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EIVIND W. KÅRBØ

Vi krever en trygg russetid

RUSS: – Vi i FpU ønsker å gjøre vårt for at russetiden skal bli en ﬂott og minnerik feiring som russen vil huske i lang tid, skriver
Eivind W. Kårbø, som er Frp-politiker og medlem av russestyret ved Asker videregående skole. Foto: PRIVAT

Av Eivind W. Kårbø, Drengsrud, medlem av russestyret ved Asker videregående, fylkesformann Akershus FpU og medlemsansvarlig
Asker Frp
02. mai 2018, kl. 09:00 

I 1979 vedtok Arbeiderparti-regjeringen å ﬂytte eksamen etter russetiden.
DEL

Hensikten var å dempe russefeiringen, men dette viste seg å være feilslått



politikk. Russetiden har ikke blitt begrenset av den grunn.



Les også: Klagestorm til politiet om russebråk
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les også: Saga (18) ﬁkk drømmetur med russebuss
Vår oppgave er å gjøre hverdagen enklere for folk ﬂest, og derfor mener vi i
Fremskrittspartiets ungdom at eksamen bør ﬂyttes før russetiden. Da kan
ungdommen feire 13 års skolegang.
Vi vil at standpunktkarakterene skal settes før eksamen slik at karakterene
ikke lenger vil være en bekymring for russen.
Når vi ser at russefeiringen uansett ikke dempes, så vil vi gjøre det vi kan
for å legge til rette for at russetiden skal bli så bra og trygg som overhodet
mulig.
Vi mener at det er feil når man prøver å innskrenke skjenkereglene slik
som man prøvde i fjor da det ble varslet at russen ikke lenger kunne få
nyte medbragt alkohol på offentlige arrangementer.
En sånn innskrenkning vil kun føre til enda ﬂere mindre og ukontrollerte
arrangementer. Forslaget ble heldigvis reversert.
På store russetreff er det helsepersonell og frivillige som passer på at
ungdommene får i seg vann og tar hånd om dem som blir overstadig
beruset.
Det er synd når man som løsruss opplever å bli jaget bort fra strender og
andre områder, og at politiet begrunner det med ikke eksisterende
russebusser.
Løsrussen burde ha et sted der man kan samles og være utover kvelden,
uten at man blir bortvist fra stedet. Dette bør koordineres med kommune
og politi.
FpU mener at avgiftene på alkohol og tobakk bør senkes for å forhindre
smugling og bruk av ulovlige rusmidler som er billigere og lettere å få tak i.
Vi ser ofte at ungdom skaffer hjemmebrent eller varer som er smuglet inn,
med høy alkoholprosent. Som i tillegg kan inneholde metanol og andre
livsfarlige stoffer.
Dette tror vi at vi kan forhindre dersom vi gjør det billigere å handle på
vinmonopolet og i butikk, der vi er trygge på at varene holder en viss
kvalitet. Alkoholavgiften må ned.
Les ﬂere artikler på Budstikka.no/debatt
Vi i FpU ønsker å gjøre vårt for at russetiden skal bli en ﬂott og minnerik
feiring som russen vil huske i lang tid. Dette gjør vi ikke ved å bedrive et
overformynderi og forby russen å ha det gøy.
Skriv ditt leserbrev her
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Mæhle Hilde Korslund
en dag siden

Viser til store norske leksikon sin artikkel om russ: "Russ, avgangselever i den
videregående skolen. Russefeiringen var opprinnelig en markering av fullført
videregående skole og at eleven hadde kvaliﬁsert seg for høyere utdanning. Feiringen
foregår nå i perioden 1. til 17. mai, før de avsluttende eksamenene tar til. Opprinnelig
var russefeiringen knyttet til fullført eksamen artium som ble avlagt på universitetet før
studenten ble immatrikulert (innskrevet ved universitetet)."
Enkelte russebusser har nå dundret rundt i Bærum siden midten av april, så når tenker
dere at eksamen skal være? Hva er argumentet for at siste skoleår skal forkortes med to
måneder for at en del av russen (for alle er faktisk ikke like opptatt av feiringen) skal få
feiret ... tilstrekkelig? Hvorfor kan f.eks ikke russefeiringen starte med 17.mai og vare ut
mai?
BRA?
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