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Rapport Veivalget, for unge innsatte, med fokus på motivering opp mot løslatelse.
Kurset er gjennomført av Rita Nilsen og Fredrik Haslund og
Veivalget er en bearbeidet versjon av ANTA-kurset som kjøres i Retrettens lokaler. De
straffedømte som følger Veivalget kan kom rett ut til dette etter løslatelse fra lukket eller
åpent fengsel og følge en av ANTA-kursets moduler. Vi har nå drevet denne
motiveringsgruppa i 4 mnd. og ser at det har noe for seg for de unge, som vi opplever
har sammensatte problemer med kriminalitet, rus og/eller , psykiatri. Kurset holdes i
Oslo fengsel avd. A. Kursopplegget er 2 dager i uken, tirsdag og torsdag kl.1200 – 1400
og har rullerende inntak. Det er 2 kursledere med hver gang. Det blir gitt
akupunktur/magneter i starten. Deretter ”logger” vi inn ved å informere hvordan
gruppen drives. Bla annet at alle må være rusfrie og ikke avbryte den som snakker mm.
Deretter er det en runde hvor de som har behov for å snakke om andre ting enn dagens
tema kan gjøre det. Det kan være alt fra gode nyheter til frustrasjoner de har. Så går vi
gang med dagens tema og siden gjennomgang av oppgaver de har gjort på cella siden
sist og da det gjenstår ca. 15.min ”logger” vi ut. Her kan alle som har spørsmål til dagens
tema stille det eller de kan gi et eksempel på hva dagens tema har gitt dem.
Vi har et basis program, med tema som har til mål å gi dem innsikt i at alt henger
sammen og at de selv er ansvarlige for sitt liv, og til dels mennesker de inviterer inn i sitt
liv, på ulik måte. Det kan være alt fra venner, familie, partnere og egen barn. Det
viktigste med programmet er å motivere dem til å finne gode og konstruktive mål de
kan strekke seg etter når de løslates.
Temaene:
Hva ville jeg med mitt liv
Hvem er jeg
Hvordan er situasjonen min nå
Påvirkes jeg av andre
En kriminelle karriere
Hvorfor fortsetter noen med kriminalitet
Bruk – avhengighet
Tanker, følelser og reaksjoner
Hvorfor en forandring
Ny innsikt - Hva vil jeg med mitt liv
Rutiner og oversikt
Om tilbakefall – hva er et tilbakefall

Veien har blitt til mens vi har gått.
Fordi vi aldri har hatt noen gjennomgang av et tilsvarende program er det de guttene
som deltar nå som danner grunnlaget for hvordan denne gruppen skal drives i
fremtiden. En oppgave de tar på alvor. Vi bruker 12 uker, altså 24 treff på å gjennomgå
basistemaene og skriveoppgaver som ligger til disse temaene. Det er en rullerende
gruppe så dvs. at deltagere kommer og går, og dermed så har vi deltagere som jobber
med forskjellig tema i samme gruppe. Dette gjør at noen får en repetering av temaet,
samt at de som har gått igjennom disse før hjelper de nye der hvor de står fast. Det gjør
at gruppen får en god dynamikk.
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Guttene som har gått igjennom hele 12-ukersprogrammet er veldig motiverte til å lære
mer og derfor lar vi dem fortsette. Disse har nå fått en liste med 80 tema hvor de kan
plukke ut det de ønsker å lære mer om. De får både forelesning og arbeidsoppgaver til
hvert tema. Det har bidratt til at de som jobber med basistemaer deler disse på tirsdager
og så har vi foredrag på torsdag om det selvvalgte temaet, samt deling av oppgaver de
har jobbet med siden sist.

Rekruttering
De fleste får høre om kurset av kursdeltagerne våre, men pga. av sikkerheten kan vi ikke
ha mer en maks 10 stk. i gruppen. Vi har valgte å kun ha 7 stk inntil noen var ferdig med
basistemaene, nå har vi 8 og det er venteliste for å komme med på kurset. Guttene vil
også få lov og ha et ord med i laget om hvem som skal delta, da de er svært opptatt av at
deltagerne må være motiverte. Ledelsen i fengslet er selvfølgelig de som til syvende og
sist bestemmer med hensyn til sikkerheten, så derfor må alle sette seg opp på listen hos
leder av ungdomsteamet i fengslet.
Deltagere
På disse mnd. har det i alt vært innom 17 personer, 4 har deltatt siden oppstart i april og
de andre 4 deltagerene har kommet til i løpet av juni, og alle har vært med hver gang så
sant de ikke har hatt advokat -eller barnevernsmøter. 4 personer fullført 12 uker som
har ledet til et kursbevis.
