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Hvordan bygge bærekraftige relasjoner 
hos barn og unge?

Dialog og relasjons-
kompetanse satt i system



Framveksten av gjenopprettende
praksiser i Norge

Konfliktrådet

Røde Kors
Gatemegling

- fritidsarenaen

Trygg læring

- skolearenaen

Psykososialt
arbeid

- hjelpeapparatet



Røde Kors Gatemegling

• Prosjekt ved Oslo og Akershus konfliktråd 1998-2002 med 
Inger Værstad & Geir Dale i bresjen

• Restart 2004-2008 i samarbeid med Oslo Røde Kors

• 2010: Nasjonal kjerneaktivitet i Røde Kors sitt forebyggende
arbeid med barn og unge



Steder og tall

Røde Kors

Oslo 12 enheter

Troms

Tromsø

Harstad

Rogaland

Sandnes

Stavanger

Akershus

Lørenskog

Skedsmo

Østfold

Moss

Sarpsborg Halden fengsel

Oppland Gjøvik

Hordaland Bergen

Vestfold Tønsberg

Bastøy fengsel

Sandefjord

Telemark Skien Porsgrunn

Nord-
Trøndelag

Steinkjer RK og 
Verdal fengsel

Sogn og 
Fjordane

United World 
College

Tall 2015:

Steder: 27 enheter i 11 fylker
Deltagere: 1500
Verksteder: 120
Instruktører: 200



Utenlandspiloter 2013-2015

Norges 
Røde Kors

Rogaland Romania
To 

distrikter

Akershus Libanon Bcharre

Danmark

København

Århus

OdenseBelize

Colombia

El  Salvador

Zimbabwe



Opplæring av ungdom

Instruktør-
verksted ung

Meglingsverksted

Konfliktverksted

Hvert trinn = 6 økter a 2-3 timer



Tematisk innhold i verkstedene

Konfliktverksted Meglingsverksted Instruktørverksted

Positivt fellesskap Hva er megling? - teori Identitet

Konfliktforståelse Meglingspraksis Positive rollemodell

Ikke-voldelig kommunikasjon Dialog Megling

Sinne, triggere og fiendebilder Kreativitet og konflikthåndtering
Instruktørens verktøy

og ferdigheter

Konflikthåndtering Meglingsprøven Mesterprøven



Gjenopprettende praksiser = 
forebygging & reparasjon

Forebygging av destruktiv

konflikt: 
deltagerne får selv styrket sin 
dialog- og relasjons-
kompetanse

• Konflikt/dialogverksted: 
Løse egne konflikter på
“lavt nivå”

• Gatemegling og 
Ung-ung-megling: Bistå
venner og bekjente i 
uformell megling

Gjenoppretting: 
Dialog- og relasjons-
kompetanse tilbys av
profesjonelle/trente lekfolk

• Konfliktmegling
• Dialogsirkel
• Skriptbasert stormøte
• Familierådsslag
• Sannhetskommisjon

Usynlig bakgrunn

figur fra Geir Dale (2006)





Gjenopprettende praksiser

• Dialog- og relasjonskompetanse satt i system

• Ikke naturgitt, men en kulturelt betinget kompetanse – ulikt
fordelt i befolkningen

• Kan utvikle ´bærekraftige relasjoner´:

– Evne til å reflektere kritisk og kreativt omkring
vanskelige livserfaringer og motstridende tilhørigheter

– Skjer i dialog med viktige andre (ikke ved introspeksjon) 
 læres gjennom erfaring

– Ferdigheter til å kommunisere følelser og behov
konfliktnedtrappene



Hva skal til?

• Spre GP-kompetansen på flest mulig hender

• Fine gode og effektive samarbeidsformer omkring felles 
målgrupper med felles redskaper  - avklare grenseoppganger

• Bygge trygge nettverk av voksne rundt de kursede ungdommene 
med den samme kompetansen – etterkontakten er viktig!

• Etablere meglingstilbud som kan støtte ungdom i mer 
omfattende konflikter, som supplement til konfliktrådet: 
- se forebygging og aktiv konfliktløsning i sammenheng!

