
     1. oktober 2013

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuanas
høringsuttalelse til NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer

Tidligere innspill
Henvendelse til helseminister Jonas Gahr Støre og justisminister Grete Faremo, 9. mars 2013:
Det vises til “Debatten” på TV der helseministeren i beste sendetid på Norsk Rikskringkasting sier 
at Norge bryter med FN-konvensjonen (Single Convention on Narcotic Drugs 1961) ved å 
avkriminalisere bruk av narkotika og besittelse og erverv av narkotika til eget bruk, slik 
straffelovskommisjonen har anbefalt flere ganger. Det er sterkt kritikkverdig at helseministeren 
bevisst feilinformerer om et slikt grunnleggende premiss for narkotikadebatten i Norge.
http://luhm.no/?p=2209

Sendt til ordfører Fabian Stang, 12. mars 2013:
"Innspill til cannabispolitikken". Forslaget går i korthet ut på:

- Avkriminaliser bruk av cannabis, og besittelse og erverv av cannabis til eget bruk.
- Nedsett en kommisjon som har til oppdrag å utrede ulike former for lovlig regulert produksjon, 
frakt og salg av cannabis, for raskest mulig å få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet 
med det illegale markedet.

Det er regjeringen som har ansvar for rammeverket for lovgivningen, og Oslo kommune forholder 
seg til det. Her kan man se til Danmark, hvor København bystyre nå for tredje gang har vedtatt at de 
ønsker å åpne lovlige utsalgssteder for cannabis. Foreløbig er forsøksordningen blitt stoppet av 
deres justisminister. Allikevel sender de kravet inn på nytt, som et kraftig signal om at de ikke 
ønsker illegalt salg, men lovlige utsalgssteder.

Vi mener at du som ordfører må oppfordre eget parti og Oslo byråd til å se på mer realistiske 
løsninger enn "nulltoleranse for narkotika og mer politi", når vi så tydelig ser at den politikken ikke 
virker. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/138959846278337
http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151502709187461

Postet hos Oslo Høyre, 5. august 2013:
Når man kontakter et parti med spørsmål om cannabispolitikk er det rett og slett en fornærmelse å 
få svar tilbake om at: "Høyre vil innføre ”fritt behandlingsvalg” så sant ikke dette valget kan være 
"ingen behandling" for de som mener at de ikke trenger det - på samme måte som for alkohol. 

Det må skilles mellom stoffene – all bruk av ulovlige rusmidler er ikke like problematisk.

De som bruker ulovlige rusmidler fordi de har problemer bør få hjelp med de problemene de 
egentlig har. Mennesker som ikke har problemer med sin rusbruk trenger verken hjelp eller straff!
http://www.facebook.com/oslo.hoyre/posts/648340151845902

Sendt til justisminister Grete Faremo, 19. juni 2013:
På NRK Dagsrevyen i dag ble det sagt at det er tre former for kriminalitet som folk er mest 
bekymret for (Oslo). Det er tyveri, ran og vold.

Det er mange som ønsker at politiet skal bruke ressurser på å forebygge og oppklare slik 
kriminalitet. Derfor er det frustrerende å se at så store ressurser systematisk blir feildisponert til 
politiet for å jage og straffeforfølge mennesker for mindre alvorlig narkotikakriminalitet. Det koster 
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å opprettholde et repressivt kontrollregime. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker.
Vi håper at rapporten som kommer i morgen vil ta for seg denne problemstillingen, at det er blitt 
etterlyst et rusregnskap:

“Det ble gjort en undersøkelse i Sverige som anslo at minimum 6% av politiets ressurser ble brukt 
til narkotikajobb. Hvis 6% av politiets og påtalemyndighetenes ressurser her i Norge brukes på 
dette, så får vi et årlig tall på 6-800 millioner kroner” (politiprofessor Paul Larsson).

“I dag er det ingen som vet hvor mye offentlige budsjetter belastes av ruskriminalitet. 
Justisdepartementet tror årsaken er at det er “vanskelig” å beregne samfunnskostnadene ved 
narkotikabruk i Norge. At ingen har kunnskap og oversikt om de økonomiske skadevirkningene ved 
narkotikaproblemet er en svakhet i grunnlaget for den nasjonale ruspolitikken” (Bergens Tidene 
etterlyser et nasjonalt rusregnskap).

