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Informasjon og tiltak opp mot avtalt slåssing
I slutten av Oktober, var det landsdekkende oppslag i media fra Sør Vest politidistrikt, med
fokus på ungdom som avtalte slåsskamper. Dette var ett fenomen vi så langt hadde sett lite til
i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar.
Det viser seg dessverre at dette fenomenet nok, er kommet lengre enn hva vi har trodd i vår
region også. Blant annet jobbet politiet iherdig for å avverge flere avtalte slåsskamper fredag
09.11.18.
Hovedtrekk med fenomenet er at kampene avtales på forhånd, samt tid og sted for hendelsen
spres via sosiale medier. Det inviteres også tilskuere til kampene, som stort sett blir filmet og
delt på sosiale medier. Primært er dette knyttet til aldersgruppen 12-18år, både jenter og gutter
er representert.
Når politiet kommer til stedet, løper mange bort og de som står igjen er gjerne lite villige til å
fortelle om hva som har skjedd. Dette var også fellesnevneren for fredag 09.11.18.
For at en skal forstå omfanget, viser en til at patruljene som jobbet med å forebygge
slåsskampene fredag 09.11.18, først observerte ansamlinger på rundt 30 ungdommer. Dette
antallet økte kraftig utover ettermiddagen og ettersom avtalene om kampene flyttet seg, og det
ble observert nærmere 100 ungdommer ved det siste tilfellet.
Politiet har den siste uken kommet over videoer som viser at fenomenet nok ikke er nytt og at
denne typen slåsskamper også har foregått her over tid.
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Konsekvenser
Politiet er bekymret for at ungdommen får alvorlige fysiske- og/eller psykiske skader etter
slåsskampene. At det er tilskuere som heier og roper under selve kampene, kan også bidra til
at volden blir grovere.
Spredningen av kampene via sosiale medier innebærer blant annet at den "tapende" part blir
hengt ut for en større gruppe, men ikke minst at den psykiske belastningen blir større.
At kampene trekker tilskuere og samler flere ungdommer, kan gjøre det vanskelig "å trekke
seg", eller avstå fra den avtalte slåsskampen.
Her vil vi også minne om at ungdom kan bli anmeldt for ordensforstyrrelse, selv om de bare
er tilskuere, da de oppfordrer til slåssingen med tilstedeværelse og heiarop.
Det kan også være straffbart å filme og dele kampene på sosiale medier.
Skadene som kan oppstå ved slike slåsskamper vil selvsagt også være straffbare.

Forebygging
Fenomenet kan ikke forebygges av politiet alene og en er avhengig av at skoler, foreldre og
andre aktører er med på å forhindre at dette fortsetter.
Snakk med ungdommene, vær interessert, spør/grav om hva som skjer, hvilke tanker har de
om dette. Hvilke tanker gjør de seg om å være tilstede og se på, hva tenker de om å filme
hendelsen?
Vi oppfordrer alle til å ta kontakt om dere har opplysninger/tips om slåsskamper, slik at disse
kan bli søkt avverget og at denne negative trenden snus.
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