• Jobbe målrettet og strategisk med å imøtekomme marginaliserte 
samfunnsgrupper og ungdom i utfordrende livssituasjoner 



Mål og målgrupper

Gi ungdom verktøy til å kunne håndtere 
egne og andres konflikter mer konstruktivt, 
og uten bruk av vold.

Ungdom mellom 13 og 25 år

• Et spesielt fokus på ungdom i sårbare
livssituasjoner

• Bred målgruppe – forebygging av
(negative) konflikter i 
ungdomsmiljøene generelt

• Opplæring av voksne frivillige og
hjelpeapparatet



PART B   ”Du”

Galtungs løsningsdiagram



Gjenopprettende prosesser i Norge
- en rivende utvikling

• Slutten av 1970-tallet: Reform av strafferetten
– “Konflikt som eiendom” – Nils Christie 1977
– Inger Louise Valles kriminalmelding (1977-78); alternativer til fengsling av

barn?

• Etablering av konfliktrådene på 1980-tallet: 
– Konfliktrådsloven fra 1991
– fra kommunal til statlig ordning I 2004
– 2000-tallet: Stormøtemetodikken med systemtenkning; 

det er kollektivet som har et problem å løse når det er konflikt
– “Konfliktrådet spiser seg stadig lengre inn i straffesakskjeden” (sitat

politimann)

• Spredd seg til andre arenaer mth. forebygging og psykososialt
endringsarbeid:
– Skole og førskole – Trygg Læring
– Frivillige organisasjoner - Gatemegling
– Psykososialt arbeid - hjelpeapparatet



Gjenopprettende prosesser i Norge
- en kort historikk

• Slutten av 1970-tallet: Reform av strafferetten
– “Konflikt som eiendom” – Nils Christie 1977
– Inger Louise Valles kriminalmelding (1977-78); alternativer til fengsling av

barn?

• Etablering av konfliktrådene på 1980-tallet: 
– Konfliktrådsloven fra 1991
– fra kommunal til statlig ordning I 2004
– 2000-tallet: Stormøtemetodikken med systemtenkning; 

det er kollektivet som har et problem å løse når det er konflikt
– “Konfliktrådet spiser seg stadig lengre inn i straffesakskjeden” (sitat

politimann)

• Spredd seg til andre arenaer mth. forebygging og psykososialt
endringsarbeid:
– Skole og førskole
– Frivillige organisasjoner
– Psykososialt arbeid



Nils Christie (1928-2015): 
Kritikken av ”Fru Justitia”



Strafferett og gjenopprettende prosess

Strafferettsprosess Gjenopprettende prosess

Fokus: Skyld, fortid Fokus: følelser, behov, framtid.

Drivkraft: Uenighet mellom motstandere.

Hva gjerningspersonen fortjener.

Drivkraft: Enighet om å møtes. Relasjonen

mellom likeverdige parter med gjensidige

behov.

Profesjonelle overtar. “Advokatmat”. Partene eier konflikten og prosessen.

Lekmeglere, sivile parter

Parter skilles, gjerningsperson tas ut av

lokalsamfunnet.

Parter føres sammen, søker å reintegrere både

offer og gjerningsperson i lokalsamfunnet.

Tvang: Prosessen går sin gang. Frivillighet: Partene kan avbryte prosessen.

Likhet for loven, individet er ansvarlig overfor

staten. Universell rettferdighet

Individ og kollektiv er gjensidig berørt og 

ansvarlig. Situasjonsbetinget rettferdighet

Byråkratisk reduksjonisme. Få fram kompleksiteten i partenes fortellinger.

Egosentrisk/individualistisk personforståelse Sosiosentrisk/dialogisk personforståelse



Nærhet og avstand i
konflikthåndtering



Frivillighetens merverdi

• Frivillig innsats - en avgjørende samfunnsverdi

• Trygge voksne rollemodeller for ungdom

• Enkelte av deltagerne blir selv frivillige i aktiviteten

• Ansvar for egen læring (deltagelsen er også frivillig)

• Motvekt til klientifisering

• Spredning av kunnskap om gjenopprettende tilnærminger i 

sivilsamfunnet

• Innpass blant sårbare målgrupper

• Supplement til stat og kommune


