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Tillsammans skapar vi trygghet



Det här är nattvandring
Nattvandring innebär att vuxna 
rör sig ute bland ungdomar på  
kvällar och nätter för att skapa en 
ökad social trygghet som kan minska 
risken för drogmissbruk, våld,  
skadegörelse och annan kriminalitet. 
Vi möter ungdomarna i det miljöer 
där de rör sig, det vill säga på  
stadens gator och på mer  
undanskymda platser.  
Ibland lånar vi ut en mobiltelefon, 
skjutsar hem någon som kanske har 
druckit lite för mycket, eller i andra 
situationer där vi behövs. Självklart 
har vi regler för hur dessa möten går 
till, därför utbildar vi oss  
kontinuerligt. 

Våra utbildningar handlar bland  
annat om bemötande, drogfrågor, 
konflikthantering samt lag och rätt. 
Tack vare att vi inte är några  
myndighetspersoner har vi lätt att 
skapa relationer till ungdomarna.  
Vi ses inte som det ”hot” som en  
myndighetsperson kan uppfattas 
vara.  
 
Våra vandringar är helt ideella och 
fristående från myndigheter även 
om vi naturligtvis har kontakt med 
dessa. Vår vision är att vara en vuxen  
förebild där vi kan motverka  
användning av droger, våldsamhet 
och vandalism och samtidigt kunna  
leverera medmänskligt stöd för  
ungdomarna.
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Det var kravallerna i Kungsträdgården 1989 som ledde till att  
nattvandringen kom igång med Non Fighting Generation. ”Farsor och 
morsor på stan” bildades tack vare ett initiativ från Fryshuset i  
Stockholm. 

Idag är nattvandrarna en ideell demokratiskt uppbyggd folkrörelse 
och intresseorganisation för lokala nattvandrarföreningar runt om i 
landet. Nattvandrarna engagerar sig mycket i samarbeten med många 
aktörer i samhället. Till exempel kommer polisen och utbildar våra  
nattvandrargrupper i lag och rätt, beroendecentrum föreläser om  
droger och Röda Korset lär ut första hjälpen HLR (hjärt-och  
lungräddning.)

Riksnätverkets organisation är indelad i: 
•Riksorganisationen 
•Regioner - områden 
•Nattvandrarföreningar 
•Lokala nattvandrargrupper / medlemsgrupper

Det här är nattvandring Så började det...
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Tillsammans  

skapar vi 
trygghet!



Vi behöver fler nattvandrare, känner du dig manad  
eller känner du någon som är intresserad hör av dig 
på info@nattvandrarna.se 

Det här ger medlemskapet i Nattvandrare i Sverige:

• Ett kontaktnät med andra vandrargrupper i hela landet.
• En demokratisk uppbyggd organisation med fokus på  

grundverksamheten, Nattvandring.
• Möjlighet till att påverka, från vandrare via lokalförening till beslut 

på riksnivå.
• Vi hjälper till med anskaffning av de sedan många år, välkända 

gula nattvandrarjackor, för att tydligt visa vilka vi är.
• En olycksfallförsäkring för alla som är ute och vandrar.
• Verksamhet på såväl riks som på regional nivå av engagerade 

människor, i över 25 år.
• Ett blandat informationsutbud av olika slag.
• En aktiv och informativ egen hemsida.
• Utbildningar på regional nivå samt hjälp även på lokal nivå.
• Gemensamhetsutbyte med likasinnade på möten och  

föreläsningar.
• Låg medlemsavgift.
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VILL DU BLI 
NATTVANDRARE?


