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NYHETER  RUSS  SOMMER  ASKER  BÆRUM

18-åring advarer mot
russetur til Ios

 Av Marianne Vinje 05. august 2018, kl. 15:24

Venninnen kollapset på et utested på den greske øya Ios. Nå velger
Bærumsjenta å sitte på hotellrommet resten av ferien.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

REDD: 18-åringen opplever at mange av dem som er på Ios både er pågående og ekstreme i væremåten. Nå advarer hun neste

års russekull mot å reise til Ios. Foto: Solveig Vikene/Scanpix

– Det startet veldig bra, men så begynte det å skje ting som ikke var noe

hyggelig, forteller hun.

Ifølge 18-åringen, som går på skole i Bærum, har fem jenter hun kjenner

opplevd å bli dopet ned på byen.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Verst gikk det utover bestevenninnen.

– Vi var på et utested da hun plutselig falt om. Jeg måtte ringe etter

ambulanse, men de virket nesten ikke interessert i å hjelpe oss, sier jenta.

Venninnen fikk behandling på sykehus og skal være bedre nå.

Jenta bekrefter også at det har vært endel slåsskamper mellom russ, der

«folk har brukket armer og ben».

– Hvorfor slåss de?

– For å vise hvem som er sjefen, sier hun.

Ryktene verserer
Ifølge VG skal fem ungdommer være arrestert på øya, siktet for å ha

brukket bena på en 18-åring. Ifølge opplysninger Budstikka har fått er

mannen fra Bærum. Han er nå innlagt på sykehus i Athen.

Kommunikasjonsrådgiver Kari Eken Wollebæk i UD sier de ikke har

bekreftet informasjon om at norske borgere skal være arrestert på Ios,

men at «Utenriksdepartementet har mottatt flere henvendelser fra norske

borgere om uønskede hendelser i Hellas».

Flere medier har i sommer skrevet om ville tilstander på den greske

ferieøya Kos. Den siste tiden har det også versert rykter om hva som

foregår på Ios, der mange ungdommer fra Asker og Bærum skal oppholde

seg.

18-åringen sier hun vil advare alle som er russ neste år mot å reise dit.

– Du må passe på hele tiden, så det ikke skjer noe med deg, sier hun.

Budstikka har vært i kontakt med jentas mor, som følger datterens ferietur

fra sidelinjen i Bærum. Da hun fikk høre om neddoping og

sykehusinnleggelser tok hun kontakt med lokalavisen.

– Jeg synes det er greit at flere får vite hva som foregår der nede, sier

moren.

Flerer rektorer Budstikka har vært i kontakt med sier de er kjent med at

elevene reiser på slike turer, men ingen har hørt om noen som har vært

involvert i hendelsene omtalt i media.

– Jeg synes uansett det er leit å lese at norsk ungdom ikke oppfører seg når

de er på tur, sier Dag Brustad, rektor på Eikeli vidergående.

Fåtall som ødelegger
Andreas Haukeland, best kjent som artisten TIX fra Bærum, har spilt flere

konserter på Ios og Rhodos i sommer. TIX, som tidligere har fått mye

oppmerksomhet for sine kontroversielle russesanger, har møtt mange russ

fra Asker, Bærum og Oslo som ferierer på Ios. Artisten mener det som

fremkommer i media nødvendigvis ikke gjenspeiler virkeligheten.

– Det er tusenvis av russ i syden, hvert år, og det er alltid noen som blir for

fulle og ikke klarer å oppføre seg. Det er som i russetiden i Norge, egentlig.

Hvert år er det enkeltpersoner som driter seg ut, sier han.

Lik Budstikka på Facebook

Liker 42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: nyheter russ sommer Asker Bærum

OVERDREVET: Artisten TIX fra Bærum mener det som er kommet frem i media om festlighetene på Ios bare gjelder et fåtall.

Foto: Nikolai Ulltang
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