
  
Sprøyterommet er truet med nedleggelse. Det har hele tiden stått strid om 
berettigelsen av dette tiltaket. Tyrili støttet igangsettingen av sprøyterommet. 
Hvorfor det? Ikke fordi vi trodde at tiltaket ville redusere overdosene dramatisk. Heller 
ikke fordi dette var et avgjørende tiltak for å oppnå et stabilt liv! Sprøyterommet er et 
skadereduserende tiltak, som skal redusere den totale belastningen livet på gata 
medfører. Alle som går igjennom området rundt Oslo Sentralstasjon blir konfrontert 
med de rusavhengiges miljø. Og se medmennesker i slike forekommende situasjoner 
med kropper som skriker etter å holde abstinenser på avstand, gjør noe med deg! 
 
Vi tror ikke at det å gjøre hverdagen ennå verre for de mange som sliter nok fra før,  
fører til økt ønske om annen behandling. Vår erfaring er at et liv i rusavhengighet er 
utgangspunktet for streben etter et liv uten rusavhengighet. Og for de aller fleste er 
også realiteten at det tar år å komme inn i en annen livssituasjon. År hvor man går 
frem og tilbake mellom ulike behandlingssituasjoner og en aktiv rusavhengighet. 
  
Med ideen om at all bedring er en bedring i seg selv, har vi ment at tilbudet om 
sprøyterommet er bra. Det å tilby litt mer verdighet i ydmykende situasjoner, ja er 
ikke det godt nok i seg selv? 
  
Ut fra at vi ikke ser noen motsetninger mellom ulike skadereduserende tiltak og 
annen behandling med eller uten medikamentell støtte, støtter vi sprøyterommet! 
  
Ut fra at medmennesker på sprøyterommet er de samme medmennesker som bruker 
Tyrili, i ulike perioder og i ulike livssituasjoner, støtter vi opp om sprøyterommet! 
  
Ut fra at vi til sammen utgjør en kjede av ulike tiltak som alle vil gi best mulig hjelp til 
den enkelte, kan heller ikke sprøyterommet bare gjøres om til et spørsmål om riktig 
anvendte penger. Menneskeverdet er en vanskelig målbar faktor. Det ville være et 
bedre tiltak å gjøre sprøyterommet mer tilgjengelig med lengre åpningstider, nettopp 
for de som trenger det mest, der de nå befinner seg i sine liv! 
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