“Utgiftene ved dagens kontrollregime er av en slik størrelsesorden at det burde stilles krav til 
myndighetene om å utarbeider et regnskap og få oversikt over de faktiske kostnadene” 
(høringsinnspill fra folkeaksjonen LUHM). 
http://www.facebook.com/luhm.no/posts/508759029196844 / http://luhm.no/?p=1596

Sendt til justisminister Grete Faremo, 11. august 2013:
Elevorganisasjonen varsler et søksmål mot staten for å få en slutt på uanmeldte besøk av 
narkotikahunder på norske skoler. De mener det at politiet kan gjøre dette på skoler uten konkrete 
mistanker bryter mot norsk lov, er krenkende og bidrar til mistenkeliggjøring, melder NRK.

I et brev til Justisdepartementet hevder Elevorganisasjonen også at praksisen bryter med Den 
europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon. Advokat Jon Wessel-Aas har sendt 
prosessvarselet til departementet på vegne av Elevorganisasjonen."

Vi støtter elevorganisasjonens henvendelse til Justisdepartementet. At politiet bryter loven sender 
veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet. Det kan umulig være lovlig å samle en 
stor mengde barn/mennesker og skremme/ransake dem, i håp om å finne en lovbryter blant dem. 
Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder for voksne, på samme måte som for tobakk og alkohol - 
for å begrense tilgangen for de som ikke er gamle nok.
http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151512468062461

Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av nye og 
ukjente stoffer: http://anitanyholt.no/samfunn/hap-nps

Politianalysen
Utvalget som har analysert utfordringene i norsk politi tar for seg cannabispolitikk med samme 
utgangspunkt som "Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015", som er 
å redusere etterspørselen og begrense tilgjengeligheten. 
http://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1138.pdf

Anmeldte lovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 - 9% i 2003 - 17% i 2012 (av total kriminalitet i 
Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har 
noen grense. Kostnader (økonomiske og kontrollskader) blir ikke nevnt.

Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004): "Det bør imidlertid presiseres at det kan være problemer med 
statistikk på dette området, og politiets arbeidsmetoder kan påvirke kriminalitetsstatistikken."
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20042005/stmeld-nr-42-2004-
2005-/3.html?id=199247
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Politiprofessor Paul Larsson:
“I 2010 var det 45 000 anmeldelser for narkotikakriminalitet i Norge. Det utgjør 16% av den 
anmeldte kriminaliteten i landet. 22 600 av disse 45 000 er anmeldt for brudd på Legemiddellovens 
§ 31, bruk og besittelse. 21 900 lovbrudd er anmeldt for brudd på § 162 som er i Straffeloven, hvor 
20 600 av disse er brudd på såkalt førsteledd, besittelse og oppbevaring. 1200 er definert som 
andreleddslovbrudd. 87 saker er tredjeleddskriminalitet, som er definert som alvorlig i Norge. 87 
saker av 45 000.” http://www.youtube.com/watch?v=c6tIbuaqWWE

Politidirektørens fremleggelse av kriminalitetsutviklingen januar 2013 viste at vinningsforbrytelser 
og narkotikakriminalitet fortsatt er den største utfordringen i Norge. Av alle anmeldte forhold 
omhandlet 17 % narkotika i 2012. 
http://www.politi.no/kripos/aktuelt/nyhetsarkiv/2013_01/Nyhet_12132.xht

Susann Lyngmyr, student på Politihøyskolen: "Er politiets narkotikainnsats mot unge 
kunnskapsbasert?""Et paradoks er at jeg under litteraturinnhentingen ikke fant noe forskning på 
eller evaluering av om norsk narkotikapolitikk virker."

"Den norske narkotikapolitikken har gjennom flere tiår vært slått fast; befatning med narkotika er 
kriminalisert. En av de overordnede tilnærmingene i kampen mot narkotika for norsk politi har vært 
etterspørsels – og tilbudsreduserende arbeid. Dette arbeidet blir videreført av Politidirektoratet i den 
nye handlingsplanen for 2011- 2015. Dette har vært og er altså fremdeles en bevisststrategi i 
politiets kamp mot narkotika, men spørsmålet om denne tilnærmingens effekter og om strategien 
virker er ikke adressert i handlingsplanen. Larsson stiller seg kritisk til politiets ressursbruk og 
mener at man kan sette et spørsmålstegn ved om den i det hele tatt er hensiktmessig."

"Konklusjonen er at den generelle økte innsatsen fra politiets side ikke ser ut til å minske 
narkotikamisbruket blant unge. Politiets innsats har således ikke så stor innvirkning på forbruket, 
men innsatsen har imidlertid stor innvirkning på hvem og hvor mange som anmeldes og straffes."

