bauman (1998) har også uttalt at:
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“The present-day streamlined, downsized, capital- and knowledge-intensive industry
casts labour as a constraint on the rise of productivity. (…) ’Economic growth’ and
the rise of employment are, for all practical intents, at cross-purposes; technological
progress is measured by the replacement and elimination of labour” (s. 65).
Disse strukturelle endringene har med andre ord medført krav om høyere trening,
fleksibilitet, nedbemanning og redusering av arbeidskostnader. Dette har store
implikasjoner for ungdoms muligheter til å delta på arbeidsmarkedet i dag. De ufaglærte
jobbene som har kjennetegnet industrisamfunnet er så å si borte, noe som innebærer at
stillingene som ga ungdom muligheten til å delta på arbeidsmarkedet, i stor grad har
forsvunnet (Hammer 1994). Fauske (1996) har vist, med henvisning til
Ungdomsundersøkelsene i 1980 og 1990 , at i 1980 hadde 30% av guttene og 26% av
jentene mellom 17 og 19 år klart å skaffe seg heltidsjobber etter avsluttet skolegang.
Tallet for 1990 var 9% for guttene og 6% for jentene. Dette innebærer at det nå er
vanskeligere for ungdom under 25 år å skaffe seg jobb etter fullført ungdomsskole eller
videregående skole. Ungdom med lavere utdanning er med andre ord utsatt for større
arbeidsledighet i dagens Norge.
Et annet viktig kjennetegn ved det nye arbeidsmarkedet er en voldsom vekst i deltids-,
vikar- eller midlertidige jobber i de lavere deler av servicebransjen. Det er her mange
ungdommer er konsentrert, og de må konkurrere med voksne i denne sektoren.
Ungdommer som har deltids- eller midlertidige jobber er dermed utsatt i forhold til
konjunktursvingninger. Ifølge Raffe (Stavik og Hammer, 2000) er unge arbeidstakere
den gruppen som er særlig utsatt i en periode med lavkonjunktur. Stavik og Hammer
(2000:24) har foreslått at tilbakevendende eller periodisk arbeidsledighet blant ungdom
delvis forårsakes av strukturen i arbeidsmarkedet. Ungdom som søker heltidsjobber har
ikke den nødvendige kompetansen, og jobbtilbudene de får er i en vesentlig grad
karakterisert av usikkerhet, reduserte muligheter for arbeidstrening, reduserte
muligheter for forfremmelse og lave inntekter.
Det er viktig å betrakte eller forstå langtidsarbeidsledigheten blant marginaliserte
ungdomsgrupper mot denne bakgrunnen. Jeg har tidligere påpekt at mange av
ungdommene på Eika har droppet ut av skolen uten planer om å gå tilbake. Dette betyr
at de ikke har de nødvendige formelle ferdighetene eller kvalifikasjonene for å kunne
konkurrere i kunnskapsbransjen. Dessuten har mange av dem språkproblemer, noe som
kan undergrave deres muligheter til å skaffe seg en jobb blant de få ufaglærte jobbene
som eksisterer. Mange har ikke arbeidserfaring fra før og har dermed dårlig tilknytning
til arbeidsmarkedet. Mange har ingen referanser å gi når de får hjelp av ansatte på US til
å skrive jobbsøknader. Som jeg skal vise nedenfor, mangler mange av ungdommene på
Eika sosialt nettverk eller sosial kapital som kunne hjelpe dem i jobbsøkingsprosessen.
Fordi de mangler dette nettverket kan det være vanskelig for noen av dem å vite om
ledige jobber eller få hjelp eller tips av arbeidende venner til å skaffe seg jobb.
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På den annen side er det viktig å være klar over at ikke alle marginaliserte minoritetsungdommer i Eika-miljøet har språkproblemer eller avbrutt skolegang. Noen av
ungdommene ved Eika snakker godt eller flytende norsk, i tillegg til at de kan skrive
språket. Dessuten har noen av dem fullført videregående skole eller har arbeidserfaring fra
før. Dette gjelder særlig de som er litt eldre, og noen av dem går også fortsatt på skole. Dette
er ungdom som i utgangspunktet ikke skulle ha vanskelig for å fungere i en jobb språklig
sett, særlig i det ungdomsarbeidsmarkedet hvor det ikke kreves spesielle ferdigheter eller
kompetanse. Til tross for dette har de store problemer med å få seg en jobb ut fra hva de
forteller. Det er derfor klart at manglende norskkunnskaper ikke alene kan forklare
arbeidsledigheten blant de etniske minoritetsungdommene som vanker på Eika.
I et forsøk på å forklare arbeidsledigheten til ungdommene på Eika, mener jeg det er
viktig å ta i betraktning den generelle posisjonen til etniske minoriteter i det norske
arbeidsmarkedet. At etniske minoriteter her har en marginal posisjon er det ikke tvil
om. Statistikken for løpende sysselsetting i Norge viser at arbeidsledigheten blant
etniske minoriteter er ca. tre ganger høyere enn blant etniske nordmenn. Strukturelle
endringer i det norske arbeidsmarkedet, manglende kompetanse, norskkunnskaper,
sosial eller kulturell kapital kan forklare ledigheten blant en del etniske
minoritetsgrupper. Dette gjelder særlig førstegenerasjons innvandrere som har kommet
til Norge i den senere tid og som ikke har den nødvendige kompetansen eller de
ferdigheter som kreves. og som i tillegg har språkproblemer. Men som Kuvoame (2000)
har påpekt, vet man også at etniske minoriteter med høyere utdanning fra hjemlandet
eller fra Norge, samt andregenerasjons etnisk minoritetsungdom som innehar den
påkrevde kompetansen eller de ferdighetene som trengs, finner det vanskelig å få jobber
de er kvalifisert for. De som klarer å skaffe seg jobb, befinner seg ofte i etniske enklaver i
den lavere delen av servicebransjer (f.eks. restaurant- og hotellbransjen) med elendige
arbeidsvilkår (se f.eks. Kuvoame 1994), i helse- og sosialtjenesten, eller i andre jobber
som de er overkvalifisert for. Dette skyldes det faktum at mange av dem ofte møte
diskriminering i det norske arbeidsmarkedet. Det er også dokumentert at etnisk
minoritetsungdom i videregående skole har vanskelig for å skaffe seg lærlingplasser i
typiske guttefag (Lødding 1997 og 1998). En undersøkelse foretatt av MMI og
rapportert i Arena (10/99:22) viser at norske bedriftsledere og personalsjefer er
motvillige til å ansette søkere med etnisk minoritetsbakgrunn.
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Mange av de etniske minoritetsungdommene i miljøet ved Eika har også erfart det de
beskriver som diskriminering. I en situasjon hvor det er hard konkurranse om jobber i
et trangt ungdomsarbeidsmarked, stiller de bakerst i køen. Flere av ungdommene på
Eika forklarer vanskelighetene med å skaffe seg jobb med diskriminering, noe som kan
være et resultat av deres oppfatninger om den diskriminering etniske minoriteter møter
i det norske arbeidsmarkedet. Jeg mener at dette til en viss grad kan forklare den lave
motivasjonen til å søke jobb hos flere av ungdommene. Abdi beskrev dette slik da vi
intervjuet ham:
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Intervjuer: Jeg har tenkt litt på hva du sa om å skaffe deg en jobb. Hvorfor synes
du det er vanskelig for deg å få jobb?
Abdi: Jeg vet ikke egentlig. Jeg har jo interesse, det vil si, jeg har jo gjort masse
ting. Jeg går på masse kurs for å få jobb og sånn … så … jeg vet ikke, jeg vet ikke
… Det er kanskje dem ser på navnet mitt og kanskje dem sier at …
Intervjuer: Har du søkt mye jobb nå i det siste?
Abdi: Ja. Jeg går arbeidssenteret i Stovner7 for ungdommer som bor der. Jeg går der
fra klokka ni til ti på tirsdager, onsdager og torsdager og … Jeg har skrevet masse
søknader, ikke sant … til jobb. Det er noen av dem som er jævlig koselige som
sender brev eller ringer og gir beskjed tilbake … ikke sant? Men noen, i det hele
tatt … dem sender ikke, liksom … de ser ikke på deg i det hele tatt, liksom. De
fleste er sånn. Det er to–tre som svarer tilbake.
Intervjuer: Har du noen norske venner?
Abdi: Ja
Intervjuer: Synes du at det er lettere for dem å få jobb?
Abdi: Ja...Dem bor der faren min bor. Jeg hadde bodd der lenge også …ikke sant?
Jeg kjenner mange gutter jeg har gått på skole med …liksom. Dem fikk ikke jobb.
Jeg går til arbeidskontoret hele tiden og leter etter jobb og møter dem der og pleier
å skrive søknad sammen med dem. Dem er der to–tre dager og plutselig får jobb.
Jeg sitter der flere måneder uten å få jobb.
Intervjuer: Så hvordan føler du når du tenker på det?
Abdi: Det er litt synd, men … man må jo gjøre noe med det. Man må ha penger
uansett. Man kan ikke sitte og si jeg har ikke jobb.
Oppsummerende kan man si at ut fra hva mange etniske minoritetsungdommer i miljøet
ved Eika forteller om sine erfaringer med å skaffe seg jobb, er det mye som tyder på at
mange av dem er utsatt for langtidsledighet og står i fare for å bli permanent ekskludert fra
det formelle norske arbeidsmarkedet. Jeg mener at dette er bekymringsfullt.
Undersøkelser viser at ungdommer som har vært arbeidsledige tidligere, har en høy risiko
for å bli ledig igjen. Jo lengre arbeidsledigheten varer, desto vanskeligere er det å få arbeid
(se Hammer 1994). Ifølge Hammer (1994) har ledighet i seg selv konsekvenser som fører
til dekvalifisering av arbeidskraften. Han viser til forskning som har påvist dårlig psykisk
helse eller forverring av den hos arbeidsledig ungdom. Dette gjelder særlig de
ungdommene som ikke klarer å mestre ledigheten, som opplever store økonomiske
bekymringer på grunn av ledigheten eller som blir avhengige av sosialhjelp eller involvert
i kriminelle handlinger. Arbeidsledige ungdommer får også vanskelig for å etablere en
yrkesidentitet. Arbeidsledighet innebærer en sårbarhet og usikkerhet, samt manglende
framtidsplaner som kan ha store konsekvenser for identitetsdannelse hos unge
arbeidsledige. Langtidsledighet kan føre til at ungdom blir økonomisk avhengig av
familien eller “sosialen”. Dette kan igjen redusere ungdommenes kulturelle, sosiale og
personlige frihet. Ungdommer som ønsker seg frihet fra en slik avhengighet, kan stå i fare
for å involvere seg i kriminalitet for å finansiere sin eksistens eller overlevelse.
7

Anonymisert
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5.5 “Kan dere bli med meg til en avtale med barnevernet?”
I likhet med noen av ungdommene vi intervjuet, har noen etniske
minoritetsungdommer som vanker på Eika kontakt med, eller har tidligere hatt kontakt
med, barneverntjenesten. Ansatte på US har samarbeidet og samarbeider fortsatt med
barnevernet i forhold til noen av disse ungdommene. Ansatte på US har også meldeplikt
overfor barnevernet (jmf. § 6-4, andre ledd, i Lov om barneverntjenester), og den kan
for eksempel utløses ved kontakt med eller observasjon av mindreårige i rusmiljøene
eller der mindreårige selv framstår som ruset. US samarbeider tett med Barnevernsvakta
og lokale barneverntjenester i bydelene i forhold til disse ungdommene, og anser derfor
barneverntjenesten som en viktig samarbeidspartner. Denne delen av rapporten tar for
seg hvordan de ungdommene vi intervjuet oppfatter barneverntjenesten, mine egne
erfaringer fra arbeidsfeltet, samt hva US-ansatte opplyser (i samtaler og journalnotater)
som sine erfaringer i sitt samarbeid med barnevernet.8 Vi vil også se nærmere på de
strukturelle, institusjonelle og personlige faktorene som opptrer som hindringer for at
det lokale barnevernet eller den enkelte saksbehandleren kan gjøre en kvalitativ god
jobb med den enkelte ungdom.
Barneverntjenesten representerer en viktig støttepilar for velferdsstaten. Den er en av de
offentlige instansene som er ment å aktualisere noen av verdiene eller idealene som
danner grunnlaget for den norske velferdsstaten. Som påpekt i NOU 2000:12, er målet
for velferdssamfunnet å skape gode oppvekst- og læringsvilkår for alle.
Den viktige rollen barneverntjenesten er ment å spille i barns oppvekst i Norge, er angitt
i §1-1 i Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 (trådte i kraft 1. januar 1993).
Formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og å bidra til at barn
og unge får trygge oppvekstvilkår. Loven gjelder for barn under 18 år, men det er
presisert i §1-3 at dersom tiltak er iverksatt innen ungdommen fyller 18 år, kan tiltak
likevel opprettholdes eller videreføres til ungdommen fyller 23 år dersom ungdommen
selv samtykker til dette.
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Barneverntjenesten har en tosidig målsetning (NOU 2000:12). Den første målsettingen
er å sette i verk hjelpe- og omsorgstiltak i form av konkrete støtte- og hjelpetiltak i
forståelse med hjemmet. Dette innebærer også å avdekke omsorgssvikt og å kunne gripe
inn overfor foreldre som ikke makter å ta tilstrekkelig ansvar for sine barn, noe som
blant annet omfatter tvangstiltak. Den andre målsettingen for barnevernet er
forebyggende. Ifølge §3-1 i loven skal den kommunale barneverntjenesten følge nøye
med i de forhold barn lever under og ha ansvar for å finne tiltak som kan forebygge
omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har også et spesielt ansvar for å
søke avdekket omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at
varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Dette gjelder særlig
vanskeligstilte barn.
8

For mer om hvordan noen ansatte på US oppfatter samarbeidet med BV og sosialtjenesten, ser Holm, L.K. (2000)
Profesjonsdiskursens betydning for sosialarbeiderens forståelse av egen kompetanse: Oppsøkende sosialarbeideres forståelse
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§4-4 i barnevernloven presiserer følgende hjelpetiltak: oppnevne støttekontakt for
barnet, sørge for at barnet får plass i barnehage eller skaffe barnet andre egnede
dagtilbud, avlastningstiltak i hjemmet, tiltak som stimulerer barnets fritidsaktiviteter,
bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, tiltak som gir barnet anledning
til å bo utenfor hjemmet, sette hjemmet under tilsyn ved at det oppnevnes tilsynfører
for barnet, yte økonomisk støtte i form av penger, naturalier eller tjenester, og
formidling av plass i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon. Barneverntjenesten er
forpliktet til å legge vekt på å skaffe tiltak for barn og unge som er til det beste for
barnet. Hjelp og omsorg skal komme i rett tid. Barnevernet skal forholde seg til
tidsfrister og være orientert om hvordan det går med barnet og foreldrene, samt at de
skal vurdere om hjelpen fungerer på en tilfredsstillende måte og om det eventuelt er
nødvendig å iverksette nye tiltak.
Tre hovedaktører er sentrale når det gjelder ansvarsfordelingen for realisering av
oppgavene i Loven om barneverntjenester (NOU 2000:12). Ansvaret er lagt til tre ulike
forvaltningsnivåer: staten (inkludert fylkesmannen), fylkeskommunen9 og kommunen.
Staten har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, og dette ivaretas av Barne- og
familiedepartementet (BFD). BFD sørger for at lover og forskrifter blir praktisert riktig
og på en måte som fremmer lovens formål, og de skal utarbeide nødvendige
retningslinjer og instrukser i den forbindelse. Departementet har også ansvar for
evaluering av loven og skal sørge for at nødvendige endringer i loven blir gjort.
Fylkesmannens ansvar er å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte
kommuner og i fylkeskommunen. Dette tilsynet omfatter både en råds- og
veiledningsfunksjon og en kontrollfunksjon. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med
både de offentlige og de private barneverninstitusjonene. Fylkeskommunen har ansvaret
for etablering og drift av institusjoner for lovens målgruppe og for å bistå kommunene
med plassering av barn utenfor hjemmet. Fylkeskommunen har også ansvaret for
rekruttering og formidling av fosterhjem og for at fosterhjemmene får nødvendig
opplæring og generell veiledning.
Kommunen har ansvar for alle de oppgavene som er presisert i loven og som ikke er lagt
til fylkeskommunen eller et statlig tilsyn. Dette innebærer at det vesentligste av
barnevernoppgavene er et kommunalt ansvar. Barnevernet i kommunen skal gi råd og
veiledning til personer som kommer i kontakt med barneverntjenesten, treffe vedtak i
henhold til loven om frivillige hjelpetiltak, og midlertidige og foreløpige vedtak i
akuttsituasjoner. Barnevernet i kommunen skal også forberede saker for behandling i
fylkesnemnda og iverksette og følge opp tiltak.
Det er ikke vanskelig å se at barneverntjenesten i Norge har store og verdifulle oppgaver
hva gjelder barns oppvekst, særlig barn som risikerer å bli marginalisert eller ekskludert
i samfunnet. Hvordan de tre nevnte hovedaktørene forstår, håndterer og fremmer de
9

Staten har overtatt fylkekommunes funksjoner fra 01.01.2004.
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lovpålagte oppgavene, samt de strukturelle, institusjonelle eller organisatoriske og
personlige forholdene som danner rammen for slik effektuering, får store konsekvenser
for barns (menneske)rettigheter, deres inkludering i eller ekskludering fra samfunnet og
deres overgang til voksenlivet. Det er nettopp disse faktorer vi skal ta i betraktning i
forsøk på å synliggjøre møtet mellom noen av ungdommene i miljøet ved Eika og
barnevernet.
Fem av de seks guttene jeg presenterte tidligere i rapporten har hatt eller har kontakt
med barneverntjenesten (BV). Vi spurte ungdommene hvordan de kom i kontakt med
BV, innholdet i denne kontakten, om de opplevde å få hjelp eller om ting kunne vært
gjort annerledes. Lengden på ungdommenes kontakt med BV varierer fra seks måneder
til fire år. Bakgrunnen for at ungdommene kom i kontakt med BV var hovedsakelig
grunnet småkriminalitet, konflikt med familien og omsorgssvikt. Ali kom i kontakt med
BV på grunn av småkriminalitet, Abdi på grunn av konflikt med familien (far),
Mohammed på grunn av omsorgssvikt og konflikt med familien. John kom i kontakt
med BV på grunn av småkriminalitet og konflikt med familien, mens Hassans kontakt
hadde med småkriminalitet og omsorgssvikt å gjøre. Brox fant de samme årsakene i sin
undersøkelse om barnevernet og flyktningebarn og deres familier:
“Tenåringsbarn i konflikt med foreldre er den problemstilling som ser ut til å
forekomme hyppigst, dernest omsorgssvikt. Dette stemmer også overens med det som er
blitt oppgitt som hovedproblemstillinger i de telefoniske konsultasjonene
barnepsykologen ved Psykososialt senter for flyktninger har hatt med representanter fra
barnevernet det siste året. En annen problemstilling som av respondentene oppgis å
forekomme relativt ofte er småkriminalitet.” (Brox 1997:26)
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Hva gjelder konflikt med familien, har dette ofte å gjøre med hva ungdommene
oppfatter som strenge regler som de synes er vanskelig å imøtekomme, for eksempel om
hvor lenge de skal være ute. Noen av ungdommene forteller også om foreldre som har
strenge regler hva gjelder skole. De ønsker at ungdommene skal følge undervisningen
på skolen, noe som gjør at de er strenge i forhold til når ungdommene skal være inne.
På den annen side kan konfliktene også beskrives som kulturkonflikt i den forstand at
ungdommene har internalisert et ungdomskulturelt uttrykk eller en levemåte som
avviker sterkt fra foreldrenes kultur. Noen av ungdommene vi intervjuet kom til Norge
gjennom familiegjenforening. Vi så tidligere at Mohamed skulle forenes med sin “mor”
og “far”, men senere fikk vite at “far” var ikke far og at “mor” ikke var mor. Dette førte
til konflikt og var årsaken til at han kom i kontakt med BV. Vi har også nevnt tidligere
hvordan bosituasjon kan påvirke forholdet mellom familiemedlemmer. Disse
konfliktene ender ofte med at ungdommene blir kastet ut. Både Abdi og Mohamed tok
kontakt med BV fordi de ikke hadde et sted å bo.
Hvordan oppfatter de fem ungdommene vi intervjuet BV og eventuelle tilbud de fikk
eller får av dem? Det guttene har fortalt tyder på utilstrekkelige tilbud, manglende

