Narkotikapolitisk reform i Norge
«Fra straff til hjelp»

Narkotikapolitikk i Norge
•

Bruk og besittelse av narkotika er kriminelt og straffbart
–
–
–
–
–

Kan teoretisk straffes med inntil 6 måneders fengsel (- i realiteten sjelden fengsel)
Voksne: Vanligvis bøter
Ungdom: Vanligvis oppfølgingsprogram med mål om å redusere/stanse narkobruk
Ingen rulleblad/«belastningsregister» for unge brukere under 18 år (unntak alvorlig eller gjentatt
kriminalitet)
Sterkere vekt på alernative reaksjoner til fengsel – «narkotikaprogram med domstolskontroll»,
påtaleunnlatelse med vilkår, ruskontrakter, ungdomsstraff

•

Gradvis prossess med liberalisering/depenalisering de siste 20 årene – mindre straffer, høyere grenser for
besittelse av narkotiske stoffer til egen bruk

•

Lav bruk av narkotika – blant de laveste i Europa

•

Sterk vekt på økt adgang til behandling og skadereduksjonstjenester
–
–
–

Ventelister for behandling redusert
Utbygging av substitusjonsbehandling – forskerne sier at behovet er dekket
Utbygging av skadereduksjonstiltak– sprøyteutdeling, lavterskeltjenester, substitusjonsbehandling,
sprøyterom, forsøk med heroinassistert behandling

Hvorfor narkotikapolitisk reform?
•
•
•

•

•

Høye overdoserater
Fortsatt problemer til tross for utbygging
av tjenester
Politisk press
– Aktivister
– Media
– Eksperter
Eksempler fra andre land
– Avkriminalisering i Portugal
Internasjonale organisasjoner tar til orde
for avkriminalisering:
– FNs Høykommisær for
menneskerettigheter,UNAids, WHO,
FNs generalsekretær, UNODC

Hva er avkriminalisering?
Avkriminalisering:
→

Enkelte handlinger er ikke lenger kriminelle, vanligvis;
kjøpe, besitte, bruke (handler om brukeren)

→

Ingen rettssak, ingen rulleblad/belastningsregister, ingen
fengselsstraff

→

Men: fortsatt ulovlig→ kan medføre sanksjoner, t.ex.
bøter, advarsel, inndragning av kjørkort eller våpenlisens
etc.

→

Mange ulike alternativer, fra nesten ingen reaksjoner til
strenge sanksjoner

→

Tillatt innenfor rammen av FNs drogkonvensjoner

Forskjellig fra legalisering:
→ Produksjon, salg og bruk lovlig og regulert – (handler
mest om produsentene)
→ I strid med FNs drogkonvensjoner

Konsekvenser av avkriminalisering

Portugal
•

Siden 2009 har Portugal vært referansepunkt i internasjonal
narkotikapolitikk

•

Som mange land – heroin epidemi i Portugal på 1990-tallet.
Høye overdoserater
Høye HIV/AIDS-rater
Åpne narkotikascener
Beskrevet som «det største problemet i landet»

•

Portugal opprettet en ekspertkommisjon for å finne en
løsning, og de la frem en strategi

•

I 2001 introduserte Portugal en narkotikapolitisk reform
Økt tilgang til behandling
Skadereduksjon – sprøyteutdeling,
substitusjonsbehandling,
Avkriminaliserte bruk og besittelse av alle
narkotiske
stoffer – fra cannabis til heroin
Narkotikanemnder som skulle gi individuelt
tilpassede
sanksjoner/straffer

Narkotikanemndene
•

Nemnder – jurist, sosialarbeider, lege/psykolog avgjør
sanksjoner i enkeltsaker. Sanksjonene er ment å hjelpe, men
kan også være straff:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Bøter (€25-150 avhengig av inntekt) eller
samfunnstjeneste
Advarsler
Inndragning av arbeidstillatelse (t.ex. Leger, piloter,
sjåfører)
Bortvisning fra offentlig sted
Forbud mot å omgås bestemte personer
Forby reise utenlands
Regelmessig oppmøte I nemnden/hos terapeut
Inndra våpenlisenser
Beslaglegge personlige eiendeler
Stanse utbetaling av sosialstønad

I realiteten henlegges de fleste sakene uten noen sanksjoner
(>70 % i 2015)
– 1 av 5 henvist til spesialisert oppfølging eller
behandling

Narkotikabruk i Portugal - ungdom
•

Portugal pleide å ha lavere
narkotikabruk enn gjennomsnittet i
EU, nå noe høyere

•

Vi kan ikke koble dette til
avkriminalisering – eller noen
annen politisk endring

•

Norge (og Sverige) har lavere
forbruksrater blant ungdom

Narkotikabruk i Portugal – unge voksne

Narkotikarelatere skader i Portugal
Reduksjoner i narkotikarelaterte dødsfall
• Dataseriene mangelfulle
• Liknende reduksjoner i andre land
Mindre ventelister for behandling
Reduksjon i nye HIV/AIDS-tilfeller
• Fra svært høye nivåer
• Fortsatt høyere nivå enn i Norge og
Sverige
Evalueringer av politikken har vært
positive – peker på bedre helsetjenester,
mindre problembruk, mindre HIV/AIDS,
færre dødsfall
Ingen evaluering ser spesifikt på
avkriminalisering

