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TV-innsamling
i nyere tider
Det er gått 43 år siden den første TV-aksjonen i Norge. Da var
det kun én TV-kanal tilgjengelig, og en felles opplevelse foran fjernsynet var mulig. Ungene den gangen kunne stolt
slippe ned en oppsamlet mengde 25-øringer – og til og med
50-øringer i bøssa, mens foreldrene kunne dytte ned blå tikronesedler, og helt sikkert større sedler også.
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– Urettferdig kritikk mot politiet, mener Hagen
På VOL i helgen kunne man
lese om hadselmannen
Knut Nyborg som ble frastjålet en takboks, og slet
med å få anmeldt saken.
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– Tyvene får flere døgns forsprang før jeg får levert anmeldelsen på lensmannskontoret

på Stokmarknes, sa Nyborg til
VOL. Han forsøkte å levere anmeldelse på nett, men fikk beskjed om at anmeldelsen måtte
leveres personlig på lensmannskontoret.
Per Erik Hagen i politiet sier
til VA at ringer man politiet etter en hendelse som dette, har
man etter reformen mulighet
til å sende ut politi, ettersom de

er på patrulje hele døgnet.
– Skjer det hendelser utenom
kontortid må man ringe, så får
man hjelp. Det er poenget med
reformen.
– Før ordningen trådte i
kraft, hadde man ikke like gode
muligheter til å sende ut patruljer hele døgnet, hele uka, sier
han.
Knut Nyborg er ikke fornøyd

med svaret.
– Jeg klarte ikke å finne informasjon om at det gikk an å ringe. Dermed synes jeg det vitner
om at man har satt en reform
ut i livet uten at systemet er
helt klargjort, sier han til avisen.
Knut Ivar Aarstein
knut@vesteraalensavis.no

••Utekontakt Rebecca Thuv-Jenssen vil ha tak i de ungdommene som føler det er for mange mørke dager i livene deres:

– Ring meg! Jeg har taushetsplikt

I 2017 er situasjonen nokså annerledes. Mediemangfoldet de
siste årene har på den ene siden gjort at man i det ene hjemmet ikke diskuterer de samme dagsaktuelle emner som man
gjør hos naboen. Når man i 1974 visste nøyaktig hva som var
hovedsak i Dagsrevyen kvelden før, og man på den måten
visste akkurat hva som sto på samfunnsdagsorden, er det
fundamentalt ulikt hvordan vi har det i dag. Det kan gjøre
det utfordrende å drive samlende folkeopplysning. Enkelte
kan paradoksalt vite mindre om FN-organisasjoner i dag enn
for flere tiår siden.
En annen aktuell utfordring er at det gode kan bli det godes fiende. Etter hvert som folk både har fått mer penger mellom
hendene, mer fritid – og tilgang på å opprette egne aksjoner,
kan det være fare for at det går inflasjon i innsamlingsaksjoner. På toppen av det hele kan ulike sterke TV-kanaler lage
egne innsamlingskampanjer.
I tillegg til de ovennevnte hindringer for en vellykket nasjonal
innsamlingskampanje har vi i 2017 det faktum at vi i stor
grad har beveget oss ut av «kontantsamfunnet». Hvem har
pengesedler liggende hjemme? Mobilbank og Vipps er kommet til som glitrende mikrobetalingsløsninger, i tillegg til
SMS-betaling. Kanskje må man fokusere mer på nye innsamlingsmetoder? Dagen etter fjorårets TV-aksjon var det samlet
inn vel 220 millioner kroner i Norge. Det var en økning på 37
millioner kroner sammenlignet med 2015. Selv om det innsamlede beløp i TV-aksjonen stort sett har vært jevnt stigende hele veien, må man ta høyde for et samfunn i endring.

ungdomsklubben: Utekontakt Rebecca Thuv-Jenssen samarbeider med ungdommer og voksne på ungdomsklubben.

– Jeg er veldig opptatt av
å komme i kontakt med
ungdom i Hadsel. Jeg vil at
både unge og voksne skal
vite at utekontakten er
lett tilgjengelig, sier
Rebecca Thuv-Jensen.

Samfunnsborgerne må uansett være bevisst at vi bor på en fredelig plett i verden, og at bidrag til utdanning for barn rammet av krig og konflikt er avgjørende for deres fremtid.
Utdanning til barna er helt grunnleggende for at det skal
være mulig å bygge opp igjen landet når det én dag blir fred.
Dersom barn ikke får utdanning mens krigen raser, er det
ingen som er i stand til å være fremtidens ingeniører, lærere
og leger.

Hun tar smilende imot VA da vi
besøker henne på kontoret inne
i gangene på Hurtigrutens Hus.
– Jeg liker at det ikke er så
«helseaktig» her, sier hun, før
hun avslører at hun er utdannet sykepleier.