Eikaguttene – Kapittel 5: Ungdommenes livssituasjon

Eika-guttene-rapport710456.pmd

74

11/14/2005, 8:46 AM

villighet til å høre på hva ungdommene har å si, skiftende saksbehandlere, spent
forhold til noen saksbehandlere, manglende informasjon om tilbud de får og stor
mistillit til barnevernet.
Ali har vært i kontakt med BV i fire år nå og har følgende å si om barnevernet.
Intervjuer: Hva synes du om barnevernet?
Ali: De er bare tull. Barnevernet er bare tull, ikke ekte.
Intervjuer: Har du ikke fått hjelp av barnevernet?
Ali: Det er ikke noe hjelp der åsså. Det er sånn … det første de sier … de later som
om de hjelper deg, men det er bare … noen gjør det, men ikke mange.
Intervjuer: Hva kunne BV ha hjulpet deg med?
Ali: Ta meg ut av Oslo. Ta meg ut av Oslo, liksom, sånn at jeg kan slippe å bli
kriminell. Men barnevernet er ikke alt, jeg kan greie meg selv.
John har vært i kontakt med BV i en periode på tre år. Han ble plassert i en egen bolig
utenfor Oslo og gikk på skolen der. Han opplever at barnevernet gjorde en del for han,
men at den oppfølgingen han fikk var utilstrekkelig og ikke riktig for han:
Intervjuer: Hva synes du om barnevernet? Har du noe positivt å si om barnevernet?
John: Ikke så mye.
Intervjuer: Ikke så mye positivt?
John: Nei. Fordi de gjør ikke sitt, ikke sant? Du får oppfølging og sånn, men til en
viss … For eksempel etter fylte 18 år så er det sånn at du kan ha kontrakt med
dem, eller jeg vet noen som hadde kontrakt med dem til de skulle fylle 21, men
med en gang de ble 18 år, da var det liksom at da ga faen i dem og …
Intervjuer: Barnevernet ga faen i dem?
John: Ja, da var dem ikke barnevernsbarn, for å si det sånn, lenger.
Intervjuer: Men da du var såkalt barnevernsbarn gjorde de mye for deg?
John: De gjorde en del, men ikke nok.
Abdi fortalte også om sine erfaringer med BV. Han tok selv kontakt med BV etter at han
kranglet med sin far og ble kastet ut hjemmefra. Han hadde kontakt med BV over en
seksmåneders periode:
Intervjuer: Har du vært i kontakt med barnevernet?
Abdi: Ja. Barnevernet har utnyttet meg skikkelig, for å si det sånn. De er tullinger.
Intervjuer: Hvorfor kom du i kontakt med BV?
Abdi: Fordi jeg kranglet med far og ble kastet ut. Jeg sa til dem at jeg ikke har noe
sted å bo. Dem tok meg til BUS [Barnevernets Ungdomssenter]. Jeg bare kranglet
med faren min og dem tok meg til BUS og arresterte meg en måned …
Intervjuer: Var du der en måned?
Abdi: Ja, på BUS. Jeg sa … til og med min saksbehandleren … hva er jeg her for
liksom? Jeg bare kranglet med faren min, liksom … jeg har ikke andre problemer
liksom … Jeg er ikke narkoman, jeg, jeg har bare familieproblemer.
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Intervjuer: Har du opplevd noe positivt med BV?
Abdi: Nei, barnevernet utnytter folk. De ødelegger barn. Jeg er glad for at jeg ikke
kom i kontakt med dem når jeg var litt yngre tidligere, liksom. Ikke sant, hvis jeg
hadde fått problem med familien da jeg var 16 har det … tror jeg … vært liksom
farlig for meg å bo på barnevernet.
Intervjuer: Kjenner du andre som har hatt kontakt med barnevernet?
Abdi: Ja. Det er mange som jeg kjenner som har bodd hos barnevernet. Noen av
dem er døde. De har aldri sluppet unna. … Barnevernet utnytter barn. De får masse
penger fra myndighetene, som jeg vet. Dem sier dem bruker masse penger på meg,
ikke sant, men de kjøpte meg bare briller. Hvis BV har brukt så mye penger på meg,
så har jeg ikke sett noe av de pengene eller har aldri vært fornøyd med pengene
[tilbudene]. Så da jeg fikk jobb … ikke sant … sa jeg til min saksbehandler at jeg
ikke vil se han igjen. Jeg ba dem å la meg være i fred. Siden har jeg ikke sett dem.
Mohamed fortalte om hvordan han dro hjemmefra på grunn av en uholdbar bosituasjon
hos slektninger, en “mor” og en “far” som viste seg å være hans tante og onkel. Han
opplevde ikke å få hjelp. Barnevernet ønsket å sende ham på ungdomshjem utenfor
Oslo, men det var ikke noe han selv ville. Da fikk han beskjed om å dra tilbake til sine
slektninger ettersom de sa til barnevernet at han kunne bo der, men gutten selv fikk en
helt annen beskjed fra slektningene. Hans erfaringer med barnevernet er derfor preget
av at de hørte mer på slektningene enn på ham, og at de ikke forsto forholdet mellom
ham og familien. Hassan oppfatter det også slik at han ikke har fått tilstrekkelig tilbud
fra barnevernet, men føler seg i stedet avvist av dem.
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Den negative oppfatningen av BV synes å være utbredt blant etnisk minoritetsungdom
som vanker på Eika. Noen av dem kaller saksbehandlere i barnevernet for rasister. Noen
av ungdommene forteller om hvordan de selv tok kontakt med BV, uten at de opplevde å
få tilstrekkelig hjelp. De forteller at det blir mye snakk, men få konkrete tilbud.
Ungdommene opplever at de ikke har blitt hørt, de føler seg ignorert og sier at
barnevernet kun har hørt på familien i de tilfellene der det har vært konflikt mellom
familien og ungdommen. De kjenner seg mistrodd og føler seg presset til å akseptere
løsninger på konflikten som de egentlig ikke vil. Videre føler de seg klientifisert i det at
de ikke får mulighet til å påvirke eller ha innflytelse over beslutninger som er tatt i
forhold til behovene de presenterer. I mange tilfeller opplever ungdommene å bli en
kasteball mellom BV og familien. Ungdommene opplever også møter med BV som
vanskelige. Dette kan gjelde ting som blir sagt og ikke forstått av ungdommene, eller
papirer de har signert uten å bli forklart tydelig hva de skriver under på. De gir uttrykk
for møtetretthet, oppgitthet og fortvilelse.
I noen tilfeller kan opplysninger (i samtaler og journalnotater) gitt av ansatte på US som
har samarbeidet med barneverntjenesten bekrefte det ungdommene forteller og støtte
deres opplevelse av å ikke bli hørt og ikke bli ivaretatt på en tilstrekkelig god måte.
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Noen ansatte ved US opplyser at de opplever at enkelte lokale barnevern kan bruke
mange argumenter for å nekte ungdommene tilbud. Det kan være at barnevernet
avslutter saken fordi ungdommen ikke er interessert i et spesifikt tilbud. Det kan være
at ansatte på US og BV har ulike vurderinger når det gjelder hvor bekymringsfull
ungdommenes situasjon er (om den eventuelt er akutt), til tross for at de har gitt
opplysninger og sendt bekymringsmeldinger. Det kan i noen tilfeller da se ut som om
det lokale barnevernet opererer med en annen problemforståelse enn noen ansatte på
US. Noen ansatte på US har også opplevd barnevernskontor som bruker aldermessige
argumenter, ved at de ikke vil opprette en sak dersom vedkommende er 17 år eller 17 ½
år gammel. Da kan situasjonen bli særlig kritisk ettersom sosialtjenesten som regel ikke
tilbyr hjelp dersom personen ikke er over 18 år. Det å ha kommet til Norge gjennom
familiegjenforening kan også påvirke vurderingen av en enkelt sak, fordi foreldre har
forpliktet seg til økonomisk forsørgelse av sine barn i Norge. Da kan det være vanskelig
å få BV til å hjelpe. Jeg har selv hatt slike erfaringer i mitt samarbeid med enkelte
saksbehandlere i BV i forhold til enkelte etniske minoritetsungdommer.
Videre har noen ansatte på Uteseksjonen opplyst at de har opplevd at noen ungdommer
blir utdefinert fra målgruppen til enkelte barnevernsinstitusjoner. Mye kan tyde på at
det foregår historier eller fortellinger blant noen barnevernsarbeidere eller
sosialarbeidere om enkelte etnisk minoritetsungdommer i Oslo. Dette gjelder særlig
somaliske ungdommer. I noen tilfeller opplever noen US-ansatte også at det kan være
vanskelig å få Barnevernsvakta til å fatte akuttvedtak (for eksempel akuttovernatting),
og at man argumenterer med at situasjonen ikke er akutt fordi ungdommen allerede har
levd i en slik situasjon i flere dager eller uker og derfor kan klare det i noen flere netter.
I miljøet ved Eika er det bare få av ungdommene som har noe positivt å si om
barnevernet, og når de gjør det, er det enkelte saksbehandlere de snakker om. Den
generelle oppfatningen blant dem er at BV ikke har så mye å tilby, i tillegg til at det er
mange negative rykter om barnevernet innad i miljøet. Det er derfor ikke overraskende
at et av de vanligste spørsmålene ansatte ved US får av ungdommene på Eika, er om de
er fra barnevernet eller samarbeider med dem. En viktig del av jobben ansatte på US gjør
på Eika er derfor å forklare på en tydelig måte vår meldeplikt overfor barnevernet og
prøve å forklare at barnevernet kan ha en viktig rolle i å trygge enkelte barn og
ungdoms oppvekst i Norge. Det kan være vanskelig å rettferdiggjøre barnevernets rolle
overfor ungdommer i miljøet ved Eika som selv har vært i kontakt med barnevernet,
eller som har venner som har vært det og som har fortalt dem om eventuelle negative
erfaringer med barnevernet. Jeg har for eksempel erfart flere ganger at når jeg og min
makker prøver å forklare meldeplikten til noen av de mindreårige vi treffer på Eika som
har kontakt med BV og be dem forlate området, gir de oss beskjed om at vi gjerne må
ringe til Barnevernsvakta. Dette fordi mange av dem har et inntrykk/opplevelse av at det
er lite barnevernet kan gjøre hvis vi melder i fra. For noen av dem har det ingen
betydning om vi ringer Barnevernsvakta eller sender melding til lokalt barnevern,
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ettersom det har blitt gjort tidligere uten at det har fått noen konkrete resultater i
etterkant. I de tilfellene der vi som ansatte på US har overholdt meldeplikten uten at det
har fått noen konsekvenser for den enkelte ungdommen, havner vi lett i et dilemma.
Skal vi utføre vår meldeplikt overfor barnevernet og risikere å miste tilliten
ungdommene har til US og anledningen til å komme i posisjon og jobbe videre med
dem?
Mistilliten til barnevernet blant ungdommene på Eika kan være så stor at de i noen
tilfeller søker om US’ bekreftelse på at tilbud de får fra barnevernet er bra nok. En av
dem sa det slik: “Jeg vil ikke bli lurt. Jeg vil bli behandlet sånn som alle andre” (sitat fra et
journalnotat). Som nevnt henvender en del ungdommer på Eika seg til US og ber om at
ansatte blir med dem til møter de har med barnevernet. Hvis ungdommen deretter
opplever å få et konkret og tilstrekkelig tilbud om hjelp fra barnevernet, gir de uttrykk
for at det er på grunn av US’ rolle heller enn å se det som et resultat av et bra samarbeid
mellom US, barnevernet og ungdommen selv. Dette er uheldig fordi det finnes mange
barnevernsarbeidere som bryr seg og er engasjerte, og som ansatte ved US har et godt
samarbeid med i forhold til enkelte ungdommer. Jeg lurer ofte på om den sterke
mistilliten som noen av de marginaliserte ungdommene kan ha til barnevernet, fører til
at noen av dem nekter å ta imot tilbud som er velmenende og tilstrekkelige for dem.
Ansatte på US (i samtaler) opplever også at noen av foreldrene US samarbeider med i
forhold til barnevernet har de samme negative oppfatningene om barnevernet som
ungdommene har. Det kan være at de selv eller noen de kjenner allerede har
samarbeidet med barnevernet over en lengre periode uten å se noen konkrete resultater,
og at de derfor mister tilliten til barnevernet. Andre kan ha forestillinger om
barnevernet som er basert på myter og rykter, noe som viser at de vet lite om
barnevernets arbeid eller rolle i det norske samfunnet, men på grunn av dette vil de ikke
ha noe med barnevernet å gjøre. Noen av ungdommene forteller også om foreldre som
har gitt dem streng advarsel mot barnevernet og hjelpeapparatet for øvrig, og de nekter
ofte å samarbeide med barnevernet. Det er ikke tvil om at disse foreldrene bidrar til å
undergrave barnevernets arbeid i forhold til deres barn og gjør barnevernets arbeid
svært vanskelig. Vi mener at slike problemer i hovedsak handler om stor mistillit til
barneverntjenesten og manglende informasjon og kunnskap om hva som er
barnevernets oppgaver og hva de kan bidra med.
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Det er viktig å forstå noen av årsakene som kan ligge bak det spente forholdet mellom
etnisk minoritetsungdom som vanker på Eika og barnevernet. En slik forståelse vil
kunne bidra til at ungdommene får det hjelpetilbudet de har behov for. Det er også slik
at antallet etnisk minoritetsungdom som kommer i kontakt med barnevernet er økende,
noe som bl.a. kan være et resultat av at antall ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn i
Oslo generelt kan være økende. Vi vil nå se på noen av de strukturelle og institusjonelle
rammene som barnevernet opererer innenfor og som kan bidra til å forklare noen av
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ungdommenes negative erfaringer med barnevernet som vi allerede har vært inne på.
I tillegg skal vi se på noen personlige faktorer som kan påvirke forholdet mellom
barnevernsarbeidere og etnisk minoritetsungdom.
Manglende kapasitet
US har fulgt noen av ungdommene på Eika og deres forhold til barnevernet over en
lengre periode før de havnet i miljøet ved Eika. Etter å ha arbeidet i flere år på US sitter
man med opplevelsen at noen av dem ikke fikk tilstrekkelig tilbud fra barnevernet, og at
det i noen tilfeller har vært et resultat av barnevernets manglende kapasitet i form av
manglende bemanning, stor pågang av klientsaker, sykefravær og stor utskiftning av
ansatte. Dette fører ofte til at saksbehandlerne jobber under stort arbeidspress og har
liten tid eller energi og anledning til å sette seg godt nok inn i enkeltsakene, bli bedre
kjent med ungdommene og behovene de presenterer og foreta grundige undersøkelser
som kan føre til gode tiltak. Resultatet er at sakene til noen av de ungdommene kan bli
liggende over en lengre periode. Jeg og andre US-ansatte (i samtaler) opplever at noen
av saksbehandlerne blir stresset og at de ikke har kjennskap til de forholdene som
ungdommene sliter med. Dette kan føre til at noen av dem forsøker å fraskrive seg
ansvar, og argumenterer med at “Det er mange andre ungdommer som har det verre”, eller
“Han viser ikke motivasjon og vil ikke ta ansvar”. Det hender også at av noen av
saksbehandlerne henvender seg til US for å be om hjelp til disse ungdommene. Noen
ansatte på US opplever dette som forvirrende. Dette kan ses i denne delen av et
journalnotat om Hassan:
“Hva skjer ifht. barnevernet? Er det ikke et vedtak på plassering? Hvorfor ikke
plassering? Er det en spesiell årsak til at de nå kontakter Uteseksjonen fra barnevernet?”
Som ansatt ved US har jeg over årene samarbeidet med velvillige saksbehandlere som
har gitt uttrykk for at ungdommene de jobber med har behov for tett oppfølging,
omsorg og kontakt med voksne personer. Det hender at noen av dem innrømmer at
noen av ungdommene ikke har fått tilstrekkelige tilbud fra dem grunnet manglende
kapasitet.
Opplevelsen av manglende kapasitet hos Barnevernsvakta har noen ganger vært et
sentralt tema i samtaler mellom US-ansatte hva gjelder erfaringer i forsøk på å bistå
ungdommene. Konkret oppleves dette når det ikke er mulig for Barnevernsvakta å rykke
ut når ansatte på US ringer og melder fra om mindreåriges tilstedeværelse ved Eika. Det
er ikke tvil om at manglende kapasitet forhindrer barnevernet og Barnevernsvakta fra å
utøve sine viktige oppgaver i samfunnet.
Skiftende saksbehandlere
Nært forbundet med spørsmålet om manglende kapasitet, er problemet med skiftende
saksbehandlere. Vi så foran at alle ungdommene vi har intervjuet som har vært i kontakt
med barnevernet, har hatt flere saksbehandlere i løpet av kontaktperioden. For
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eksempel har Ali forholdt seg til fire forskjellige saksbehandlere fram til i dag, mens
John hadde seks forskjellige saksbehandlere i løpet av de tre årene han var i kontakt
med barnevernet. Dette har påvirket ungdommenes forhold til barnevernet. Hva synes
ungdommene om dette?
Intervjuer: Hvor mange saksbehandlere har du hatt i barnevernet?
Ali: Fire.
Intervjuer: Du har vært i kontakt med barnevernet i hvor mange år nå?
Ali: Fire. Hvert år så byttet dem [saksbehandlere] (latter).
Intervjuer: Hva synes du om det?
Ali: Jævlig dårlig. Fordi hvert år så må du fortelle om dine saker … og ... hva slags
problemer du har ... og saksbehandlere … de kan ikke skrive alt … i datamaskin.
Intervjuer: Hvor mange saksbehandlere har du hatt i de tre årene?
John: Veldig mange.
Intervjuer: Kan du sette tall på det?
John: Seks stykker.
Intervjuer: Hvordan kan du beskrive ditt forhold til saksbehandlerne?
John: Jeg brukte ikke dem så mye, for å si det sånn. Jeg hadde ikke særlig noe
forhold til dem.
Å forholde seg til mange forskjellige saksbehandlere kan lett undergrave tilliten som trengs
for å komme i posisjon til ungdommene. Men det hender også at ungdommene får nye
saksbehandlere som er svært engasjerte og som vil gjøre noe med deres situasjon fordi de ser
hvor dårlig vedkommende har det eller de undrer seg over at barnevernet ikke har gitt dem
et tiltrekkelig tilbud for lenge siden. Da må saksbehandlerne bruke mye tid på å gjenopprette
kontakten med og tilliten til ungdommene. Når noen av dem har klart å gjenopprette
kontakt med vedkommende, kan det allerede være for seint, fordi noen har mistet tilliten til
barnevernet eller blitt så delaktig i vinningskriminalitet at tilbudene de nå får av barnevernet
ikke kan konkurrere med det. Det er ikke uvanlig at noen saksbehandlere av den grunn
beskriver ungdommene som umotiverte eller uvillige til å ta ansvar.
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Manglende ressurser og krav om effektivisering
For at det kommunale barnevernet skal kunne utføre oppgavene det er lovpålagt, må det ha
tilgang på ressurser. Det er myndighetene som bevilger økonomiske midler og lager lover og
regler som kommunene må forholde seg til, i tillegg til at de kontrollerer at midlene er brukt
på riktig måte. I dag stilles det store krav om større ressursutnyttelse i det offentlige
hjelpeapparatet, og konsekvensene for barnevernkontorene et at de har stramme budsjetter
de må følge. Dermed må de også foreta vanskelige prioriteringer i sitt arbeid.
Det er ikke uvanlig at saksbehandlere på lokale barnevernskontor uttrykker overfor US
at enkelte ungdommer er svært frustrerende å jobbe med. Disse saksbehandlerne deler
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ofte US’ bekymring rundt enkelte av ungdommene som vanker på Eika, og kan støtte
et eventuelt forslag fra US om institusjonell plassering utenfor Oslo. Men for å få
iverksatt slike tiltak trengs det midler som ikke alltid er tilgjengelige. Som påpekt i
Aftenposten (08.04.03) har utgiftene innen barnevernet økt betydelig mellom 1991
og 2000. Årsaken til dette har vært oppgradering av tjenestene og en økende andel
av barn og unge som omfattes av ulike hjelpetiltak, men det er samtidig en
manglende sammenheng mellom barnevernets utgiftsøkning og overføringer de får
fra staten.10 Mye kan også tyde på at betalingsordningen i Oslo kommune, der den
enkelte bydel i sin helhet må finansiere et institusjonsopphold, medfører at noen
bydeler lar være å kjøpe institusjonsplasser utenfor bydelene.11 I ett tilfelle ble et
vedtak om plassering av en gutt på 17 år, som har vært i kontakt med barnevernet i
flere år og som har mange kriminelle saker bak seg, avslått av
bydelsadministrasjonen, sannsynligvis grunnet andre prioriteringer i bydelen. På
denne måten kan de stramme budsjettrammene kommunene må forholde seg til, føre
til et manglende eller kritikkverdig tilbud til og oppfølging av ungdommer.
Det er viktig å påpeke at problemer som manglende kapasitet, skiftende saksbehandlere
eller manglende ressurser er systemiske eller organisatoriske rammer som forhindrer
den enkelte saksbehandler fra å yte tilfredstillende service til brukerne. Slike
organisatoriske rammer for utøvelse av yrkesrollen har den enkelte saksbehandler liten
innflytelse over, men det er klart at dette kan få store konsekvenser for den enkelte
ungdom og hans/hennes forhold til saksbehandleren som må forholde seg til
rammebetingelsene.
Kommunikasjonssvikt
Noen av årsakene som kan føre til utilstrekkelig oppfølging av den enkelte ungdom har
å gjøre med forholdet mellom saksbehandler og klient, eller på kommunikasjonen dem i
mellom. Samtalen eller kommunikasjonen mellom den enkelte saksbehandler og
ungdommen det gjelder, utgjør en viktig del av oppfølgingsprosessen. Måten
saksbehandleren styrer samtalen eller kommunikasjonen på, kan være avgjørende for
hele oppfølgingsprosessen. Det er gjennom samtalen at klient og saksbehandler blir
bedre kjent med hverandre og har mulighet for å utvikle et tillitsforhold som muliggjør
samarbeid. En god dialog mellom partene danner grunnlaget for at saksbehandleren får
tilgang på viktig informasjon som igjen danner grunnlaget for vurderinger og
beslutninger. Denne informasjonen kan handle om problemene som ungdommene og
deres familier har å stri med, ungdommens og familiens behov, samt ressursene de
besitter. Samtalen kan også være belysende for ungdommene i den forstand at de kan få
hjelp til å forstå egen situasjon og hva som kommer til å skje dem.
Det er min erfaring at det kan oppstå mange utfordringer når det gjelder
kommunikasjon mellom saksbehandler, etnisk minoritetsungdom og deres foreldre.
Noen av disse utfordringene kan være knyttet til kulturelle forskjeller, forskjellige
10
Se også Haukelien og Vike (2001): Velferd (kapittel 5) i Brodtkorb, E. m.fl. (red.) (2001) Mellom mennesker og samfunn:
sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene, s. 153–203.
11
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forventninger fra begge parter, ulike verdier og lignende. Vi vil i det følgende se kort
på hva jeg anser som noen av de viktigste problemene når det gjelder kommunikasjon
mellom etnisk minoritetsungdom og enkelte saksbehandlere innen barnevernet.
For det første kan språkproblemene til noen av ungdommene være en utfordring for
mange saksbehandlere. Det er ikke alltid ungdommene får tilbud om tolk, og
språkproblemer kan dermed føre til at noen av ungdommene lar være å formidle viktig
informasjon til saksbehandleren. Informasjonen ungdommene gir i slike tilfeller kan
være svært misvisende og dermed føre til feil vurderinger eller beslutninger fra
saksbehandlerens side. Det hender også at noen av ungdommene, gitt deres prekære
livssituasjon, har store forventninger som kan prege samtalen eller kommunikasjonen.
De trenger hjelp og de trenger den nå! I slike situasjoner kan det bli lett for
vedkommende å hisse seg opp under samtalen dersom konkrete tilbud fra
saksbehandleren ikke foreligger. Mistilliten noen av ungdommene har til barnevernet
kan også prege samtalen. Det er ikke uvanlig at noen av ungdommene er tause og stille
under samtalen. Jeg mener at det er i disse tilfellene viktig at saksbehandleren har den
nødvendige kompetanse som trengs for å styre samtalen på en tilstrekkelig god måte.
Ut fra forklaringer enkelte ungdommer søker fra ansatte på US, lurer man på om de
alltid får veiledning om hvilken hjelp de kan forvente å få av barnevernet og om de blir
forklart innholdet i et eventuelt tilbud de har fått. Som jeg nevnte tidligere, henvender
noen ungdommer seg til ansatte på US angående vedtak de har skrevet under på, men
som de ikke er sikre på hva innebærer. Det er ikke uvanlig at noen ungdommer ikke tar
imot tilbud pga. sviktende informasjon om hva det innebærer. Dette kan ha med bruk
av fagspråk i vedtakene å gjøre, ettersom ungdommene ikke lett forstår dette.
Bruk av faglige eller byråkratiske ord fra saksbehandlerens side er også vanlig under
noen av samtalene, ord som ungdommen kan ha vanskelig for å forstå og som kan gjøre
at de føler seg fremmedgjort i forhold til sin egen situasjon. Konsekvensene kan være at
ungdommene blir stresset og irritert, og i stedet ønsker å forlate møtet. Bruk av slike ord
gjør også at ungdommene blir passive under samtalen. Resultatet av dette kan være at
ungdommene ikke får tilstrekkelig tilbud eller oppfølging, i tillegg til at deres
rettsikkerhet ikke blir ivaretatt.
82