Kursdeltagerene som kommer er mellom 15 og 23 år, noen sitter på dom og venter på
nye saker som skal opp i retten, mens andre sitter i varetekt eller på dom og som venter
på å komme over i spesialisthelsetjensten (SHT) for ulike utredninger. Av de 9 som har
brutt før endte 12 uker, har enten blitt løslatt, blitt overført andre avdelinger/fengsel
eller som ikke har følt at kurset har vært for dem. Det har vært 5 etnisk norske, 1
Vietnameser, 1 Iraner, 1 Afkanistaner, 1 Marokkaner, 1 Nederlender/Dansk, 1 Sigøyner,
4 Somaliere, 2 ukjent nasjonalitet.
Akupunkturgruppe i biblioteket og selvhjelpsgruppen Anonyme narkomane (NA)
I tillegg til å delta på vårt kurs oppmunter vi deltagerne våre til å delta i Retrettens
gruppe i biblioteket mandag og onsdag. Den ene kurslederen fra kurset leder også disse
gruppene sammen med en av de andre frivillige som er sikkerhetsklarert for Retrettens
arbeid i fengslet. Anonyme narkomane har også ukentlige møter, tirsdager, i biblioteket
så vi oppmunter våre kursdeltagere som har et definert rusproblem om å møte der for å
knytte seg til et rusfritt nettverk før de løslates.
Evalueringene
Oppsummering av kursdeltagernes egne evalueringsskjemaer. Alle følte at de hadde lært
mye og at ingen av temaene var unødvendige. Flere uttalte at de var glade for å få
temaene repetert på den måten de fikk nå. Dvs. at de som hadde kommet med i løpet av
juni jobbet med ulike tema og alle svarte forskjellige på de samme spørsmålene og dette
lærte de mye av. De som hadde tatt akupunktur hver gang var overrasket over hvordan
det virket på dem, alt fra at noen fikk mer energi og andre som ble roligere og fikk bedre
søvn. De som hadde hatt forventninger og mål før kurset mente de hadde nådd disse,
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samt at de nå hadde flere verktøy til å nå de mer langsiktige målene. De som bare hadde
blitt med, hadde nå fått en forståelse av forskjellige ting og hadde også fått noen mål de
kunne jobbe seg mot. Et par sa de forsto mye, men visste ikke helt hvordan de skulle
løse problemene sine, fordi de så at de måtte bytte miljø og det var vanskelig. Noen følte
at oppgavene var vanskelig og satt pris på at de fikk hjelp av oss eller andre
kursdeltagere. De likte også at vi leste opp spørsmålene for dem selv om de hadde
skrevet svarene nede på cella.
De synes det var veldig fint at vi var tidligere rusmisbrukere og kriminelle fordi da
trodde de mer på oss. De var også trygge på å stille spørsmål fordi de forsto at vi svarte
ærlig. Flere var glade for at de kunne komme til Retretten etter at de ble løslatt, eller ha
samfunnstraffen hos oss. Noen var også veldig fornøyde med at deres familie kunne
komme ned til oss mens de satt i fengsel, og samtidig vite at disse ikke traff på rusa folk.
Det var spesielt med tanke på at yngre søsken kunne komme til oss og at de visste at
stedet hos oss var trygt for dem. De var også glade for at vi kunne bidra med individuelle
samtaler og veiledning om de hadde behov for det.
På spørsmålet om det var noe de savnet ved kurset, så savnet de at vi kunne være der
flere dager i uken. Kanskje også komme i helgene av og til, slik at vi kunne holde på
lenger enn bare 2 timer for det var så mye dem ville bruke lengre tid på. De savnet også
at de kunne være på samme avd. for da kunne de snakke litt mer om de temaene de
hadde tatt opp og kanskje kunne de støtte hverandre om en skulle ha det tungt og
vanskelig.
Oppsummering
Som nevnt så ser vi at denne form for gruppe, med så unge innsatte, har noe for seg. De
viser oss en enorm tillit og vi forsøker etter beste evne å være der for dem. Vi opplever
at vi har fått veldig god kontakt med dem alle. Det har også vært fint å se hvordan de
bidrar i gruppen, både igjennom å være aktive i temaene hver gang, men også hvordan
de hjelper nykommere. Så langt så har vi også opplevd dem som svært interesserte i å
lære mer om hvordan vi fungere som mennesker, men også om ulike
mestringsstrategier for å slippe å havne bak mureren igjen.
Målet vårt er jo å kunne bidra til at de kan komme til oss i Retrettens lokaler og fortsette
med ANTA-kurs der. Så langt har vi ikke hatt noen som er løslatt, gått over til åpen
soning eller møte hos Kriminalomsorgens Friomsorgskontor, så derfor kan vi ikke
rapportere noe fra dette i denne runden. Men slik det ligger an per i dag, så har noen av
guttene varslet at de vil forsøke å komme over til oss etter løslatelse og/eller ved at de
får en annen straffegjennomføring enn lukket fengsel.
Vi ønsker å fortsette gruppen så lenge vi har mulighet.
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