TRUSLER MOT SKOLER I NORDLAND
Til alle elever og deres foresatte
Politiet i Nordland i samarbeid med Nordland fylkeskommune og kommunene i Nordland vil med
dette nå hver enkelt skoleelev og deres foresatte med viktig informasjon i tilknytning til de siste tids
hendelser med trusler mot skoler.
Skremmende uttalelser fremsatt via ulike nettmedier har ført til stenging og evakuering av mange
skoler i bl.a. Mosjøen, Mo i Rana og Narvik. Dette har igjen ført til frykt og uro blant elever, lærere,
foreldre og i samfunnet ellers. Vi har eksempler på at det er yngre elever som også i ettertid er redde
og føler behov for å følge med på nettsteder i tilfelle det kommer nye trusler.
Samfunnet vårt skal ikke være preget av frykt og uro for at alvorlige hendelser skal skje på skolene.
Politiet tar dette på største alvor og setter ned store ressurser for å sikre skolene, og for å finne
personene som står bak slike skremmende uttalelser. Og vi gir oss ikke før vi har funnet dem!
Politiet samarbeider tett med Jodel og andre nettsteder som kan være aktuelle for denne type virksomhet. Også nettstedene tar dette på største alvor og gjør det de kan for å bistå til at de som står
bak blir avslørt. De ønsker ikke å bli forbundet med eller benyttet til denne typen samfunnsskadelig
virksomhet.
For politiet er det viktig å understreke at ungdommer som fremsetter slike uttalelser vil bli avslørt og
straffet. Alvorlige trusler straffes normalt med fengsel, men for personer under 18 år finnes det alternative ungdomsreaksjoner. En slik reaksjon kan blant annet innebære tett oppfølgning fra et bredt
hjelpeapparat i opptil to år, herunder institusjonsopphold.
Straffereaksjoner kommer på rullebladet, og kan gi begrensninger for resten av livet. Det vil kunne
begrense hvilke land man kan reise til for utdanning, jobb eller ferie (ex. USA). Det vil kunne begrense
ungdommens yrkesvalg, da yrker som politi, forsvar, kriminalomsorg og vektervirksomhet er opptatt
av plettfritt rulleblad. Det vil også kunne ha betydning for muligheten til å gå på jakt og søknad om
våpenkort og førerkort.
Et øyeblikks tankeløshet vil med andre ord kunne få store konsekvenser for den enkelte ungdom.
Politiet ber derfor om at dette viktige budskapet snakkes om i hvert enkelt hjem og hver venneflokk,
slik at vi i fellesskap kan forebygge denne type handlinger og fortsatt ha et trygt samfunn.
HUSK: Hver og en av oss har ansvar for det vi gjør – også via internett og sosiale medier.
Med hilsen
Nordland politidistrikt

