Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016

Ordliste
Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser
av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning vil fortsatt være forbudt.
Legalisering: betyr at omsetning og eventuelt produksjon av rusmidler som i dag er illegale
gjøres lovlig i en eller annen form. Merk at vi her kan snakke om alt fra fullt frislipp til svært
strengt regulert statlig omsetning.
Regulering: betyr at produksjon, import og omsetning av rusmidler som i dag er forbudt
reguleres av myndighetene i en eller annen grad. Et eksempel på stoff som etter dagens
politikk er strengt regulert av myndighetene er alkohol. Myndighetene regulerer stoffet med
strengt reglement for skjenking, aldersgrenser, åpningstider etc.
Uteseksjonen: kommunal enhet som driver oppsøkende feltarbeid overfor barn, unge og
andre utsatte i gate og rusmiljøer.
Narkotikaprogrammet med domstolskontroll: Prøveordning som ble etablert i år og
går ut på at rusavhengige som dømmes for kriminelle handlinger (f. eks vinningskriminalitet)
kan dømmes til å gå gjennom et behandlingsopplegg.
Substituerende behandling: behandling av rusavhengige som går ut på å erstatte
rusmiddel med andre stoffer.
LAR: Forkortelse for ”Legemiddelassistert rehabilitering”. Norsk ordning for
substitusjonsbehandling. Gjennom LAR kan rusavhengige få behandling mot
opiatavhengighet med bruk av metadon eller buprenorfin.

1. Prinsipper
Rusavhengighet er et onde for individene som rammes, pårørende og samfunnet forøvrig.
Dette gjelder både lovlige og inntil videre ulovlige stoffer. Å begrense de negative
virkningene av rusavhengighet er en viktig politisk oppgave. De Grønnes formålsparagraf
inkluderer målet om et medmenneskelig samfunn. Et slikt samfunn er et samfunn hvor de
negative virkningene av rusavhengighet bekjempes på en konstruktiv måte. Grønn Ungdom

mener i forlengelsen av dette at det er viktig å slå fast hva som er målet med ruspolitikken,
før en foreslår konkrete politiske tiltak.

1.1

Målet med ruspolitikken er å tilrettelegge for at folk lever sunne, meningsfulle
og gode liv i takt med å redusere lidelse og negative konsekvenser av rus og
rusavhengighet. Når ruspolitikk skal utformes må̊ bade målet om målet om å
begrense internasjonal kriminalitet og målet om å begrense lidelse uavhengig
av livs og russituasjon tillegges vekt.

1.2

Grønn Ungdom mener rusavhengige er pasienter og ikke kriminelle. Det er
ikke først og fremst politi og rettsvesen, men helsevesenet som har ansvar for
å møte og gi rushavhengige hjelp.

1.3

Grønn Ungdom mener det er viktig at ruspolitikken baserer seg på og lytter til
forskningen på feltet. Det må være et mål å ha en ruspolitikk som behandler
ulike typer rusmidler individuelt i tråd med nevnte forskning.

1.4

Et resultat av tiltak som gjennomføres i tråd med målet om skadereduksjon vil
kunne øke tilgjengeligheten til rusmidler i samfunnet. Grønn Ungdom skal
være bevisst denne økte tilgangen, og mener gjennomføringen av tiltak må
tilpasses for å minimere eventuell økt skade som følger med økt tilgang på
rusmidler.

2. Forebygging
Det viktigste vi gjør som samfunn for å redusere de negative konsekvensene av
rusavhengighet er å forebygge rusavhengighet. Grønn Ungdom mener dette er en oppgave
som ikke kan isoleres til å omhandle ruspolitikken alene, fordi årsakene til at mennesker
havner i rusavhengighet er svært komplekse. God forebygging krever oppmerksomhet i
skolepolitikken, helsepolitikken og politikk, arbeidslivs og frivillighetspolitikk. Under nevner vi
noen av grepene Grønn Ungdom mener kan forebygge rusavhengighet.

2.1

Rusfrie fritidsklubber er viktige arenaer for å forebygge rusavhengighet. Grønn
Ungdom mener norske kommuner skal sørge for at alle ungdommer i sin
kommune har rusfrie aktivitetstilbud utover idrett.

2.2

Grønn Ungdom mener det må sikres forutsigbare rammebevilgninger til
Uteseksjonen.

2.3

Grønn Ungdom mener at en del av forebyggingen mot rusavhengighet bør
være gjennom informasjon og skolering av omsorgspersoner. Dette er fordi
ethvert barn burde ha god kunnskap om rusmidler allerede før ungdomstiden.

2.4

Grønn Ungdom mener at en lavere terskel på psykisk helse-tilbud for unge er
viktig for å forebygge rusmisbruk- og avhengighet.

