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Hørin ssvar fra Un dom Mot Narkotika UMN

Forlengelse av sprøyteromslovens virketid

Ungdom Mot Narkotika UMN vil benytte anledningen til å takke departementet for
muligheten til å komme med svar på forslaget om forlengelse av sprøyterommets virketid.

UMN er på prinsipielt grunnlag motstandere av sprøyteromsordningen, da dette etter vårt
syn kun er et ad hoc-tiltak som verken er del av eller fungerer som et incentiv til å føre en
helhetlig narkotikapolitikk.

Departementets ønske om å utvide prøveperioden med to år er etter UMNs syn
utilstrekkelig begrunnet. Man argumenterer med at SIRUS' rapport kommer for sent på
året til at man rekker å gjennomføre en politisk behandling i tide, hvilket vi i
utgangspunktet har forståelse for. Vår mening er allikevel at dette ikke rettferdiggjør en
forlengelse av prøveordningen på mer enn ett år.

Når det gjelder punktene SIRUS skal bygge sin evaluering på mener vi en del viktige
elementer er utelatt;

• Skiller Norge seg ut i sammenlikning med liknende internasjonale studier?
• Har sprøyterommet ført til nedgang i antall overdoser? (Viktig fordi dette var et

kjerneargument for å opprette sprøyterom i utgangspunktet)
• Hvordan påvirker sprøyterommet livskvaliteten og verdigheten til brukerne?
• Hvem når man med sprøyterommet, ville man nådd de samme uten?

Sprøyterommets egne tall viser at det hver dag injiseres omtrent 15.000 brukerdoser
narkotika i Oslo. På samme tid er det registrerte daglige tallet for brukerdoser som
injiseres i sprøyterom kun 25, hvilket betyr at det kun er et fåtall av dem sprøyterommet er
ment å skulle hjelpe som faktisk benytter seg av tilbudet.
Vi mener derfor det er viktig å undersøke meget nøye om disse midlene kunne kommet til
bedre nytte dersom de hadde blitt brukt på andre tiltak. Økt kapasitet i feltpleien og
hardere satsning på medisinsk behandling og bo- og aktivitstilbud vil sørge for at flere kan
hjelpes til en bedret livssituasjon og dermed økt motivasjon for videre behandling av
rusproblemer.
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På bakgrunn av departementets høringsnotat og status på evalueringen mener
UMN at det er mulig å gjennomføre de nødvendige prosesser innen en kortere
ramme enn to år. Vi anbefaler derfor at prøveperioden ikke utvides med mer enn ett
år.

Vi vil be om at det gjennomføres en høring med bakgrunn i evalueringsresultatene før
saken går til endelig politisk behandling.

Tro på handling og forandring!
Vi oppnår ingen resultater uten praksis, uten å handle. Men vi trenger handling som er
styrt av vår ideologi, av kunnskap, vitenskap, moral og humanisme. En teori for en bedre
praksis. Dette er grunnleggende for all forandring. UMN vil mobilisere, aktivisere, politisere
og aldri godta utstøtningssamfunnet.

Dette er et sitat fra Ungdom Mot Narkotikas politiske plattform. Vi avslutter vår
uttalelse med disse ordene og ber i solidaritetens navn Stortinget om ikke å vedta
denne loven.  I stedet ber vi om ekstra bevilgninger til å skape et mer humant
samfunn, med økt verdighet og reelle muligheter for narkomane tii å komme seg ut
av misbruket.

Med vennlig hilsen,
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Marius Helland Sjøn-
Leder
Ungdom Mot Narkotika UMN


