NASJONALT RUSPOLITISK SEMINAR 8.DESEMBER 2016

Kjære alle sammen, Velkommen til ruspolitisk seminar
Bruk og besittelse av narkotika. Straff – sanksjoner eller avkriminalisering?
Mitt navn er Jan Gunnar Skoftedalen og er leder i Fagrådet – Rusfeltets
hovedorganisasjon.
Fagrådet er en medlemsorganisasjon for organisasjoner og virksomheter
innenfor rusfeltet. Vi har i dag 119 medlemsvirksomheter som representerer
godt over 150 ulike tiltak. Disse virksomhetene er selvstendig virksomheter
med svært ulike meninger, men Fagrådet vil være en arena der meninger
brytes og organisasjoner utvikles. Hvis din organisasjon ikke allerede er medlem
så ta kontakt med oss i sekretariat for mer informasjon.
Hvis det er noen som liker å lete etter informasjon på egenhånd så gå inn på
rusfeltet.no, der finner du oppdatert informasjon om både rusfag og
ruspolitikk. Faktisk er det slik at pr i går hadde vi nesten 124 000 besøk så langt
i 2017. På siden finner du også hvilke medlemsfordeler din virksomhet har ved
å være medlem.
Velkommen hit til gamle museet for å diskutere ny politikk – ny ruspolitikk!!
I mai satte vi opp dette seminaret med samme tittel. Vårt utgangspunkt den
gang var blant annet den hjemlige debatt og UNGASS 2016 (FNs spesialsesjon
for narkotikasaker). Vi spurte den gang 12 ulike politikere fra ulike partier om å
holde åpningsinnlegget. Ingen hadde anledning!
Ungdomspolitikerne derimot, de sa ja og var klare til å ta debatten om; hva har
vi vente når morgendagens ruspolitikk skal utformes av dagens
ungdomspolitikere?
Uheldigvis, eller kanskje heldigvis, ble vi rammet av hotellstreiken og seminaret
ble avlyst. Heldigvis fordi Helse- og omsorgsminister (eller var det nestleder i
Høyre) Bent Høie satte fart i debatten med et utspill i NRK 5.oktober om at
«rusavhengige skal få hjelp fremfor straff».
Arbeiderpartiet med Torgeir Micaelsen og Hadja Taijik fulgte opp eller de hilste
vel Høie velkommen etter og viste til en kronikk fra mars. Fagrådet er
partipolitisk nøytrale men ingen tvil om at Høies utspill bidro til større

medieoppmerksomhet og en diskusjon i det brede rusfeltet. Men at Micaelsen
har vært med å reformere Aps ruspolitikk heves over enhver tvil.
Fagrådet vil rose moderpartiene for at de nå tar diskusjonen inn i
programarbeidet for neste stortingsperiode. Vi vil også rose
brukerorganisasjonene som har vært gode i debatten, jeg synes de har gjort
hverandre sterkere uavhengig av hvilken konklusjon de har falt ned på.
Ute i andre organisasjoner og fagfeltet for øvrig har ikke debatten vært like
fordomsfri.
Begrepsbruken er forvirrende, med eller uten intensjon.
Begrepet avkriminalisering og legalisering brukes om hverandre, med eller uten
intensjon.
I omtalen av hverandre blir det om å gjøre å marginalisere
meningsmotstandere, motstandere av avkriminalisering blir avholdsbevegelsen
og tilhengere av avkriminalisering blir legaliseringsbevegelsen. Diskusjon går fra
grøftekant til grøftekant…
Fagrådet formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle faglige erfaringer,
brukererfaringer, forskning og ruspolitiske konsekvenser – for å sikre rusfeltet
best mulig organisatorisk, faglige og ressursmessige betingelser
Formålet ligger også til grunn når vi arrangerer dette seminaret. Fagrådet
ønsker at debatten går friskt men kan det tenkes at vi i dag kan lytte til
hverandres argument og kanskje også faktisk uttale; «hmm det hadde jeg ikke
tenkt på og det må jeg tenke mer over….»
Det er mange argumenter både på den ene og andre siden, det er fordeler og
ulemper med straff, sanksjoner og avkriminalisering. Frem til Høies utspill var
det kanskje sanksjoner som var mest i vinden og både i St.30 Se meg og i
Opptrappingsplanen for rusfeltet var alternative straffereaksjoner noe som fikk
oppmerksomhet.
UNGASS visste også at narkotikapolitikken som føres har noen internasjonale
perspektiver, land som Colombia, Guatemala, Mexico og noen land i VestAfrika melder om at narkotikaøkonomien truer deres samfunn og demokratier.
Men her i dag skal vi diskutere straff, sanksjoner eller avkriminalisering av bruk
og besittelse av narkotika. Vi er derfor veldig glade for at Helse- og

omsorgsminister Bent Høie har anledning til å være her og utdype sine
meninger når han sier at rusavhengige skal få hjelp fremfor straff.
Og bare til dagsorden, Bent Høie skal holde et 15 min innlegg og deretter
kommer Torgeir Micaelsen og holder et innlegg på 15 min og deretter blir det
en debatt på 20 min mellom dem. Men aller først velkommen til Helse- og
omsorgsminister Bent Høie