2.5

Hospitser bør unngås å legges i nærheten av skoler, barnehager og andre
steder der unge oppholder seg.

3. Det juridiske
Fordi bruk av narkotika og besittelse av brukerdoser med narkotika i dag er forbudt møtes
rusavhengige i dag med straff og sanksjoner som ikke bidrar til større sannsynlighet for
rusfrihet eller bidrar til å redusere lidelse hos den rusavhengige. Vi vet i tillegg at det koster
samfunnet store summer å rettsforfølge og fengsle rusavhengige uten at sannsynligheten for
tilbakefall til rusbruk og kriminalitet synker. Derfor mener Grønn Ungdom at lovverket som
omhandler ulovlige rusmidler må reformeres.

3.1

Grønn Ungdom mener all bruk og besittelse av brukerdoser med rusmidler
som i dag er illegale skal avkriminaliseres.

3.2

Grønn Ungdom mener det skal tilbys heroinassistert behandling rusavhengige
som etter konsultasjon med behandler/fagperson har funnet løsningen ideell.

3.3

Grønn Ungdom mener det må være tillatt å opprette sprøyte/brukerom i alle
kommuner.

3.4

Grønn Ungdom mener forskriftene må endres slik at det blir tillatt å bruke
andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin ved
sprøyte/brukerrommene

3.5

Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres en helhetlig utredning av
samfunnsnytten ved legalisering og regulering av rusmidler som i dag er
forbudt. Det bør utredes ulike modeller for statlig regulert omsetning av
rusmidler som i dag er forbudt Etter rehabilitering, skal de rehabiliterte ha et
diverst bomiljø, både i ein egen bolig og sitt nærområde. Vi vil ta stilling til
eventuelle forsøksprosjekt med statlig regulert omsetning på bakgrunn av
utredningen

3.6

Grønn Ungdom mener det bør igangsettes et forsøksprosjekt med statlig
regulert omsetning av cannabis via en statlig monopolordning.

3.7

Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres en grundig evaluering av å
utvide Narkotikaprogrammet med domstolskontroll til ei permanent ordning på
nasjonalt nivå

3.8

Regulering av narkotikabruk i offentlig rom skal være strengere enn
bestemmelsene i dagens tobakksskadelov.

3.9

Grønn Ungdom mener at det skal tilbys cannabisbaserte preparater som
legemidler til mennesker som etter konsultasjon med behandler/fagperson har
funnet løsningen ideell.

4. Behandlingstilbud
Behandlingstilbudet for rusavhengige skal være bredt. Både de som har et uttalt ønske om
full avrusning, de som har akutt behov for psykisk eller fysisk helsehjelp og de som har
behov for substituerende eller annen skadereduserende behandling skal møte et fordomsfritt
offentlig helsehjelpstilbud. Dette uavhengig av om avhengigheten knytter seg til lovlige eller
ulovlige stoffer. Det offentlige behandlingstilbudet skal være særlig tilpasset ekstra sårbare
grupper som barn, unge, gravide og funksjonshemmede.

4.1

Grønn Ungdom mener det må etableres en nedre grense for antall plasser til
akuttovernatting i de store byene.

4.2

Grønn Ungdom mener det må sikres en enkel overgang mellom avrusing,
rehabilitering og ettervern. Det skal tilrettelegges for et tett samarbeid mellom
LAR (Legemiddelassistert rehabilitering), ideelle organisasjoner som jobber
med avrusing, kommunehelsetjenesten og NAV.

4.3

Grønn Ungdom mener kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for
medikamentell rusbehandling må erstattes med helhetlig og fleksibel
medisinsk vurdering hos kvalifisert behandler.

4.4

Det skal tilrettelegges for å bygge oppholdsarealer med matservering for
brukere av sprøyte/brukerrom i nærheten av sprøyte/brukerrom i alle
kommuner hvor slike finnes.

4.5

Grønn Ungdom mener statlige midler til behandling av rusavhengige skal
tilfalle den kommunen hvor den rushavhengige oppholder seg og ikke der
vedkommende er folkeregistrert.

4.6

Helsevesenet plikter å gi grundig informasjon om legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) og graviditet til kvinner i reproduktiv alder som er aktuelle
for LAR-behandling. Det skal tilbys gratis langtidsvirkende prevensjon til alle
kvinner i reproduktiv alder som er aktuelle for LAR-behandling.

4.7

Etter rehabilitering, skal de rehabiliterte sikrest et bomiljø med diversitet, både
i bolig og nærområde.

5. Alkoholpolitikk
5.1

Grønn Ungdom mener dagens restriktive linje i den norske alkoholpolitikken
bør bestå.

5.2

Grønn Ungdom mener dagens taxfreeordning bør avvikles.