Uro i verden truer i ytterste konsekvens også vår egen trygghet. Ny teknologi gjør at det ikke lenger er for seint å bla opp
selv om bøssebærerne er ferdige med sine runder. Derfor
ber vi hadselværingene fortsette å gi.

Rebecca Thuv-Jenssen videreutdanner seg innen rus og psykiatri. Hun opplyser at flere av
dem som oppsøker tjenesten
setter pris på at det ikke er et
helsesenter de holder hus i,
men en kulturinstitusjon.
Ruskonsulenten flyttet til
Hadsel for et par år siden, og
skiftet med det arbeidsfelt fra
privat bedriftshelsetjeneste til å
bli utekontakt. Det er naturlig
nok en temmelig annerledes
arbeidshverdag.
– Stillingen er delt på 60 prosent som har med rus å gjøre,
mens de resterende 40 prosent
er jobben som utekontakt.

Vesteraalens Avis arbeider etter
Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg urettmessig behandlet gjennom omtale
eller publisering for øvrig, oppfordres til å ta kontakt med
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er oppnevnt av
Norsk Presseforbund og behandler klager blant annet mot
aviser i presseorganisasjonen fra allmennheten.
Adressen til PFU: Prinsens gt 1, Postboks 46, Sentrum,
0101 Olso. Telefon 22 41 56 80. Epost: pfu@presse.no.

Endret arbeidshverdag

Voksenperson for de unge

Hun opplyser til avisen at arbeidet innenfor rus og psykisk
helsetjeneste handler om å gi

bistand til mennesker med rusproblemer, psykiske lidelser og
mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. De ansatte har
som hovedoppgave å være støttespillere og samtalepartnere.
Målsettingen er å fremme tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv.
– I jobben som utekontakt
handler det om å være en ansvarlig voksenperson som ungdommene i kommunen kan
kontakte dersom de ønsker å
snakke. Og de kan snakke om
hva som helst. Utekontakten
har taushetsplikt. Det betyr at
hun ikke har lov til å fortelle
noe videre om det hun blir fortalt, dersom det ikke er stor og
direkte fare for liv og helse.

– Folk skal vite hvem jeg er

– Jeg har besøkt mange klasser
på ungdoms- og videregående
skole i høst. Målet er at folk skal
vite hvem jeg er, og hvordan de
kan komme i kontakt med meg.
Jeg har en facebookside som
heter «Utekontakten i Hadsel».
Der kan man finne mitt telefonnummer. Det går også an å
sende en melding via den siden, forklarer Thuv-Jenssen.
– Jeg prøver dessuten å være
til stede på en del av de områdene de unge er. Vi har ingen
kjøpesentre i kommunen, men
klubber, skoler og arrangementer for ungdom har vi. Der hender det jeg er innom, sier hun.
– Jeg vil veldig gjerne bidra til

gatelangs: Rebecca Thuv-Jenssen har sitt kontor på rom 303 i Hurtigrutens Hus. – Det er praktisk, siden mange kan ha sine ærender her på huset. Samtidig er jeg i min
jobb opptatt av å komme meg ut dit ungdom er, som på ungdomsskolene, de videregående skolene, på klubb, kafé og i idrettsmiljø, sier Thuv-Jenssen.
Foto: Knut Ivar Aarstein

å «fange opp» ungdom som har
det vanskelig. Det er slett ikke
uvanlig at man har mørke dager, men dersom det føles som
om man bare har mørke dager,
er det på tide å snakke med
noen, understreker hun.
– Da må du snakke med en

venn, venninne, tante, forelder, lærer, helsesøster eller andre du føler du kan stole på. Og
det er selvsagt veldig fint om du
ringer meg, sier utekontakten.

– Dokumenter mobbingen!

Utekontakten forteller til avi-

sen at hun får opplyst at det
pågår en del mobbing blant
ungdom på sosiale medier.
– Det skal man ikke finne seg
i. Mitt råd er å ta «screenshots»
av stygge meldinger, og deretter ta problemet opp med en
voksen du stoler på. Det er

ulovlig med slik mobbing, understreker hun. Dessuten må
foreldre være opptatt av å følge
opp hvordan barna bruker de
sosiale medier, og hvordan de
håndterer telefon, nettbrett,
datamaskin og spillkonsoller.
Foreldre frykter også unges

bruk av ulovlige rusmidler.
Med god grunn, ifølge ThuvJenssen.
– Stoffene passerer gjennom
mange hender før de når Hadsel. De kan være blandet ut, og
tilført nye stoffer underveis.
Man aner i mange tilfeller ikke

hva stoffene man inntar inneholder. Det er noe helt annet
enn på det mer «uskyldige
70-tallet». Jeg vil absolutt anbefale å takke nei til alle rusmidler, advarer Thuv-Jenssen.
Knut Ivar Aarstein
knut@vesteraalensavis.no