Problemforståelse og holdninger
Måten sosialarbeideren oppfatter eller forstår problemer klienter presenterer på, er
avgjørende for hvilke vurderinger og beslutninger han/hun kan ta i forhold til klientens
behov. Som nevnt opplever noen ansatte ved US noen ganger en forskjell mellom
hvordan de oppfatter ungdommenes behov og barnevernets oppfatning av disse. Det er
for eksempel min erfaring at barnevernet ikke alltid tar i betraktning eller
problematiserer alle marginaliseringsmekanismer ungdommene møter på andre
oppvekstarenaer enn familien. Det vil si at helhetsperspektivet som er viktig i
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arbeidet med marginalisert ungdom med sammensatte behov, kan være manglende
hos barnevernet (se NOU, 2000:12). Jeg opplever at i tillegg til hjelpen ungdommene
kan få i forhold til familien, trenger noen av dem også konkret assistanse for å kunne
mestre utfordringene skolehverdagen kan presentere. De fleste ungdommene USansatte har kontakt med, vil også jobbe, og trenger hjelp til å skaffe seg jobb. Som
jeg skal komme inn på senere, opplever mange ungdommer i dag et stort press fra
forbrukersamfunnet for å skaffe de moderne livsstilsproduktene som er viktige
identitetsskapende gjenstander blant ungdom i dag. For å skaffe disse må de ha en
inntekt. Noen av ungdommene, særlig de som kommer fra konfliktfylte eller
omsorgssviktende familier, trenger også tett kontakt med voksne rollemodeller som
kan tilby dem trygge vennskap, gi dem råd og knytte dem til trygge omgivelser og
sosiale arenaer som kan fremme deres læringsprosess. Noen av ungdommene trenger
i tillegg grundig behandling i forhold til sine krigs- og tapstraumer.
Jeg mener at dersom de sammensatte behovene disse ungdommene har, ikke blir tatt i
betraktning, kan tilbudet de får av barnevernet ikke være tilstrekkelig for å kunne hjelpe
dem å mestre deres livssituasjon. Som påpekt i NOU 2000:12 er viktige oppvekstarenaer
for ungdom i dag preget av utstøtnings- og marginaliseringsprosesser. Det er derfor
viktig at barnevernet setter i verk tiltak som kan hjelpe barnevernsarbeidere til å bli
bedre kjent med hvilke marginaliseringsmekanismer dette gjelder og problematisere
dem i arbeidet med ungdommene. Dersom enkelte barnevernarbeidere lar være å
revurdere sin problemforståelse hva gjelder ungdommene de jobber med, kan dette føre
til at de legger skylden på skuldrene til ungdommene og deres familier.
Det er viktig å påpeke at barnevernsarbeidere er mennesker som har sine egne
holdninger og oppfatninger hva gjelder de etniske minoritetsungdommene de har
kontakt med. Jeg opplever at enkelte barnevernsarbeidere har holdninger som kan være
negative og preget av kategorisering av etniske minoritetsungdommer. Andre US-ansatte
deler samme erfaringer (i samtaler og journalnotater). Jeg mener at slike holdninger
undergraver det viktige arbeidet barnevernet gjør i Norge hva gjelder denne gruppen.
Jeg er av den oppfatning at dette kan være holdninger enkelte barnevernsarbeider har
fått eller får gjennom en ukritisk internalisering av negative og stereotypiske
framstillinger av etniske minoriteter i media, av egne erfaringer med disse ungdommene
eller fra den rådende akademiske diskursen om etniske minoriteter. Som påpekt ovenfor
kan mye tyde på at det foregår mye fortellinger blant enkelte barnevernsarbeidere hva
gjelder ungdommer fra noen etniske grupper. Slike negative holdninger forkludrer en
grundig forståelse av de kritikkverdige materielle forholdene disse ungdommene lever
under. På denne måte bidrar slike negative holdninger til en snever problemforståelse.
Det er min oppfatning at å skaffe seg et helhetsperspektiv kan hjelpe slike arbeidere til å
revurdere sine negative holdninger.
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5.6 Forholdet til sosialtjenesten
I denne delen av rapporten skal vi fokusere på ungdommenes forhold til sosialtjenesten.
Oppgavene sosialtjenesten er ment å foreta seg i Norge er omfattende. Jeg vil begrense
meg til ungdommenes forhold til sosialkontorene og mine og andre US-ansattes
erfaringer med å samarbeide med dem i forhold til ungdommene.
Som barneverntjenesten representerer sosialtjenesten en viktig støttepilar for
velferdsstaten i den forstand at den også er ment å aktualisere velferdsstatens
grunnleggende humanitære verdier. Sosialtjenesten er en byråkratisk personifisering av
storsamfunnets solidaritet med de svake i samfunnet. Det er gjennom sosialtjenesten at
storsamfunnet forsøker å trygge deres levevilkår. Den viktige rollen sosialtjenesten er
ment å spille i denne forbindelsen, er angitt i sosialtjenesteloven (Lov av 13. desember
1991 nr. 81 om sosiale tjenester). Lovens to hovedformål er angitt i §1:
a. Å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte,
å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
b. Å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv
og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
Ifølge §3.1 i loven skal sosialtjenesten bl.a. gjøre seg kjent med levekårene i kommunen
og notere trender som kan skape eller opprettholde sosiale problemer og søke å finne
tiltak som kan forebygge disse problemene. Sosialtjenesten skal legge forholdene til rette
for å utvikle og styrke sosialt fellesskap og solidaritet i nærmiljøet. Sosialtjenesten skal
også sørge for at det blir iverksatt velferds- og aktivitetstiltak for barn og eldre og andre
hjelpetrengende sosiale grupper. De ulike oppgavene som skal bidra til å oppnå de to
hovedmålsetningene av loven er spesifisert i detalj i loven, og omfatter råd og
veiledning, økonomisk stønad, tiltak for rusavhengige, økonomisk rådgiving og
sysselsettingstiltak. I motsetning til Lov om barneverntjenester er det presisert i §4-3 av
sosialtjenesteloven at den som ikke kan dra omsorg for seg selv, har krav på hjelp. Loven
stiller også vilkår og krav til folk som ønsker å dra nytte av disse tjenestene.
Det er tre aspekter ved sosialtjenesten som jeg synes er viktige å påpeke, og som skal
danne grunnlaget for min redegjørelse av møtet eller forhold mellom etniske
minoritetsungdommer på Eika og sosialtjenesten.
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For det første opererer ikke sosialtjenesten i et sosialt vakuum. Den er ment til å
implementere spesifikk sosialpolitikk i forhold til spesifikke individer i samfunnet.
Fordi sosialtjenesten i denne forstand er et sosialpolitisk verktøy, kan vi si at den
fungerer som en kanal der konsekvensene av økonomiske, sosiale og politiske
forandringer er direkte overført til svake grupper i samfunnet. Som jeg påpekte i kapittel
1, har noen av disse forandringene ført til omorganisering av velferdsinstitusjoner og
nedskjæringer i offentlige utgifter. Dette har ført til strengere regulering av
marginaliserte gruppers tilgang til velferdsgoder og større arbeidspress for ansatte.
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For det andre er det viktig å påpeke at denne kanalen er byråkratisk av natur. Jeg mener
at sosialtjenesten er en gigantisk byråkratisk labyrint. Med andre ord yter sosialtjenesten
tjenester til sine brukere innenfor en organisatorisk og institusjonell ramme som, mer
enn barneverntjenesten, karakteriseres av vesentlige byråkratiske trekk. Fordi
sosialtjenesten er rettet mot spesifikke mennesker, må disse defineres, klassifiseres og
skilles ut. Det skal sørges for at brukerne er de de sier de er og at de er kvalifiserte for
disse lovpålagte tjenestene. Sosialtjenesten må forholde seg til regler, retningslinjer osv.
når tjenestene ytes. Det stilles stadig strengere krav og forutsetninger til søkere pga.
krav om effektivisering og “aktivisering” (f.eks. arbeidsplikt for sosialhjelp). Som
Graham (1999) har påpekt, er elementer som klassifisering, kontroll, å åpne seg som et
individ i byråkratiske sammenhenger for å kunne oppfylle krav for informasjon, samt
evaluering av individets evner og dyktighet i tillegg til byråkratiske systemer av
registrering, kontroll og mistenkeliggjøring integrerte deler av sosialtjenesten som
byråkrati. Det er på denne måten sosialtjenestene som byråkratiske enheter kan sies å
være finsorteringsmekanismer som legger vekt på individets berettigelse for
velferdsgoder. Det er ikke vanskelig å se at denne sorteringsprosessen innebærer mye
papirarbeid, kan føre til diskvalifikasjoner og kan oppfattes av folk som har en
fragmentert og stressende eksistens som vanskelig å navigere.
Byråkratiske trekk ved sosialtjenesten (og hjelpeapparatet for øvrig) gjør også at de
ansatte, som representerer staten, innehar en autoritets- og maktposisjon i forhold til
søkere. Denne makten kan utøves bevisst eller ubevisst og kan skape en
avmaktssituasjon for svake grupper i deres møte med hjelpeapparatet.
For det tredje er det viktig ikke å glemme at som i barneverntjenesten har
sosialarbeidere som arbeider i sosialtjenesten sine egne holdninger og oppfatninger i
tillegg til sin faglige kompetanse. Holdningsdanningsprosessen kan være lik den vi
påpekte ovenfor. Som Graham (1999) har påpekt, har derfor sosialtjenesten som
byråkrati en sterk emosjonell dimensjon som rakner i byråkratiske sammenhenger.
Tre av de ungdommene vi intervjuet, Abdi, Ahmed og Mohamed, har kontakt med
sosialtjenesten. De får økonomisk støtte til livsopphold, og Mohamed og Abdi får også
støtte til leie av bolig. John får ikke støtte av sosialtjenesten og har valgt det selv, og Ali
er fortsatt barnevernets ansvar. John, som har valgt å ikke ha kontakt med
sosialtjenesten, forteller om sine venner som blir helt fiksert på den dagen det kommer
penger fra sosialkontoret, og det er en avhengighet han ikke ønsker å være en del av.
Også Hassan har kontakt med sosialtjenesten, men hans kontakt er mer sporadisk. Det
kan gå flere måneder uten at Hassan tar kontakt med den.
Abdi opplever kontakten med sosialtjenesten som bedre enn med barnevernstjenesten.
Mohamed opplever ikke kontakten og hjelpen han får som god. Han skulle ønske han
hadde jobb slik at han ikke hadde behov for å ha kontakt med dem. Ahmed er
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ambivalent hva gjelder kontakten med sosialtjenesten. Ingen av de guttene vi
intervjuet gikk nærmere inn på hva som oppleves negativt og hva som kunne vært
gjort bedre i kontakten med sosialkontoret. Hassan kritiserer sosialtjenesten hver
gang vi treffer ham på Eika eller når han kommer innom US. Selv om ungdommene vi
intervjuet ikke gikk nærmere inn på sin kontakt med sosialtjenesten, peker deres svar på
en trend jeg – ut fra mine erfaringer og lesing av journalnotater – mener kjennetegner
forholdet mellom mange etniske minoritetsungdommer på Eika og sosialtjenesten.
Som de fem ungdommene vi intervjuet, har mange ungdommer på Eika kontakt med
sosialtjenesten. Noen av disse ungdommene henvender seg til oss når de skal søke om
økonomisk støtte eller om bolig eller for å finne ut hvilket sosialkontor de hører til eller
hvis de opplever vanskeligheter i forhold til enkelte saksbehandlere. US samarbeider
med flere sosialkontorer i forhold til disse ungdommene. Vi ser også at noen av dem,
som John, bevisst har valgt ikke å ha kontakt med sosialkontoret. Noen av
ungdommene opplever sosialtjenesten på en positiv måte, mens andre har negative
oppfatninger av den. Generelt sett, kan det synes som om de etniske
minoritetsungdommene på Eika har en mer positiv oppfatning av sosialtjenesten enn av
barneverntjenesten. Dette kan henge sammen med det faktum at sosialtjenesteloven i
motsetning til barnevernsloven er en rettighetslov som gir krav på hjelp.
Forholdet mellom etniske minoritetsungdommer på Eika og sosialtjenesten er
karakterisert av visse trekk. Disse trekkene kan være avgjørende for om de oppfatter
sosialtjenesten positivt eller negativt.
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For det første har noen av de ungdommene manglende kunnskap om hvordan
hjelpeapparatet fungerer, om spillereglene og om sine rettigheter. Det er ikke alltid de får
informasjon om disse på sosialkontoret. Det hender at mange av dem ikke får den støtten
de har krav på fordi de ikke har holdt avtaler på sosialkontoret eller ikke har søkt om
støtte i rett tid, eller har klart å skaffe den nødvendige dokumentasjon som kreves fra
sosialkontoret. Jeg og andre ansatte på US har gjort utallige avtaler med sosialkontorer på
vegne av noen av ungdommene, uten at de har holdt avtalene. Som vi har vært inne på,
medfører ungdommenes boligsituasjon og fragmenterte tilværelse til at de ofte glemmer
avtaler eller finner det vanskelig å navigere sosialtjenesten. Språk- og
kommunikasjonsproblemer som vi har vært inne på i forhold til barnevernet, og
konsekvensene av disse, er aktuelle her. På grunn av dette kan det hende at det går flere
måneder uten at noen av dem søker eller får støtte. Noen av ungdommene forteller om
hvordan de har tatt kontakt med sosialkontoret og fått beskjed om at sosialkontoret skal
kontakte dem senere uten at de gjør dette. Dette kan handle om misforståelser eller stort
arbeidspress. Mange forteller om fraværende saksbehandlere eller saksbehandlere som de
ikke synes bryr seg. Som nevnt har mange etniske minoritetsungdommer på Eika droppet
ut av skolen. Mange kan derfor finne det vanskelig å skaffe den informasjonen eller
dokumentasjonen som trengs på sosialkontoret for å kunne få støtte. På grunn av stort

Eikaguttene – Kapittel 5: Ungdommenes livssituasjon

Eika-guttene-rapport710456.pmd

86

11/14/2005, 8:46 AM

arbeidspress eller arbeidsmengde er det ikke alltid at saksbehandlerne har nok tid til å
veilede ungdommene. Følelsen av at de ikke kan mestre utfordringene som er involvert
i å søke om hjelp kan føre til at noen ikke tar kontakt med sosialtjenesten i det hele
tatt. Den byråkratiske nakenhet som kreves for å kunne få hjelp kan også oppleves av
noen av ungdommene som stigmatiserende eller krenkende. Det er disse ungdommene
som ofte har negative oppfatninger av sosialtjenesten, og denne negative oppfatningen
kan føre til et spent forhold til saksbehandlere. I ett tilfelle måtte Hassan fjernes av
politiet fra sosialkontoret fordi han oppførte seg voldelig og truende overfor en ansatt.
Det mange ungdommer på Eika oppfatter som mest frustrerende, er kontakten med
sosialkontoret i forhold til bolig. Som vi nevnte tidligere, har kommunen ikke nok
boliger til å kunne hjelpe alle ungdommer som er boligløse. De fleste sosialsentrene har
sluttet å betale for overnatting for unge på rusfrie overnattingssteder, samtidig som det
er en bred enighet om at hospits ikke er et forsonlig tilbud til ungdommer som ikke har
utviklet rusavhengighet (se Dagbladet 28.09.03). Gitt denne situasjonen, blir de fleste
ungdommer som henvender seg til sosialtjenesten angående bolig henvist videre til det
private markedet. Mange etniske minoritetsungdommer kommer til US for å ringe på
ledige hybler avertert i Aftenposten Aften. Av og til blir ansatte fra US med
ungdommene på visning. Det største problemet her er at kontrakten private utleiere vil
ha med disse ungdommene ikke alltid er godkjent av sosialkontoret. Mange etniske
minoritetsungdommer har fortalt at de har levert slike kontrakter som ikke ble godkjent
av sosialkontoret. Dette fordi ansatte ved sosialkontoret også må forholde seg til regler
hva gjelder slike kontrakter. Ungdommene opplever dette som svært frustrende, og
utvikler ofte negative oppfatninger om sosialtjenesten.
Andre etniske minoritetsungdommer på Eika har positive oppfatninger om
sosialtjenesten. Noen av dem skryter av sine saksbehandlere. Abdi fortalte f.eks. at han
har veldig god kontakt med sin saksbehandler. Jeg og andre ansatte på US opplever at
det er mange saksbehandlere som er svært opptatt av livssituasjonen til ungdommene de
jobber med. Det hender at noen av saksbehandlerne ansatte på US samarbeider med i
forhold til enkelte ungdommer, ringer US for å informere om at ungdommen ikke har
søkt om støtte de har krav på. Har de sett dem i det siste? Kan de formidle en viktig
beskjed til dem? Noen av saksbehandlerne kontakter også ansatte på US for å få hjelp til
å få ungdommene til å åpne seg om sin livssituasjon. Noen saksbehandlere tar også
initiativet til å rekruttere og aktivt involvere andre instanser de synes kan være til hjelp
for ungdommene og følge opp arbeidet instansene gjør i forhold til dem. Disse
saksbehandlerne tar seg også god tid til å forklare ungdommene deres rettigheter og
plikter og stille krav som ungdommene ikke oppfatter som kontrollerende eller
beordring. Noen av dem besøker ungdommene enten hjemme eller på institusjon.
Det er viktig å påpeke at som blant barnevernsarbeidere, har jeg og andre US-ansatte (ut
fra samtaler og journalnotater) på US også vært vitne til en snever problemforståelse
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og negative holdninger blant enkelte sosialarbeidere i sosialtjenesten hva gjelder
etniske minoritetsungdommer. Det er ikke uvanlig at enkelte saksbehandlere
oppfatter arbeidet med ungdommer fra noen etniske minoritetsgrupper som
vanskelig. Dette gjelder særlig somaliske ungdommer. De er ofte kategorisert som en
gruppe som er vanskelig å jobbe med. De ulike problemene de sliter med blir
oppfattet av enkelte saksbehandlere som problemer som springer ut av
kulturkonflikter eller deres kultur. Dette fører til et skifte i fokus fra individet som et
unikt individ som har sine særegne behov, til hans/hennes tilhørighet i en etnisk
gruppe. Fokus er skiftet fra individets materielle eller eksistensielle forhold til hans/
hennes etniske tilhørighet. Problemer hun/han sliter med blir tilskrevet hans/hennes
kultur. I slike tilfeller blir troverdigheten til ungdommene hva gjelder problemer de
presenterer, for eksempel i forhold til familien, til en vesentlig grad svekket. Det
hender også at slike saksbehandlere stiller strengere krav til disse ungdommene eller
lar være å tilby dem hjelpen de trenger og har krav på fordi dette vil sende feil
signaler til ungdomsmiljøer med samme etnisk bakgrunn. Følgende journalnotat er
skrevet av en ansatt på US som fulgte en somalisk gutt, som var i ferd med å bli
kastet ut hjemmefra pga. en stor familiekonflikt, til sosialkontoret.
“Jeg opplevde det slik at saksbehandleren var ganske stresset. Samtalen gikk veldig fort,
og jeg fikk ikke sagt så mye. Jeg valgte også å ikke gå inn på en nærmere diskusjon, da
jeg merket at jeg ble provosert over et par uttalelser som jeg tolket slik: sosialkontoret
må være forsiktig med hva de tilbyr klienten, slik at de ikke får stor pågang fra andre
somaliske ungdommer som ønsker egen bolig – og at vi engasjerer oss i saken fordi vi
synes synd på gutten (av mindre profesjonelle årsaker?)”
I dette tilfellet var saksbehandleren ikke så interessert i å vite hvorfor klienten trengte
bolig, og fokuserte i stedet på klienten som en somalier. Dette forkludrer en grundig
problemforståelse. Det hender også at noen etniske minoritetsungdommer blir
mistenkeliggjort ut fra spørsmål de får av enkelte saksbehandlere. Det kan være
spørsmål om hvordan de har skaffet seg jakka eller buksene de har på seg, hvordan de
klarer å overleve uten penger osv. I slike tilfeller kan ungdommene bli tause og virke
stresset. Slike spørsmål kan være en artikulasjon av de stereotypiske representasjoner av
etniske minoritetsungdommer i mediene og den rådende akademiske diskurs.
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Det er vanskelig å si hvorvidt slike negative og kategoriserende holdninger, og den diskurs
de kan være bygget på, er et institusjonalisert kjennetegn ved organisasjonskulturen og praksisen til enkelte sosialsentre. Jeg vet heller ikke hvorvidt enkelte ansatte er sosialisert
til å internalisere dette og er lojale i forhold til det. Men mye kan tyde på at når det gjelder
noen etniske minoritetsungdommer, kan hjelpen de får være tilfeldig. Det hender at det
som ser ut til å være avgjørende for om de får hjelp eller ikke, er hvilket sosialkontor de
hører til og hvilken saksbehandler de får. Mens dette er noe ansatte ved US også ser hos
noen etniske norske brukere, synes trenden å være verre hva gjelder etniske
minoritetsungdommer. De kan ha krav på hjelp, men andre mekanismer eller prosesser
kan være avgjørende for om de får hjelpen de trenger for å mestre sin prekære tilværelse.
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De nevnte sosialpolitiske, organisatoriske og menneskelige momentene tyder på at
det finnes marginaliseringsmekanismer innenfor sosialtjenesten som kan forsterke
marginalisering av svake grupper i samfunnet. Det er viktig at disse mekanismene
forebygges for å trygge tilgangen til hjelpen disse trenger for å kunne mestre sin
livssituasjon.

5.7 Erfaringer med politiet
Alle de fem guttene vi intervjuet, i tillegg til Hassan, har vært i kontakt med politiet.
Guttene forteller at de har blitt stoppet og ransaket av politiet, og for de fleste har det
skjedd ved Eika-området. De blir ransaket ut fra mistanke om salg av hasj, eller de blir
stoppet og sjekket på grunn av mistanke om andre lovbrudd (for eksempel ran).
Guttene har også det til felles at de har blitt tatt med i arresten og har måttet sitte på
glattcelle i kortere eller lengre perioder, i tillegg til at to av dem har vært i varetekt mer
enn to ganger. Kun én av guttene har sonet dom i fengsel, mens fem tidligere har fått bot
av politiet. Dette er med andre ord ungdommer som har hatt mye kontakt og dermed
gjort seg egne erfaringer med politiet. Vi vil i det følgende se nærmere på innholdet i
denne kontakten og de erfaringene ungdommene har gjort seg. Vi var hovedsakelig
interessert i å vite hvilke oppfatninger ungdommene har av politiet, men stilte også
noen spørsmål i forhold til deres erfaringer med det øvrige rettsapparatet. Når det gjaldt
politiet, stilte vi ungdommene tre hovedspørsmål: hva de synes om politiet, om de synes
politiet behandler etnisk minoritetsungdom annerledes enn etnisk norske, og om de
synes politiet har en viktig rolle i samfunnet.
Ungdommene svarte entydig ja på spørsmålet om hvorvidt de synes politiet gjør en
viktig jobb, og de la særlig vekt på at politiet har en viktig konfliktdempende rolle i
samfunnet. Uten politiets tilstedeværelse tror ungdommene det ville vært fullstendig
kaos i samfunnet, der alle ville ha begått lovbrudd. John formulerte det slik: “Uten
politiet så har ikke verden eksistert som det gjør (…) i dag”. Ali la også vekt på dette: “Det
er viktig at politiet finnes ellers kan folk drepe hverandre”. Ali og John har til tider vært de
som har vært mest aktive i salg av hasj ved Eika, og begge har mange saker i
rettssystemet bak seg, samtidig som begge er av den oppfatning at det er bra at politiet
er til stede på Eika. De ønsker at politiet er til stede for å forhindre bråk og slåssing, og
fordi det har vært tilfeller der folk har injisert heroin i området. John mener også at
noen ungdommer på Eika trenger skikkelig oppfølging fra bl.a. politiet. Det er derfor
ikke tvil om at ungdommene synes at politiet har en viktig rolle i det norske samfunnet.
Ungdommene gir også uttrykk for at de mener at enkelte politifolk er bra og snille.
Når det gjelder ungdommenes egne erfaringer med politiet, er de stort sett negative. Jeg
gjengir nedenfor samtalen med en av guttene i forhold til dette:
Intervjuer: Hva synes du om politiet?
Abdi: Dem misbruker oss skikkelig. Vi får ser hvem som vinner. Det er en kamp.
Intervjuer: En krig?
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Abdi: Ja, en krig. Forbryteren skal gå fri.
Intervjuer: Synes du at politiet har en viktig rolle i samfunnet?
Abdi: Dem har det, men ikke på alle måter. Noen ganger jeg blir ikke stoppet i Eika
… noen ganger jeg blir stoppet midt i byen og blir dyttet her og der … og jeg sier
til dem, la meg bare stå og prate. Det er det som skjer, liksom, men jeg vet ikke. Det
er jo de som eier landet sitt, stor sett.
Når det gjelder politiets aksjoner på Eika, opplever ungdommene politiet som rasistiske
og diskriminerende ettersom de har en opplevelse av at det kun er de med synlig etnisk
minoritetsbakgrunn som blir stoppet, mens de eldre etniske norske som også selger hasj
ikke blir stoppet. Mohammed beskrev det slik: “Noen ganger så kommer politiet bare til
meg uten grunn. De sjekker ikke de norske”. Også John sa at de fleste som blir stoppet og
ransaket ved Eika-området er etnisk minoritetsungdom. Dette ser ut til å påvirke
hvordan de etniske minoritetsungdommene og de eldre norske som oppholder seg i
miljøet ved Eika reagerer når politiet kommer til miljøet. Mens de etniske
minoritetsungdommene forsvinner fort, fortsetter de eldre norske å sitte der og snakker
gjerne med politiet og roper navnet til noen. Forholdet mellom dem og politiet er mer
avslappet. Samtidig så vi tidligere at det var de eldre norske i miljøet som ble betegnet
som storselgere av hasj.
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Noen av guttene beskriver opplevelser av overgrep ved å bli kjørt til arresten uten grunn
og ved den lange tiden de har måttet sitte på glattcelle. Jeg gjengir her samtaler med
Mohamed og Ahmed i forbindelse med dette:
Intervjuer: Har du blitt kjørt til arresten før?
Mohamed: Flere ganger.
Intervjuer: Kan du beskrive hvordan politiet behandlet deg da du ble kjørt til
arresten?
Mohamed: De tok meg på Akerselva og kjørte meg dit.
Intervjuer: Fant de noe på deg?
Mohamed: Ingenting.
Intervjuer: Hvordan behandlet de deg?
Mohamed: Jeg var inne fire dager … på glattcelle før de sa du er mistenkt. Jeg var
redd, ikke sant? Jeg husket ikke hva jeg har gjort, også sa de du er mistenkt … du
har ranet. Etter fire dager, sa de til meg det var ikke deg.
Intervjuer: Da du var der i fire dager fikk du lov til å snakke med noen?
Barnevernet, advokat?
Mohamed: Ingen. Jeg var bare der. De sa til meg etter fire dager at du har ikke
gjort noe.
Intervjuer: Hva sa du til dem da?
Mohamed: Ingenting. Jeg bare går hjem.
Intervjuer: Synes du det var bra?
Mohamed: Nei, jeg synes ikke det.
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Blant ungdommene er Ahmed den som sterkest ga uttrykk for sine negative
oppfatninger av politiet. Han fortalte hvordan han satt på bussholdeplassen på Schous
plass med noen kamerater og ventet på kjæresten til en av guttene, og Ahmed forteller
videre:
Ahmed: Og så kom politiet plutselig og sier vi har masse hasj og sånn og sånn. De
tok oss med. Vi satt 21 timer i arresten for ingenting. Vi ble løslatt og politiet
sendte brev og ber om unnskyldning.
Intervjuer: Hva synes du om politiet?
Ahmed: Rasister, for faen.
Intervjuer: Synes du det?
Ahmed: Ja.
Intervjuer: Hvorfor sier du at de er rasister?
Ahmed: Fordi de puttet meg i cella for ingenting. De fant ikke noe dritt på meg. Jeg
sittet 21 timer i cella. De behandler ikke folk som bra.
Intervjuer: Hvorfor oppholdt du deg på Schous plass?
Ahmed: Noen av mine kamerater bodde der.
Ahmed gjenkalte også hvordan et annet møte med politiet førte til at han fikk bot. Han
kom til en afrikansk fest for å hente sine klær fra en venn:
Ahmed: Og så plutselig kom 15 politi der inne … kastet alle ut. Også jeg sa jeg
skulle hente tingene mine inne. De vil ikke … de vil ikke … nei … de tok på meg.
Jeg begynte å skrike sånn. De tok meg i bilen, kastet meg i glattcella. De vil ikke
slippe meg før jeg får bot. Jeg vil ikke. Jeg sa hvorfor skal jeg få bot fordi jeg skulle
hente tingene mine? Jeg fikk bot for det. Jeg kastet det.
Intervjuer: Hva sto det i brevet da du fikk bot?
Ahmed: Det står at jeg vil ikke høre på politiet. Jeg kastet det. De er bare dritt.
Som påpekt ovenfor synes ungdommene at politiet har en viktig rolle i samfunnet, men
ville de ha gått til politiet hvis de selv var blitt utsatt for noe kriminelt? Tre av
ungdommene svarte nei, og to mener at det er avhengig av hva det handler om. Jeg
gjengir to svar som beskriver dette:
Intervjuer: Hvis noen skulle banke deg opp eller rane deg, ville du gå til politiet?
John: Nei.
Intervjuer: Hvorfor ikke?
John: Jeg tror ikke på systemet. Måten systemet fungerer på … det er ikke noe å tro på.
Intervjuer: Vil du anmelde det til politiet hvis noen har gjort noe ulovlig mot deg?
Ahmed: Ja, selvfølgelig. Kanskje, kanskje ikke. Jeg vet ikke. Det vil si hvilket
problem jeg har, ikke sant?
I tillegg fortalte Ali at for ham er politiet sistevalg hvis han havner i bråk.
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Det er viktig å påpeke at selv om noen av ungdommene sier de vil gå til politiet hvis
noen skulle utsette dem for noe alvorlig, er det vanskelig å si hvor alvorlig dette må
være for at de faktisk gjør det. Selv om politiet er siste valget for Ali hvis han havner i
bråk, viser et journalnotat på ham at han nektet å ta imot US’ tilbud om å bli med ham
og politianmelde saken da han ble knivstukket i låret av en gjeng på Eika og hadde vært
på Legevakten og blitt sydd. Han argumenterte for at det ikke hadde noe hensikt og at
politiet ikke kommer til å gjøre noe. Et annet journalnotat viser også at US måtte bruke
mye tid for å overtale Mohamed til å gå til politiet da han ble banket opp på Eika og ble
kuttet på kinnet. Begge disse eksemplene tyder på at ungdommene som vanker på Eika
kan bli utsatt for vold, men la være å anmelde det fordi de har en manglende tillit til
politiet.
To av guttene har sittet i varetekt mistenkt for ulike lovbrudd, bl.a. ran, men bare én av
guttene har sonet dom i fengsel. Guttene fortalte om hvordan de har utvidet
bekjentskapskretsen tilknyttet et kriminelt miljø, og hevdet at de under soning har fått
tilbud både om narkotika og om å være med på ulike illegale oppdrag. På spørsmålet om
han har hatt negative erfaringer hva gjelder fengsel, svarte John nei: “Du får en del fra å
sone … for å si det sånn. Du bare kommer i kontakt med mange folk.” Vi spurte også John
og Ali om deres møte med retten, og John sier at det for han har begynt å bli en vane,
mens Ali opplevde møtet som bare “prat” mens han selv tenkte på andre ting.
Det er flere momenter i guttenes møte med politiet som er verdt å kommentere. Det er
klart at guttene anerkjenner politiets viktige rolle i samfunnet. Det er ikke tvil om at
guttene vet at det de driver med på Eika er noe som samfunnet forøvrig ser på som
kriminelt. Dette innebærer at de vet at politiet kommer til å fokusere på dem. Denne
samtalen med John peker på dette:
Intervjuer: Hva synes du om politiet?
John: De er noe dritt (ler).
Intervjuer: På hvilke måter?
John: På alle måter.
Intervjuer: Men hvis man driver med kriminalitet, så må man forvente at politiet
skal være etter deg, ikke sant?
John: Det stemmer.
92

