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Många frågor återkommer från enskilda nattvandrare och många svar hittar
du på vår webbsida under fliken Informationsmaterial/FAQ.
Men det finns några som vi vill förtydliga och påpeka lite extra även om det

Tänk på att inte ta ställning för

är självklarheter för oss alla.

någon eller lägga er i om ni ser
ett polis eller väktaringripande.

För vilka nattvandrar vi?
Självfallet är det så att grunden är för våra barn och ungdomar men genom
vår närvaro skapar vi trygghet för alla.

Låt dom göra sitt jobb.
Hjälp heller till om de så önskar
att t.ex. lugna åskådare.

Vilka skall vi hjälpa?
Som nattvandrare hjälper man alla som är i behov av hjälp—oavsett ålder.

Filma/fotografera?

Det innebär att vi även hjälper vuxna om det behövs.

Nej! Nattvandrare skall inte filma
eller fota ingripanden. Är det ett

Vad pratar man om när man nattvandrar?
Väder, vind, semestern, den godaste glassen, korven, - allt.
Genom att prata med varandra under vandring lär ni också känna
varandra. Kanske ni hittar gemensamma beröringspunkter med mera.

pågående brott kan det vara OK
men bilder och film skall lämnas till
polisen omgående.
Annars fotograferar vi inte ungdo-

Kan vi prata politik när vi nattvandrar?

mar där man kan känna igen

Vi skall ju vara neutrala i dessa frågor när vi bär jackan och nattvandrar. Så

personen.

visst kan man det, men samtidigt måste man respektera och ta hänsyn till
att andra i gruppen denna kväll kanske inte är så intresserade av politik.

Skall vi ingripa?

Vi skall däremot ALDRIG framföra våra personligapolitiska värderingar eller

Ingen nattvandrare skall ingripa

påtvinga ungdomar några politiska värderingar.

med risk för eget liv eller hälsa.

Så ta hänsyn till övriga i gruppen och prata om annat.
Det samma gäller alla frågor som rör sexuell läggning, religion och så vidare.

Vi finns ute med våra tre ledord
som grund:

Hur gör vi när vi möter ungdomar?

LARMA

Jo, bemöt dom på samma sätt som du själv vill bli bemött. Säg HEJ, fråga

OBSERVERA

hur de mår, vad som är på gång osv. Att vi ser dom är första steget till att

NOTERA

skapa förtroende och positiva relationer. Var inte rädd för att ta kontakt,
vare sig med ungdomar eller andra vuxna.

Är du osäker i någon situation, ta

Skall vi ta kontakt med poliser och ordningsvakter när vi nattvandrar?
Absolut. Säg hej, stanna upp och fråga hur det är. Goda positiva relationer
är ovärderliga. Men visa hänsyn om de just då är upptagna med annat.
Träng er inte på.

Stiftelsen nattvandring.nu 
info@nattvandring.nu

kontakt med polisen.
Vi skall aldrig uppträda som poliser, väktare, ordningsvakter,
securitypersonal med mera.
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