Rusfritt ungdomshus kjemper mot stoffmiljøet
- Ingen som er ruset, kommer inn her!
Narkotika flommer rundt det populære ungdomshuset Riverside på Vaterland. Politi og
sosialarbeidere frykter at stoffselgerne skal få fotfeste i det hittil rusfrie ungdomsmiljøet, men
misbrukere og selgere stenges ute derfra.
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Mehrdad Ganji, initiativtager til Riverside-prosjektet gjør
hva han kan for å hindre at det belastede Eika-miljøet skal
trenge inn i det populære rusfrie ungdomshuset (bakgrunnen)

Mehrdad Ganji, initiativtager til Riverside-prosjektet, gjør hva han kan for å hindre at det
belastede Eika-miljøet skal trenge inn i det populære, rusfrie ungdomshuset (i bakgrunnen).
Aggressive stoffselgere svermer i strøket rundt det populære ungdomstilbudet Riverside på
Vaterland i Oslo sentrum. I fjor var 2500 ungdommer mellom 16 og 20 år fra hele byen
innom. Tilsammen ble det registrert 25000- 30000 besøk. Inne i det kommunale glasshuset
har ungdom en rekke rusfrie aktiviteter og tilbud. Utenfor selges narkotika åpenlyst av
ungdommer som tilhører det voksende Eika-miljøet. - Vi har mange patruljer i området ved
Eika og har satt inn et trykk der. Det har gjort at miljøet har spredt seg. Vårt inntrykk er at
mange oppholder seg i strøket ved ungdomshuset på Vaterland, og vi frykter at mange henger
inne på kaféen på Riverside. Det er veldig uheldig i og med at det er rusfritt der, sier Wenke
Skotte i etterforskningsavdelingen på Grønland politistasjon.
- Ingen som er ruset, kommer inn her, sier Mehrdad Ganji, initiativtager til Riversideprosjektet og leder av barne- og ungdomsenheten i Gamle Oslo. - Da vi startet prosjektet, ble
det diskutert om det var lurt å holde til midt i sentrum. Men jeg mener at det er nettopp derfor
vi må være her, som et positivt element. Og nå er det mer viktig enn noen gang. Vi på
Riverside kan ikke kontrollere det som skjer på gaten. Men det vi gjør, er å forhindre at de
som er dopet, kommer inn til oss. Vi er kjent for å være strenge på det området.

Rusmisbrukere får to valg i døren: De kan takke ja til en samtale med en av sosialarbeiderne
ved Riverside og få tilbud om videre oppfølging. Hvis ikke, stenges de ute.
- Vi har et godt samarbeid med politiet og uteseksjonen, og vi er alle enige om at vi trenger
flere forebyggende tiltak som kan skape mening i livet til disse ungdommene. Flere
ungdomsarbeidere må ut i gatene. Mange unge savner voksenkontakt, og det kan vi gi dem,
sier Ganji.
- Det er svært få rusmisbrukere som prøver å komme seg inn her. Og det virker som om de
som gjør det, har et ønske om å få hjelp. Jeg deler ikke bekymringen til politiet og
uteseksjonen 100 prosent fordi dette området alltid har vært belastet. Vi taper i alle fall
kampen for ungdommene hvis vi flytter et annet sted, hevder Riverside-leder Mehrdad Ganji.

Frekkere selgere
- Riverside er et rusfritt tiltak for å hindre at ungdom søker seg til rusmiljøet. Hvis disse to
miljøene møtes, er det veldig bekymringsfullt, sier leder Rigmor Hogstad i
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) i Oslo. Også
politiet frykter at Eika-ungdommene skal komme for nært innpå det sunne ungdomsmiljøet
ved Riverside. I sommer kommer både sykkelpatruljer og vanlige patruljer til å følge nøye
med i dette strøket.
- Vi kommer til å ha hyppig patruljering og holde miljøet under oppsikt med tanke på at det er
sommer og skoleferie, og at nysgjerrige ungdommer gjerne søker seg til slike miljøer. Det er
blitt en trend at stoff tilbys mer åpenlyst, og at selgerne er blitt frekkere, sier Magne Haugen,
fungerende leder ved forebyggende avdeling på Grønland politistasjon. Han mener det er
viktig at lederne ved ungdomshuset følger nøye med slik at narkoselgere ikke kommer seg på
innsiden av det rusfrie ungdomstilbudet.
- De fleste vanker ikke der, men enkelte er innom for å bruke Internett på Riverside. Mange i
dette miljøet pendler mellom Eika og strøket rundt Riverside. De henger særlig ved T-banen
på den andre siden av gaten, sier Moses Kuvoame i Uteseksjonen. Han har fulgt miljøet tett
og arbeider med en rapport om Eika-miljøet.

