
Å ikke eie sin egen kropp 
Å eie kroppen sin er en menneskerettighet. Russetiden er for fullt i gang og man ser 
stadig større problemer med overgrepssaker. I 2016 ble det anmeldt 14 voldtekter 
kun i russetiden. Hva er grunnen til at statistikken går opp når russetiden kommer? 
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Redd for seg selv 
Russetiden er en tid for å kose seg og feire avslutning av skoleåret. Russetreffene 
har startet for fullt og forhåpningsfulle russ venter spent på tiden som kommer. Iselin 
Østern(18) er russ ved Natur Videregående skole. Hun sier at hun egentlig ikke er 
redd for at det skal skje noe med henne under russetiden.  

–Jeg går ikke rundt og tenker på at det skal skje noe dumt med meg, men jeg 
passer litt ekstra på siden det har vært utrolig mange dopingsaker i det siste. 

 
Sabrina Takunda har lenge gledet seg til russetiden og har jobbet effektivt for å rekke 
alt i tiden som kommer. Hun mener det er trist at russetiden har blitt en tid for redsel 
og sier det er dumt at det er så dårlig rykte på russen. 

–Jeg som har jobbet så lenge for å få en bra russetid, vil ikke gå rundt å være 
redd for at noen ikke klarer å forholde seg til mine grenser og standarder. 
 
Nei er nei 
Amnesty International er en organisasjon står for menneskerettigheter og frihet. De 
har kommet ut med en kampanje som blir brukt hyppig i russetiden. Den sier: nei er 
nei: voldtekt: sex uten 
samtykke. Denne kampanjen 
ble laget for å forebygge og 
forhindre voldtekter, men man 
er usikker på om dette faktisk 
har noe effekt i det hele tatt.  
Østern syns denne kampanjen 
hjelper med å få ut informasjon 
til russ, og at den fungerer bra 
forebyggende mot voldtekt. 

–Denne kampanjen gjør at folk tenker mer på konsekvensene av et eventuelt 
overgrep og gjør folk bevisst på det. 
Takunda liker at så mange russ engasjerer seg og viser at de bryr seg. Hun mener 
det er viktig å vise engasjement og støtte i en sånn sak, fordi mange faktisk syns det 
er skummelt og snakke om.  

–Det faktumet at så mange russ velger å ha kampanjen på buksa, er jo bare 
positivt.  
 
Hvorfor i russetiden? 
Voldtekt er et utbredt problem i hele verden – uansett 
russetid eller ikke. Å bli utsatt for overgrep gjør at du 
mister kontrollen og friheten over din egen kropp. Kari 
Stefansen er en forsker som både har forsket på 
ungdomstid og overgrepssaker. Hun mener at det ikke er 
noe spesiell årsak til at det skjer, men at det kanskje 
handler om normene i samfunnet.  



–Russetiden er en periode hvor de vanlige reglene og normene for hva som er 
akseptert gjerne blir litt løsere og russetiden er et slags frirom for de allerede satt 
grensene i samfunnet. I tillegg til alkohol gjør dette at grenser blir krysset. 
 
Gråsone 
Temaet overgrep og voldtekt i russetiden har en stor gråsone som må tas til 
betraktning når man ser på statistikk. I kripos sine databaser ble det anmeldt 16 
voldtekter i 2017 som er en økning fra året før. Denne gråsonen gjør det vanskelig 
for politiet å forebygge noe, fordi de er usikre på hvor de skal sette ressursene sine. 
 
Unni Turid Grøndal som er pressekontakt for politiet forteller at de hyppig jobber med 
forebygging av overgrep under russetiden. Hun mener det er vanskelig å vite hvor 
man skal jobbe, for at det skal ha mest mulig effekt. 

–Vi har plassert mange vakter og politiposter ute i russetiden, spesielt på 
russearrangementene. Det er likevel vanskelig å vite hvor godt vi forebygger det, 
siden man som regel ikke er til stede når et slikt overgrep skjer. 
 
Hyggelig avslutning 
Grøndal forteller at politiet ønsker en russetid som 
kun skal være hyggelig for russen.  
 –Russen er jevnt over en gruppe med 
ungdommer som sjelden er i kontakt med politiet, 
og derfor tar vi det seriøst når vi først får inn 
anmeldelser, men vi håper at russen klarer å kose 
seg mest mulig. 
 
Iselin Østern ser på russetiden som en feiring og 
ikke en tid hvor man skal være redd. Hun tenker at 
frykt kun ødelegger tiden og at man må nyte 
dagene. 

–Det er viktig at man ikke kun tenker på de 
dårlige sidene ved en spesifikk ting, men heller ser  
positivt på det.  
                  

       
 
 
                                                                    
 
Bildetekst:  
Øverste bilde: 
Denne kampanjen blir brukt hyppig av russ under russetiden 
Midterste bilde: 
Forsker Kari Stefansen tror normer har stor innvirkning på hvordan russ  

oppfører seg. 
nederste bilde i artikkelen; 
Iselin Østern(18) syns det er viktig å kose seg under russetiden. 

 
 
 


