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Regelverk
Värmdö Nattvandrare
Det är viktigt att nattvandring bedrivs på ett enhetligt sätt enligt gällande regelverk1. Följande
krav ställs på oss som nattvandrar:
1. Värmdö nattvandrare är en ideell förening som drivs utan vinstintresse. Vi är en demokratiskt
uppbyggd, partipolitiskt- och religiöst obunden organisation som är ute och vandrar i kommunen.
2. Nattvandring innebär att man vandrar under veckoslut (fre-sön), vid större ungdomsfester, olika
festivaler, skolavslutningar, vid högtidstillfällen eller andra tillfällen som finns i närmiljöområdet.
3. Som nattvandrare är man minst 25 år, en vuxen engagerad person som bryr sig om och finns till
hands. Som ny nattvandrare (eller som ny nattvandrarvärd) ska det finnas en erfaren
nattvandrare, som blir kontaktperson/fadder under den första tiden. Faddern introducerar,
handleder, ger råd och stöd.
4. Vi vill verka för en lugn och trygg miljö under kvälls- och nattetid. Vi vill finnas till och vara ett
socialt stöd för ungdomarna. Vi vill vara en god förebild, hjälpa till att sätta gränser och föregå
med gott exempel genom att visa tydliga gränser för vad som är rätt eller fel.
5. Värmdö Nattvandrare vill vara en naturlig länk mellan ungdomar och vuxna samt verka för att fler
vuxna finns ute bland ungdomarna på kvällar och helger.
6. Vi ska motverka våld, droganvändning och rasism. Vi står bakom de nationella målen om
nolltolerans mot narkotika, att förhindra att minderåriga börjar använda tobak samt att förhindra
alkoholkonsumtion hos minderåriga.
7. En nattvandrare får inte vistas berusad eller på annat sätt drogpåverkad i ungdomsmiljöer och får
aldrig bära nattvandrarjackan i samband med rökning, alkoholförtäring eller andra droger.
8. Nattvandrare är inte någon myndighetsperson och ska inte utge sig för att representera offentliga
organ såsom polis, vakt eller socialtjänst.
9. Nattvandring måste alltid bedrivas med minst två personer, aldrig ensam. Gärna kvinna – man.
10. Vid nattvandring ska Värmdö nattvandrares jackor, västar eller tröjor bäras.
11. Nattvandrare ska aldrig föra vidare personliga uppgifter som man sett eller hört i förtroende.
Däremot ska en nattvandrare iaktta den skyldighet som finns att informera om viktiga
förhållanden där man befarar att ungdomen far illa eller vistas i olämplig miljö. Nattvandrare som
blir vittne till kriminella handlingar bör anmäla detta till polisen.

Värmdö Nattvandrares regelverk baseras på det regelverk som utarbetats av Riksnätverket för Nattvandring i Sverige, dit Värmdö Nattvandrare är knuten. Värmdö
nattvandrare förbinder sig att följa Riksnätverkets regelverk (för regelverket i sin helhet, se www.nattvandrarna.se).
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