Ungdommene er imidlertid kritiske til måten politiet utøver sitt arbeid på. Mange
ungdommer på Eika forteller historier som handler om trakassering og overgrep fra
politiets side, og det er ikke uvanlig at noen kommer til US rett etter at de har blitt
løslatt fra arresten. Historiene enkelte av dem forteller kan til tider være
oppsiktsvekkende. Noen forteller for eksempel at de selv ble satt i arresten i flere timer
eller dager da de skulle anmelde vold eller andre forhold mot seg selv, eller hvordan
politiet har prøvd å tvinge dem for å innrømme kriminelle handlinger de ikke har
begått. I ett tilfelle var jeg og en kollega på US til stede i et politiavhør av en gutt fra
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Eika-miljøet. Vi reagerte sterkt på politimannens forsøk på å “tvinge” gutten til å
innrømme et forhold han sa han ikke var involvert i. Gutten ble frikjent da saken var
oppe i retten. Som Ahmed har flere ungdommer også fortalt om hvordan deres møte
med politiet har resultert i bot, ikke fordi de har gjort noe kriminelt, men fordi politiet
hevdet at de ikke har hørt på dem. Mange ungdommer på Eika forteller at de har fått
bøter av politiet som de ikke har klart å betale. Noen har fått så mange bøter at de er
predisponert til å drive kriminalitet for å betale dem. Mange mener derfor at møtet med
politiet kan være kriminaliserende. Andre forteller om å bli brakt inn og anklaget for
besittelse av hasj eller fordi politiet sier de har sett dem mens de kastet hasjen, noe som
noen av ungdommene hevder er falsk anklage.
Oppsummerende kan man si at historier noen av ungdommene på Eika forteller
samsvarer med observasjoner gjort av Raja (2001) i hans undersøkelse av forholdet
mellom politiet og minoriteter med tanke på rasismeproblematikken:
“Behandlingen minoriteter utsettes for av politiet kan ikke sies å stå i forhold til kravene
politiloven og politiinstruksen setter. Politiets behandling kan heller ikke sies å være i
overensstemmelse med politiets serviceerklæring.” (s. 47)
Raja påpekte også hvordan etniske minoriteter oftere blir kontrollert, stoppet og sjekket
sammenlignet med etnisk norske, noe som innebærer at stopp- og sjekkmetoden er
selektiv. Jeg er enig i hans synspunkt om at dette bidrar til å svekke de etniske
minoritetenes rettssikkerhet. Raja pekte også på mistilliten etniske minoriteter har til
politiet, og det ser ut som ungdommene vi har intervjuet, og det andre etniske
minoritetsungdommer som oppholder seg i Eika-miljøet forteller, kan bekrefte dette.
Mens jeg er enig med Rajas konklusjoner ovenfor, er jeg imidlertid skeptisk til
påstanden om at politiets fokusering på etniske minoriteter alltid er diskriminerende.
Dette gjelder særlig ungdommer som oppholder seg i miljøer som Eika. Både John og
Ali, som har vært noen av de meste aktive på Eika hva gjelder kriminalitet, sa flere
ganger i løpet av intervjuet at politiet kjenner dem. De blir stoppet hver gang politiet ser
dem. Mange ungdommer som vanker på Eika forteller om hvordan de blir stoppet av
politiet i byen og ransaket. Jeg mener at når politiet retter fokus mot etniske
minoritetsungdommer som vanker på Eika, er ikke det i seg selv diskriminerende. Dette
er ungdommer som oppholder seg i et miljø som er kjent for å være belastet i forhold til
salg og bruk av narkotika, og et område hvor det har vært mye ran og andre lovbrudd.
Politiets fokusering på en del etnisk minoritetsungdom (særlig de som oppholder seg i
såkalt destruktive miljøer) kan nettopp være et resultat av at de involverer seg i
spesifikke kriminelle handlinger. Når det gjelder Eika, har dette å gjøre med salg av
narkotika, og ran – kriminelle handlinger som jeg mener springer ut av deres prekære
livssituasjon. Etnisk minoritetsungdoms representasjon i kriminalstatistikken er ikke
bare grunnet politiets selektive fokusering, men også fordi noen av ungdommene faktisk
involverer seg i kriminelle handlinger. Reiner (1992) forklarer dette på følgende måte:
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“The young ’street’ population has always been the prime focus of police order
maintenance and law enforcement work. The processes of racial disadvantage in
housing, employment, and education lead young blacks to be disproportionately
involved in the street culture. They may also become involved in specific kinds of street
crime. At the same time, the relative powerlessness of ethnic minorities and lowerworking-class youth mean that the police may be less constrained and inhibited in
dealing with them (…). For all these reasons, the economically marginal ethnic
minorities, and especially their youth, are prone to become ’police property’ (Lee 1981).
These structural aspects are the hard core of police conflict with the underclass who
constitute their main clientele.” (s. 169–170)

Jeg er enig med Raja (2001) om at det er behov for radikale endringer i politiets
holdninger hva gjelder deres møte med etniske minoriteter. Samtidig er det viktig å
påpeke at dette alene ikke kan bidra til å redusere etnisk minoritetsungdoms økende
representasjon i kriminalstatistikken eller dempe spenningene mellom dem og politiet,
med mindre noe radikalt blir gjort med deres elendige livssituasjon. Ellers vil det
fortsette å være “en kamp”, som Abdi sier. Denne kampen kan resultere i at
rettsikkerheten til etniske minoriteter blir svekket ytterligere. Dette har viktige
implikasjoner for de humanistiske og demokratiske prinsipper som det norske
samfunnet er bygget på. En del ungdommer på Eika, som Hassan, kan tenke seg “å sette
fyr på politihuset i sentrum” eller “gjøre noe som politiet aldri kommer til å glemme”.
Noen kan også være fiendtlig innstilt overfor politiet i miljøet. Jeg mener at alt dette
peker i retning av en uheldig utvikling hva gjelder forholdet mellom politiet og
ungdommene. Følelsen av maktesløshet og av å være ofre for overgrep i møte med
politiet, kan også føre til eksplosjoner eller raseopptøyer fra ungdommenes side.

5.8 Ungdommenes sosiale nettverk
De relasjoner marginaliserte ungdommer har til signifikante personer eller sosiale
institusjoner, og hva slags ressurser de drar nytte av hva gjelder disse relasjonene, er
avgjørende for om de senere utvikler risikoatferd. Å være marginalisert i forhold til
skolen, boligmarkedet eller jobbmarkedet betyr ikke nødvendigvis utvikling av
risikoatferd, selv om det er klart at slike ungdommer er mer utsatte.
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For ungdom er det viktig å ha gode relasjoner til folk de kan stole på. Opplevelsen av
tilhørighet og å bli inkludert er tilsvarende viktig. Det kan være relasjoner til familien,
venner, kjæreste eller jevnaldrende. Dette er uformelle relasjoner. Ungdommer kan få
både sosial, emosjonell og materiell støtte fra disse relasjonene. Er ungdommen isolert
eller mangler mulighet til å dra nytte av disse relasjonene, kan dette ha store
konsekvenser for vedkommende. Det er viktig å påpeke at noen av relasjonene også kan
være ødeleggende. Ungdommer kan også sette stor pris på signifikante relasjoner til
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formelle institusjoner som yter spesifikke tjenester de trenger. Til sammen utgjør og
avgjør de signifikante relasjonene den støtten eller sosiale kapitalen som ungdommene
benytter for å mestre utfordringene de møter i sin hverdag. I tilfellene der de uformelle
relasjonene er betydelig svekket, vil det være de formelle relasjonene eller institusjonene
som besitter ressursene som ungdommer trenger mest for å kunne lykkes i overgangen
til et trygt voksent liv. Vi har tidligere sett på forholdet mellom ungdommene og disse
institusjonene, og vi vil derfor videre fokusere på ungdommenes uformelle relasjoner.
For å undersøke hvilke sosiale nettverk ungdommene vi intervjuet har, spurte vi dem
om deres familiebakgrunn, deres forhold til familien og om de kunne nevne personer
som de kan henvende seg til hvis de trenger hjelp eller havner i noe de oppfatter som en
vanskelig situasjon, gitt deres nåværende situasjon. Vi fokuserte på støtten de tror de
kan høste fra disse relasjonene og hva disse personene driver med. De to
hovedrelasjonene ungdommene nevnte var familien og venner. To av ungdommene
nevnte også US i forbindelse med problemer med hjelpeapparatet, samt at en nevnte
saksbehandleren på sosialkontoret hva gjelder signifikante formelle relasjoner.
Alle ungdommene bortsett fra Mohamed har fortsatt varierende kontakt med familien.
Han sa det slik: “Jeg har ingen familie. Jeg prater ikke med dem og de driter i meg.” På
spørsmål om hvem han skal gå til hvis noe skulle skje han, svarte han: “Jeg har ingen.”
Det er derfor ikke overraskende at Mohamed noen ganger kan være veldig
kontaktsøkende på US.
John har kun sporadisk kontakt med mor og far. Han synes familien er viktig i den
forstand at den er familie: “Familien er viktig. De bærer navnet.” Men han sa også at han
aldri vil henvende seg til familien hvis han trenger hjelp. John har mye kontakt med sin
eldre bror og han mener selv at han er sin brors “torpedo”. I tillegg har han mye kontakt
med sine kriminelle venner og får mange tilbud om å være med på ulike lovbrudd. John
mener at han blir påvirket av sine venner og at de blir påvirket av ham. Det er derfor
vanskelig å si nei til dem nå de kommer med tilbud: “Man blir alltid fristet med et eller
annet”. Men det er også slik at John får hjelp av sine venner. Noen av ungdommene på
Eika betegner han som sine “gamle kollegaer”. På spørsmålet om han har venner som
ikke begår noe kriminalitet, svarte han: “Jeg har ikke noen venn som ikke røyker en gang.”
Han forteller videre at han har noen venner som er “streit, men ikke så streit”. Når det
gjelder saker han har på hjertet, går han til sin samboer, som oppmuntrer ham til å gjøre
noe positivt med livet sitt.
Abdi har mest kontakt med familien. Han besøker dem ofte og har mye kontakt med
sine søsken. Han mener at familien er viktig for ham fordi den alltid vil være der for
ham: “Familien stoler på hverandre. Jeg har vært ærlig mot familien og familien har vært
ærlig mot meg”, men han vil derimot ikke gå til familien hvis han trenger økonomisk
hjelp fordi: “Jeg føler meg over aldersgrensen hvor foreldrene kan forsørge meg. Jeg må ta
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vare på meg selv”. Han føler at familien forventer noe av ham siden han er den eldste
sønnen. Han pleier å møte sin far jevnlig, og da snakker de om “hva som har skjedd i
Somalia.” Abdi har mange venner som han har kontakt med. De har”opplevd mye
sammen i hjemlandet og har gjort mye for hverandre. Jeg har et trygt vennskap.” Det er bare
én av hans venner som røyker hasj: “De andre er bare vanlige. Jeg går ikke til dem hvis jeg
er blakk. Jeg liker ikke å låne penger.” Abdi sier videre at: “Jeg er en person som vil tenke
på sine problemer. Jeg tenker på mine problemer uten å si det fra.”
Ali bor hjemme og har et bra forhold til familien, særlig mor, søster og en av de to eldre
brødrene. Han har lite kontakt med sin far. Hvis han har noe på hjertet, går han til mor:
“Det er mor, det er henne som har født oss, ikke sant? Det er henne som har vært mest
hjemme.” Ali mener at selv om familien bryr seg om ham og er opptatt av at han skal ha
et godt liv, kan ikke familien tilby ham så mye økonomisk:
“ De kan ikke tilby meg så mye, bare å leve som familie. De er ikke rike personer. Vi er
ikke en rik familie og kan si at vi har lyst til å dra til London eller USA i morra. Vi er
ikke sånn. Men de bryr seg om meg.”
Avhengig av hva slags vanskeligheter han havner i, kan han henvende seg til forskjellige
folk: “Det kommer an på hva slags trøbbel jeg kommer i. Er det bråk, gjenger eller sånn,
så tar jeg eget ansvar … hvis de er mange, så ringer jeg til mine venner, eller ringer
politiet selv om jeg hater dem. Men er det problem med penger skal du ikke gå til noen,
så da … eh … da må du rane … eh …”
Hvis det gjelder kriminalitet, er det foreldrene som blir kontaktet av politiet og
barnevernet, og hvis han har problem med barnevernet, tar han kontakt med
Uteseksjonen. Ali nevnte også en gutt som han beskrev som sin beste venn, som brenner
for ham og gir ham gode råd. Ellers har han mange han insisterte på at er hans venner:
“Et par av dem går på skole, noen er akkurat som meg. De fleste er akkurat som meg da.
De har gjeld, noen har problemer med politi … hva skal jeg si … problem med penger,
problem med å selge hasj, problem med å snakke med folk … og … mye sånn”.
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På spørsmål om hva han får ut av sine venner, svarte han penger eller hjelp hvis han har
bråk (“hvis det kommer nazister til deg”):
“Jo mer de (venner) er, jo bedre det er. Hvis du begynner å kjenne hele Oslo … ikke
deres far og mor sånn … men bare han liksom, og … da begynner det å bli greit. Men nå
… jeg begynner å bli lei av det tullet. Derfor jeg vil flytte fra Oslo”.
Vi spurte Ali om han og vennene snakker om å skaffe seg jobb eller hvor viktig det er å
gå på skole, men det gjør de ikke. Han mener at noen av vennene bryr seg om ham, men
de snakker mest om politiet og hvordan de ble tatt, i tillegg til at de snakker om familien
og penger.
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Ahmed bor hos mor og stefar og søsken, men det er lite kontakt mellom dem. Det er
mye krangling hjemme. Det er ikke tvil om at hans helsetilstand påvirker hans forhold
til familien. Om samholdet i familien fortalte Ahmed at:
“Selv om vi prøver, så vi prater nesten aldri med hverandre. Noen ganger vi sitter alle
der (peker på spisebordet) og spiser … ingen snakker til andre. Alle bare spis. Ingen sier
et ord … Det er ikke bra. For vi er familie, ikke sant?”
Forholdet til familien er preget av at han er under press for å bidra økonomisk. Han
spør ikke mor eller stefar om penger, men han har noen få venner som han får penger av
noen ganger, men: “De kan ikke spandere på meg hver dag. Det er skam for meg.” Vi
spurte Ali om hvem han går til hvis han har et problem eller har noe på hjertet:
Ahmed: Ingen. Jeg sier ikke til noen.
Intervjuer: Ikke til mammaen din?
Ahmed: De vet ingenting.
Intervjuer: Så det er ikke noen du kan snakke med hvis du …
Ahmed: Nei, jeg snakker ikke med nesten ingen i familien min.
Intervjuer: Kan du snakke med sosialkontoret, eller er det andre utenfor du
snakker bedre med?
Ahmed: Ja … jeg har sånn … lege jeg kan snakke med.
Intervjuer: Du har bra kontakt med han?
Ahmed: Ja, men ikke nå lenger. Men han jobber fortsatt med meg. Han vet at jeg
har psykiske problemer sånn. Han prøver å få … [viste oss et brev han fikk samme
dag og som handler om et vedtak om rehabiliteringspenger]. Men vi snakker ikke
så mye nå.
Intervjuer: Har du kontakt med familien i hjemlandet ditt?
Ahmed: Nei. Jeg har ikke snakket med noen siden jeg kom hit.
Oppsummerende kan man si at ungdommene har varierende grad av uformelle
relasjoner. Det er ikke tvil om at Abdi får sosial og emosjonell støtte fra familien og
venner. Det gjør også Ali til en viss grad i forhold til familien. Det ser ut også at når det
gjelder materiell støtte, har familien ikke så mye betydning for ungdommene, og ingen
av familiene kan betegnes som økonomisk velstående. Venner spiller en viktig rolle i
ungdommenes relasjoner. For John og Ali er det kriminelle venner som danner tyngden
av deres uformelle relasjoner. Mohamed og Ahmed har veldig begrenset relasjon til
venner og familien, og begge kommer dårlig ut hva gjelder uformelle relasjoner. Både
Ali, John, Mohamed og Ahmed mangler kontakt med voksne omsorgspersoner, og mye
tyder på at de mangler en voksen farsfigur. Det ser ut som at ungdommene mangler
kontakt med signifikante personer som kan gi dem den nødvendige sosiale kapitalen de
trenger for å kunne mestre sin hverdag på en bedre og tilfredsstillende måte, og som kan
motivere eller gi dem informasjon om skole, jobb eller andre muligheter. Når det gjelder
alle ungdommene, bortsett fra Abdi, kan det tyde på at deres viktigste relasjoner og
deres manglende relasjoner bidrar til å forsterke deres marginalisering.
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Ut fra mine egne erfaringer, samtaler med kolleger, lesing av journalnotater, og hva
ungdommene selv forteller om sitt sosial nettverk, er det mye som tyder på at mange
ungdommer på Eika også mangler eller har avgrensende uformelle relasjoner og er helt
avhengige av støtten og oppfølgingen de kan få gjennom sine formelle relasjoner til
hjelpeapparatet. Mange mangler signifikante voksne omsorgspersoner som kan fungere
som ansvarlige rollemodeller og som kan veilede dem og gi dem råd, samt tilby dem
trygge vennskap og aktivisering i trygge omgivelser eller knytte dem til sosiale arenaer
som kan fremme deres deltagelse i samfunnet. Mangler på signifikante andre utsetter
dem for venner i belastede miljøer som for eksempel Eika, og/eller til en tilværelse
preget av ensomhet og usikkerhet om framtiden. Det er ikke overraskende at noen
ungdommer på Eika noen ganger kan være veldig kontaktsøkende på US. For mange av
dem er manglende tilgang på offentlige ressurser et stort nederlag.

