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Sak 17/20: Ungdoms oppvekstsvilkår 
og rekruttering til ungdomskriminalitet i 
Oslo 

 

Forslag til uttalelse: 

Slik vil SV bevare Oslo som en trygg by 1 

Oslo er en av Europas tryggeste storbyer, med lite kriminalitet, og en lovlydig 2 

ungdomsgenerasjon. Samtidig har det de siste 4 år vært en økning i ungdomskriminaliteten, 3 

som i all hovedsak beror på at en hard kjerne av ungdomskriminelle, såkalte gjengangere, 4 

begår flere og grovere lovbrudd.  5 

Etter fire år med økning i ungdomskriminalitet har vi hittil i 2020 hatt en nedgang. Dette 6 

skyldes trolig en endring av adferd knyttet til smittevern, men også Byrådets storsatsing på 7 

gratis aktiviteter for ungdom, samt kommunale sommerjobber. 8 

Selv om mange av ungdommene som begår kriminelle handlinger kommer fra familier med 9 

etnisk minoritetsbakgrunn, viser en gjennomgang av de faktiske forhold at 10 

ungdomskriminalitet ikke er knyttet til hudfarge. Fellesnevneren for dem som begår 11 

kriminelle handlinger, samt de såkalte «gjengangerne», er at de kommer fra familier med 12 

betydelige levekårsutfordringer, dårlig økonomi og ikke minst trangboddhet. 13 

Noe ungdomskriminalitet er også knyttet til sosiale normer. Blant annet er noe av 14 

voldskriminaliteten knyttet til såkalt æresrelatert vold hvor voldsbruk legitimeres og 15 

oppfordres til for å opprettholde familiens ære og anseelse. Noe ungdomskriminalitet er 16 

også knyttet til en type gjengkultur der det å være kriminell, bli tatt av politiet og sone 17 

fengselsstraff kan gi anerkjennelse. Snitchekultur, som handler om å opprettholde indre 18 

justis i ungdomsmiljøet, kan også være en forsterkende årsak til ungdomskriminalitet.  19 
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Oslo SV tar sterkt avstand fra høyrepopulistiske politikere som bruker ungdomskriminalitet 20 

og enkelte dramatiske hendelser til å stemple Oslo som en utrygg by. De bruker 21 

ungdomskriminalitet for å argumentere for færre innvandrere, fengsling av barn og kutt i 22 

sosiale ytelser til foreldre med barn som begår kriminelle handlinger. Med slike forslag 23 

skaper de en tillitskrise mellom byens ungdom og politiet, og de fyrer oppunder allerede 24 

eksisterende fordommer og frykt. 25 

Oslo SV mener at ungdomskriminaliteten, uavhengig av om den øker eller ikke, må tas på 26 

alvor og tiltak må settes inn mot de unge som i er i risikogrupper for å begå kriminelle 27 

handlinger. 28 

Oslo SV vil iverksette kunnskapsbaserte, konkrete tiltak som vi vet virker.  29 

Økonomiske tiltak for å redusere fattigdom i sårbare familier er viktig. Her må det settes inn 30 

betydelige målrettede ressurser. I tillegg er det viktig at fokus rettes mot å unngå at sårbar 31 

ungdom havner i en kriminell løpebane. 32 

Selv om Oslo SV har fokus på forebyggende tiltak, er det også viktig at grove og gjentatte 33 

kriminelle handlinger møtes med tydelige reaksjoner. Ordinært fengsel er likevel en dårlig 34 

løsning for unge, det bryter med grunnleggende rettigheter barn har, og fører til en risiko for 35 

å skape ytterligere kriminell adferd. Oslo SV mener det er viktig å satse på å gjenoppbygge et 36 

synlig nærpoliti, hvor politiet har god kjennskap til ulike forhold og også sårbare 37 

enkeltpersoner. Politiets forebyggende arbeid med å bygge tillit mellom politiet og 38 

minoritetsungdom blir derfor viktig. Oslo SV er bekymret over utviklingen av politiet i Oslo, 39 

spesielt knyttet til planene om ytterligere sentralisering av politistasjoner. I tillegg oppleves 40 

politiets økende bevæpning og også politiets ID kontroller som en utvikling som skaper 41 

avstand og bidrar til konflikt mellom politiet og ungdom.  42 

Oslo SV vil:  43 

▪ iverksette omfattende prøveprosjekter med en tredje boligsektor der kommunen 44 

selv og i samarbeid med OBOS og USBL bygger boliger som folk har råd til å bo i. 45 

▪ sikre lik tilgang til fritidsaktiviteter uavhengig av familienes økonomi 46 
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▪ sikre kommunale sommerjobber, som en permanent ordning, til sårbar ungdom i 47 

utsatte bydeler.  48 

▪ videreføre økonomiske støttetiltak som gratis AKS og barnehager.  49 

▪ intensivere jobb-kurs for mødre med etnisk minoritetsbakgrunn  50 

▪ innføre et ambulerende byomfattende sosialt kriseteam (politi, barnevern, skole) 51 

som settes inn i forhold til ungdom som er i ferd med å skli ut.  52 

▪ innføre et exit program for gjengmedlemmer  53 

▪ stoppe nedleggelsen av Manglerud og Stovner politistasjoner, samt gjenopprette 54 

politistasjon på Holmlia. 55 

▪ innføre en kvitteringsordning ved ID kontroller der politiet registrer hvem og når 56 

de kontrollerer personer. 57 

▪ utvide bruk av ungdomsstraff, og også elektronisk hjemmesoning, for å redusere 58 

bruk av ordinært fengsel. 59 
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