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Frykter økning i russevold –
vil bortvise utenbys
russebusser

HOLDER SAMMEN: – Vi i Asker passer på hverandre, sier f.v. russepresident Sondre Snersrud (18) og medruss Nora Fosdahl
Hagen (18), Mats Lynum Hartmann (19) og Andreas Nygård (18) på Asker videregående skole. Foto: Nina Abrahamsen

15. februar 2018, kl. 06:00

Av Nina Abrahamsen



Politiet advarer mot økning i russevold og sier de vil bortvise busser
utenbysfra om nødvendig.
DEL

– Politiet ser en økning av voldsbruk blant medlemmer på russebusser.



Derfor ønsker vi å advare: Vi kan komme til å bortvise russebusser som



Svartås.

ikke er hjemmehørende i Asker og Bærum, sier politioverbetjent Trine

I fjor ble to unge menn sterkt forslått etter å ha gått imellom under et
russeslagsmål ved MacDonalds natt til 17. mai. Da var rundt 50-60 russ fra
Drammen, Asker og Bærum samlet på stedet, ifølge politiet. Det skal også
ha vært et oppgjør mellom en buss fra Asker og en fra Søndre Land på
Kadettangen, der konﬂikten eskalerte etter hvert som ﬂere medlemmer fra
de rundt 15 bussene involverte seg.
– Det er denne type episoder vi ønsker unngå. I fjor kom det så mange
russebusser fra andre steder at vi måtte vinke videre russ utenifra. Det vil
vi også gjøre i år for å avverge eller stanse lovbrudd. Vi har også myndighet
til å avskilte busser, sier politioverbetjent Trine Svartås.
LES OGSÅ: Asker-russ inviterer til spleiselag

Krangler i sosiale medier
Årets russ ved Asker videregående forteller at rivaliseringen allerede er i
gang.
– Det er en del drittslenging i sosiale medier. Men i 99 prosent av tilfellene
blir det med det, sier russepresident Sondre Snersrud (18) på bussen Tiger
Blood.
– Men det hender det kommer meldinger med «send tid og sted, så møtes
vi», fordi noen har latt seg provosere. Fra gammelt av har også russ i Asker
og Bærum hatt slagordet «Sammen mot Drammen». Slike slagord er
uheldige og kan skape reaksjoner.
Ved skolen er det tre guttebusser og en jentebuss i år.
– Problemet er at én person kan trekke med seg en hel buss, eller ﬂere, inn
i en konﬂikt. Vi tar på det sterkeste avstand fra vold og ønsker all russ
utenifra velkommen, så lenge de kommer med intensjonen om å ha en ﬁn
russefeiring, sier Snersrud.
– Men det er helt klart nødvendig å bortvise busser hvis de bare kommer
for å lage bråk, legger Mats Lynum Hartmann (19) fra bussen Shytown, til.
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Møter opp etter tips
Andreas Nygård (18) fra bussen Hitchcock 2018 undrer seg over hva et
navn, en logo og en genser kan gjøre med folk.
– Det blir fort «en for alle, alle for en», og en følelse av å stå sammen i tykt
og tynt – selv om det er på andres bekostning, sier han.
Russepresident Frederik Leithe (18) ved Drammen videregående skole,
ønsker seg også en fredelig russefeiring og vil lytte til politiet.
– Men vi synes det er urettferdig hvis alle busser herfra blir nektet å
oppholde seg i Asker og Bærum på grunn av at en eller to personer
ødelegger, sier han.
Nora Fosdahl Hagen (18) fra bussen Bænkers i Asker har ikke hørt om
krangling mellom jentebussene.
– Nei, heldigvis ikke. Og vi er glade for at politiet tar problemet alvorlig. Vi
ønsker ikke at noen skal komme til skade.
Ungdomspatruljen besøker alle videregående skoler i år for å informere
om hvordan de jobber.
– Og vi møter opp på steder når vi får tips eller informasjon om at det
foregår eller planlegges slåssing, sier Svartås. Hun ønsker at russen tar
kontakt med dem snarere enn å ta saken i egne hender.
– Vi ønsker en god dialog og et samarbeid med russen.
LES OGSÅ: Ungdommer: – Blitt lettere å varsle om overgrep

Voldsforsker: – Helt uakseptabelt
– At dette med vold har kommet inn som et element i russefeiringen er
uakseptabelt og et ganske nytt fenomen. Dette må slås ned på, og det må
over tid jobbes med holdninger mot vold blant unge, sier voldsforsker og
professor emeritus ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk.
– Avtalte slåsskamper har vanligvis vært knyttet til «hooligans» i
fotballmiljøet og enkelte gjengmiljøer, sier hun.
Voldsforskeren påpeker at de aller ﬂeste unge mennesker tar sterkt
avstand fra vold, men at det er enkeltpersoner som har en tendens til å
forherlige vold.
– Dessverre trekker denne type personer ofte disse holdningene med seg
videre inn i livets ulike arenaer. Når slike personer er knyttet til en gruppe
kan det fort eskalere. Personer som er del av en gruppe gir hverandre
støtte og heier på hverandre. Så får medlemmene noen sosiale
belønninger underveis, sier Bjørnebekk.

FØRE VAR: – Vi i politiet ønsker god dialog og samarbeid med russen, sier politioverbetjent Trine Svartås i Ungdomspatruljen.
Foto: Karl Braanaas
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