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RUSS: – Årets russetid er over. Den er ikke forbudt. Det er det ungdommene tar utgangspunkt i når de jobber med russetiden
som mål. Så vi tillater oss å stille spørsmål ved ressursbruken, skriver innsenderen. Foto: NINA ABRAHAMSEN
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Så var det over. Jeg var egentlig mot russ. Selvsagt.
DEL

Som «alle andre» fornuftige foreldre er man jo umiddelbart mot russ. Russ



er fyll, bråk, sløsing og utestengelse.



Les også: Alle skal med
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les også: Politiet: – De som ringer om russestøy er fortvilte
Les også: Russekort bedre enn fotballkort
Men – på tross av all vår motvilje, alle våre argumenter og klargjøring av at
det ikke ville bli snakk om noen økonomisk støtte hjemmefra, valgte likevel
vår eldste datter å gå «all in» i russetiden.
Hun skaffet seg en jobb. Det var ikke var noe å si på innsatsen, hverken når
det gjaldt dugnadstimer eller helgejobbing.
Etter hvert måtte vi også innrømme at det var en del læring i dette med
forberedelser til russetid og russebuss, ikke bare med tanke på økonomi,
men også organisering og avgjørelser. Demokrati i praksis er krevende.
Så vi snudde – og prøvde å påvirke til mest mulig trygghet. Passe på
hverandre!
Vi innså til og med at det er lov å ønske seg å ha det gøy når man er ung.
Og, hvis jeg skal være ærlig; dette er ungdom som generelt har lange
dager, er mer plikt-oppfyllende, leser mer lekser og fester mer ansvarlig
enn noen jeg har kjennskap til i min egen generasjon, meg selv inkludert.
Så kom russetiden, endelig. Og så kom politiet. Støtt og stadig. Hele tiden,
virket det som.
Vi stusset litt i begynnelsen. Hvor mye ressurser legges ned i å vokte
russen?
Etter hvert som dagene gikk var vi ﬂere og ﬂere voksne som lurte på det
samme:
Kan dette virkelig være en riktig prioritering? Og var det nødvendig å ha en
form som i beste fall ikke inviterte til dialog?
Det har vært mange episoder. Ungdommen opplever at sanksjonene fra
politiets side har vært tilfeldige. At hensikten har vært å ødelegge.
Det er helt sikkert mange versjoner av alt som skjedde, alle førerkort som
ble beslaglagt, busser som er avskiltet, bøter som ble delt ut.
Det har i hvert fall kokt, både blant russen og etter hvert foreldre.
Helt på tampen av russetiden ble bussen til «våre» jenter bedt om å ﬂytte
seg fra en bensinstasjon.
Fem, seks busser er parkert. Ungdommen går mellom bussene, tuller,
prater og ler.
De spiller ikke musikk, men det går sikkert ikke stille for seg for det. De blir
bedt om å dra, og etterkommer ifølge jentene straks det, for å unngå å
komme på kant med politiet.
Rullesjefen (som er edru, ordningen er noe ungdommene selv har bestemt
og en oppgave som går på omgang) ber bussen kjøre sakte mens hun
teller antallet om bord.
Etter 30 meter blir de stoppet – av politiet – for telling. De er seks for
mange. Sjåføren får inndratt førerkortet. Jentene protesterer. Forklarer.
Når ikke frem.
Hvis politiet var bekymret for sikkerheten, som var argumentet, hvorfor
ikke hjelpe til med å telle antallet før bussen kjører?
En annen sjåfør blir fratatt førerkortet fordi jentene i denne bussen ikke
hadde på setebelter. I en saktegående russebuss.
Paradokset (med tanke på sikkerhet) er at alle disse jentene som oftest står
på overfylte busser i full fart til og fra skolen hver dag.
Årets russetid er over. Den er ikke forbudt. Det er det ungdommene tar
utgangspunkt i når de jobber med russetiden som mål.
Så vi tillater oss å stille spørsmål ved ressursbruken. Kanskje skulle det
brukes noe mer ressurser på å fotfølge andre? Mer beskyttelse for de mest
sårbare? Dialog fremfor irettesettelser og dramatisering?
Mer etterforskning av alvorlig kriminalitet? Færre henleggelser? Annet?
Det er viktig å tilstrebe å være en solidarisk samfunnsborger. Men for at
det skal funke kreves det at makt følges av klokskap.
Dessverre er tilliten til politiet blant mange av oss voksne tynnslitt. Det
henger ikke bare sammen med russetiden, men opplevelsen av politiets
tilnærming til ungdom helt siden ungdomsskolen.
Les ﬂere artikler på Budstikka.no/debatt
Hos mange ungdommer er tilliten borte.
Skriv ditt leserbrev her
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Debattregler

Bjørn Halling
7 dager siden

Litt for mange forsøk på bortforklaringer i den artikkelen. "Våre barn gjør da ikke slikt!"
Her i huset har vi hatt to russ, begge hadde stort utbytte av russetiden, ingen av dem
klaget over politiet.
BRA?

