En mer human ruspolitikk
Vedtatt på Oslo Unge Høyres Representantskap 30. januar 2018
I 1971 erklærte den amerikanske presidenten, Richard Nixon ”krigen mot
narkotika”. Norge har siden den gang, parallelt med store deler av verden,
investert betydelig i håndhevelsen av et strengt forbudsregime mot
narkotika. En ”krig mot narkotika” med hensikt om å gjøre slutt på
”samfunnsfiende nummer en”, har nesten utelukkende resultert i lidelse
for ennå flere og større rikdom til de som profitterer av deres lidelser.
Målet med det hele har vært visjonen om en narkotikafri verden. I 1998
avholdt FN en såkalt
spesialsesjon (UNGASS 1998), under slagordet ”A drug free world: we can
do it.” Siden da har forbruket av cannabis og kokain globalt økt med ca.
50 prosent, og forbruket av opiater er nesten tredoblet. Til tross for å ha
noe av Europas strengeste narkotikapolitikk er også Norge blant de
europeiske landene med høyest antall overdosedødsfall; I 2015 ble det
idømt totalt 79512 straffereaksjoner i Norge. Av disse gjaldt 15 964
straffereaksjoner narkotikalovbrudd. 7776 av dissegjaldt brudd på
legemiddelloven, altså bruk og besittelse av brukerdoser.
Når 25 prosent av alle innsatte i norske fengsler skyldes
narkotikakriminalitet, dermed den nest største gruppen av innsatte (etter
voldsforbrytere), er vi nødt til å tenke nytt i ruspolitikken. Forbudsregimet
som legger harde straffer og store bøter på offerløst kriminalitet som bruk
og besittelse av narkotika er både ineffektivt og inhumant. Rusmisbrukere
er mennesker som trenger hjelp; og det å hjelpe er ikke å låse dem inn i
en celle og gjøre økonomien deres ennå trangere gjennom store bøter.
I de siste årene har det foregått et paradigmeskift i ruspolitikken i en
rekke land. Portugal avkriminaliserte i 2001 bruk av alle rusmidler. Den
portugisiske loven innebærer at bruk, samt kjøp og oppbevaring av stoff

til egen bruk fortsatt er ulovlig, men ikke straffbart. Resultatene har vært
klart positive, ikke minst i form av nedgang i narkotikainduserte dødsfall,
samtidig som økningen i bruk, som mange fryktet, har uteblitt. Andre
steder har cannabis blitt legalisert, det vil si at stoffet omsettes lovlig,
men regulert, omtrent som tilfellet er for alkohol i Norge. I ni stater i USA
omsettes nå cannabis lovlig, det samme er tilfellet i Uruguay, og Canada
har vedtatt legalisering som trer i kraft i 2018.
Det er på tide med en mer liberal tilnærming til ruspolitikken – også i
Norge. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund har karakterisert norsk
narkotikapolitikk som en ”virkelighetsresistent misgjerning”. Vi er nødt til
å se bort fra den mislykkede krigen mot narkotika og gjøre de allerede
tunge livene rusmisbrukere lever litt lettere.
Oslo Unge Høyre vil:
•

At narkotika oppført på narkotikalisten fortsatt skal forbli ulovlig,

men ikke straffbart
•

Avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser av narkotika

•

At rusavhengige blir henvist til passende behandlingstilbud

•

Innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 etter mal av

pakkeforløp for kreft, der ruspasienter umiddelbart går fra avrusing til
behandling.