5.9 Den onde sirkelen
Det er ikke vanskelig å se at majoriteten av ungdommene på Eika er marginaliserte i
forhold til mange sosiale og institusjonelle sfærer som er viktige for barnas oppvekst i
Norge. Mange lider av en konstellasjon av mangler som forsterker hverandre og som
oppleves som en “ond sirkel” det er vanskelig å komme ut av: Siden de er arbeidsledige,
har de ikke råd til å skaffe seg et ordentlig sted å bo. Siden de ikke har en stabil
bosituasjon, kan de ikke engasjere seg i en aktiv jobbsøkningsprosses på et
arbeidsmarked hvor de blir diskriminert. Uten bolig er det mange av dem som ikke
møter opp på skolen, og som derfor tvinges til å forlate et skolesystem som ikke er
tilpasset deres behov. Resultatet er at de ikke klarer å tilegne seg de nødvendige
kunnskapene, og fordi de mangler nødvendige kvalifikasjoner, er det enda vanskeligere
å få seg en ordentlig jobb. Fordi de i tillegg mangler den nødvendige sosiale kapitalen,
blir det vanskelig for dem å mestre sin ustrukturerte og prekære eksistens. Hverdagen er
uten fast base og bærer preg av uforutsigbarhet. Leseren kan tilføye hva ungdommene
oppfatter som politiets urett og medienes negative framstilling. Resultatet er
omsorgssvikt, stress, psykisk slitasje eller forverring av ubearbeidede psykiske
problemer og predisponering til involvering i risikoatferd som rusmisbruk, kriminalitet
og vold. Dette gjør at ungdommene mangler muligheten til å dyrke og ta i bruk sine
menneskelige ressurser eller kanalisere dem i en positiv retning.
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At den kumulative sosiale nøden ungdommene opplever kan føre til psykisk smerte,
frustrasjoner, en svekket og fragmentert selvidentitet og sosial isolasjon – psykologisk
og sosial død – er det ikke tvil om. En del ungdommer på Eika, bl.a. Hassan, gir uttrykk
for å ville ta livet av seg selv – et dødsønske, som kan oppfattes som et uttrykk for at
eksistens er uten mening eller hensikt og ikke kan rettferdiggjøres. Jeg mener at å lide
kumulativ nød kan utøve vold mot ens verdighet og identitet, samt skape tvil om ens
menneskelighet. Dette kan for eksempel ses i følgende samtale mellom en etnisk norsk
sosialarbeider på US og en mindreårige etnisk minoritetsgutt som har vanket mye på
Eika og som har erfart gjentatte avvisninger fra hjelpeapparatet. Samtalen fant sted etter
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enda en runde på barnevernsvakta og sosialvakttjenesten. Samtalen er hentet og
rekonstruert fra et journalnotat:
Ung gutt: Hvordan er det å være norsk, sånn ordentlig norsk-norsk-norsk?
Sosialarbeider: Jeg har aldri vært noe annet, så jeg har ingenting å sammenligne
med.12
Ung gutt: Jeg skal bli konge i Norge ved å gifte meg med prinsesse Märtha Louise
(spøkefull) … Da må jeg bleike huden først (ettertenksomt) … Jeg kan skrape av
meg huden (mens han viser med hendene knyttet til “klør”).
Sosialarbeider: Hun er ikke noe å samle på dersom hun ikke vil ha deg som du er.
Ung gutt: That’s right, man! You are who you are.
I dag er denne gutten 20 år, psykotisk og bor på et hospits i Oslo.
Det er viktig å påpeke at ungdommene på Eika reagerer forskjellig hva gjelder de
psykiske eller traumatiske dimensjonene vws deres prekære livssituasjon. Noen
ungdommer på Eika kan noen ganger være fatalistiske, særlig hva gjelder utfordringene
de møter. Det er ikke uvanlig at man hører at:”Det er Allah som bestemmer alt”, eller som
Hassan sier det: “Det står skrevet i boka.” Det er vanskelig for noen av ungdommene å
snakke om sin framtid, mens andre kan fortelle at de i framtiden kan tenke seg å stifte
en familie og få barn. For eksempel fortalte John at han kan tenke seg å spare masse
penger, kjøpe aksjer, reise tilbake til Afrika, stifte en familie og få fire barn.
Ungdommene som vanker på Eika har sine drømmer, men det kan bli vanskelig å få
mange marginaliserte etniske minoritetsungdommer på Eika til å snakke om framtiden.
De er ambivalente om den. Noen kan være svært pessimistisk om framtiden eller opptatt
av døden. Vi opplevde dette flere ganger i løpet av våre intervjuer da vi spurte
ungdommene hva de tenker om framtiden. Ali synes det er vanskelig å tenke på
framtiden fordi han kanskje ikke kommer til å leve. Han tenker flere ting om framtiden,
men kan ikke sette ord på det. Tilsvarende sier Ahmed at det er vanskelig å tenke på
framtiden fordi; “Jeg kjenner ikke meg selv”. Han vil kjenne seg selv først før han kan
begynne å tenke på framtiden. Den hedonistiske livsstilen som synes å være assosiert
med en del ungdommer på Eika kan også si noe om hvordan de forholder seg til
framtiden. Vi skal komme tilbake til dette senere.
Det er ikke uvanlig at noen av dem også sliter med mye skyldfølelse, selv om de har
prøvd alt mulig for å ordne i sitt eget liv eller for å søke om hjelp. Vi opplevde dette i
forhold til Ahmed. Han sa flere ganger under intervjuet at “Det er jeg som er dum. Det er
jeg som er dum.” 13 Noen ungdommer på Eika er også fanget opp i en tilstand av
passivitet eller resignasjon og tror ikke at de kan gjøre noe med sin egen situasjon. Å si
12

Dette svar fra sosialarbeideren reiser flere interessante spørsmål, både teoretiske og praktiske, om hva det betyr for
etniske norske ungdommer å være “hvite” vis-à-vis etniske minoriteter. Har etniske norske ungdommer en “hvit” identitet
i tillegg til sin identitet som mennesker? Hva legger de i den, sammenlignet med etnisk minoritetsungdommers oppfatning
av sin identitet? Er det en skam for etniske norske ungdommer å fremme sin “hvithet”? Hvordan kan vi bevisstgjøre dem
om deres “hvithet” og hjelpe dem å dyrke og bruke den til å kjempe for sosial inkludering av etniske minoriteter?
13

Ahmeds skyldfølelse viser hvordan
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“jeg kan” kan være vanskelig for noen av dem. Andre kan tenke seg å reise tilbake til
hjemlandet selv om de vet at de ikke kommer til å få jobb der heller, men for dem har
Norge ikke så mye å tilby. Mye kan tyde også på at mange ungdommer på Eika sliter
med en fortrengt bitterhet som lett kan føre til et voldsomt sinneutbrudd hvis de føler
seg provosert. Det er vanskelig å vite i hvorvidt dette sinneutbruddet er rettet mot andre
ungdommer i miljøet eller mot utenforstående. Men som vist ovenfor i forhold til Ali og
Mohamed, er det mye som kan tyde på at ungdommene på Eika ofte retter volden mot
andre ungdommer i samme miljø.
Det er viktig å påpeke at selv om mange etniske minoritetsungdommer US har kontakt
med på Eika sliter med sammensatte problemer og lever en fragmentert eksistens preget
av psykisk slitasje, svekket verdighet og usikkerhet, har ingen vi kjenner til fram til nå
begått selvmord. De ser ut som de har valgt å fortsette å leve en prekær og fragmentert
eksistens. Et filosofisk spørsmål er passende her. Hvorfor valgte de å fortsette å leve?
Som påpekt ovenfor er ungdommene på Eika ikke passive, men aktive sosiale vesener
eller agenter. Dette innebærer at de engasjerer seg i et forsøk på å skape mening og å
søke sin identitet eller oppdage seg selv, men denne meningsskapende og selvoppdagelse
prosessen finner sted innenfor rammen av deres prekære og eksistensielle situasjon. På
hvilke måter hjelper Eika, som et marginal rom, ungdommene til å mestre eller navigere
i sin fragmenterte eksistens og dermed hjelpe dem til å skape mening i sine liv? Dette
skal vi rette fokuset mot nå.
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Kapittel 6:

