
 

 

Ditt navn: Anonym 

E-post: lefze7@gmail.com  

Innspill: Jeg er en person som er faglært, har fast jobb i den stadig voksende 

lakseindustrien, og eier egen bolig, jeg er kanskje hva man liker å se på 

som en alminnelig fyr, uten noe kriminelt rulleblad, og uten tilhørlighet 

i noen slags kriminelle miljøer. 

Jeg liker å nyte cannabis i ansvarlige mengder på fritiden min, og skulle 

jeg nå være så uheldig at statsmaktene finner ut av dette, mister jeg 

både jobb og hus, sikkert også førerretten for bil slik som systemet 

fungerer idag. (politi varsler fylkeslegen, som igjen inndrar førerretten 

grunnet manglende edruelighet) 

JEG BER OG TRYGLER om at denne reformen ikke blir en halvhjertet 

kopi av portugals avkriminalisering. 

Lettere rusmidler som cannabis, khat mm. burde reguleres, ikke 

avkriminaliseres, og reaksjonen burde heller ikke flyttes fra politi til 

helsesektoren. 

Pengene som idag renner inn i lommene på organisert kriminelle bander 

(som for tiden herjer Oslo øst), kunne vært i lommen på staten, og gått 

til samfunnets gode. 

Er det virkelig ønskelig at disse kriminelle gjengene skal få fortsette sin 

herjing og voldsbruk? 

Ifølge nyheter og tidsskrifter er det store fokuset hos Utvalget på tyngre 

rusmisbrukere, som sliter med sin avhengighet og bøtelegging fra 

justissektoren. 

Hvor er fokuset på de som ikke er misbrukere og avhengige, men som 

ønsker å benytte lettere rusmidler rekreasjonelt? 

Har vi ingen stemme i denne "Rusreformen" ?  

Blandt mine nærmeste venner er lærere og til og med en politibetjent, 

hvis det forteller dere noe om hvor vanlig og akseptert cannabis er 

blandt samfunnet unge idag. 

Lovverket burde gjenspeile denne aksepten. 

Jeg har ingen problem med min cannabisbruk, og de fleste jeg kjenner 

har heller ikke det, hvorfor skal de da måtte møte til en gjennomgang i 

helsevesenet fordi de bruker disse stoffene? 

For rusmisbrukere som benytter tyngre stoffer som heroin vil dette være 

mer aktuelt, da de ofte står uten jobb, oppsparte midler, egen bolig og 

stabilitet, og er generelt en utgiftspost for samfunnet. 

Men for oss som har "alt på stell", og benytter lettere rusmidler kan jeg 

ikke fatte og forstå hvorfor dette skal være aktuelt? 
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La meg få nyte cannabis på en fredagskveld sammen med kona uten å 

måtte bli stigmatisert som en rusmisbruker, og leve i frykt for å miste 

både hus og jobb på grunn av hvilket rusmiddel jeg benytter. 

La meg få kjøpe ren cannabis som er regulert og beskattet. Da vet jeg 

iallefall hvilket produkt jeg mottar, styrken på produktet, og 

samvittigheten min blir renere av å vite at jeg ikke finansierer 

kriminelle bander. 

Jeg etterlengter mer fokus på rusbrukere som ikke er misbrukere, disse 

går blandt oss i alle samfunnets hjørner, de kan like godt være din egen 

familie, eller dine venner. 

Jeg samtykker i at 

nettstedet lagrer min 

informasjon.: 

Checked 

 

 