"En konsekvens av at innsatsen intensiveres er at den registrerte narkotikakriminalitet øker, fordi 
flere saker oppdages, når dette feltet prioriteres høyt. Dette kan igjen legitimere behovet for å 
arbeide på denne måten, men det kan fort tilsløre kostnadene ved kontrollen." 
http://brage.bibsys.no/politihs/bitstream/URN:NBN:no-
bibsys_brage_31891/1/bachelor_Lyngmyr.pdf

Den organiserte kriminaliteten i Norge – trender og utfordringer 2013-2014:
"Formålet med rapporten er å gi offentligheten oversikt og kunnskap om organisert kriminalitet i 
Norge, og er ment å være et bidrag til en helhetlig tilnærming for bekjempelse av organisert 
kriminalitet. Av de kriminelle aktørene som opererer i Norge, er størst bekymring knyttet til disse:

Litauiske kriminelle nettverk har stor utbredelse, både i Norge og internasjonalt. De samarbeider 
med mange kriminelle aktører, og har en bred kontaktflate i Norge. Enkelte litauiske nettverk er 
villige til å utøve grov vold. Litauiske nettverk knyttes til organisert og alvorlig kriminalitet i Norge.

1 % MC-miljøene har ekspandert kraftig både nasjonalt og internasjonalt. Ekspansjonen utfordrer 
situasjonen mellom 1 % MC-klubbene i Norge. Hells Angels (inkludert miljøet rundt klubben) 
fremstår i dag som den største utfordringen, spesielt innen narkotikakriminalitet, systematisk bruk 
av grov vold, trusler og utpressing.

I gjengmiljøene i og rundt Oslo har spenningsnivået økt som følge av en rekke voldelige hendelser. 
Trusselnivået anses som høyt, med stor sannsynlighet for skyteepisoder i det offentlige rom.
http://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_2014.pdf
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Så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge cannabis vil det være lett å telle og måle, 
og få ressurser deretter. Vi har et politisk system som tildeler statlige ressurser etter hvor flink 
politiet er til å utføre oppdrag som lett lar seg måle og telle. Det vil derfor alltid være en fare for at 
politiets fokus og ressursbruk styres mot oppgaver som har definert konkrete mål, f.eks ut ifra antall 
utførte oppdrag. Politiet er som alle andre opptatt av å sikre mer ressurser til seg selv, noe som lett 
kommer i konflikt med å sikre innbyggerne.

Ordfører Fabian Stang, om det åpenlyse gatesalget i Oslo:
“Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de 
som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.”
http://www.facebook.com/luhm.no/posts/537693272970086

Samarbeidsavtale for regjeringen, oktober 2013:
"Opprette en hurtigfrl for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel 
besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren retumeres til 
opprinnelseslandet ved avslag." 
http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/Samarbeidsavtale.pdf

Det er lettere med måloppnåelse når en aksjon settes inn mot sisteledd (synlig gatesalg) enn de 
aktørene det sies å knyttes størst bekymring til.

Prosjekt Touch Down
Startet av Oslo politidistrikt 1. januar 2012, skal avsluttet 31. desember 2013.
En toårig innsats mot vestafrikanske kriminelle.
Samarbeider med flere politidistrikter og særorganer som Kripos (prosjekt Wand) og Politiets 
utlendingsenhet (PU), samt Tollvesenet.
Hovedmål: En mest mulig varig endring og dempende virkning i forhold til dagens kriminelle 
aktivitet.
I prosjektet defineres kriminelle personer fra Nigeria, Gambia, Senegal, Benin, Kapp Verde, Niger, 
Ghana, Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Elfenbenskysten, Togo og Sierra Leone som 
vestafrikanere.
Pågripelser: 450 (pr. 6. september)

Cannabishandel i sisteledd på gateplan i Norge:
Kjøper (bruk, "bruker") = hvit (mer ressurssterk, mindre utsatt, bedre økonomi).
Selger (salg, "pusher") = sort (mindre ressurssterk, mer utsatt, fattig).