Eika som et mestringsrom

Vi vil her se nærmere på hvilke meninger de etniske minoritetsungdommene investerer i
det å oppholde seg i eller ha kontakt med miljøet rundt Eika. Med andre ord: hvilken
betydning har Eika for ungdommene, gitt deres eksistensielle situasjon som vi har vært
inne på i kapittel 5? På hvilke måter er Eika et mestringsrom for ungdommene?
Som tidligere påpekt har John og Ali vært noen av de mest aktive og sentrale
ungdommene i miljøet ved Eika. Det er derfor naturlig for oss å bruke intervjuene vi
hadde med dem angående Eika som utgangspunkt for denne delen av rapporten.
Intervjuer: Hva synes du er positive ting ved Eika?
John: Eika? Eh (ler), det er mye rart. Det er hjem til mange folk, for å si det sånn.
Mange føler at de bor der nede.
Intervjuer: Kan du gi oss tre, fire grunner til hvorfor du går til Eika?
John: Tjene penger. Det er det … det er det første grunn til at folk er der.
Intervjuer: Har du andre grunner?
John: Jeg tror alle kommer dit på grunn av penger.
Intervjuer: Har du venner som vanker på Eika?
John: Jeg kjenner stort sett alle sammen.
Intervjuer: Er de dine venner? Folk du oppfatter som venner?
John: Ja, en del av dem.
Intervjuer: Bortsett fra å selge hasj, hva foregår der?
John: Det foregår mye rart. Alt av salg, ran, slåssing … alt mulig.
Intervjuer: Får dere tilbud om andre ting?
John: Det foregår mye rart der. Det er alle slags tilbud man får. Folk synes det er
moro å være der. Det er blitt et ordentlig møtested.
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Intervjuer: Og det er ikke nødvendig at alle røyker hasj og …?
John: Nei. Det er ikke alle som er der som gjør alle ting som er blitt sagt om stedet
liksom. Det er ikke alle som deltar i dette.
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Alis svar er følgende:
Intervjuer: Hva er det ved Eika som du liker?
Ali: Om Eika? Der du kan møte … folk … folk som du kjenner … og du kan tjene
penger og … du får mye ut av Akerselva. Men det er ikke akkurat som Plata. Plata
er annerledes og Akerselva er annerledes.
Intervjuer: Så du går til Eika også på grunn av dine venner?
Ali: Ikke akkurat venner, men liksom, du få vite mye, du få vite mye der og …
Intervjuer: Hva kan man få vite der?
Ali: Alle slags som dop, alle slags som … alt mulige billige ting … billige utstyr …
Intervjuer: Hva slags utstyr?
Ali: Alt fra telefon til bil …
Intervjuer: Til bil?
Ali: Til alt mulig, liksom.
Intervjuer: Så du mener at du går til Eika fordi du får vite om mange ting og på
grunn av pengene?
Ali: På grunn av penger, på grunn av ... alt som mulig, liksom. Det er det.
Intervjuer: Går dine venner på Eika også?
Ali: Et par av dem. Noen går, noen går ikke. Ikke alle mine venner som pleier å
være på Akerselva.
Intervjuer: Hvilke tre grunner kan du gi for å gå til Eika?
Ali: Det første grunnen er på grunn av penger. Den andre grunn er … liksom …
det er et kjekt sted. Du kan møte alle folk du kjenner og du føler deg kult der ... og
forskjellige. Den tredje grunn eh … ikke sant ... hvis du få bråk eller noe annet …
så er det alltid noen bak deg som hjelper deg og du blir kjent med mange folk der
og … Har du problem med penger, så dem gi deg hasj du selger for dem … og
hyppere og alt mulig.
Intervjuer: Hva er det ved Eika som du ikke liker?
Ali: Ikke liker? Folk har begynt å ta heroin der og selge piller og … kola … og
amfetamin og det er negativt.
Intervjuer: Bortsett fra hasj, får du tilbud om andre ting?
Ali: Alle slags dop. De spør deg om du vil ha fleinsopp, og amfetamin og …
John og Ali oppga altså flere grunner til at de kan søke seg til Eika. Begge oppfatter Eika
som et sted hvor man kan tjene penger, et kult møtested – et sted hvor man treffer
venner og nye folk, og får hjelp når man havner i bråk og hvor man får diverse andre
tilbud. Mohamed, Abdi, Ahmed og Hassan bekrefter dette. Det er disse sidene ved Eika
som ungdommene subjektivt oppfatter som positive, gitt deres objektive materielle
livssituasjon, og som gjør Eika til et meningsfylt sted for dem å være. For disse
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marginaliserte ungdommene spiller derfor Eika en viktig rolle i deres menings- og
identitetsdannelse og livsprosjekter. Felles for ungdommene var også at de skiller
mellom de som er involvert i stedets illegale virksomheter og de som ikke er det.
For enkelte av de etniske minoritetsungdommene som oppholder seg i miljøet ved Eika
har stedet kun en betydning som sosial møteplass hvor de treffer venner, og hvor deres
identitet skapes i interaksjon med likesinnede. Dette gjelder særlig de som ikke er
involvert i stedets kriminelle virksomheter. Som tidligere nevnt ligger Eika i et område
der folk bor, og stedet er således en del av folks nærmiljø. Eika ligger relativt beskyttet
til og kan for ungdommene oppleves som et fristed der de kan unndra seg kontroll og
innsyn fra familie og andre voksne. Ungdommenes bruk av Eika stemmer med andre
ord overens med hva Øia har sagt i forhold til ungdoms bruk av sentrum generelt:
“Hit dreg dei for å møte venner og kjende, og for å knyte nye kontakter. Her får dei
kjenne spenning og fridom. Poenget er at grupper av ungdom lever det sosiale livet sitt
med sentrumsmiljøet som ramme og kontekst. For desse ungdommane er sentrum ein
fristad der dei held seg unna kontroll og innsyn fra familien, grannane og andre nære
vaksne. Her finn dei meining, sosialt samhald og haustar røynsler. Mangelen på uformell
sosial kontroll gjer at dei i høg grad kan setje sin eigen dagsorden. Sentrum sett frå
perspektivet til dei unge må i første rekkje reknast for ein ny spennnande arena med
rike tilbod om opplevingar, nye røynsler og eit steg på veg mot vaksenlivet.” (Øia
2001:103)
Øia hevder videre at:
“I sentrum er det lettare å finne inngangsbillettar til aksepterande og
sjøvstadfestande sosiale miljø i lag med andre ungdommar i den same situasjonen.
Dette opnar for høve til eksperimentering, utprøving og læring av ulike sosiale
roller.” (Øia ibid:105)
Området rundt Eika kan nok også virke tiltrekkende på ungdom ved at det framstår
som et spennende sted der det “skjer mye”, eller i hvert fall at det kanskje skjer noe der.
Det er imidlertid påfallende hvor mange av ungdommene vi har snakket med som sier at
de kjeder seg og at det er lite som skjer og lignende.
Selv om sentrum er en arena mange ungdommer søker seg til, er det viktig å påpeke at
det finnes forskjellige steder eller miljøer i sentrum som ulike ungdomsgrupper søker
seg til. Som Øia riktig har påpekt, er et viktig kjennetegn ved Oslo dens “samantrenging
og heterogenitet”, men som han påpekte videre:
“Heterogeniteten fører ikkje med seg at alle møtesteder eller miljø er heterogene
kvar for seg. Kontrastane innanfor det geografiske og sosiale rommet som sentrum
samlar i seg er store” (Øia ibid:104).
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Dette er viktig fordi Eika generelt fungerer mer som et samlingssted eller møtested for
etnisk minoritetsungdom enn det gjør for deres etniske norske jevnaldrende. Stedet
synes ikke å ha verdi som et møtested for etniske norske ungdommer, men som et sted
hvor de kan skaffe seg hasj eller andre narkotiske stoffer. Dette innebærer at som et
marginalt rom har Eika forskjellig betydning for etnisk minoritetsungdom og etnisk
norsk ungdom. Et relevant spørsmål blir hvorfor etnisk minoritetsungdom benytter
akkurat Eika som et møtested hvor de søker etter tilhørighet, identitet og spenning. For
å besvare dette spørsmålet er det viktig å rette fokus mot vanskeligheter som de kan
møte ved å søke seg til andre miljøer i Oslo. Som Øia har påpekt:
“Storbyen har rom til alle dei små subkulturelle minoritetane som har vanskar
med å finne miljø og fotfeste andre stader” (Øia Ibid:105).
Selv om sentrum er et sted hvor mange ungdommer søker seg til, er det viktig å påpeke
at ungdoms tilstedeværelse i det offentlige rom i sentrum har vekket stadig økende
oppmerksomhet fra de voksne. Dette kan ses i sammenheng med den økende
kommersialisering av det sosiale rommet i sentrum, hvor de kommersielle interessene
definerer ungdomsgjenger som “dårlige” forbrukere, eller opplever dem som “truende”.
Dette har vært medvirkende til at ulike kontrollstrategier og -midler har blitt iverksatt:
overvåking med kamera, vektere, nærmiljøtenkning og lignende. Konsekvensene av
dette er at det i dag finnes en økende marginalisering av ungdom fra det kommersielle
rommet i sentrum av Oslo.
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Det ser ut som etnisk minoritetsungdom har kommet dårligst ut i denne forbindelse. I
tillegg har det vært mye mediafokus på kriminalitet assosiert med etnisk
minoritetsungdom i den senere tid, som for eksempel vold, ran, barneran og nasking.
Dette har påvirket hvordan etnisk minoritetsungdoms tilstedeværelse i sentrum blir
oppfattet. Mange etniske minoritetsungdommer forteller at (se også Antirasistisk Senter,
1999) at de opplever å bli fulgt av vektere og mistenkeliggjort. Resultatet er at mange
kan føle seg uønsket eller isolert og romlig ekskludert. Dette kan føre til at noen av dem
søker seg til mer marginale rom i sentrum (som for eksempel Eika) for å søke etter sin
tilhørighet, identitet og trygghet med likesinnede. Dessuten har de som ikke har noe
sted å bo, muligheten til å finne noen i miljøet de kan overnatte hos. For etnisk
minoritetsungdom som ikke har relasjoner til signifikante andre eller andre
voksenpersoner, kan derfor Eika fungere som et sted hvor de kan få sosial, moralsk,
emosjonell, materiell og kulturell støtte fra sine likesinnede.
Andre ungdommer som oppholder seg i miljøet ved Eika er mer aktive deltagere i
miljøet i den forstand at de er involvert i den illegale virksomheten som foregår der. Det
er disse ungdommene US hovedsakelig har kontakt med, og det er trolig vanskelig for
ungdom som oppholder seg mye i miljøet over tid ikke å bli involvert i denne illegale
virksomheten.
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Som vi så, ga de fem ungdommene vi intervjuet et entydig svar på hvorfor de var eller
hadde vært en del av miljøet ved Eika og involvert i den illegale virksomheten som
foregikk der, og det var penger. En av guttene vi intervjuet hadde kun inntekt fra illegal
virksomhet. Han er en av de som har vært lengst i miljøet, og deltok tidligere i
omsetningen av hasj i området, men sier han nå har trukket seg ut av det. Han har
bevisst valgt ikke å ha kontakt med sosialkontoret, og hans inntekter kommer fra
kriminell virksomhet. Han skiller seg også ut ved at han har utdannelse og gode
muligheter til å få seg en fast formell jobb dersom han ønsker det. Tre av de fem guttene
selger hasj ved Eika for å spe på stønaden de får fra sosialkontoret. Felles for dem er at
de ønsker seg en ordinær jobb, men hittil har de ikke lykkes med det. Vi så bl.a.
tidligere at Abdi har søkt mange jobber uten at det har gitt resultater. Ahmed svarte slik
da vi spurte han om hva som var bra ved Eika i den perioden han vanket der: “ Det var
bra å selge og tjene litt penger fordi jeg jobber ikke, ikke sant? Jeg har ikke noe penger. Jeg
får ikke noe penger fra noen, jeg stjeler ikke. Så jeg må bare gjøre sånn, ikke sant?”
Mohamed svarte på følgende måte da vi spurte han hvorfor han solgte hasj på Eika: “Jeg
selger for å få litt penger. Hvis jeg ikke gjør det, hva skal jeg gjøre? Spørre folk om penger?
Det kan jeg ikke og jeg stjeler ikke.” Mohamed selger altså hasj når han ikke har penger.
Guttene hevder at de vil slutte å selge hasj ved Eika dersom de får innpass på det
ordinære jobbmarkedet.
Denne problematikken bekreftes av mange av de ungdommene vi har snakket med i
Eika-miljøet tidligere. Hassan beskrev det slik: “Her trenger du ikke sende jobbsøknad.”
Flere av ungdommene vi har vært i kontakt med føler seg mer eller mindre tvunget til å
tjene penger på en illegal måte. De har store vanskeligheter med å få seg jobb, og
pengene de får fra sosialkontoret strekker ikke til og gir i hvertfall ikke muligheter til å
opprettholde den levestandarden deres jevnaldrende kan ha mulighet til. Vi kan ikke
forstå risikoen ungdommene på Eika tar uten å ta i betraktning presset de føler for å
tjene penger. Abdi forklarte det slik:
“Jeg tar min risiko. Jeg vet for det første at jeg gjør noe ulovlig i forhold til den
norske loven. Fordi det er ikke bra at en annen kommer til mitt hjemland og gjør
samme som jeg gjør. Det hadde jeg ikke respektert, men … det er, ikke sant, noe
som tvinger oss på en måte. Du har ikke liksom … du vet at ... du ser at du ikke
kan gjøre noe uten dette her. Eller du kan jo gjøre det, men det tar veldig … en
spesiell til å gjøre det liksom. Det er bare at du må være tålmodig også. Jeg hadde
det tålmodig også. Jeg måtte bare gjøre det. Jeg hadde ikke andre valg enn å gjøre
det … enn å være hjemme eller gå på skole. Så jeg gjør det fordi jeg vil ha det som
andre.”
Det er viktig å påpeke her at flere av ungdommene på Eika oppfatter det å selge hasj
eller engasjere seg i stedets andre illegale virksomheter, som å være i aktivt arbeid. Det
er ikke uvanlig at noen av dem som ellers bruker mye tid på å snakke med ansatte USansatte på Eika, ikke gjør det når det er stor pågang av hasjkunder. Da har de ikke tid til
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å snakke med US-ansatte fordi “jeg er på jobb” eller “jeg må jobbe nå”. En av
ungdommene vi intervjuet, valgte å bli intervjuet på en restaurant i nærheten av Eika
fordi han skulle “på jobb etterpå”. Det vanligste svaret ansatte på US får når de spør
ungdommene hvorfor de selger hasj, er “Hva skal jeg gjøre ellers?” Det er derfor viktig å
differensiere mellom formelt arbeid og uformelt arbeid når man snakker om
arbeidsledighet blant marginaliserte ungdomsgrupper.
Salg av hasj kan være en svært lønnsom illegal virksomhet, selv om pengene de tjener
varierer. For eksempel hevdet Ali at han kan tjene ca. 10 000 kroner på to dager, mens
andre ungdommer forteller at de kan tjene 8 000 kroner hver dag. Abdi sa at han kan
tjene 35 000 kroner i måneden hvis “jeg jobber veldig mye.”
Ungdommene blir vant til å ha mye penger, men hva bruker de pengene til? Mye tyder
på at dette er penger som “brenner i lomma” og som brukes raskt på for eksempel klær,
til å spandere på jenter og venner, mat og underholdning. Ali forklarte det slik:
“Når pengene kommer fra tull, så bruker du pengene til tull. Hvis pengene kommer fra
noe ærlig, så bruker du pengene til noe ærlig. Hvis pengene kommer fra tull, så bruker
du dem til spilleautomater, på venner, har litt morsomt og kjøper ting til venner, kjøpe
påfyllskort. Når pengene er ferdige, så er det kjedelig igjen. Så faller du helt ned igjen.
Da må du bygge deg opp igjen. Når det er penger igjen, så fortsetter livet.”
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Alis svar inneholder et viktig moment hva gjelder hvordan en del ungdommer på Eika
kan forholde seg til penger. Å spare penger kan være et vanskelig begrep for noen av
dem. Å leve fra dag til dag er en mer vanlig tenkemåte, og det kan dermed se ut som om
ungdommene “sløser” bort pengene sine. For utenforstående kan det se ut som om
ungdommene har en hedonistisk livsstil, og det er vanskelig å benekte dette. Det kan
dermed være fristende å bruke denne livsstilen eller den subjektive opplevelsen av deres
kriminelle handlinger til å forklare hvorfor ungdommene involverer seg i illegale
virksomheter. For eksempel har Katz (1988) fokusert på denne emosjonelle
dimensjonen eller subjektive opplevelsen av kriminelle handlinger og argumentert for at
kriminalitet handler om mer enn penger. Kriminalitet kan være en protest mot
hjelpeløshet, et ønske om å tøye grenser eller prøve seg ut. Det kan være en vei ut av
hverdagens kjedsomhet og kan handle om følelsen av å ha kontroll over egen situasjon.
Dette er viktige emosjonelle og psykiske behov. På denne måte kan kriminelle
handlinger oppleves som spennende. Det vil si, kriminalitet kan ha en sensuell, magisk
og kreativ tiltrekningskraft som kan forklare hvorfor en del ungdommer involverer seg i
kriminelle handlinger.
Som Katz (1988) har påpekt, er det viktig å ta i betraktning den subjektive opplevelsen
av kriminelle handlinger når man forklarer ulike typer av ungdomskriminalitet og
asosiale handlinger, men jeg vil insistere på at dette må ses i sammenheng med
ungdommenes livssituasjon eller de sosiale og strukturelle rammene som gjør slike
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subjektive og emosjonelle opplevelser gjeldende eller attraktive. Når det gjelder den
tilsynelatende hedonistiske livsstillen assosiert med en del ungdommer på Eika – noe
mange vil beskrive som et kortsiktig forhold til framtiden – kan dette peke på en
realistisk måte å forholde seg til framtiden på gitt deres livssituasjon. Som tidligere
nevnt er ungdommenes eksistensielle situasjon preget av usikkerhet, manglende
positive prospekter og fatalisme. At ungdommene også bruker mye penger på sine
venner og bekjente, kan være en viktig måte å opprettholde kameratskapet blant sine
likesinnede på. Dette fellesskapet er bygget på gjensidige forpliktelser og er en viktig
kilde til respekt, tilhørighet, status, deres identitet og trygghet, det vil si der de får den
sosiale, emosjonelle, moralske og materielle støtten de trenger for å finne fram i og
mestre sin fragmenterte tilværelse fra.
To av guttene presiserte at de ikke brukte pengene på tull, men på nødvendige ting som
mat og klær. Denne samtalen med Abdi kan peke på hva noen av ungdommene på Eika
kan bruke pengene de får fra salg av hasj ved Eika og andre illegale virksomheter til:
Intervjuer: Hva bruker du pengene til?
Abdi: Jeg vet ikke … Det kommer an på hva jeg liker. Noen ganger så må jeg kjøpe
dyre klær og så etterpå, når jeg har kjøpt dem, så tenker jeg nå har du tapt pengene
dine på noe … jeg vet ikke. Jeg har Internett, jeg betaler litt regninger også.
Intervjuer: Husleie og?
Abdi: Nei, husleien betaler sosialen.
Intervjuer: OK, så du får penger av sosialen også?
Abdi: Ja, jeg får litt penger av sosialen.
Intervjuer: Du sa at du bruker pengene bl.a. til å kjøpe dyre klær. Hvorfor dyre
klær?
Abdi: For å vise damene at jeg er … (ler).
Intervjuer: Oppfatter du det slik at det er press på ungdommer om å ha dyre klær?
Abdi: Ja.
Intervjuer: Er det derfor du kjøpe dyre klær?
Abdi: Det er derfor jeg gjør det noen ganger. For å være ærlig, jeg sender mye
penger til Afrika. Jeg gir penger til mine søsken og kjøper dem klær. For meg …
det er bare hvordan jeg skal gjøre at broren min skal ikke tenke på klær eller små
ting. For at han kan gå på skole, må jeg hjelpe han.
Blant ungdommene vi intervjuet, var det særlig Abdi som hadde et stort behov for å
forsørge familien. Han er eldste sønn og føler at det nå er hans tur å gi tilbake til
familien alt de har brukt på ham da han var liten, selv om foreldrene ikke vil ha noe av
hans “kriminelle penger”. Han er også svært opptatt av å hjelpe sine yngre søsken med
klær og penger, slik at de ikke vil gjøre det samme som han. Med andre ord føler Abdi
seg tvunget til å selge hasj på Eika på grunn av hva han oppfatter som sin viktige rolle i
familien. At han finner det vanskelig å finne seg formelt arbeid, er et stort nederlag for
ham, fordi dette forhindrer ham i å utøve det han oppfatter som sin kulturbestemte rolle
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som eldste sønn og store bror. Presset Abdi opplever som eldste sønn er typisk for noen
av de eldre etniske minoritetsungdommene på Eika.
Både Alis og Abdis svar peker også på hvordan mange etniske minoritetsungdommer på
Eika, som mange andre ungdommer, er opptatt av merkeklær og andre moderne og
populære livstilssprodukter. Lien (2003) har også lagt merke til dette hva gjelder etnisk
minoritetsungdom som driver med kriminalitet. Men hun fokuserer på individets
interne disposisjon i et forsøk på å forklare dette fenomenet:
“… Deres ambisjoner synes ikke å stå i forhold til mulighetene. Dessuten er de så
utålmodige at de vil lykkes med en gang. De har et stort behov for å demonstrere
sin moderne vellykkethet ved å kle seg slik at de matcher moderne standarder.
Dette leder til et enormt pengebehov.” (Lien 2003:158)
Jeg mener at et slikt perspektiv er reduksjonistisk. Ved å fokusere på individet tar ikke
Liens perspektiv i betraktning det enorme presset forbrukersamfunnet utøver overfor
mennesker. Som Bauman (1998) har påpekt, er vårt samfunn et forbrukersamfunn. Han
beskriver det som kjennetegner dette samfunnet og skiller det fra tidligere
industrisamfunn på følgende måte:
“In its present late-modern, second-modern or post-modern stage, society engages
its members (…) in their capacity as consumers. The way present-day society
shapes up its members is dictated first and foremost by the need to play the role of
the consumer, and the norm our society holds up to its members is that of the
ability and willingness to play it.”(Bauman, ibid:24).
Bauman påpeker videre at:
“The roads to self-identity, to a place in society, to life lived in a form recognizable
as that of meaningful living, all require daily visits to the market place” (ibid: 26)
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Jeg er av den oppfatning at det er ungdom, generelt sett, som mest føler dette presset for
å spille denne rollen særlig hva gjelder dyre merkeklær og andre livsstilsprodukter.
Risikosamfunnet er et forbrukersamfunn hvor mektige kommersielle krefter sørger for
at særlig ungdommer stadig er fanget i en forbrukskultur og -spiral hvor endeløst
forbruk og umiddelbar tilfredsstillelse er verdier i seg selv. Er du ungdom og ikke har
råd til å kjøpe siste nytt i merkeklær, mobiltelefon, videospill osv,. er du en dårlig
forbruker, mindre verdt og risikerer statusfrustrasjon eller å miste respekt blant dine
jevnaldrende. Nettopp fordi disse varene er viktige statussymboler eller
identitetskapende gjenstander blant ungdom i dag. Som mange andre ungdommer er
marginaliserte etniske minoritetsungdommer på Eika også utsatte for samme reklame
hva gjelder disse varene, og tilsvarende har de internalisert denne forbrukskulturen og
opplever samme press. Manglende muligheter til å skaffe disse statussymbolene på
lovlige måter kan predisponere mange av dem til å involvere seg i illegal virksomhet for
å skaffe penger. Forbrukersamfunnet verdsetter ikke tålmodighet hva gjelder endeløst
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og umiddelbart forbruk. Som Bauman videre bemerker:
“When waiting is taken out of wanting and wanting out of waiting, the
consumptive capacity of consumers may be stretched far beyond the limits set by
any natural or acquired needs or determined by the physical endurability of the
objects of desire” (Bauman, ibid:25)
De ovenstående momentene kan være viktige forklaringer på hvorfor mange
marginaliserte etniske minoritetsungdommer på Eika er så veldig opptatt av penger. Det
å skaffe penger opptar en stor del av ungdommenes hverdag. Som John formulerte det:
“Man blir avhengig av penger akkurat som man blir avhengig av stoff”, og som han fortalte
om hvordan han opplever et press fra omverdenen i forhold til å ha penger: “Har du ikke
penger, er du mindre verdt.” Som påpekt tidligere kan John tenke seg å spare penger,
kjøpe aksjer og stifte en familie. Dette kan tyde på at han deler storsamfunnets tilbedelse
av penger og godene – både materielle og ikke-materielle – som penger rår over. Å ha
penger i forbrukersamfunnet er å ha makt og innflytelse. At dette ser ut til å gi mening
til risikoen mange ungdommer på Eika tar, kan ses i svaret fra Ali da vi spurte ham om
risikoen for å bli tatt av politiet:
“Når man kommer til grunn, så blir man ikke redd av politiet eller et annet. Da gir
man bare faen og tenker penger, penger, penger. Man tenker glattcelle en dag, to
dager … så ut og selge, selge, selge, selge.” (…) “Hvis man må ha penger så gjør
man hva som helst for å få penger.”
Pengene ungdommene tjener på salg av hasj og fra annen illegal virksomhet kan bidra
til at overgangen til en ordinær jobb blir vanskelig, og kanskje ikke like fristende som
det var i utgangspunktet. John, som hadde gode muligheter til å få seg jobb på bakgrunn
av sin utdannelse, innrømmet at pengene han tjente på illegal virksomhet gjorde det
vanskelig å begynne i en ordinær jobb. Utdannelsen var ifølge ham en sikkerhet han
hadde i form av at han hadde noe å falle tilbake på. Jeg gjengir deler av samtalen
nedenfor:
Intervjuer: Hvis jeg tilbød deg en jobb som betalte 20 000 i måneden ville du slutte
med å drive kriminalitet? Hva kan man gjøre for å få deg til å slutte med
kriminalitet?
John: La meg si deg noe … Jeg kan plutselig tjene 20 000 på to dager … da. Å sitte
med den tanken at jeg skal jobbe 28 dager til før jeg fikk penger … det er
vanskelig. Penger som du kan tjene på tre dager … Hvorfor skal du jobbe? Jeg er
enig. Det å jobbe er sikre penger og sånn, men når man gjør et annet og får penger,
så er det easy come, easy go. Det går fort.
Som vi tidligere har sett, vet ungdommene at det de driver med på Eika er ulovlig og at
politiet fokuserer på dem. Vi var også interessert i å vite hvordan de ungdommene vi
intervjuet forholder seg til risikoen for å bli tatt av politiet. Det er ingen tvil om at de
tenker på dette. Selv Ali insisterte på det sterkeste at man må tenke på risikoen, selv om
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han synes det noen ganger kan være vanskelig å tenke på den. Fordi den illegale
virksomheten som foregår på Eika har mening for ungdommene hva gjelder deres
livsprosjekter, strekker de seg for å minske risikoen for å bli tatt av politiet. Strategiene
de bruker varierer. Det kan være å skjule stoffet, å “studere” politiets rutiner, en
vurdering av hvor på Eika-området de velger å stå mens de selger eller hvor ofte de skal
selge. Jeg gjengir noen av samtalene i denne forbindelse:
Intervjuer: Hva gjør du for ikke å bli tatt med hasjen?
Abdi: Gjemmer mine saker ordentlig. Politiet … de har bikkjer, de har alt. Du ser
jo trikset dem bruker mot deg. Så du lærer deg når det skjer to eller tre ganger. Du
lærer at den gang så skjedde den og den. Så du lærer av dem. Jeg ble tatt en del,
men det er mange ganger jeg ble ikke tatt.
Ali svarte på følgende måte:
Intervjuer: Når du er der for å selge, hva gjør du for ikke å bli tatt?
Ali: Du legger det på et sted. Også du selger, selger litt og stoppe for en uke, to uker
og selger, selger litt og stoppe en uke, to uker. Sånn er det hele tiden. Så blir du
aldri tatt. Ikke sånn aldri, liksom, men så holder du lenger. Som folk sier, du
klatrer, klatrer opp på fjellet og klatrer, klatrer og faller en gang helt ned. Det er
akkurat sånn, liksom. Det er det som mange tenker. Du må komme helt på toppen,
så faller du ned igjen.
Selv om ungdommene bestreber seg for å minske risikoen for å bli tatt, er det ikke alltid
de slipper unna lovens lange arm. Men som Ali filosoferer, så er det å bli tatt av politiet,
kjørt til arresten eller kastet på glattcelle, oppfattet av mange ungdommer på Eika som
en slags yrkes- eller arbeidsrisiko de kan leve med. Å bli tatt er derfor en normalisert og
internalisert del av hverdagen på Eika. Men å bli tatt av politiet og/eller å miste hasj har
sin pris, fordi det innebærer at man må igjen “bygge seg opp”, for å sitere Ali.
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Å selge hasj for å tjene penger er en så viktig og integrert del i disse ungdommenes
livsprosjekter at å miste hasj kan få store konsekvenser for dem og bidra til å påvirke
hvordan de organiserer sin hverdag. Det er derfor ikke overraskende at de gjør alt mulig
for ikke å miste den. Som Ali beskrev det: “Å miste hasj er akkurat som å miste bankkort.”
I den forbindelse kan politiets aksjoner på Eika ha andre alvorlige ringvirkninger. Det
kan føre til ran eller til at ungdommene drar til Plata for å selge andre stoffer. Denne
samtalen med Ali viser hvordan han opplever det å miste hasj:
Intervjuer: Hvorfor raner du folk?
Ali: Når man har gjeld. Når man mistet hasj når politiet kommer. Når man ikke
leverer pengene sine, så stoler ikke folk på deg, liksom, særlig når man mister den
igjen og igjen. Så prøver jeg å rane folk, liksom. Jeg prøver til å levere den tilbake,
men det går aldri. Hvis jeg har klart å rane Securitas eller en bank, liksom, så
kunne jeg har levert mer. Men jeg har ikke gjort det. Det er mye risiko i det.
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Ansatte på US har observert flere ungdommer fra Eika-miljøet på Plata hvor de var
aktivt involvert i salg. Ali ble kontaktet flere ganger på Plata, noen ganger i ruset
tilstand, da han argumenterte for at han måtte selge på grunn av gjeld.
Vi var også interessert i å vite om ungdommene tenker på konsekvensene deres kriminelle
handlinger har for andre og dem selv. Vi valgte å spørre Ali og John om dette fordi vi tidlig
oppdaget at deres tankeganger er styrt av kriminelle tanker. Uten å være stigmatiserende
kan Ali og John beskrives som “criminal minds”. De har ingen vansker med å snakke om
kriminelle handlinger de har begått eller kan tenke eller forestille seg, kriminelle
handlinger som krever bestemte ferdigheter. For dem er å begå kriminalitet en livsstil eller
en integrert del av deres hverdag. John mente og insisterte under intervjuet på at hans
kriminelle handlinger ikke skader noen. Vi klarte ikke å få ham til å tenke annerledes. Ali
sa at han kan føle synd overfor folk hvis han ikke er påvirket av alkohol eller “hyppere”,
men at “når jeg er helt borte eller helt ut av kontroll, liksom, så er det bare å rane folk.” Når vi
spurte om han tenkte på dem etterpå, svarte han slik: “Man greier det aldri åsså.” Ali kan
ikke forestille seg at hans kriminelle handlinger ødelegger for familien.
Det er viktig å påpeke at mange ungdommer på Eika kan finne det vanskelig å forestille
seg konsekvensene deres kriminelle handlinger kan ha for andre, samfunnet og dem
selv. Jeg opplever i mine samtaler med noen ungdommer fra dette miljøet at det kan
være vanskelig å få dem til å tenke på konsekvensene deres kriminelle handlinger kan
komme til å ha for deres framtid i Norge. Det ser ut som mange av dem opererer med en
logikk som utenforstående kan finne skremmende og vanskelig å forstå. Men for mange
av disse ungdommene er denne “kriminelle logikk” en vanlig og viktig del av deres
hverdag som gir mening til deres eksistens.
Den måten Ali og John snakket om kriminalitet og kriminelle handlinger på under
intervjuet førte oss tilbake til Katz (1988). Vi var svært opptatt av å vite om Ali og John
opplever det å drive med kriminalitet som en morsom eller spennende bedrift. Jeg
gjentar samtalen nedenfor:
Intervjuer: Hvordan føler du det når du tømmer spilleautomater og pengene renner
ut. Er det en bra følelse? Føler du at du har greid det?
Ali: Jeg synes ikke det på to måter. En måte er hvis man må ha penger, så gjør man
hva som helst for å få penger. På en annen måte, så er alt ikke penger. Man må
tenke på risiko. Man må tenke over den. Man tenker ikke på det, liksom, men man
må tenke på penger og glattcelle eller en av dem.
John hadde dette å si:
Intervjuer: Hva føler du når du driver med kriminalitet? Er det morsomt å gjøre det?
John: Nei, det er ikke morsomt. Jeg gjør det jeg må gjøre. Ikke fordi det er morsomt.
Intervjuer: Kommer du til å fortsette å gjøre det?
John: Ja, en liten stund.
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Jeg mener at det er viktig å overskride ungdommenes subjektive eller emosjonelle
opplevelse av kriminelle handlinger for å kunne ane hvorfor de involverer seg i illegale
virksomheter. Sett fra ungdommenes subjektive perspektiv og livshistorier er det en
mening i det å begå kriminalitet. Det å begå kriminalitet ser ut til å ha mening for deres
livssituasjon. Det er i denne forbindelse at Johns svar er interessant. Ungdommene som
deltar i den illegale virksomheten ved Eika tjener ikke bare gode og nødvendige penger,
men de blir også sterkt integrert i miljøet og de illegale aktivitetene som foregår der.
Dette kan bidra til at det blir vanskelig å bryte med miljøet. Både Ali og John illustrerer
dette. At de har vært de mest aktive på Eika, er ikke overraskende. Som deres
livshistorier har vist, er dette ungdommer som har holdt på med kriminalitet over en
lengre periode og har mange kriminelle venner. John er ikke lenger en del av miljøet ved
Eika. Han driver med annen illegal virksomhet hvor lønnsomheten er større, og kan vel
ikke sies å ha “brutt” med miljøet.
Det er viktig å påpeke at Mohamed og Ahmed ikke lenger er en del av miljøet ved Eika
og den omsetningen av hasj som de tidligere deltok i. De var minst involvert i miljøet av
de fem vi intervjuet. De solgte hasj kun når de trengte penger, og de har trukket seg ut
på tross av at de ikke har andre jobber å gå til. Begge disse guttene begrunner det med at
risikoen ble for stor på grunn av politiets økende innsats i området en periode på høsten
2002. Mohamed går på skole og var mest aktiv i sommerferien, og han opplevde det
også som vanskelig å kombinere de to aktivitetene. Dette betyr at ikke alle de
ungdommene som er involvert i de illegale virksomheter på Eika kommer til å fortsette
med det. Dette gjelder særlig de som er minst involvert i miljøet og som har sin identitet
til en større grad knyttet til andre arenaer, for eksempel skole. For disse ungdommene er
deltagelse på andre arenaer viktigere enn det de driver med på Eika. Politiets
tilstedværelse på Eika kan også ha en forebyggende effekt hva gjelder slike ungdommer.
Når vi spurte de fem ungdommene om de hadde venner blant miljøet ved Eika, og om
det var noe som styrket deres tilknytning til miljøet, svarte noen at vennene deres ikke
var en del av dette miljøet, mens andre hevdet at de også hadde noen venner i dette
miljøet. Deres viktigste og nærmeste sosiale arena befinner seg imidlertid utenfor
miljøet ved Eika. Den sosiale funksjonen som Eika fyller for enkelte ungdommer, er
mindre relevant for de ungdommene som er i miljøet hovedsakelig for å tjene penger.
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Avhengigheten til miljøet
Ungdommenes deltagelse i den illegale virksomheten ved Eika og betydningen denne
deltagelsen har for dem må ses i sammenheng med deres opplevelse av marginalisering
og utstøtning fra sentrale institusjoner i samfunnet, som for eksempel familien, arbeidsog boligmarkedet, skole og utdanning og hjelpeapparatet. Fordi mange ungdommer på
Eika støtes ut av disse arenaer, har vi sett at det kan føre til at de utvikler alternative
overlevelsesstrategier som kan gå på tvers av samfunnets gjeldende lover og regler.
Opplevelsen av utstøtning og marginalisering kan forsterkes ved at ungdommene
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oppsøker miljøer der de treffer andre ungdommer med de samme erfaringene.
Fellesskapet og de alternative strategier, ferdigheter, normer, verdier og levemåter de
utvikler og internaliserer kan igjen bidra til en ytterligere marginalisering og være
vanskelig å bryte ut av. Det er min oppfatning at dette kan være en forklaring på hvorfor
John ikke vil søke jobb selv om han har gode muligheter til å få seg en fast jobb. Hans
identitet ser ut til å være forbundet med deltagelse i kriminelle miljøer, og dette kan ha
hindret ham fra å søke jobb og utvikle en formell yrkesidentitet. Fordi han mangler en
formell yrkesidentitet, kan det å havne i en formell jobb utsette ham for risikoer eller
utfordringer som han ikke lett kan takle.
Smith-Solbakken og Tungland (1997) har sett nærmere på den kulturøkonomiske
avhengigheten mange i rusmiljøet erfarer. De hevder at aktørene i rusmiljøene bindes
sammen gjennom aktivitetene i omsetningsnettverket og de gjensidige forpliktelsene
som utformes og opprettholdes:
“Jo mer integrert og bundet man blir til stoffmiljøet jo vanskeligere blir det å bryte
ut av det. Parallelt med integreringen i rusmiljøet øker stigmatiseringen fra
omverdenen. Dette minsker ytterligere sjansene for å trekke seg ut. Ruskulturens
normer og verdier, samt aktørenes mer eller mindre kriminelle livsstil, virker
uforståelig og skremmende på utenforstående.” (Smith-Solbakken og Tungland
1997:134)
Smith-Solbakken og Tungland (1997) beskriver også “rolletapstrappa” der man etter å
ha mistet roller som verdsettes i samfunnet for øvrig, samtidig har utspilt sine
muligheter til å få seg utdannelse, jobb og bolig. Man blir stigmatisert, marginalisert og
kriminalisert. Det hele blir en ond sirkel der ens muligheter i den “straite” økonomien
svekkes parallelt med at ens muligheter for karriere i den illegale økonomien styrkes.
Man erverver med andre ord ny kompetanse og nye roller som er gyldige innenfor den
illegale økonomien.
Vi har imidlertid sett at for mange med minoritetsbakgrunn er det slik at de mangler
muligheten til å utnytte sine ressurser, samtidig som de ikke gis reelle muligheter til å
bli en del av den legale økonomien. På grunn av problemer knyttet til skolen og
familien, vanskeligheter med å få innpass på arbeids- og boligmarkedet, kan
konsekvensene som nevnt være at de utvikler andre overlevelsesstrategier. For de fleste
av minoritetsungdommene er det slik at de oppsøkte miljøet ved Eika fordi de falt
utenfor i andre sammenhenger – ikke den andre veien. Øia (2001) stiller også spørsmål
om hva som kom først av sentrumsbruk og rus/kriminalitet. Vi har i denne rapporten
sett at de fleste ungdommene som er knyttet til den illegale virksomheten ved Eika, har
hatt negative opplevelser med offentlige institusjoner som igjen har medvirket til en
utstøting og marginaliseringsprosess i forhold til resten av storsamfunnet.
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Oppsummerende kan man si at deltagelse i miljøet ved Eika har mening for
ungdommene og må ses eller analyseres i sammenheng med deres levde sosiohistoriske
biografier. Men det er like viktig å påpeke at å vanke i et miljø som Eika i et forsøk på å
mestre en vanskelig livssituasjon også har sin pris. Som Bourgois (2003) så presist har
formulert det:
“Illegal enterprise, however, embroils most of its participants in lifestyles of violence,
substance abuse and internalised rage. Contradictorily, therefore, the street culture of
resistance is predicated on the destruction of its participants and the community
harbouring them. In other words, although street culture emerges out of a personal
search for dignity and a rejection of racism and subjugation, it ultimately becomes an
active agent in personal degradation and community ruin.” (Bourgois 2003:9)
Ved å utvikle og internalisere alternative overlevelsesstrategier, ferdigheter, normer,
verdier, og levemåter som kan gå på tvers av storsamfunnets gjeldende lover og regler,
bidrar etnisk minoritetsungdom som er involvert i den illegale virksomheten på Eika til
å forsterke samfunnsprosesser og -strukturer som undertrykker dem.
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Kapittel 7:

Oppsummering
og forslag til tiltak
“There can be no love without justice.
Until we live in a culture that not only respects
but also upholds the basic civil rights for children, most
children will not know love.”
– bel hooks (2000:19–20)

I denne rapporten har jeg forsøkt å beskrive og analysere noen av de viktigste
marginaliseringsprosessene som preger tilværelsen til etniske minoritetsungdommer US
har kontakt med, og som har ført til at noen av dem blir predisponert til å delta i
belastede miljøer i Oslo, som Eika. Hovedfokuset har vært på interaksjonen mellom
ungdommene og sosiale og institusjonelle sfærer som er viktige for barns oppvekst i
Norge. Jeg har lagt vekt på hvordan ungdommene opplever sin eksistensielle situasjon.
Vi har sett hvordan flere etniske minoritetsungdommer som vanker på Eika lider av en
konstellasjon av mangler som forsterker hverandre, hvordan disse har ført til at de blir
fanget opp i en ond sirkel det er vanskelig å komme ut av, og de sosiale og psykologiske
eller psykiske konsekvensene dette har for ungdommene. Jeg har påpekt at det er disse
momentene som strukturerer og gir mening til valgene de tar, og risikoene de utsetter
seg for ved å delta i miljøet ved Eika. Jeg har vist at de valgene de foretar og risikoene de
utsetter seg for er deres forsøk på å skape mening som aktive sosiale agenter og på å
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mestre sin vanskelige livssituasjon i et samfunn som er preget av raske endringer.
Ungdommenes prekære livssituasjon har dermed medført at de mangler muligheten til å
håndtere utfordringene eller bruke mulighetene risikosamfunnet fører med seg på en
positiv måte. For mange av dem spiller derfor gata og belastede miljøer som Eika en
viktig sosialiseringsrolle i deres overgang til voksenlivet. Jeg påpekte at fellesskapet og
alternative strategier, normer, verdier, ferdigheter og levemåter ungdommene utvikler og
internaliserer i slike belastede miljøer, gjør at de selv bidrar til å forsterke
samfunnsprosessene som undertrykker dem. Dette har uheldige konsekvenser for
ungdommene selv og for det norske samfunnet.
Mitt hovedargument har vært at risikoatferd som etniske minoritetsungdommer
presenterer finner sted innenfor rammen av konkrete og levde sosialhistoriske
kontekster. Det er viktig å forstå og problematisere de sosiale og strukturelle prosessene
som preger denne konteksten for å kunne ane valgene ungdommene foretar seg og for å
kunne forebygge risikoatferden ungdommene presenterer. Dette har store implikasjoner
for sosialpolitikk og forebyggende arbeid rettet mot disse ungdommene.
Som man sier, er en god sosialpolitikk det beste forebyggende tiltak hva gjelder sosiale
problemer. Men jeg vil tilføye at en god sosialpolitikk er en politikk som er informert av
eller basert på en grundig og holistisk forståelse av de komplekse årsakene som ligger
bak de sosiale problemene slik politikk er ment å forebygge. Gode og verdifulle
målsetninger eller intensjoner er viktige, men ikke nok. Som en viktig strukturell faktor
kan sosialpolitikk føre til gode resultater hva gjelder forebygging av sosiale problemer.
Men det vi ofte glemmer, er at sosialpolitikk også kan forsterke eller forverre
eksisterende sosiale problemer. Det som er avgjørende er hvilke forutsetninger eller
problemforståelse som ligger bak politikken, og om politikken tar hensyn til eller
artikulerer stemmene og den komplekse sosiale virkeligheten til dem sosialpolitikken er
rettet mot. Dette gjør at sosialpolitikk i seg selv blir et forskningsobjekt.
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Det er ikke tvil om at myndighetene er kjent med at flere etniske minoritetsungdommer
er marginalisert i forhold til viktige sosiale og institusjonelle sfærer i Norge. At etniske
minoritetsungdommer gjennomgår marginaliseringsprosesser i det norske samfunnet,
har vært dokumentert i flere år. At myndighetene er opptatt av å forebygge dette, er
heller ikke nytt. For ca. 20 år siden (se NOU, 1985:29) ble fokus for eksempel rettet
mot visse aspekter av livssituasjonen til etniske minoritetsungdommer, med sikt på å
forebygge at de ble marginalisert i forhold til skole og arbeidsmarkedet som etniske
minoritetsungdommer i andre europeiske land. Jeg er av den oppfatning at
myndighetene er svært opptatt av den marginale posisjonen til etniske
minoritetsungdommer i det norske samfunnet. At det finnes mange handlingsplaner,
basert på gode intensjoner, for å øke deltagelse i samfunnet for barn og unge med etnisk
minoritetsbakgrunn, er tilstrekkelig bevis på dette.

