Høringsinnspill fra folkeaksjonen LUHM til regjeringens Rusreformutvalg
OM FOLKEAKSJONEN LUHM
Jeg har med folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana deltatt i den politiske
debatten om lovliggjøring av cannabis siden 2009, blant annet med flere høringsinnspill:
luhm.no
Folkeaksjonen LUHM krever at cannabis skal lovliggjøres og selges i utsalgssteder med
aldersgrense, kvalitetssikring og varedeklarasjon. Skatter og avgifter kan brukes bla. på
folkehelseopplysning for å redusere bruksskader, slik som for alkohol. Det bør også være
tillatt med hjemmedyrking, slik det er for øl og vin, og utesteder feks lignende
mikrobryggerier.
OM UTVALGETS MANDAT
Det er blitt lovet en helt ny reform med avkriminalisering, hvor samfunnets reaksjon på bruk
og besittelse til eget bruk skal flyttes fra justis- til helsesektoren, og det er lovet at
bøteleggingen skal stoppes. Men den kommende reformen vil ikke bli god nok så lenge
utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. Det holder
ikke bare med avkriminalisering/de facto lovliggjøring, alt fra bruk og besittelse til
produksjon, frakt og salg må lovliggjøres og reguleres.
OM AVKRIMINALISERING
Det er 50 år siden Nederland startet sin ordning med coffeeshops for å gjøre cannabis mindre
tilgjengelig for barn, og det er mer naturlig å se dit eller til andre land som har lovliggjort
cannabis enn til Portugal, feks Canada og delstater i USA.
Folkeaksjonen LUHM støtter ikke en rusmiddelreform etter modell fra Portugal. Vi trenger
ikke nemder for å avgjøre om de som handler alkohol trenger behandling. Slik skal det også
være for cannabis. Det å tvinge forbrukere av cannabis inn i behandlingsopplegg, gjennom å
true med bot el., er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler. Det skaper også
klasseforskjeller mellom de som har råd til å betale bot, og de som ikke har det og derfor
velger behandling de ikke trenger.
FORSLAG:
Ved pågripelse av personer over 18 år som er i besittelse av inntil 30 gram cannabis skal det
ikke gis noen annen reaksjon enn at politiet gir vedkommende et informasjonshefte om
skadevirkninger ved bruk, med kontaktinformasjon om hvor man kan henvende seg om man
ønsker hjelp.
Det samme gjelder ved pågripelse av mindreårige personer, men da skal i tillegg cannabisen
konfiskeres og foreldrene kontaktes.
OM UTREDNING
Det har over lang tid blitt varslet om og dokumentert hvor skadelig forbudspolitikken med det
illegale markedet med den tilhørende økonomien er, og fordelene ved at staten tar kontroll
med lovliggjøring og regulering. Det er derfor sterkt kritikkverdig at regjeringen fortsatt vil
opprettholde det illegale markedet når det er så mye positivt med et lovlig.
Mangelen på lovlige utsalgssteder vil bare forsterke konkurransen i det illegale markedet, med
konflikter, vold og andre problemer. Når Politiet pågriper noen fra ett nettverk så gagner det

noen andre. Det blir solgt like mye hasj, importert mer ved store beslag, og staten oppnår bare
å hjelpe noen for å ta andre.
Lovliggjøring og regulering vil gjøre det mindre tilgjengelig for barn, og selv om det skulle
bli flere voksne forbrukere av en lovlig vare så er det lite problemer knyttet til det i
motsetning til at staten opprettholder det illegale markedet med alle de problemene som det
medfører.
Folkeaksjonen LUHM mener at regjeringen nå ikke trenger mer kunnskap for å lovliggjøre
cannabis for rekreasjonell bruk.
FORSLAG:
Regjeringen nedsetter et offentlig utvalg for å utrede en modell for lovliggjøring og regulering
av cannabis.
I lys av korrupsjonsskandalen i Oslo bør ikke Politiet delta i et slikt utvalg. Politiet skal
håndheve lovene som politikerne lager, de skal ikke utforme dem.
Fra: Folkeaksjonen LUMH ved Anita Nyholt (anitat@online.no)

