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Identifisering på Twitter av Grüner som deltakere i slåsskamp
I forbindelse med fotballkampen mellom Grüner og Grei 9. april, kamp nr.:03116202006, kom det til
håndgemeng mellom tilskuere og spillere. Før noen hadde oversikt over hva som skjedde la politiet
ut følgende Twitter-melding:
«OPS Politiet OsloVerifisert konto @oslopolitiops 10 tfor 10 timer siden
#Oslo. Greibanen på Ammerud. Slåsskamp mellom 10-15 personer under en fotballkamp mellom
fotballagene Grüner og Grei. Vi har flere patruljer på vei.»
Politiet er godt kjent med at flere aviser automatisk bruker deres Twitter-feed, og dermed blir
deres meldinger publisert for et svært stor publikum. Aftenposten var raskt ute med sak. Vår
klubb (og vår motstander Grei) ble hengt ut som deltakere i en slåsskamp, og dette før politiet
kan ha hatt noen oversikt over hva som har skjedd. Seinere viste det seg at det var tilskuerne som
var den aggressive part og at Grüner-spillerne ikke hadde skyld.
Uansett hendelsesforløp mener vi det er meningsløst å delvis identifisere 16 år gamle gutter som
slåsskjemper. Er man i slåsskamp hvis man utøver selvforsvar? Det tragiske er at på Twitter i
politiets ordlyd er dommen allerede avsagt. Svært få blant publikum vil noen gang få med seg
konklusjonen på skyldspørsmålet og detaljene.
Vi ser gjerne at politiet forklarer overfor oss behovet for å bruke vårt klubbnavn for å identifisere
de som har slåss. Og vi etterlyser en begrunnelse for hvorfor ikke spillernes unge alder burde tilsi
spesiell varsomhet med å identifisere hvem som deltok i hendelsen.
Politiets identifisering av klubbene i denne sammenheng er svært uheldig. Politiet bør utvise et
høyere refleksjonsnivå og en høyere list for publisering for å henge ut disse guttene i
offentligheten på Twitter.
Vi har nulltoleranse for vold i forbindelse med fotballaktiviteter. Når politiet er med på å gi vår
klubb et stempel som en «slåssklubb», undergraver det arbeidet vi gjør, og bidrar til å gi vår klubb
et rykte. Det er svært uheldig.
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