
 

 

Ditt navn: Anonym 

E-post:  

Innspill: Hei dere! 

Jeg ønsker helst at dere tar hensyn til de berørte som... Tja, egentlig 

ikke er spesielt engasjert i debatten. Jeg er en mann på 40 år og har vært 

i fast arbeid i hele min levetid. Jeg har intet rulleblad og har heller aldri 

gjort noe kriminelt utover å benytte ulovlige rusmidler. Jeg har aldri 

blitt tatt for besittelse, eller vært i kontakt med politiet på noe måte. 

Min siste helsesjekk tilsier at jeg er i særs god form uten noen for 

helseskader. Legen vet heller ingenting om bruken, da jeg ikke kan ha 

dette registrert på grunn av nåværende virke. Allikevel tar jeg alle tester 

for egen trygghet. 

Rusmidlene jeg har benyttet er alkohol, kokain, amfetamin, 

benzodiazepiner ikke forskrevet av lege og hasj. 

Bruken av ulovlige substanser er i svært sjelden grad, toppen 4 til 6 

ganger i året. Dette er rusmidler jeg benytter i egen tid (sammen med 

samboer) uten barn, utenfor arbeidstid. Ingen av oss har varige 

helseplager og det gjøres kun i sammenheng med ferier etc. for å unngå 

at noe påvirker arbeid eller sosiale relasjoner. 

Jeg kjenner mange par som lider samme skjebne som oss. Dette er mer 

vanlig enn hva folk tror, men man prater ikke om det - på lik linje med 

rødvinen hver fredagskveld. 

Rusmidlene er for oss gjerne kombinert med sex, felles aktiviteter eller 

avslapning sammen i kombinasjon med ferieavvikling etc. 

Dette er noe jeg har gjort siden da jeg var 20 år gammel som nytelse i 

fritiden. 

Ellers er vi fullt fungerende vanlige borgere der begge er i 100% arbeid. 

Det sosiale stigmaet som medfølger bruken av denne typen stoffer gjør 

at jeg stort sett ikke nevner det for noen. T.o.m. disse hasjforkjemperne 

har et stigma mot øvrige rusmidler. 

Allikevel går jeg rundt med en konstant frykt for å "bli tatt", da jeg har 

en offentlig stilling. Jeg føler også at jeg lever et dobbeltliv sammen 

med samboer på grunn av stigmaet omkring ulike rusmidler. 

Jeg må også oppsøke flere miljø der jeg føler meg ytterst ukomfortabel 

for å anskaffe dette, uten at det hindrer jobbsituasjonen min. 

Konsekvensen ved å bli arrestert for bruk, er ekstreme grunnet 

nåværende jobb og det tilhørende sosiale stigmaet. Jeg hadde mistet alt! 



 

 

Her finnes det ingen avhengighet, men jeg hadde mistet alt på grunn av 

min og samboers private tid. Vi benytter midlene som underholdning i 

vår egen tid - utelukkende innenfor våre egne fire vegger (vegger jeg for 

øvrig også eier selv). 

Det er heller ikke utpreget viktig for oss, men prinsippene omkring de 

sosiale rettighetene til enkeltmenneske og retten til privatliv er noe som 

engasjerer meg i dette temaet. 

Hvorfor skal vi ikke være tillatt denne friheten uten å oppsøke 

kriminelle miljøer og å bli kriminalisert selv? Begge har full helseattest 

som sier at vi er i veldig god form - vi trener to ganger i uken - på lik 

linje med mange andre. 

Jeg forstår at dette er en langt større problemstilling da det finnes 

brukere og misbrukere - men det har man også med alkohol. Det er i 

dag ganske vanlig med ulovlig rusmisbruk i mitt sosiale nettverk (også 

for mange statlige ansatte) på grunn av en restriktiv lovgivning og 

mangelfull informasjon fra det offentlige. 

Så dette er da en liten stemme for de mange brukerne (og ikke 

misbrukerne) som aldri sier noe i slike debatter. Det er veldig mange av 

oss som går med denne frykten. Dermed ender det ofte med at man tier, 

fremfor å ytre sin mening. 

Jeg samtykker i at 

nettstedet lagrer 

min informasjon.: 

Checked 

 


