
 

 

Ditt navn: Håvard Lobben-Seth 

E-post: hl-seth@online.no 

Innspill: Hei. Jeg har stor tillit til det arbeidet dere nå nedsetter. Men det som 

bekymrer meg mest i forhold til narkotikapolitikken er de store 

mulighetene for kommersiell illegal virksomhet. Så lenge det eksiterer 

et "svart" market vil noen benytte seg av dette. Markedet blir 

uoversiktlig både i forhold til økonomi og innhold (livsfarlige stoffer). 

Jeg tror dette er ødeleggende for nåværende og evt ny rusreform. Så 

lenge det er et ulovlig marked vil noen forsøke å benytte seg av det. Jeg 

mener absolutt komiteen bør se på løsninger for legalisering / en statlig 

regulering av lettere midler som f. eks cannabis (trolig det største 

markedet) for å eliminere de kriminelle kreftene betraktelig. Et 

avgiftsregulert marked vil dessuten gi staten betydelige "friske" midler 

som kan benyttes til akkurat den type arbeid dere nå planlegger. Jeg tror 

det å holde fast på denne illegale politikken er å gå litt baklengst inn i 

fremtiden. Det må være en grunn til at en så "oppegående" nasjon som 

Canada velger å legalisere cannabis. Det handler om å få mest mulig 

kontroll og oversikt over markedet, og gjøre det langt mindre attraktivt 

for kriminelle. Tankelek: "Hvordan hadde samfunnet blitt dersom man 

hadde innført et akutt alkoholforbud i morgen? Det hadde vokst seg 

frem store kriminelle krefter på kort tid. Markedet hadde vært mettet av 

kriminelle krefter på kort tid. Det ville blitt et marked der det hadde 

florert med hjemmebrent og livsfarlig smuglersprit. Vi ville fått mange 

fler alkoholrelaterte dødsfall enn idag pga ukjent innhold. Uansett hvor 

mye forebyggende man hadde jobbet ville de kriminelle gnidd seg i 

hendene av ulovlig kapital - og en ustoppelig strøm av kunder" 

Jeg føler vi er litt i den verden når det gjelder narkotika. Så er det en stor 

diskusjon om hvor farlig f. eks THC er, men det er i hvert fall farlig når 

folk ikke vet hva de inntar. Og når noen velger å gå til anskaffelse av 

cannabis kommer de ofte i kontakt med kriminelle som har noe annet og 

langt farligere å tilby - så ja, det kan være inngangsporten til et tungt og 

farlig liv som de ikke hadde tenkt seg i utgangspunktet. Jeg er en mann 

på 47 år som selv holder avstand fra både alkohol og narkotika. Men 

tenker at det er viktig å forholde seg til virkeligheten og verden rundt 

oss. Håper dere tar med mitt innspill inn i diskusjonen. 
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