Eikaguttene – Kapittel 7: Oppsummering og forslag til tiltak

Eika-guttene-rapport710456.pmd

116

11/14/2005, 8:46 AM

Selv om jeg tror at den politiske viljen finnes, er jeg av den oppfatning at myndighetenes
forsøk på å forebygge marginalisering av etnisk minoritetsungdom, ikke er basert på en
grundig forståelse og problematisering av de komplekse og fundamentale
samfunnsmessige faktorer og prosesser som forårsaker deres marginalisering, og
hvordan disse strukturelle faktorene og prosessene rakner i ungdommenes interaksjon
med de viktige institusjonene det norske samfunnet er tuftet på. Jeg refererte tidligere til
Wyns og Whites (1997) observasjon at ungdomstiden som en overgangsfase til
voksenlivet har mening kun i forhold til konkrete sosiale, politiske og økonomiske
forhold. Disse forholdene har forskjellig betydning for forskjellige ungdomsgrupper og
ulik påvirkning på deres livssjanser og valgene de kan ta for å mestre overgangen til
voksenlivet. Enhver ungdomspolitikk som har gode intensjoner om å oppnå
rettferdighet og deltagelse for marginaliserte etniske minoritetsungdommer, men som
lar være å problematisere de utfordringene ungdommene møter pga. slike strukturelle
faktorer, vil ikke møte ungdommenes behov og dermed være lite effektiv.
Dette kan illustreres med regjeringens Handlingsplan (2002) “Tiltak for å øke deltagelse i
samfunnet for barn og unge med innvandrerbakgrunn”. Handlingsplanen ble utarbeidet i
2002 (det vil si ca. to tiår etter NOU, 1985:29) av Kommunal- og
Regionaldepartementet i samarbeid med andre departementer og Kontaktutvalget
mellom innvandrere og myndighetene (KIM). I Handlingsplanen ble det lagt vekt på
bl.a. bedre språk- og samfunnskunnskaper hos barn og foreldre, mer foreldredeltagelse
på arenaer der barn oppholder seg og forsøkvirksomhet med
foreldreveiledningsgrupper. I tillegg ble det lagt vekt på større deltagelse fra
innvandrerungdom i kultur og idrett, bedre kriminalitetsforebyggende arbeid blant
innvandrerungdom gjennom økende konfliktrådsmegling og innsats fra politiet. Videre
ble det lagt vekt på veiledning av innvandrerforeldre og -ungdom, for selvstendiggjøring
for bedre helse og forebygging av kjønnlemlestelse, og bedre oppfølging av enslige
mindreårige. Disse er viktige områder å rette fokus mot, og jeg mener at disse tiltakene
til en viss grad kan bidra til å øke minoritetsungdoms deltagelse i samfunnet. Men det
ser ut som handlingsplanen er basert på forståelsen av at problemet hovedsakelig ligger
hos innvandrerbarn og -foreldre. Fraværende i handlingsplanen er en problematisering
av fattigdomsproblemer eller de strukturelle samfunnsmessige faktorer som kan hindre
ungdommene og deres foreldre fra deltagelse i viktige sosiale og institusjonelle sfærer.
Jeg er også av den oppfatning at ungdomspolitikken og tiltak rettet mot etnisk
minoritetsbarn og -unge, heller ikke problematiserer eller tar i betraktning de ofte
langvarige traumatiske psykologiske eller psykiske effektene marginalisering på flere
fronter samtidig, har for dem. Det er svært vanskelig for ungdommer som har opplevd
sosial nød og isolasjon over en lengre periode å delta i samfunnet som ansvarlige
medborgere, med mindre de får hjelp til å bearbeide slike traumer. Det er derfor viktig å
utforske hvor omfattende disse traumene kan være og hvilke belastninger de innebærer
for barn og unge, hvordan de manifesterer seg og hvordan de påvirker utvikling av deres
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identitet, selvbilde, prestasjoner på skole og andre sosiale arenaer. Det har vært lite fokus
på de levde psykologiske dimensjonene av marginalisering i forskning og tiltak hva gjelder
etniske minoritetsungdommer. Vi vet imidlertid at rasisme, etnisk diskriminering og det å
bli utsatt for negative budskap og holdninger fra omverdenen, særlig fra mediene, lærere
og sosialarbeidere, kan ha langvarige traumatiske konsekvenser for etniske minoritetsbarn
og -unge. Ethvert tiltak rettet mot disse ungdommene bør derfor ta dette i betraktning.
Det er et stort behov for særegne og koordinerte tiltak innenfor helsesektoren,
barnevernet, sosialtjenesten og skolen. Slike tiltak bør baseres på tilstrekkelig kompetanse
i undertrykkelsespsykologi for å hjelpe disse ungdommene til å bearbeide sine traumer.
Det er også et enormt behov for å intensivere tiltak rettet mot etnisk minoritetsungdom,
særlig i Oslo. Det er viktig at ungdomspolitikken som utformer slike tiltak, er basert på
forskning eller kunnskap som anvender en flerdimensjonell tilnærming eller paradigme
til marginalisering. Et slikt paradigme bør problematisere og inkorporere
konsekvensene de raske økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle forandringene som
preger velferdsstaten – og som gir utslag i omorganisering og deregulering av
velferdsinstitusjoner – har for ungdom generelt og spesifikke ungdomsgrupper, som
utsatte etniske minoritetsungdommer. Dette gjelder særlig deres deltagelse i utdanning/
skole, boligmarkedet, arbeidsmarkedet og forhold til hjelpeapparatet. Det er altså viktig
å utforske de strukturelle trekk ved skolesystemet, boligmarkedet og arbeidsmarkedet/
arbeidsmarkedstiltak som ekskluderer etniske minoritetungdommer. Dette betyr at det
er viktig å overskride de eksisterende diskursive paradigmer som utøver hegemoni over
forskning gjort på etnisk minoritetsungdom i Norge. Som jeg har påpekt, er det sjelden
at disse paradigmene fokuserer på de komplekse sosiale faktorer og prosesser som
preger ungdommenes tilværelse og som kan predisponere dem til risikoatferd.
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Jeg påpekte at flere etniske minoritetsungdommer som vanker i miljøet ved Eika, bor i
bydeler i Oslo indre øst med stor konsentrasjon av innvandrerfamilier. Det er også viktig
å utforske hvilke konsekvenser samfunnsmessige endringer har for levekårene til
innvandrerfamilier som bor i disse bydelene, og at tiltak som er rettet mot disse
bydelene er tuftet på slik forskningsbasert kunnskap. Vi vet i dag at flere
innvandrerfamilier i noen av disse bydelene har dårlige boforhold, lav deltagelse i
arbeidslivet og på andre samfunnsarenaer og sliter med andre fattigdomsproblemer.
Ressursene disse familiene har, forblir ubrukt. Konsekvensene er rusproblemer,
kriminalitet (der både foreldre og deres barn – i noen tilfeller ned til seksårsalderen – er
involvert), psykiske problemer, hærverk, trussel mot offentlige ansatte, vold (inkludert
familivold, særlig mot kvinner og barn), mange barnevernssaker og
sosialhjelpsavhengighet. Forholdene i disse bydelene kan skape dårlige oppvekstsvilkår
for barn som bor i disse boområdene, og fremmer deres rekruttering til belastede miljøer
i bydelene og i Oslo sentrum. Det er viktig å styrke det eksisterende ungdomstilbudet og
at man satser mer på oppsøkende arbeid i disse bydelene. Det er i den forbindelse at
nedleggelse av utekontakter i noen av disse bydelene er en uheldig utvikling.

Eikaguttene – Kapittel 7: Oppsummering og forslag til tiltak

Eika-guttene-rapport710456.pmd

118

11/14/2005, 8:46 AM

Fritidstilbud til ungdom og oppsøkende arbeid i bydelene er viktige forebyggende tiltak.
Men jeg er av den oppfatning at disse tilbudene vil ha liten effekt hvis den økonomiske,
sosiale, institusjonelle og fysiske infrastrukturen i disse bydelene ikke styrkes, for å
hjelpe innvandrerfamilier til å håndtere utfordringene de møter i sin hverdag og fremme
deres deltagelse på viktige samfunnsarenaer. Dette er viktig fordi foreldrenes deltagelse i
samfunnet, eller sosiale og økonomiske situasjon, har store konsekvenser for deres
barns livssjanser. Fattigdomsproblemer som preger disse bydelene må forebygges, for å
forhindre ghettofiseringsprosesser som kan utvikle seg i disse områder.
Flere etniske minoritetsungdommer som faller ut av skolen, som gjennomgår
marginaliseringsprosesser på andre sosiale arenaer, som vanker i belastede miljøer som
Eika og som har utviklet eller som er i ferd med å utvikle risikoatferd, kommer til å ha –
eller har allerede – kontakt med hjelpeapparatet. Noen av dem trenger, eller kommer til
å trenge, tett oppfølging av hjelpeapparatet over en periode, for å kunne stå på egne
bein. Dette betyr at for mange av dem kommer hjelpeapparatet til å spille en viktig rolle
i deres overgang til voksenlivet. Ansatte i hjelpeapparatet står overfor store utfordringer
i arbeidet med disse ungdommene. Fordi flere av ungdommene sliter med sammensatte
problemer, kan mange ansatte oppfatte arbeidet med dem som vanskelig. De ansatte kan
oppleve at ungdommene ikke responderer på deres stykkevise intervensjoner, som er
definert innenfor rammen av enkelte hjelpeinstanser. Ungdommenes sammensatte
behov trenger intervensjon på flere fronter samtidig. Det er ikke vanskelig å se at flere
ansatte, særlig de som er velvillige og motiverte til å bistå ungdommene, kan føle seg
“maktesløse” overfor de mangler ungdommene opplever. Med andre ord kan de
sammensatte behov ungdommene har, “slite ut” flere ansatte i deres genuine forsøk i å
bistå ungdommene. I en arbeidssituasjon som er preget av stramme budsjetter, pga. krav
om effektivisering og stort arbeidspress, kan dette ha uheldige konsekvenser for noen
ansatte. Min erfaring på US (se også Holm, 2000) er at enkelte ansatte prøver å unngå
kontakt med etniske minoritetsungdommer og sliter med utilstrekkelighetsfølelse
overfor denne ungdomsgruppen. Andre protesterer uvisshet om ungdommenes kultur,
eller tilskriver problemer ungdommene sliter med, til deres kultur, til
kommunikasjonsproblemer eller klandrer ungdommene for å ikke vise motivasjon. Ut
fra mine egne erfaringer og gjennom fagrefleksjoner på US og samtaler med noen
samarbeidspartnere, kan dette først og fremst skyldes at sosialarbeidere i Norge ikke ser
ut til å være godt nok faglig forberedt til å møte utfordringene i det å jobbe i et
flerkulturelt samfunn. Som Holm (2000) har påpekt i forhold til profesjonsdiskursens
betydning for arbeid med etnisk minoritetsungdom:
“… arbeid med etnisk minoritetsungdom i liten grad er et tema i profesjonsdiskursen. Dette fører til at temaet privatiseres. Gjennom profesjonsdiskursen
opparbeider vi oss ikke redskaper til analytisk refleksjon rundt “den norske
fremmeddiskursen”. Våre arbeidsmetoder tar ikke hensyn til de strukturelle
problemer de unge har, vi opplever dermed ikke å lykkes i å bidra til å forbedre de
unges velferd. Når vi ikke lykkes fører det til at vi ikke gjenkjenner våre egen rolle.
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Vi velger ulike strategier for å gjenvinne selvtillit til å utføre vårt arbeid. Vi velger å
tillegge de unge egenskaper som gjør dem selv ansvarlig for marginalisering. En
annen strategi er å si at vår kompetanse ikke strekker til overfor den unge. På den
måten forsvarer vi å velge bort kontakt med minoritetsungdom til fordel for
kontakt med klienter som har en problematikk vi opplever mer kjent. Noen velger
å overlate ansvaret for arbeid med denne gruppa til sosialarbeidere som har
minoritetsbakgrunn. Vi hevder at sosialarbeidere med minoritetsbakgrunn lettere
får tillit hos de unge, forstår problemene og kan være rollemodeller.” (s. ii)
Jeg mener at flere ansatte i hjelpeapparatet trenger faglig assistanse for å kunne forstå og
problematisere samfunnsmessige mekanismer og prosesser som fører til marginalisering av
etniske minoritetsungdommer, hvordan dette påvirker ungdommenes livssituasjon og hvilke
implikasjoner dette har for deres praktiske arbeid med ungdommene. Slik kunnskap kan
også fremme mer politisk engasjement hos motiverte ansatte og føre til bedre sosialpolitisk
jobbing, for å synliggjøre problemer de svake gruppene de jobber med, sliter med, og
dermed påvirke sosialpolitikk rettet mot dem. Ungdommenes sammensatte behov krever
også tettere samarbeid med andre instanser enn i dag. Dette betyr at ansatte i hjelpeapparatet
trenger bredere kunnskap om andre instanser som kan være til hjelp for ungdommene, og
veiledning i hvordan de kan rekruttere og samarbeide med disse. Det er viktig å danne bred
allianse med disse instansene for sosialpolitisk samarbeid. Arbeidet med utsatte ungdommer
trenger større tverrfaglig og tverretatlig samarbeid enn i dag, og det er viktig at
myndighetene setter inn tiltak som kan muliggjøre dette. Myndighetenes satsing på
Multisystemisk terapimodellen/-metoden (MST)1 i forhold til ungdom med alvorlige
atferdsvansker, kan være en positiv utvikling. Metoden anvender et helhetsperspektiv, er
familiebasert og er rettet mot den unge og hans/hennes familie og er gjennomført i
ungdommens naturlige omgivelser. Det trekkes inn alle aktuelle instanser som har
betydning for den unges oppvekst. I dag er metoden begrenset til et lite antall ungdommer
med alvorlige atferdsvansker. Jeg mener at metoden bør utvides til andre utsatte ungdommer
og kombineres med andre løsninger.2 MST bør ikke ses som “løsningen”.
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Jeg har også påpekt negative eller kategoriserende holdninger hos enkelte ansatte i
hjelpeapparatet hva gjelder ungdommer fra noen etniske minoritetsgrupper. Dette skjer
i en epoke hvor det hevdes at individualiseringsprosesser har svekket betydningen av
strukturelle faktorer som klasse og etnisitet. Dette tilsier at det er et stort behov for
holdningsarbeid i hjelpeapparatet. Mer veiledning og skolering i flerkulturell forståelse,
i bevissthet om egen kultur og verdier i kontakten med etniske minoriteter, og i årsaker
og psykososiale problemer knyttet til migrasjon og flukt, samt ansettelse av flere
sosialarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn for å skape flerkulturelle arbeidsplasser
kan bidra til å redusere disse negative holdningene. Dette er viktig fordi negative
holdninger undergraver hjelpeapparatets viktige rolle som støttepilar for velferdstaten.
Som påpekt i NOU, 2000:12:
1
For mer om MST-metoden og dens helhetsteoretiske forankring, se Henggeler, S.W. et al (c2000), Multisystemisk
behandling av barn og unge med atferdsproblemer. Oslo: Kommuneforlaget. Se også St.meld. nr. 17, Handlingsplan mot
barne- og ungdomskriminalitet.
2
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For en evaluering av MST-modellen
i Norge,
se Kartnes,
E. S. (2002) Implementering
av MST i Norge: en evaluering
av implementering av mulitisystemisk behandling av ungdom med atferdsproblemer i 4 norske fylker. Hovedoppgave i
sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo.
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“Et viktig grunnlag for velferdsstaten er at det er akseptabelt å ha problemer, og at
dette ikke berettiger noen til nedverdigende holdninger og handlinger. Derimot gir
det rett til å få nødvendig hjelp. (….)
Det må gjøres en målbevisst innsats på alle områder for å sikre likestilling,
likeverdighet og medvirkning, og skapes reell trygghet mot alle former for
diskriminering av minoritetsgrupper av barn og ungdom og deres familier” (s. 14).
Regjeringens målsetning om gjennom sin Handlingsplan mot rasisme og diskriminering
2002–2006 å sikre at tjenesteyting i det flerkulturelle samfunnet i størst mulig grad dekker
hele befolkningens behov, for å forhindre at minoritetsgrupper ikke får dårligere tilbud, og
å styrke minoritetsperspektivet i offentlig tjenesteyting, er en positiv utvikling. Men det
viktigste er hva som skjer i praksis. Landsorganisasjonen for Utekontakter (LUK) og
Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere (FO) har enda
viktigere rolle å spille i sosialpolitisk arbeid og holdningsarbeid hva gjelder etnisk
minoritetsungdom. De kan jobbe sosialpolitisk gjennom økt danning av strategiske
allianser, seminarer/konferanser, dokumentasjon og synliggjøring av de sammensatte
problemene etniske minoritetsungdommer og andre svake grupper sliter med. Det er
viktig å få fram hvordan krav om effektivisering og stramme budsjetter påvirker egne
arbeidsmiljøer og hjelpen disse gruppene kan få. Det er viktig at disse organisasjonene
setter problemer etnisk minoritetsungdom sliter med på dagsorden, foreslår konkrete
tiltak og tar ungdommene med i den sosialpolitiske jobbingen. LUK og FO har også en
viktig rolle å spille i holdningskampanjer rettet mot sosialarbeidere.
Jeg mener at sosialarbeidere har en strategisk posisjon i samfunnet fordi de er i nær
kontakt med de undertrykte. De kjenner til problemene disse gruppene sliter med. De
har derfor en moralsk og politisk plikt til å være stemmen til de undertrykte, ved å være
kritiske til samfunnsmessige prosesser som undertrykker dem. De må nøye (re)vurdere
sine fundamentale verdier og reflektere over hvilke konsekvenser deres praksis har for
deres målgrupper. Dersom sosialarbeidere ikke gjør dette, bidrar de til å legitimere
undertrykkelsen. Som Walther Lorenz påpekte i sitt innlegg på en konferanse i regi av
FO rapportert i Embla:
“I det nåværende politiske klima kan ikke sosialarbeidere unnlate å analysere de
politiske virkningene av sine tiltak. (…) Vi må ikke glemme at det finnes barrierer
i samfunnet som fører til at ikke alle mennesker behandles som likeverdige, og vi
kan ikke si at dette ikke angår oss. Hvis vi ikke tar disse barrierene med i
betraktningen, vil hjelpen vår bli et overgrep, og vil bidra til å legitimere
ulikhetene” (Embla. nr. 3 2002, s. 9).
Hvis sosialarbeidere ikke gjør dette, vil deres kontrollfunksjon komme mer og mer i
forgrunnen. De kan dermed bli mer og mer oppfattet av etniske minoritetsgrupper og
andre svake grupper som systemlegitimerende, og det kan bli enda vaskeligere for dem å
nå fram til disse gruppene.
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Mange aktører i frivillig sektor jobber med utsatte etniske minoritetsungdommer. Det er
viktig at det offentlige hjelpeapparatet, særlig de som direkte er involvert i det praktiske
ungdomsarbeidet, samarbeider mer med noen av disse i forhold til ungdommene. I sitt
praktiske arbeid med ungdommene, opererer mange frivillige aktører innenfor
organisatoriske rammer som er mindre preget av byråkratiske krav og systemlojalitet
enn det offentlige hjelpeapparatet. Dette gjør at de har en tendens til å være mer
fleksible i sitt arbeid, noe som kan gjøre dem bedre i stand til å hjelpe ungdommene til å
håndtere utfordringene de møter i sin hverdag. Samarbeidet med disse aktørene kan føre
til at de har tilgang til den enorme formelle kompetansen og taus kunnskap3 de
offentlige instansene besitter, samtidig som de offentlige instansene kan benytte seg av
nye metoder som de frivillige aktørene anvender. Mange frivillige aktører er
innvandrerorganisasjoner. Noen av organisasjonene har mye informasjon og kunnskap
om situasjonen i innvandrermiljøene, og kan være viktige banebrytere hva gjelder
kontakt med disse miljøene og formidling av informasjon til dem om hvordan det
norske samfunnet og hjelpeapparatet fungerer, om belastede miljøer i Oslo hvor etnisk
minoritetsungdom vanker og om diverse ungdomstilbud som finnes i bydelene og i Oslo
sentrum. Et slikt samarbeid finnes i dag til en viss grad, men dette bør prioriteres og
intensiveres. For å høste de gode gevinstene slikt samarbeid kan gi, er det viktig at
myndighetene styrker seriøse innvandrerorganisasjoner med mer midler, særlig de som
driver ungdomsarbeid, og til en viss grad pålegger dem samarbeid med offentlige
instanser i forhold til spesifikke prosjekter.

