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HØRINGSSVAR -  FORSLAG TIL PERMANENT SPRØYTEROMSLOV

Vi viser til  høringsbrev av 31. oktober 2008 vedrørende forslag til permanent
spøryteromslov.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) må innledningsvis være så frimodige å uttale
at man stiller undrende til at departementet finner det faglig godt nok begrunnet
for en permanent sprøyteromslov i Norge? Hva er det med dette tiltaket som gjør
det nødvendig å fravike FNs narkotikakonvensjoner? Vi har i tidligere høringssvar
problematisert ordningens forskjellige utfordringer opp mot lovens formål, og
finner derfor ikke grunn til på ny å gå i detalj i dette høringssvaret.

NNPF har siden etablering av forsøksordning med sprøyterom vært negativ til
tiltaket, hvor Norge har gitt seg selv en "unnskyldningsgrunn" for å omgå FNs
narkotikakonvensjoner for å gi straffefrihet for bruk og besittelse av heroin
straffefritt i sprøyterom.

Ordningen har fått internasjonal kritikk, sist under "1st World Forum Against
Drugs (WFAD)" konferansen i Stockholm i september d.å. President Hamid Ghodse
i International Narcotics Control Board (INCB) kom med flengende kritikk av
hvordan Norge forholder seg til FNs narkotikakonvensjoner, som Norge har
ratifisert, ved å etablere og drive en praksis med sprøyterom. Norge ble nevnt
som et av svært få land - sammen med bl.a Nederland - som neglisjerer de
viktige internasjonale avtalene vedrørende narkotikabekjempelse!

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har i evaluering av prøveordning
med sprøyterom i 2007 ikke konkludert om sprøyterom i Oslo har "livets rett",
selv om forskningsresultatene bør være tydelig nok. Det er i hovedsak et
justispotitisk problem, men også helsepolitisk problem, at en liten gruppe av
hovedstadens heroinmisbrukere (8-10 %) gis straffefrihet for besittelse og bruk av
heroin. En straffefrihet nå departet ønsker å gi til norges heroinmisbrukere. Det
er ingen likhet for loven! Selv om polititjenestemennene har fulgt lojalt opp om
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"sprøyteromslovens"  midlertidige avkriminalisering av besittelse av brukerdoser
med heroin "på vei til"  sprøyterommet,  byr det på flere politifaglige utfordringer.
En permanent ordning vil føre til et utilsiktet og alvorlig legaliseringsproblem!

SIRUS rapporten er det på ingen måter noen klare holdepunkter for at
sprøyterommet har noen betydning for overdosedødsfailene. Det er imidlertid i
sum et kostbart tiltak, som burde vært benyttet på andre rusfrie lavterskel tilbud.
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