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Med Dagfinn Høybråten i spissen var KrF-ledelsen i Trondheim i går for å studere forskjellige tiltak for barn og
unge som er kommet skjevt ut. Høybråten var ikke minst imponert over Torgprosjektet «22 B», som drives av
Salem menighet.
Med på besøket i Trondheim var foruten Høybråten også nestlederne Dagrun Eriksen og Inger Lise Hansen, og
ifølge KrFs kommunalråd i Trondheim, Odd Anders With, er dette første gang hele ledertrioen har dratt ut for å
studere oppvekstvilkår for barn og unge i en av landets storbyer og tiltak for dem som av en eller annen grunn
må tas hånd om.
- Vi tror det er meget viktig at rikspolitikere blir kjent med forhold rundt om i landet, og at de blir oppdatert på
arbeidet som foregår blant dem som vi enkelt sagt kan kalle det hektiske og kravfulle storsamfunnets tapere.
Hensikten med besøket er å gi partiledelsen et inntrykk av de behov som er til stede og hvilke ressurser man har
for å hjelpe dem som trenger å hjelpes, sier With.
Viktig sak
- Dere betrakter dette som en viktig sak? - I høyeste grad. Trygg oppvekst er et hovedtema for oss ved høstens
valg, og dette understrekes av at partiledelsen ønsker å få vite mer om behov og tiltak i for eksempel Trondheim.
Fredagens besøk viser at vi mener alvor når vi retter søkelyset mot det alvorlige samfunnsproblemet det er at så
mange unge havner «på kjøret».
KrF-politikerne besøkte i løpet av dagen familievernkontoret, Gartnerhaugen, som er en mellomstasjon for
ungdom fra 16 til 23 år som er på vei fra en omsorgssituasjon til en selvstendig tilværelse, og Salem Menighet i
Prinsens gate 22b og Torgprosjektet «22 B».
- Dette er et tilbud Salem Menighet har til barn og unge i alderen 13 - 25 år som av forskjellige grunner oppholder
seg storparten av døgnet i Trondheim sentrum. Utgangspunktet var at vi ved vår nærhet til Trondheim Torg har
registrert det store innslaget av barn og unge som bruker kjøpesenteret som oppholdssted. Mange av dem
befinner seg i en negativ utvikling i forhold til skolegang, rus og kriminalitet. Gjennom vårt arbeid har vi fått
kontakt med svært mange av dem, og daglig er fra 50 - 70 barn og unge innom våre lokaler, hvor de har et sted
å være, får billig og sunn mat, voksne å snakke med og dessuten et tilbud om turer og aktiviteter, forteller
prosjektets daglige leder Arne Kristian Rokseth, som har et årlig budsjett på 1,3 millioner kroner å rutte med.
Hans neste mål er å få i gang en form for undervisning og hjelp til dem som faller ut av skolen slik at de kan få
fullført utdannelsen.
- Bare ved Ladejarlen videregående skole er det 70 elever som har falt fra i løpet av skoleåret, og mange av
dem havner på gaten. Her er det mye å hente ved å få dem tilbake til skolen igjen, påpeker Rokseth.
Imponert
KrFs leder Dagfinn Høybråten har besøkt «22 B» også tidligere og er imponert over hva Salem med små midler
her har fått til. - Som statsråd har jeg sett mange såkalte lavterskeltilbud, og dette er et av de mer vellykkede.
Hemmeligheten er å gjøre terskelen så lav, uten krav, at man får de unge til å ta skrittet over den, sier
Høybråten, som av Odd Anders With fikk vite at hele dette prosjektet koster mindre pr. år enn ivaretakelsen av
én eneste ungdom i en barnevernsinstitusjon.
- Å støtte tiltak som dette er derfor også sett fra kommunens side meget viktig, understreker With.
Til stede i «22 B»s lokaler ved besøket var også tre ungdommer - Bjørn, Bjørnar og Roar - som fortalte hva
prosjektet har betydd for dem. Alle tre har levd på gaten og vært sterkt belastet med alkohol og andre former for
rus. Takket være Torgprosjektet er de nå kommet seg ut av dette livet, blitt personlig kristne og aktive arbeidere
blant ungdommen på Trondheim Torg.
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KARL H. BROX72 50 14 81
karl.h.brox@adresseavisen.no
KrFs leder Dagfinn Høybråten på Trondheim Torg sammen med ungdommene Roar og Bjørnar (t.h.), som begge
har vært sterkt belastet med rusmisbruk og har levd på gaten. Begge arbeider nå i Torgprosjektet som Salem
Menighet driver. At de har god kontakt med andre ungdommer fikk Høybråten se ved at de straks ble oppsøkt av
andre ungdommer da de kom inn på kjøpesenteret. Foto: KARL H. BROX
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