"In 2009, the NYPD stopped and questioned over 575,000 people – 84% of them people of color. 
Almost 70 percent of those arrested are younger than 30 years old. 86 percent of those arrested are 
Black or Latino, even though research consistently shows that young whites use marijuana at higher 
rates." http://www.drugpolicy.org/docUploads/ArrestingBlacks.pdf

Michelle Alexander: Drug War Racism - The New Jim Crow. 
"Hvis en amerikaner blir spurt om rettsapparatet i USA er et rasistisk system så vil de aller fleste 
benekte dette, og svare at det kommer av dårlige skoler, dårlige lærere osv. Systemet er ikke drevet 
av en gjeng rasister, men av mennesker som forsøker å bekjempe kriminalitet". 
http://www.youtube.com/watch?v=IgM5NAq6cGI

"This is not a War on Drugs – it’s a War on People" sa Jack A. Cole, tidligere politisjef, da han 
snakket om narkotikakrigens økonomi på et møte i Oslo. I USA er fengslene overfylte, ikke gjør 
som oss advarte han. http://anitanyholt.no/samfunn/naacp
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Paul Larsson har sagt om Norge at vi begynner å se det samme her.
"Om narkotikakriminalitet, politikultur og minoriteter": http://youtu.be/csWGgj8-T7I

I USA har denne skjevfordelingen og all uretten som følger av det utviklet seg til det ekstreme, så 
ekstremt at det nå er en av hovedårsakene til at de har startet sin snuoperasjon. Den samme 
utviklingen ser vi i Norge, og alle data tilsier at denne negative utviklingen vil fortsette og forsterke 
seg ved dagens tilnærming og løsninger. 
http://www.facebook.com/grete.faremo/posts/3265757100946

Hvis du er en ung mann/gutt i Oslo med afrikansk opphav er det større sjanse for å bli stoppet og 
ransaket enn hvis du er hvit. Det vil si at hvis to norske venner, den ene hvit den andre sort 
(afrikansk), går gjennom Grønlandsområdet i Oslo, så vil han som er mørk i huden oftere bli stoppet 
og ransaket enn hans hvite kamerat. 

Den aller, aller største delen av cannabishandel i sisteledd foregår innendørs blant venner, blant 
norske unge gutter/menn. Skille mellom vennetjeneste og "deale" er flytende og titusen av unge 
befinner seg i denne gråsonen.

Kun en bitteliten del av handelen foregår på gata, men den lille delen gatesalget utgjør av total 
handel i sisteledd står fattige mennesker for - og de gjenkjennes - identifiseres - pga sin hudfarve.

Identisk kriminalitet, men det er fattigguttene på gata som er mørke i huden som er pekt ut som "de 
skyldige", fordi de selger cannabis på gata og ikke inne blant venner, slik ungdommene "våre" gjør.

Lovgivningen har konsekvenser man ikke hadde sett for seg, altså forbudsskapte problemer. 
Det disse selgerne langs Akerselva, Grønland og andre steder gjør er mindre alvorlig enn hva 
samfunnets reaksjon resulterer i. Det er blant annet dette fagfolkene snakker om når de sier at 
forbudet mot cannabis er farligere enn stoffet i seg selv. Krigen mot narkotika må stanses, bruk av 
cannabis må lovliggjøres og selges i et regulert marked.

Vi trenger en politisk ledelse som lager lover og systemer der man tar hensyn til kriminaliseringens 
onde, og former justispolitikken deretter slik at den enorme uretten stopper og nasjonens sikkerhet 
styrkes gjennom et lovverk som styrer politiet til å bekjempe den kriminaliteten som til enhver tid i 
størst grad skader og truer samfunnet, ikke et lovverk som styrer politiet til samfunnsskadelige og 
mindre viktige ting. http://anitanyholt.no/samfunn/systematisk-feildisponering-av-ressurser

Internasjonal debatt
The Global Commission on Drug Policy, med Thorvald Stoltenberg:
"Få slutt på kriminaliseringen, marginaliseringen og stigmatiseringen av mennesker som bruker 
narkotika, men ikke skader andre. Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig 
hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at 
undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og 
kan ikke bli vunnet. Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering 
av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. 
Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis." http://luhm.no/?p=1735

Endring av FN-avtalen
Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot 
narkotika. Høringsprosessen skal være ferdig i 2016, og må sees i sammenheng med hva som skjer i 
USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder. Det er store menneskerettighetsorganisasjoner med i 
arbeidet, men tilsvarende organisasjoner i Norge er tause. http://luhm.no/?p=1707
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Politiet som deltaker i samfunnsdebatten
Politidirektoratet skriver: "Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet 
til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis."
Vi har tidligere meldt i fra om at vi har et demokratisk problem når det fortsatt er hundretusener 
som ikke tør å si hva de egentlig mener i cannabisdebatten.
http://luhm.no/?p=1671 / http://luhm.no/?p=1596 / http://luhm.no/?p=1940

http://luhm.no/?p=1940
http://luhm.no/?p=1596
http://luhm.no/?p=1671

