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Høring – Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika

Stiftelsen Golden Colombia utvikler forebyggingskampanjen og nettstedet Cocaine.no som skal
introduseres som en ressurs i samfunnsfaget i skolen i 2011.

Vi vil takke utvalget for å ha tatt opp forebyggingstemaet på tross av at det ikke direkte lå til dets
mandat, og særlig vil vi nok naturlig nok gi vår fulle støtte til anbefalingen om å mobilisere mot
narkotika på internett og å koble denne satsingen mot skoleverket.

Det er prisverdig at rapporten er poengtert og kortfattet, men under seksjonen Reaksjonsformer ved
bruk og besittelse av narkotika blir behandlingen noe i korteste laget gitt temaets  kompleksitet. Det
bemerkes at en i det aktuelle avsnittet ikke skiller mellom ulike typer narkotiske stoffer, men det er
sannsynligvis nettopp en slik manglende differensiering av substansene som har ført til problemene en
erfarer på feltet i dag. Fremtidens politikk bør være langt mer nyansert enn dagens. Det vises videre til
at en ikke drøfter legalisering eller avkriminalisering, men praktiske løsninger – noe vi tolker i retning
av en de facto avkriminalisering av det som inngår i samlebegrepet narkotika, og dette finner vi
problematisk.

Ordbruk og formuleringer i avsnittet bærer preg av en i overkant forenklet og dikotomisk forståelse av
problemet: Ungdom eksperimenterer (og bør ikke dømmes), mens brukere er narkomane eller
avhengige (og bør heller ikke dømmes). Hvis situasjonen var slik, ville en utvikling i retning av
avkriminalisering kanskje være en logisk konklusjon. Realiteten er imidlertid at i mellom disse to
ytterpunktene befinner en stadig økende del av Norges befolkning seg; de benytter  regelmessig
sentralstimulerende midler til rekreasjons- og festbruk, som oftest i sammenheng med alkohol. 

En de facto avkriminalisering vil øke denne bruken. Undersøkelser fra SIRUS viser for eksempel at vel
7% av unge voksne i Oslo ville prøvd kokain hvis det ikke hadde vært fare for å bli arrestert, noe som
ikke bør være overraskende så  utbredt som bruken er i mange såkalt vellykkede miljøer. Samtidig vet
en at den helsemessige skadeeffekten av kokain er alvorlig og sannsynligvis sterkt underdiagnostisert
all den tid plutselige dødsfall og sykdomsbilder hos tilsynelatende normale og velfungerende
mennesker ikke uten videre knyttes til narkotikamisbruk. Kokain er dessuten det narkotikum som står 
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for den største omsetningen i den globale organiserte kriminaliteten og forårsaker som sådan enorme
lidelser og korrumperte samfunnssystemer i både produksjons-, transitt-, og konsumentlandene. 

En avkriminalisering vil derfor etter alt å dømme være den verste av alle tenkelige reformer når det
gjelder partydop som kokain: forbruket vil øke mens produsenter og leverandører fortsatt vil være
mafia og kriminelle miljøer, noe som forhindrer myndighetene fra å utøve noen form for kontroll med
produktet og virksomheten.

Med vennlig hilsen

Øystein Schjetne                                              
Styreleder
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