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Wizytowana organizacja 
 
Røde Kros Haugesund - Czerwony Krzyż Haugesund 
 
Zaobserwowany problem społeczny 
 
W latach osiemdziesiątych w Oslo istniał duży problem z zachowaniem młodzieży, która szczególnie w weekendy, 
korzystając z czasu wolnego i alkoholu, dominowała na ulicach tworząc różne niebezpieczne sytuacje, a także 
doprowadzała do burd i rozbojów. 
Do rozwiązania problemu posłużono się dobra praktyka podpatrzoną w Karlstad w Szwecji, gdzie stworzono grupy patroli 
(Straż Nocna) skupiających wolontariuszy - osoby dorosłe, mające na celu wsparcie działań prewencyjnych. 
Zasady straży nocnej są bardzo proste – zwracać uwagę na to, co dzieje się w otoczeniu, aby dzieci i młodzież wyrastały 
w bezpiecznym dla siebie środowisku. 
Działalność straży nocnej pomaga ograniczać przemoc, mobbing, wandalizm i działania przestępcze; większość grup 
straży nocnej współpracuje z lokalną policją. 
  
Działania podejmowane przez organizację 
 
Grupy Straży Nocnej (dosłownie Nocnych Kruków – Natte Ravnene są obecnie w każdym większym norweskim mieście. 
W Haugesund działają przy Czerwonym Krzyżu. 
Strażnicy nocni chodzą w specjalnych żółtych kurtkach bądź kamizelkach odblaskowych. Obserwują i pomagają, słuchają 
i udzielają porad, kiedy dzieci bądź młodzież o to proszą. Strażnicy wszystkie poważne sprawy zgłaszają rodzicom, policji 
bądź innym właściwym osobom. 
Straż Nocna nie jest organizacją członkowską, ale ruchem społecznym oparty na wolontariacie. W Haugesund są to 
osoby dorosłe rekrutowane przede wszystkim spośród rodziców dzieci i młodzieży uczących się w lokalnych szkołach – w 
ten sposób Strażnicy działają bezpośredni na rzecz swojej społeczności, ale pośrednio na rzecz ich własnych dzieci.  
Straż nocna nie jest ani strażą sąsiedzką ani namiastką policji; nie włącza się w konflikty, a wzywa pomoc, kiedy to jest 
konieczne. Często sama obecność dorosłych Strażników wystarcza, by uspokoić sytuację.  
Strażnikiem nocnym może zostać każdy dorosły kierujący się zdrowym rozsądkiem – niezależnie od wieku, płci, 
wykształcenia, niepełnosprawności fizycznej, wyznania czy pochodzenia etnicznego. Grupy strażników nocnych kierują 
się powszechnymi zasadami etycznymi. Ze względu na migrantów żyjących na terenie Norwegii, Straż jest otwarta także 
na grupy innej narodowości – między innymi na Polaków. 
Organizacja grup Strażników nocnych różni się, w zależności od lokalnych potrzeb, które często determinują, na czym 
koncentruje się działalność Straży nocnej w danej okolicy. Strażnicy nocni nie poruszają się nigdy w pojedynkę, tylko 
zawsze w grupach. 
 
Porównanie z praktykami Polskimi 
 
W Polsce nie istnieją praktyki, do których można porównać ruch Straży Nocnej. Nie spotkaliśmy z wolontariatem, którego 
zadaniem jest podnoszenie bezpieczeństwa, pomimo tego, że praktyka ta jest warta powielania.  
Głównym wyzwaniem podczas próby adaptacji praktyki może być przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa samej 
Straży – straż nie interweniuje i nie ma specjalnych uprawnień, może tylko informować i wspierać. O ile działania 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/


 
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG  

w ramach programu Obywatele dla Demokracji 

 

 

prewencyjne w postaci obserwowania otoczenia mogą przynieść skutek o tyle pod uwagę należy wziąć różnice w 
postrzeganiu i przestrzeganiu prawa przez obywateli w Polsce i Norwegii. 
 
Wykorzystano 
http://www.natteravnene.no/ 
http://www.natteravn.no/ 
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