Narkotikapolitisk reform…
The coalition government’s political platform:
• shift society’s response to people caught for use and
possession of drugs from punishment to help,
treatment and follow up
• responsibility for response to use and possession of
illicit drugs transferred from the justice sector to the
health services
• Recognise that drug problems are primarily a health
challenge.
• Penalization of use and possession of illicit drugs has
contributed to stigmatisation, marginalisation and
social exclusion and may have been an obstacle to
providing adequate help to users

“a significant shift in our
understanding of what a drug
problem is and how we as a society
address this problem”

…men ikke en revolusjon
• Ikke legalisering av bruk og besittelse
• Politiet har fortsatt en rolle i å avdekke narkotikabruk
• Politiet kan kreve at brukeren får helsehjelp og kan ilegge sanksjoner hvis
dette ikke blir fulgt opp
• Noe betenkeligheter rundt bruket av begrepet “avkriminalisering”
• Rusreformutvalg med mandate til å forberede reformen

Rusreformutvalget
Mandat:
•

Finne ut hvordan – ikke om – man skal avkriminalisere:
– Foreslå en reform som vil flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner
på bruk og besittelse av ulovlige stoffer fra justissektoren til
helsesektoren
– Se spesifikt på Portugal for inspirasjon, men også vurdere andre
modeller
– Sikre at forslaget er i tråd med internasjonale forpliktelser, slik som
FNs narkotikakonvensjoner og Menneskerettighetene
– Sikre at forslaget kan integreres i eksisterende norske
samfunnsstrukturer – kommune, stat, helsetjeneste etc.
– Åpen høringsprosess med interessenter

Spesifikke spørsmål

Hvor mye er en
brukerdose?

Hva slags
sanksjoner kan
settes iverk?

Skal man
avkriminalisere
kjøp av narkotika?

Kan dagens
alternative
reaksjoner inngå i
modellen?

Kan man
harmonisere
sanksjoner med
prinsippet om
frivillig helsehjelp?

Skal det være grenser?

Hvis du blir tatt flere
ganger?

Kan helsetjenestene
ilegge sanksjoner?

Hvis du ikke følger opp
sanksjoner/behandling?

Kan helsetjenestene
overvåke om
sanksjonene blir
overholdt?

Noen ubesvarte spørsmål
•

Å definere narkotika som et helseproblem har noen konsekvenser:
– Helsehjelp er frivillig
– Helsetjenesten er der for å hjelpe folk, ikke kontrollere eller sanksjonere

•

Hva med alle dem som per i dag ikke har et helseproblem?
– Skal de sendes til helsetjenesten likevel? Hvis ikke; hvilke reaksjoner er tilgjengelig? Hvem
skal ilegge dem?

•

Hvordan skal vi møte barn og unge som blir tatt for bruk av narkotika?
– Dagens oppfølgingsprogrammer som er basert på strafferett – eller må det være helt
frivillig?

•

Effekter på det svarte markedet
– De fleste studier finner ikke sterk effekt av avkriminalisering på bruk – men antakelig
kontekstavhengig – ulik effekt på ulike aldersgrupper og brukere
– Risikerer økt aksept– økt bruk – økt svart marked

•

Effekter på politiarbeid
– avkriminalisert → politiet har ikke hjemmel (enlighet) til å etterforske, t.ex. ransake, sjekke
mobiltelefon etc. → vanskeligere å samle inn informasjon
– Må forvente at gateselgerne tilpasser seg nye grenser - dvs at de holder seg under
avkriminalsert grense for besittelse
– Konsekvenser for håndhevelse: Politiets prioriteringer vil endres når det er mindre
incentiver for å avdekke og etterforske bruk/besittelse
– Straff er sannsynligvis en mindre viktig i avskrekking enn oppdagelsesrisiko

Narkotikapolitisk reform i Irland
•
•

Mandat: «å vurdere tilnærmingene til besittelse av små
mengder narkotika til eget bruk i andre land»
Vurdere fordeler og ulemper med andre modeller(e.g.
Portugal)

•

Juridiske/grunnlovsspørsmål
– Problematisk å sende folk til behandling når det ikke er
begått noen kriminell handling?
– Ikke mulig å etablere nemnder etc med myndighet til å
ilegge sivile sanksjoner innenfor det irske juridiske
systemet

•

Anbefalinger:
– Formell advarsel ved første gangs bruk
– Henvising til tidlig intervensjon eller behandling
– Informasjonskampanjer
– Ingen fengselsstraff
– Rent rulleblad/belastningsregister etter tre år
– Mulighet til å henvise fra juridisk system til behandling

Prosessen videre
• Arbeidsgruppen legger fram sin
rapport 19. desember(?)
• Høringer
• Politisk prosess i Stortinget
• Resultat?
– Avhenger av rapporten
– Flertallsstøtte til slagordet «fra
straff til helse»
– Men – «the devil’s in the details»

