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– Russetiden skal være
morsom, men nå har det gått
for langt

SETTER NED FOTEN: Leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, Janne Stømner, tar et oppgjør med holdningene i
den norske russefeiringen. Foto: MIMSY MØLLER/SCANPIX

03. mai 2018, kl. 20:44

Av Per Erik Hagen



Da Janne Stømner, leder for forebygging i Oslo politidistrikt, hørte om at russ
måtte gjennom ﬂere runder med auditions for å få plass på russebuss ble
hun opprørt.
DEL




Stømner og kollegene i tilsvarende roller i Øst- og Sør-Øst politidistrikt
ønsker at russen skal ha en morsom og positiv russetid, men har likevel i
et debattinnlegg bedt om en bred samfunnsdebatt om hvor
russefeiringen er på vei.
– Å høre om dette med utvelgelse til bussene gjorde noe med meg. Jeg
tenkte hva sånt gjør med dem som ikke kommer med, og som er ute?
Dette bryter med alt av fellesskap man ellers kan ta med seg etter å
ha gjennomført en lang skolegang sammen, sier Janne Stømner.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hun mener også at å håndtere endeløs fyll over uker ikke burde være noe
som politiet skulle bruke så mye ressurser på.
LES HELE INNLEGGET FRA POLITILEDERNE HER

Ingen andre land
Politisjefen mener den norske russefeiringen har utviklet seg i en helt
annen retning enn hvordan ferdig utdannelse markeres i andre land.
– Ingen andre land som har graduation har adoptert denne norske
russefeiringen, sier hun.
– Dere gjør et poeng ut av at internasjonale nyhetsbyråer lager saker
på at norsk ungdom løper nakne i rundkjøringer for å få russeknuter.
Er det så ille?
– Ja, er akkurat det der morsomt? Jeg var selv russ i 1985, og jeg tror vi var
første kull på Tryvann. Vi hadde mye gøy, men var ikke i nærheten av noe
sånt. Dette har gått for langt.
De tre polititoppene Janne Stømner, Nina Karstensen Bjørlo og Camilla
Giske tar opp dette nå for å skape debatt med de unge og foreldrene
deres.
– Vi vil at de selv skal være med å snakke om hva som er greit og hva som
ikke er det. Politiet vil gjerne at de skal ha en morsom tid, men nå har det
gått for langt.
LES OGSÅ: Politiet bruker ressurser på russen som de heller ville brukt
på andre

Asker og Bærum viser veien
Stømner viser til at gamle Asker og Bærum politidistrikt, nå enhet vest i
Oslo politidistrikt, i ﬂere år har gjort en god jobb med russen i forkant av
den intense perioden.
– De har vært frempå med møter med russen og med skolene. De har hatt
en enhetlig plan og har tilnærmet seg alle likt. Vi har hatt noe i Oslo også,
men ikke så strukturert. Nå har vi lært mye, sier Stømner.
Hun har også merket seg at enkelte skoler har droppet bussene, og at
mange russ er over på andre konsepter.
Etter at årets russefeiring er over vil politiet evaluere nøye det som skjer,
og de vil lage en ny strategi.
– Vi ønsker å gjøre noe med dette, men trenger ﬂere med på laget,
skriver politilederne i sitt innlegg.
LES OGSÅ: Russejenter: – Vi er helt sønderknust
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