
VANDRINGSINSTRUKS 

 
 
 

1. En gruppe på vandring skal bestå av minst 3 og maks 5 personer.  

2. Vær høflig og korrekt. Dårlig oppførsel slår tilbake på alle som går natteravn. 

3. Opptre i samsvar med Natteravnenes instrukser. 

4. Ha tid til å prate med folk som har behov for det. 

5. Natteravnene er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon. Gå ikke inn i 

diskusjoner med dem du møter.  

6. Gruppens formål er å forebygge volds- og skadeverkssituasjoner. Gruppen skal ikke 

gripe inn i voldssituasjoner som er i gang. Hvis en voldssituasjon: 

 Observer og få overblikk over situasjonen. 

 Der bistand kreves, kontakt politiet og bli på stedet og observer til de kommer. 

 Vurdèr og handle deretter. 

 Ikke utsett deg selv eller dine medvandrere for fare. Egen sikkerhet er viktig. 

7. Hvis noen faller om på gata eller er skadet: 

 Forsikre deg om at personen ikke kan bli overkjørt eller på annen måte blir 

ytterligere skadet. 

 Tilkall hjelp (ambulanse, politi) 

 Gi førstehjelp 

8. Hvis noen ”sover” på gata: 

 Nærm deg personen fra hodeenden/siden (personen kan sparke). 

 Prøv å få kontakt med personen. 

Hvis våken: 

 Identifiser deg selv som natteravn. 

 Spør om personen har det bra og om han/hun trenger bistand. 

 Råd personen til å komme seg hjem, slik at han/hun unngår å bli utsatt for 

vold, ran, kuldeskade el. 

Hvis det ikke oppnås kontakt: 

 Vurdèr situasjonen – sjekk om personen puster og om det er noen form for 

reaksjon ved tilsnakk og berøring. 

 Tilkall hjelp (ambulanse, politi) 

 Gi førstehjelp om nødvendig. 

9. Har det skjedd noe, og politiet allerede er på plass, holder Natteravnene seg unna.  

Observer heller omgivelsene. Det er nok at èn gruppe gjør dette. 

10. Vi skal vise respekt og behandle alle vi møter som likeverdige.  

Vi trenger oss ikke på dem som ikke vil ha hjelp, eller synlig ikke trenger det. 

 

 

 

 