1 liker dette

Ingvild Amble Eriksen
7 dager siden

Dette handler dessverre ikke bare om russ og russetid. Mange unge opplever at
politifolk nærmest trakasserer dem - ref. en Budstikka-reportasje for et par år siden som ble fulgt opp av en meget treffende kommentar av den unge mannen som helt
uten grunn måtte ﬁnne seg i polititjenestemenns utilbørlige tilsnakk og provokasjon.
I Bærum har vi ﬂotte politifolk. Men vi har også noen som tydelig synes makt er bedre
enn dialog - og det er synd når de unge hadde fått så mye mer respekt for dem om de la
vekt på det pedagogiske i politiets oppgaver.
Russen blir stillere og stillere - og to uker på våren må vi kunne tåle at de feirer. Hadde
de bare lært seg å plukke opp søpla etter seg, hadde de vært helt eksemplariske. Og
sannsynligvis mer fornuftige enn deres foreldre var...
BRA?

Ounni Krishnan Pillai
7 dager siden

Mange av de som klager har selv vært russ. Bråket de aldri under russefeiring?
BRA?

Nicolay Steinsåker
7 dager siden

Mange er ordentlige, men de russ som ikke klarer og være det får fortjent...hadde de
selv rundt her midt i arb uka en natt..hørte de først på avstand 00.30 men ille nok dunk
dunk
Så 04,15 rulla bussen forbi huset og stoppet nedenfor m musikkens dunk dunk på fullt
så d vibrerte i seng og rista i vegger..i tillegg til fylleskrik og hoing nei.. ikke overdrevet.
de dro ikke før ca 05.30 på morran og en buss nr 2 kom også litt før den tid men de var
rolige av seg.. når man for pokker står rett v boligområde selv om dette var på landet og
dundrer m dunkende musikk på det tidspunktet midt i en arb uka og folk skal på jobb til
7 var d like før jeg ringte militæret og ba de komme m en tanks og en emp som kunne
kortslutte hele bussen. Sånt er forbudt. Selvom noen ikke klarer å tenke i det hele tatt
med alkohol i blodet så burde i d minste sjåføren av bussen enten bedt de skru ned
eller latt være å kjøre via og nær et boligområde. Når samme busser gjentagende lager
bråk på natta og forstyrrer nattesøvn til de som faktisk skal opp tidlig på jobb er det på
sin plass at det slås hardt ned på. Sjåføren er i d minste (forhåpentligvis) edru og får ta
mer fornuftige valg enn bråkhalsene baki... For all del fest å ha det gøy men det skal ikke
gå utover andre! Kanskje det bør gå utover karakter for de som ikke vil oppføre seg...De
har hele dagen å rulle på etter skole da behøver de ikke begynne midt på natta å slå seg
løs..Selv en lørdags natt er ikke det tidspunket lov å dundre rundt m full musikk
BRA?

3 liker dette

Petter Nyhagen
7 dager siden

I min kommentar var det ingen aksept for lovbrudd. Bare en betraktning at de jages
rundt.
BRA?

Jan Erik Andersen
7 dager siden

Det er et tankekors at det er greit å stå i overfylte rushtidsbusser men det er forferdelig
farlig å sitte uten belte. Å inndra førerkortet et da unødvendig dramatisk når det
foreligger en god forklaring. Det går an å bruke hue for den som kan. Den som ikke kan
bruker reglementet.
BRA?

6 liker dette

David Johansen
7 dager siden

Jeg ser ikke problemer med politiets håndtering av russen.
Er en buss registrert for 30 personer, så skal det ikke være 36 ombord. Alle vi som har
personbil kjører jo ikke rundt med ekstra folk i bilen. Og alle i bilen (iallefall i min bil) skal
jo bruke belte. Så hvorfor skal vi godta lovbrudd, bare fordi de har det moro?
Kan jeg ta med en ekstra person i bilen min, hvis vi drikker og har det moro? NEI det kan
vi ikke!
Og politiet kunne bruk ressurser på andre ting, hvis russen var lovlydig, noe disse
kontrollene viser at russen ikke er.
Det koker ned til at russen kan takke seg selv for at de oftere blir stoppet, kontrollert,
bøtelagt og avskiltet.
BRA?

4 liker dette

Petter Nyhagen
7 dager siden

Trist å lese om politiets opptreden, men den bunner jo dessverre ut i det voldsomme
fokus som er gitt russen av hårsåre beboere. Vi bor rett ved ﬂere videregående skoler
og det er jo roligere enn på mange år særlig etter at anleggene ﬂyttet fra taket og inn i
bussen. Vi gir ikke russen steder hvor de kan være slik at de blir kjørende hvileløst
omkring. La dem få feste å ha det gøy, selvsagt innen rimelige rammer for generell
oppførsel m.m. Men er det ikke litt gøy og da?
BRA?

5 liker dette

Marianne Gløersen
7 dager siden

Tror det hadde vært bedre for alle om man var mer for og med russ enn mot. Mye
kunne vært gjort for at dette skulle bli en hyggelig tid for alle. Hadde det vært brukt like
mye resurser på felles hygge som på å bekjempe kan det hende at alle hadde vært mer
fornøyd.
BRA?

4 liker dette
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