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DEBATT  RUSS  POLITI

Du skal være glad for at
politiet vil bruke tid og
ressurser på russen

Av Bjørn Mathisen 31. mai 2018, kl. 09:00

Her om dagen satt jeg og leste avisene med stor interesse.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

RUSSEBUSS: – Tenk deg det motsatte, hvis det igjen skulle skje en bussulykke. Da ville du sikkert stilt spørsmål om hvorfor ikke

politiet gjør nok for å forebygge, skriver innsenderen. Foto: NINA ABRAHAMSEN

Jeg var innom Ubåt-Madsen, smøreriene til Ari Behn og noe om

engleprinsessen. Alt involverer mennesker som gjør noe uforutsigbart.

Les også: Politi og røvere

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les også: Delte oppfatninger om årets russefeiring

Men det stoppet ikke der. Det fortsatte. Med et skremmende innspill fra en

russemor på Bærums Verk, som skriver at tilliten til politiet, også blant

mange i hennes bekjentskapskrets, nå er tynnslitt og på vei ut. Bort. Vekk.

Selv hos mange ungdommer er tilliten til politiet borte, skriver hun.

Så fortsetter det: Dette henger ikke bare sammen med russetiden, men at

opplevelsen av politiets tilnærming til ungdom har pågått siden

ungdomsskolen.

Bevare meg vel.

Russemorens innspill av 24. mai har hun ganske treffende kalt «Politi og

røvere». Her forsøker hun å tegne et glansbilde av russen, men alt i

innledningen innrømmer hun at russen er noen røvere.

At politiet kom «støtt og stadig» og hele tiden, er vel en overdrivelse av

dimensjoner. At politiet vokter på russen likeså.

Du skal være glad for at politiet vil bruke tid og ressurser på russen, at de

passer på russen for deg og andre russemødre og -fedre, der de drikker

seg sanseløse, prøver ut stoff og andre rusmidler, kanskje for første gang,

lemper ut tomgods og matrester ved bussholdeplassene, tisser hvor som

helst.

Og enda verre: Fem, seks russebusser parkerer på en bensinstasjon.

Russen virrer omkring. Det går ikke stille for seg.

Kjempekaos når alle 125 russ, mer eller mindre dritings, skal inn for å

handle. Det grises til på toalettet.

Den ene betjeningen greier ikke å håndtere alt dette.

Selvfølgelig må politiet komme for å forsøke å roe hordene etter en SOS fra

betjeningen.

Så har russen selv utpekt en såkalt rullesjef som skal være edru (i

motsetning til alle de andre), som skal ha kontroll og oversikt.

Det sier seg selv at dette er en formidabel oppgave som ikke lar seg løses,

selv ikke for en 17-18-åring.

Så blir russebussen stoppet for telling, og de er seks for mange. Der og da

ryker førerkortet til sjåføren.

Jentene hyler, protesterer og forklarer. Er det noe å protestere imot? For

mange er for mange. Dette visste de om.

Så kommer forklaringen fra russemoren: Hvis politiet var bekymret for

sikkerheten, som var argumentet, hvorfor ikke hjelpe til med å telle antallet

før bussen kjører?

Dette kan da umulig være en politioppgave? Dette skulle rullesjefen hatt

kontroll på før bussen kjører av sted.

Og ja – politiet er bekymret og opptatt av sikkerheten for din og andres

russ. Vær glad for at politiet bruker så mye tid og ressurser på å forebygge.

Tenk deg det motsatte, hvis det igjen skulle skje en buss-ulykke. Da ville du

sikkert stilt spørsmål om hvorfor ikke politiet gjør nok for å forebygge.

Skam deg.

Så skriver du ganske riktig at russetiden ikke er forbudt. Det er det

ungdommen tar utgangspunkt i.

Alt som ikke er forbudt er nødvendigvis ikke tillatt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Men det vil hjelpe hvis foreldrene snakker med ungdommene i forkant om

hva som er rett og galt, har lært dem god oppførsel og gitt dem en god

ballast hjemme ifra.

« DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å
bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Lik Budstikka på Facebook

Liker Ragnhild Oma og 42 k andre liker dette.

Les mer om: debatt russ politi

Skriv ditt leserbrev her
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A Debattregler

ragnhild oma

Din kommentar…

KOMMENTER

Noe bør justeres ang.russefeiring i Norge. se til Sverige,og innfør noe lignende
studenten.tragiske russebuss ulykker som den i våler i 2002,må jo forebygges m
samarbeid bla.med hjelpsomt politi osv.

Mona Gabrielsen
4 minutter siden

BRA?

Takk, meget bra skrevet!

Christina Vikre
en time siden

BRA?  liker dette3

Takk, Bjørn Mathisen. Du treffer spikeren på hodet. Russemor ristet jeg bare på hodet
av. Makan til uforstand der. Takk til politiet for fornuftig opptreden og inngripen, når
trengs. Ja, nei, politiet skal ikke hjelpe med å telle i utganspuktet. Sjåfør har kontroll og
kjører, eller har ikke, og kjører ikke. Sånn er det.

Knut Sparhell
2 timer siden

BRA?  liker dette5

Til toppen

DEL
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