Dette er et skriv fra 2003, men det sier kanskje noe om at ”dag mot vold” bør inn i alle skoler.

”DAG MOT VOLD”
EN DAG TIL FORBILDE FOR ANDRE

De som følger med i media har mer enn en gang dette skoleåret sett Manglerud videregående
skoles navn på trykk i forbindelse med voldssaker. De har ogå fått med seg at en av
regjeringens hovedsatsinger i år er tiltak mot vold og mobbing i skolen. Da det på Manglerud
4. februar i år ble arrangert en ”Dag mot vold”, stilte politikere villig opp. Ikke overraskende
kom initiativet fra en gruppe elever. Vi lærte om, og diskuterte, viktige saker i forbindelse
med voldsproblematikken. Dagen ble en tankevekker for mange og bør sees på som viktig
tiltak i forhold til forebygging av vold, kanskje også som et forbilde for flere skoler?
Problemer forsvinner ikke ved å ikke snakke om dem. Derfor stod debatten i sentrum da
Manglerud videregående skole arrangerte sin ”Dag mot vold” den 4. februar 2003, og det var
mye å snakke om. Viktige temaer som: forebygging av vold, vold i og utenfor hjemmet og
årsaker til vold ble tatt opp. Dette er temaer som i min snart tolvårige skolegang altfor sjelden
er blitt berørt, men som angår mange. Langt flere enn det jeg tidligere hadde trodd.
Dagen begynte med at vi fikk høre små foredrag fra en rekke forskjellige personer.
Representanter fra politiet, politiske og frivillige organisasjoner fikk alle snakke om hvert sitt
tema. Vi ble presentert for en rekke skremmende statistikker og andre opplysninger om vold.
Innleggene ble blant annet holdt av Manglerud-politiet, AUF, Kristoffer Inderberg,
Bastiansens Minnefond og Landsforeningen for Voldsofre. Musikkinnslagene kom fra
Vestby og musikklinja på Manglerud.
Etterpå gikk vi i grupper for å diskutere. Det var debattledere fra ulike organisasjoner og
temaene som ble tatt opp var mange og interessante. Det var veldig positivt at debattlederne
ikke var lærere, men stort sett unge mennesker. Jeg ror dette hadde mye å si da det er lettere å
identifisere seg med og snakke med noen som er særmere elevenes alder.
Vi diskuterte blant annet hva som kan være årsakene til at noen utøver vold, hva slags tiltak
som kan igangsettes mot vold, hvem som har ansvaret for forebygging av vold og hva som
kan gjøres for offeret og utøveren. Vi satte lys på alt fra våpen til voldsfilmer. Alle ble etter
hvert enige om at, noe av ansvaret for tiltak mot vold, ligger hos oss som enkeltmennesker.
Hvis vi viser at vi ikke aksepterer vold,enten det er gjennom det vi sier eller det vi gjør, kan vi
danne en felle holdning mot vold. Ved å vise verdier, skapes verdier.
Videre er det viktig at alle organisasjoner (som skole, politikere og politi) blir flinkere til å
samarbeide både med oss og med hverandre, noe denne dagen er et prakteksempel på.
Å kun sette av en dag mot vold holder selvfølgelig ikke til å bekjempe alle problemer, men
det er en begynnelse. Vi kom frem til at forebyggende arbeid bør startes veldig tidlig. Barn
er for eksempel nye lettere påvirkelige enn ungdom. Barn som ikke har det godt, ender altfor
ofte i kriminelle miljøer når de blir eldre. Og det står jo tross alt svart på hvitt i
menneskerettighetene, at alle barn skal ha det godt!
Gjennom å belyse en rekke problemstillinger, fikk vi også anledning til å tenke over ting vi
ofte ikke tar ansvar for, men som vi absolutt bør bry oss om. Hvordan har menneskene rundt
oss det? Jan det være at den spydige jenta i klassenn ikke har det så godt hjemme?
Dagen fikk mange til å tenke. Altfor sjelden blir elever bedt om å tenke gjennom holdninger
til vold. Sjelden blir man så engasjert på skolen, at aan aktivt ønsker å ta del i et større
samarbeidsprosjekt for å redusere et stort samfunnsproblem.

For å nevne et av forslagene som kom frem under debatten om tiltak, som kan igangsettes mot
vold, var det noen som foreslo å innføre en ”Dag mot vold” som obligatorisk ved alle
ungdoms- og videregående skoler, minst en gang i året.
Etter diskusjonsgruppene fikk vi anledning til å stille spørsmål som debattere med politikere
og ledere fra andre organisasjoner. Det var synd at politiet ikke var invitert til debatten, men
enkelte politikere ble invitert, og fikk gjort det de er aller best til, nemlig prate og reklamere
for sitt eget parti. Hadde de ikke skjønt målet med dagen? Enkelte organisasjonsarbeidere
debatterte også. Alle debattdeltakerne virket svært positive til debattgruppene, samt i våre
forslag og ideer. Hvis det de fikk høre, i tillegg fører frem blant landets ledere, vil min tillitt
til politikerne bli utrolig styrket i tiden fremover.
Det positive initiativet til denne dagen ble poengtert av mange. Dagen står for meg som et
fantastisk eksempel på hvilket samarbeid som er mulig mellom ulike instanser i samfunnet, alt
for å oppnå en ting: Mindre vold
SI DET VIDERE
Det er ikke helt okay at noen slår deg, enten det er en du ikke kjenner eller det er kjæresten
din. Det er heller ikke i orden at noen slår en venn av deg eller en du ser på gata. Hva gjør du
dersom du opplever dette? Det riktige svaret er ikke ingenting, men mange ville utvilsomt
velge dette. Ved å tenke over situasjonen på forhånd vil kanskje flere komme til å velge
riktig? Det kan ikke poengteres mange nok ganger, hvor farlig likegyldighet er i sammenheng
med vold. Vi aksepterer vel ikke vold???
Det gjenstår å se hva politikerne gjør, men hvem har egentlig ansvaret for å fortsette arbeidet
mot vold? Svaret er at alle kan gjøre noe. Også politikere tross ulike konflikter og
uenigheter! Steget fra å gjøre ingenting til å gjøre noe er ikke nødvendligvis så stort.
Årsaken til at hele Manglerud skole satte av en dag til å diskutere vold, var restultatet av at
noen gjorde noe. Neste gang kan noen være deg..... Så ikke aksepter andres uakseptable
oppførsel. Vis hvilke verdier du står for og del de med andre mennesker! Det er viktig at alle
tar seg tid til å bidra med noe i arbeidet mot vold. Stadig flere stiftelser opprettes for å jobbe
mot ulike former for vold. Flere frivillige trengs for å bekjempe volden i samfunnet.
Vi aksepterer ikke vold overhode. Si det videre..............