122

To prosjekter som kan være aktuelle i den forbindelse, er foreldrepatruljer i belastede
miljøer som Eika og arbeid rettet mot fengselet. Foreldrepatruljer i regi av
innvandrerorganisasjoner kan gi etniske minoritetsforeldre mulighet til å vite hvilke
risikoer etnisk minoritetsungdom utsetter seg for i sentrum. Offentlige instanser kan
samarbeide med disse organisasjonene ved å gi dem generell informasjon om belastede
miljøer i sentrum, om tendenser på ungdomsfronten, om metoder og strategier de kan
anvende i arbeidet og om tilbud som finnes. En metode som kan brukes i slikt
samarbeid er informasjonsmøter. Tilstedeværelse i miljøene av voksne med etnisk
minoritetsbakgrunn kan ha en stor forebyggende effekt i forhold til ungdommene.
Fengsel er også et viktig samarbeidsfelt, hvor innvandrerorganisasjoner kan komme i
kontakt med marginaliserte etniske minoritetsungdommer som har utviklet risikoatferd.
Ut fra henvendelser angående besøk US-ansatte får fra noen av de etniske
minoritetsungdommene som soner dommer i Oslo Kretsfengsel, er det mye som tyder
på at flere etniske minoritetsungdommer som sitter inne, har lite voksenkontakt utenfor
fengselet, og pga. dette ikke får besøk. Innvandrerorganisasjoners arbeid i fengslet kan
føre til at ungdommene får mulighet til å bli kjent med voksne ressurspersoner som kan
gi dem emosjonell, moralsk og sosial støtte. De kan også bistå ungdommene i å
reflektere over sin fortid (særlig konsekvensene av sine handlinger) og framtid. Dette
kan bidra til å forebygge tilbakefall blant ungdommene. Dessuten kan kontakt med
voksne ressurspersoner trygge overgangen til samfunnet etter fengselsoppholdet. Noen
3

For mer om begrepet “taus kunnskap”, se Strømfors, G. ( 2004) Taus Kunnskap: Faglig refleksjon over egen praksis: en
metode for å utvikle gode læringsarenaer. Oslo: Rusmiddeletaten.
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religiøse innvandrerorganisasjoner oppsøker fengsler i dag, men deres arbeid er av et
svært begrenset omfang. Det er viktig at andre innvandrerorganisasjoner også kommer
på banen, med støtte fra myndighetene og andre offentlige instanser. Viktig for
samarbeidet er enighet om hvilken form det skal ta, og at ungdommene selv er involvert
i arbeidet og oppfatter det som frivillig.
Det vil kunne være et viktig bidrag hvis offentlige instanser også samarbeider mer med
ungdomsorganisasjoner som bruker ung-til-ung-kommunikasjon i sitt arbeid. Disse
organisasjonene tilbyr ofte sine medlemmer en trygg møteplass for selvrefleksjon og
vennskap der ungdommene kan ta opp temaer de er oppatt av. De involverer
ungdommene i planlegging og utførelse av felles aktiviteter, og får dem til å føle at de
eier det de driver med og dermed er med til å gjøre noe positivt med livet sitt.4
Offentlige instanser kan samarbeide med ungdoms- og innvandrerorganisasjoner om
konkrete og langsiktige ungdomsprosjekter rettet mot særlig utsatte etniske
minoritetsungdommer. Viktig for slikt samarbeid er at det er enighet om felles
målsetninger og strategier og nedtoning av byråkratisk trekk. Ungdomspatruljer, særlig
med rollemodeller med samme erfaringsbakgrunn (tidligere erfaring fra “gata”) i
spissen, er også aktuelle her.
Det helhetsperspektivet til marginalisering som er anvendt i denne rapporten, har
praktiske sosialpolitiske implikasjoner på samfunnsnivået som vi har vært inne på. Men
det har også mer praktiske implikasjoner i arbeidet på individnivå enn vi har antydet.
Det er viktig å være bevisst på disse to nivåene hva gjelder arbeidet med utsatte
ungdommer, særlig på dialektikken mellom de to nivåene. For at arbeidet med
ungdommene skal bli effektivt, er det viktig at de to nivåene henger sammen og
forsterker hverandre. Jeg vil bruke resten av dette kapittelet til å si noe kort om dette ut
fra mine erfaringer og fagrefleksjoner med mine kolleger på US.
Vi har sett at den kumulative nøden ungdommene opplever har spesifikke
implikasjoner for individet. Jeg har påpekt noen av effektene i forhold til ungdommene
som vanker i Eika-miljøet: svekket selvbilde og selvverdighet, fragmentert selvidentitet,
pessimisme, fatalisme, resignasjon eller oppgitthet, selvklandring, fortrengt bitterhet og
ensomhet som kan gi utslag i destruktiv atferd som vold, kriminalitet og rusmisbruk.
Men dette betyr ikke at ungdommene ikke besitter spesifikke ressurser. De har
ressurser, men kanaliserer dem i feil og negativ retning. Sosialarbeideren bør oppfatte
ungdommen som en ressurs, og ikke et problem. Utfordringen ligger i å få flere av
ungdommene fra en situasjon med resignasjon eller følelse av “jeg kan ikke”, til en
situasjon preget av håp og optimisme, indre styrke og hvor de kan innse at de har
spesifikke ressurser eller talenter og si “jeg kan”, og hvor de gradvis kan begynne å delta
i samfunnet som aktive medborgere. Det vil si at utfordringen ligger i å bistå dem til å
bruke sine ressurser til å bli ansvarlige og aktive medborgere. Dette betyr at det er viktig
for sosialarbeideren å bli kjent med både de strukturelle marginaliseringsfaktorene og de
4

For mer om den viktige rollen ungdomsorganisasjoner har, se Heath, S.B. m.fl. (red.) (c1993) Identity and Inner-City
Youth: Beyond Ethnicity and Gender. New York: Teachers College Press.
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effektene disse har for ungdommene, og jobbe mot begge dimensjonene, for å bistå
ungdommene til å mestre dem.
Å få ungdommene fra “jeg kan ikke” til “jeg kan” kan være en lang vei, og de viktigste
milepælene inkluderer kontaktetablering (særlig hva gjelder oppsøkende arbeid i
belastede miljøer, som Eika), relasjonsbygging/bygging av tillitsforhold (i forhold til
miljøene og den enkelte ungdom), kartlegging av ungdommenes behov og ressurser og
bestemmelse av målsetninger for arbeidet i tett samarbeid med dem, og selve arbeidet,
for å nevne noe.
Forsøket på å etablere kontakt og komme i gang med arbeidet med marginaliserte
etniske minoritetsungdommer, kan by på spesielle utfordringer. Dette fordi flere, mer
enn andre ungdommer, kan være svært skeptiske til sosialarbeidere. Dette kan skyldes
manglende kunnskap eller informasjon om arbeidet sosialarbeiderne gjør eller hva de
kan tilby, eller at mange er skeptiske til offentlige instanser pga. tidligere negative
erfaringer (f.eks. noe de har opplevd som diskriminering/rasisme) med hjelpeapparatet.
Flere kan føle at det ikke er hjelp å få. Det er ikke tvil om at flere av ungdommene er
opptatt av rasisme og pga. dette oppfatter etnisk norske sosialarbeidere som
representanter for et samfunn de opplever som undertrykkende. De kan også oppfatte
sosialarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn som systemlegitimerende. Noen kan
også ha mistanke om at sosialarbeidere fra samme etnisk minoritetsgruppe som dem,
skal tyste til deres foreldre. Flere er også skeptiske til voksne generelt, pga. at noen har
opplevd å bli skuffet av dem på flere måter. Noen av dem som har opplevd dette i
forhold til sine etniske minoritetsforeldre, kan overføre denne mistroen til
sosialarbeidere, særlig menn, med etnisk minoritetsbakgrunn.
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Ungdommene kan gi utrykk for sin skepsisme på flere måter: å ignorere sosialarbeidere
som oppsøker miljøer de vanker i og som forsøker å ta kontakt med dem, sette
spørsmålstegn ved arbeidernes evner til å hjelpe (ved å si at, for eksempel, at de “bare
prater” og ikke hjelper) eller “teste” dem, å “true” dem, å være svært avvisende osv. Det
som er avgjørende er hvordan sosialarbeideren tolker disse utrykksformene eller denne
atferden. Det er ikke tvil om at noen sosialarbeidere kan føle seg fornærmet av dette.
Men dersom disse utrykksformene oppfattes som en viktig symbolsk kommunikasjon
og håndteres på en tilstrekkelig god måte, kan det føre til åpning av kontakt. Dette er
viktig fordi ungdommene har mye å si til folk de kan stole på og som de føler bryr seg
om dem. Men det kreves positiv nysgjerrighet hos sosialarbeideren, tålmodighet/
utholdenhet og vilje til å ha kontakt med ungdommene, å være på tilbudssiden, å vise at
man bryr seg og å vise at man ha respekt for miljøet ungdommene vanker i. Det må
være fleksibilitet, stabilitet og kontinuitet i arbeidet.
Mye avhenger også av hvordan sosialarbeiderne presenterer sitt arbeid når de er i
miljøene der ungdommene vanker, eller i deres forhold til enkelte ungdommer. Det
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samme gjelder forklaring av hva taushetsplikts- og meldepliktsbestemmelsene, samt
innsynsretten, innebærer. Sosialarbeideren bør forklare sin rolle, særlig hva hun/han kan
og ikke kan tilby, og hvordan den rollen er forskjellig fra rollen andre instanser, f.eks.
politiet og barnevernet, har, om de samarbeider med disse eller ikke og hvilke
rettigheter ungdommer har i forhold til dem. Det er viktig at sosialarbeideren
sympatiserer med ungdommenes negative erfaringer eller opplevelser hva gjelder andre
instanser, samtidig som sosialarbeideren får fram den viktige rollen eller positive sidene
ved disse instansene. Noen av ungdommene kan være avvisende, fordi de trenger mer
tid og rom for å tenke om de vil ha kontakt eller ikke, eller for å sjekke ut hvor
akseptabelt det er i miljøet å ha kontakt med institusjonen sosialarbeideren
representerer. Sosialarbeideren bør la slike ungdommer være i fred, men forsette å
kommunisere med dem via kroppsspråket (og med blikk) når de er i miljøet. Det
hender ofte at ungdommen selv tar kontakt til slutt. Sosialarbeiderens gode relasjoner til
sentrale personer i miljøet kan også fremme kontakt med andre ungdommer i miljøet.
Identifisering av og etablering av god kontakt med disse sentrale personene i miljøet, og
informasjon til dem om arbeidet instansen sosialarbeideren representerer gjør, er derfor
viktig. Sentrale personer i miljøet har stor innflytelse og kan lett motarbeide
sosialarbeideren dersom de føler seg “forbigått” i sosialarbeiderens forsøk på å nå andre
ungdommer i miljøet.
Ovennevnte er noen av de viktigste momentene som kan føre til at sosialarbeideren
vinner ungdommen(e)s tillit og som er betydningsfulle for arbeidet. Vunnet tillit må
dyrkes slik at den blir “moden”. Tilliten fører med seg åpenhet, og dermed muligheten
til å få tak i ungdommenes prosjekter. En viktig oppgave for sosialarbeideren er å få
ungdommene til å føle at sosialarbeideren er villig til og har tid til å høre på hva
ungdommen har å si, og at det er ungdommen som er eksperten hva gjelder hans/
hennes egen historie. Sosialarbeideren må vise ungdommen tillit og tiltro. Hun/han har
en viktig rolle å spille ved å introdusere nye innfallsvinkler og perspektiver og få
ungdommen til å reflektere over problemstillinger som dukker opp underveis. Dette bør
gjøres for å kunne komme fram til klare og spesifikke målsetninger for arbeidet videre,
målsetninger som ungdommen kan føle at han har vært med å utforme. Metodene (hva
gjelder både individuell oppfølging eller gruppearbeid, aktivisering, kurs osv.) som
anvendes til å nå fram til målsetningene, må involvere ungdommene som aktive
subjekter og føre til at ungdommene kommer i kontakt med sine ressurser, øke og
styrke deres selvtillit og selvverdighet, bli mer bevisst på samfunnsprosessene som
undertrykker dem og hvordan de kan kjempe mot disse, blir mere bevisste på sine
rettigheter og plikter og føre til at de utvikler positive forhold til andre. Det vil si at hele
arbeidet må preges av kompetanse og personlig utvikling gjennom sosial læring mot full
deltagelse i samfunnet. På denne måten kan ungdommen bistås til å få kontroll over sitt
eget liv og mestre utfordringene han/hun møter i sin hverdag på en positiv måte.
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Veien fra “jeg kan ikke” til “jeg kan” er dermed en prosess av empowerment. Det vil si
en prosess som bistår ungdommen i å bruke sine ressurser til å takle både de
strukturelle faktorene som undertrykker ham/henne, og effektene dette har for ham/
henne som individ. Det er en prosess som utløser kreftene ungdommen har, og får ham/
henne til å kanalisere dem i en positiv retning for å mestre sin hverdag. Som Askheim
(2003:103) har påpekt, er empowerment-begrepet vanskelig å presisere, fordi
“empowerment-tilnærmingen rommer ulike strømninger”. Men som han har notert, har
begrepet med overføring av makt til de avmektige å gjøre. Det er denne
maktdimensjonen som er sentral i definisjonen. Askeim identifiserer to andre elementer
som kjennetegner empowerment-tilnærmingen. Med henvisning til andre forfattere
påpeker Askeim at:
“Til grunn for tilnærmingen ligger for det første et syn på mennesket som et
subjekt som har evne til å delta i beslutninger og handlinger som gjelder eget liv,
og som selv vet hva som er bra, nyttig og viktig for det” (Askeim, ibid:104).

Han påpeker videre at:
“… begrepet empowerment rommer så vel en individuell som en strukturell
dimensjon. Den individuelle dimensjonen er rettet mot prosesser og aktiviteter
som har til hensikt å øke individets kontroll over eget liv og utstyre individet med
større selvtillit, bedre selvbilde og øke kunnskaper og ferdigheter, slik at det kan
identifisere barrierer mot selvrealisering som begrenser mulighetene til
egenkontroll. Den strukturelle dimensjonen omfatter barrierer, maktforhold og
samfunnsstrukturer som opprettholder ulikhet, urettferdighet og manglende
mulighet til å ha kontroll over eget liv” (ibid).
Som jeg har påpekt, er bevissthet om dialektikken mellom de strukturelle og
individuelle dimensjonene det som skal informere arbeidet med å få ungdommen fra
“jeg kan ikke” til “jeg kan”. I den forstand blir empowerment både et mål og et
virkemiddel (Askeim, ibid:105). Bruk av metoden, som Askeim har påpekt, krever en ny
profesjonsrolle som involverer omdefinering av den tradisjonelle ekspertrollen “til en
ressurs som virker på brukerens premisser” (ibid:167). Det fordrer at profesjonelle er
analytiske og kritiske hva gjelder undertrykkende samfunnsprosesser.5
126

Sosialarbeidere må være motivert og (vel)villige for å kunne jobbe med denne
ungdomsgruppen. De kan fort oppdage at de møter flere vegger i sitt forsøk på å bistå
ungdommene, og at hovedproblemet ikke ligger hos ungdommene, men hos systemene
de må konfrontere for å kunne mestre sine liv. Noen av ungdommene kan forsøke å
overføre sin emosjonelle “ballast” på sosialarbeideren. Alt dette kan føre til frustrasjoner
og store emosjonelle belastninger for sosialarbeideren. Tilstrekkelig veiledning,
medarbeidersamtaler, refleksjon over praksis, og vilje til samarbeid med kolleger i
forhold til enkelte ungdommer kan hjelpe sosialarbeiderne til å mestre jobben. For å få
5

For mer om kritisk sosialt arbeid/ungdomsarbeid i det nåværende politiske klima, se Bamber, J. og Murphy, H. (1999)
“Youth Work: The Possibilities for Critical Practice” Journal of Youth Studies, Vol 2, No. 2, 1999. 227–242.
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til slikt arbeid på en tilstrekkelig god måte, er det viktig at det har fundament på
ledelsesnivå og at det er en del av organisasjonskulturen og ideologien. Følelse av at
ledelsen på arbeidsplassen er interessert i arbeidet man gjør, positive tilbakemeldinger
og konstruktiv kritikk fra dem og kolleger er viktig. Dersom sosialarbeidere ikke får,
eller ikke er åpne for, slik hjelp, kan de fort overføre sine frustrasjoner til andre, f.eks.
sine kolleger. Dette kan undergrave jobben med målgruppen.
Jeg vil konkludere med å påpeke at det flerkulturelle samfunnet er uunngåelig. Vi kan
ikke ønske det bort. Det fører med seg enorme muligheter og utfordringer. Globale
økonomiske, sosiale og politiske endringer som har ført til internasjonal migrasjon og
til omorganisering av velferdsinstitusjoner har viktige konsekvenser for maktforholdet
mellom diverse etniske grupper, og særlig for etniske minoritet-majoritet-relasjoner. Det
er majoriteten som bestemmer reglene som avgjør tilgangen til ressurser. Den har
definisjonsmakten og styrer samfunnsprosessene. Minoritetenes og majoritetenes ulike
tilgang til makt fører til ulik tilgang til ressurser og dermed til nye former for ulikheter.
Vi har sett i denne rapporten hvilke uheldige konsekvenser dette kan ha for etniske
minoritetsungdommer. Hva gjelder migranter fra ikke-vestlig verden, har Brox (1998)
påpekt hvordan fattigdomsproblemer som er assosiert med arbeidsledighet, segregering
og i det å bo i belastede bydeler allerede manifesterer seg i Oslo. Han påpeker følgende
hva gjelder etniske minoritetsbarn, som utgjør ca. 25 prosent av seksåringer i Oslo:
“… almost 25 per cent of the 6 year-olds are registered as having a first language
other than Norwegian. In the year 2015, the present pre-school minority children
will be in their twenties. Many are growing up with poor knowledge of Norwegian,
their older siblings do badly at school, and suffer from very high unemployment
whether they graduate or not. Juvenile crime is already rising, and many parts of
the city are rightly or wrongly considered unsafe.” (Brox, 1998:106)
Norge har fortsatt muligheten til å forhindre at etniske minoritetsungdommer blir ytterligere
marginalisert og til å avverge de uheldige konsekvensene dette kan føre til. For å gjøre dette
må man “ta tyren ved hornene”. Dette er viktig fordi marginaliseringsprosessene denne
ungdomsgruppen gjennomgår, og risikoatferden den kan utvikle på grunn av dette, reiser
både politiske og moralske spørsmål. Politisk fordi, som vi har påpekt i forhold til politiet,
samfunnets reaksjoner til denne atferden kan svekke ungdommenes rettssikkerhet og de
humanistiske og demokratiske prinsipper som det norske samfunnet er bygget på. Dette kan
skje fordi de undertrykte ofte yter motstand mot dem som undertrykker dem. Den
kumulative nøden disse etniske minoritetsungdommene lider under, reiser også
spørsmålstegn ved vårt moralske ansvar som voksne for å trygge våre barns og unges
overgang til voksenlivet. Som Giroux (1998) har formulert i den sammenheng:
“Youth in this instance becomes more than a generational marker; it also becomes
an ethical referent reminding adults of their political, moral and social
responsibility as public citizens to address what it means to prepare future
generations to confront the world we have created.” (s. 15)

Eikaguttene – Kapittel 7: Oppsummering og forslag til tiltak

Eika-guttene-rapport710456.pmd

127

11/14/2005, 8:46 AM

127

128

Eikaguttene – Etterord – Eika i dag

Eika-guttene-rapport710456.pmd

128

11/14/2005, 8:46 AM

Etterord

Eika i dag
Eika-miljøet som beskrevet i denne rapport har forandret seg. I begynnelsen av uke 25
i 2003 startet politiet en stor og langvarig aksjon på Eika. Målet var å gå hardt ut mot
miljøet, skape uro i det og forebygge ransbølgen og andre kriminelle aktiviteter, med
sikte på å gjøre stedet til et trygt sted for folk å ferdes. Det vil si å vinne stedet tilbake fra
de eldre tidligere stoffbrukerne og de marginaliserte etniske minoritetsungdommene.
Politiet brukte flere metoder, bl.a. stopp-og-sjekk-metoden, der mange ungdommer
– de fleste med etnisk minoritetsbakgrunn, særlig de som politiet kjente fra før – ble
stoppet i områdene rundt Eika/Akerselva og kroppsvisitert. Flere ungdommer som
vanket i miljøet ble kjørt til arresten. Andre ble bedt om å fjerne seg fra området og
andre (særlig kjenninger av politiet) fikk forbud om å oppholde seg i området over
en periode. De som brøt forbudet, ble bøtelagt. Det var stor tilstedværelse av politiet i
området over en periode.
Politiets aksjoner i området førte til at miljøet forandret seg. Det største samlingsstedet i
området før politiaksjonen, var ved et stort tre folk kalte Eika, og lengre opp, til
området ved Nybrua der Storgata krysser elva. De eldre tidligere stoffmisbrukerne (ble)
flyttet til området rundt Jakobs kirke, mens resten av miljøet, bestående av de etniske
minoritetsungdommene, spredte seg langs elva fra Anker-/Eventyrbrua til
Vaterlandsparken. Sommeren og høsten 2003 foregikk mye salg av hasj ved Vaterland,
særlig i området bak Star Gate Pub, inngangen og gangen ned til Grønland Tbanestasjon og rundt Narvesen-kiosken inne på stasjonen og i Vaterlandsparken. Noen
jenter med etnisk minoritetsbakgrunn oppholdt seg sammen med guttene da deler av
miljøet flyttet til Vaterlandsparken. Det foregikk mye salg også langs Akerselva (oppover
bakken) i Lakkegata, rundt minigolfbanen og Hydra Dykkesenter i Søndre gate, på
hjørnet hvor Søndre gate krysser Markveien, og ved holdeplassen Nybrua i Thorvald
Meyers gate, særlig på natta. Ansatte ved US observerte også noen kontakter mellom
etniske minoritetsungdommer og eldre norske ved Jakobs kirke.
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I motsetning til tidligere praksis, hvor ungdommene samlet seg på ett sted,
kommuniserte de mer på mobiltelefon og kom i bølger, solgte i 25–30 minutter og
forsvant i en time for så å komme tilbake. Flere syklende asylsøkere (uten
oppholdstillatelse) begynte å selge i området sommeren og høsten 2003. Noen har bodd
i Norge noen få uker eller måneder eller har flyttet til Oslo fra asylmottak i andre
kommuner. De snakket ikke norsk, men forskjellige andre språk, bl.a. fransk, tysk,
nederlandsk og begrenset engelsk. De fleste var litt eldre, mellom ca. 24 og 28 år.
Flere ungdommer med tilknytning til Eika-miljøet oppholdt seg på
Sentralbanestasjonen over en periode vinteren 2003. Noen av disse hadde vært sentrale i
Eika-miljøet. Noen av dem oppholdt seg også på Oslo City og Galleri Oslo.
Ungdommene pendlet mye mellom Eika-området, Sentralbanestasjonen og Galleri Oslo.
Dette kunne ha med været å gjøre.
Det foregår fortsatt salg ved hele Eika-området i dag som sommeren og høsten 2003.
Miljøet spredte seg til Kuba i bydel Grünerløkka sommeren 2004. Noen ungdommer
som har kontakt med US fra før, vanker fortsatt i miljøet. Det ble registrert
nyrekruttering av mindreårige etniske minoritetsungdommer og yngre asylsøkere til
miljøet sommeren 2004. Noen asylsøkere er aktive selgere på Eika i dag. Mye kan tyde
på at det foregår rekruttering i asylmottakene av nyankomne asylsøkere til Eika-miljøet.
I 2003 arrangerte US i samarbeid med Oslo Youth Unlimited (OYU) en 6 dagers tur til
Danmark med sju etniske minoritetsungdommer som ble rekruttert fra miljøet. Disse
ungdommene var sentrale personer i miljøet i denne perioden. En av
hovedmålsetningene for turen var å danne en ressursfokusert gruppe etter turen, der
ungdommene kan håndtere viktige problemer de sliter med og ta opp ungdomsspørsmål
de er opptatt av (også med instanser av betydning for dem), samt drive læringsrike
aktiviteter sammen. Ungdommene deltok aktivt i planleggingen og utførelsen av turen. I
samarbeid med ungdommene har US dannet en gruppe etter turen. Gruppen kalles for
“Torsdagsklubben”.

130

I dag består klubben av noen av ungdommene som var med på turen og andre
ungdommer fra miljøet. Ca. 15–20 ungdommer som har vanket eller fortsatt vanker i
dette miljøet møter hver torsdagskveld på US og tar opp forskjellige temaer som opptar
dem. Målsetningene for klubben er å tilby ungdommene en trygg fysisk og sosial arena,
i nærvær av voksne, for å fremme sosial samhandling (gjennom temakvelder om f.eks.
rasisme, rus, kriminalitet, seksualitet, aktiviteter osv.) og selvrefleksjon, å skape større
bevissthet blant ungdommene om deres ressurser og hvordan de kan bruke disse til å ta
oppgjør med sine hindringer og utforme sin tilværelse, og gjennom dette fremme et
positiv selvbilde og identitetsutvikling, å styrke ungdommenes kompetanse og få dem til
å sette seg positive mål og arbeide for å nå disse målene gjennom praktisk læring, å
bevisstgjøre ungdommene om konsekvensene av sine handlinger. Ungdommene styrer
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selv klubben og planlegger dens aktiviteter. Jeg og en kollega på US følger tett opp flere
ungdommer i gruppen individuelt i samarbeid med hjelpeapparatet, særlig i forhold til å
skaffe jobb og bolig. Klubben inviterte Unginfo til sitt møte og fikk informasjon om
diverse tilbud til ungdom hva gjelder jobb, skole, økonomi (inkassosaker) osv. De
inviterte også politiet til et av sine møter og tok opp negative erfaringer med dem og
vektere. Ungdommene tok også opp med politiet opplevelsen av å bli utestengt fra
utesteder. Politiet orienterte om hvordan de jobber, hvilken myndighet/makt politiet har
i Norge, hvilke rettigheter og plikter ungdommene har i forhold til politiet og
konsekvensene deres risikoatferd kan ha for dem. Politiet og ungdommene hadde en
god dialog. Ungdommene har planer om å invitere andre instanser, som Aetat,
Rustelefonen, helsestasjon og sosialtjenesten til møte. De har også planer om å invitere
noen politikere til møte. Ungdommene hadde julebord sammen med to ansatte i
Minoritetsteamet på US. Ungdommene planla selv julebordet og var med på å bestille
bord. De har planlagt flere aktiviteter og hytteturer, og har selv søkt midler til dette. To
av ungdomskoordinatorene i klubben deltok på en Peer Education-konferanse i Asker
sommeren 2004 og presenterte OYU og Torsdagsklubben. Torsdagsklubben planlegger en
studietur til London i 2005 for å besøke noen tiltak og prosjekter som er rettet mot
marginalisert etnisk minoritetsungdom.
Jeg er av den oppfatning at en slik kombinasjon av individuelt og gruppebasert arbeid,
som anvender et helhetsperspektiv til problemforståelse og “empowerment”/
“brukermedvirkning”, kan bidra til å snu den destruktive atferden hos ungdommene,
og dermed bistå dem til å bli ansvarlige medborgere.
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