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Høringssvar 

Stiftelsen Golden Colombia arbeider primært med utvikling i Colombia. Siden kokaintrafikken 

anses å være driveren for konflikten og volden i landet, arbeider vi hovedsaklig med «alternativ 

utvikling» for å skape alternativer til de som på ulike måter blir trukket inn i denne aktiviteten. På 

disse utviklingsprosjektene i Colombia benytter vi også norske rusavhengige som etter fullført 

behandling deltar som frivillige i ettervernsammenheng.  

 

Vi arbeider med såkalt «alternativ utvikling i urban kontekst» i en større by for å forebygge micro 

trafficking og gjengvirksomhet, og vi arbeider med «preventiv alternativ utvikling» i et ruralt 

samfunn som frem til nylig levde av kokadyrking. Dette samfunnet var hardt rammet av 

kokainkrigen de ulike væpnede illegale gruppene førte, og vi bistår dem nå med sosial og 

økonomisk utvikling for å forhindre at kokadyrking med tilhørende vold returnerer.  

 

Dette arbeidet vil imidlertid ha liten hensikt, hvis etterspørselen etter kokain i vestlige land 

fortsetter å øke. Stiftelsen Golden Colombia har følgelig de siste 10 årene også arbeidet med 

narkotikaforebygging i Norge. Vi deltar blant annet i den offentlige debatten om narkotikapolitkk, 

og vi driver nettstedet Narkotikapolitikk.no med tilhørende kanaler i sosiale medier.  

 

Vi mener å se at det er to ulike oppfatninger om hva rusreformen skal gå ut på. Mange 

argumenterer for at den må resultere i «100% avkriminalisering» i den forstand at det ikke skal 

reagereres fra samfunnets side på bruk og besittelse av illegale rusmidler.   

 

Dette mener vi vil bety en de facto legalisering av bruk og besittelse, og er noe vi har advart 

sterkt mot i kronikker og innlegg over flere år. Kriminaliteten knyttet til narkotikatrafikken er 

ødeleggende for mennesker og samfunn i produksjons- og transittlandene, og de tradisjonelle 

konsumentlandene vil i stigende grad oppleve de samme problemene med gjengvold, korrupsjon 

osv.  Hvis konsum skulle bli tillatt (konsekvensfritt) tror vi det er grunn til å tro at bruken blir mer 

normalisert og at konsumet vil øke. Så lenge selve forsyningskjeden da forblir kriminalisert, vil 

en slik økning ha sterkt negative konsekvenser for Norge og andre land, selv om det, hypotetisk 

sett, ikke skulle resultere i økte problemer for folkehelsen.  

 

Avkriminalisering i betydningen at sanksjoner vil gå fra å være strafferettslige til sivilrettslige, ser 

vi imidlertid som uproblematisk, så lenge sanksjonene er reelle og formålstjenlige, og så lenge 

andre behov ivaretas (avdekking, politiets hjemler for etterforskning etc).  
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Sanksjonene må åpenbart differensiere mellom ulike grupper, som for eksempel tungt 

rusavhengige som trenger helsehjelp, ungdom som må stimuleres og motiveres inn på andre 

veier, og voksne rekreasjonsbrukere som kanskje verken ønsker eller trenger helsehjelp.  

 

Disse grenseoppgangene blir kompliserte, men nødvendige, tror vi, for å unngå at rusreformen 

åpner for økt konsum av illegale rusmidler. Det er grunn til å frykte at den tilsynelatende kraftige 

normaliseringen av narkotikabruk blant ungdom i Norge det siste året kan ha sammenheng med 

at rusrefomen har blitt tolket som at «nå blir narkotika snart tillatt uansett».  

 

Det er derfor viktig at rusreformutvalget bidrar til å oppklare den misforståelsen i offentligheten 

så tidlig som mulig, og at anbefalingene fra utvalget tilstreber å balansere behovene for 

sanksjoner mot bruk av ilegale rusmidler med behovene for gode og konstruktive reaksjoner, og 

særlig overfor unge mennesker og tunge rusavhengige. 

 

Det er videre etter vårt syn, og uavhengig av rusreformen, tvingende nødvendig å styrke 

informasjonsvirksomheten mot ungdom om illegale rusmidler, både i form av en opprusting av 

rusmiddelinformasjonen i skolen (for eksempel i henhold til anbefalinger fra 

WHO/UNODC/UNESCO), samt i form av offentlige informasjonskampanjer – noe som etter det 

vi har kunnet bringe på det rene ikke har vært gjennomført på flere tiår. En rusreform er en 

ypperlig anledning til å sette fokus på at et forbud alene aldri kan redusere rusbruken i samfunnet. 
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