34

meninger

Lørdag 10. september 2016

KLASSEKAMPEN

Straffesanksjonene for narkotika rammer målrettet de svak

For hippier og
fakta

Norsk ruspolitikk:

Willy Pedersen

med andre
ord
Bjørgulv Braanen konkluderer i

en kommentar her i avisa med at
narkotikapolitikken er nokså
vellykket, mens han polemiserer
mot ungdomspolitikere som
ønsker endring. Braanen har jo
vanligvis bra politisk intuisjon.
Her bommer han. Hvorfor?
Enkelt sagt består narkopoli
tikken av en «myk» og en «hard»
side. Den myke består av kultur,
sosial forebygging, utekontakter,
institusjoner i behandling og
ettervern. Her gjøres det mye bra
arbeid. Helseminister Bent Høie
nyter allmenn respekt, selv om
han er nølende med å tillate
røyking av heroin i sprøyterom
og heroinassistert behandling.
Den harde siden består av
lovgiving, politi, rettsapparat,
straff, fengsel. Det er denne siden
mange i dag mener ikke fungerer,
og det er her Braanen bommer.
Internasjonale forskere karakte
riserer gjerne det norske straffe
rettssystemet som «penal
eksepsjonalisme». Vi straffer
mildt, få sitter inne og vi er stolte
av det. Men kolleger fra andre
land stusser over narkofeltet –
det er et unntak. Her har vi svært
lange straffer: Én av tre som
soner i norske fengsler sitter på
narko. De er ikke «drug lords»
eller ressurssterke bakmenn,
dette er samfunnets evige
stebarn. Vi har visst det i alle fall

n Stadig flere ungdomspartier tar
til orde for liberalisering av norsk
narkotikapolitikk.
n I en kommentar 6. september
kritiserte Klassekampens redaktør
Bjørgulv Braanen påstandene om
at norsk narkotikapolitikk er
feilslått.
n I denne teksten hevder Willy
Pedersen at Braanens kommentar
er uttrykk for en berøringsangst for
narkotikapolitikk på den norske
venstresida.
n Pedersen mener at straffesanksjonene for narkotika i Norge er
altfor høye, og at de rammer de
aller svakeste hardest.

Om forfatteren:
n Willy Pedersen er professor i
sosiologi ved Universitetet i Oslo.

ruskarrierer. De er stort sett
amatører som ofte er rusa mens
de driver sin kriminalitet. Men
noe er nytt. Ansiktene skifter
hudfarge. Nylig gjorde professor i
kriminologi Sveinung Sandberg
og jeg en studie av den største
omsetningsscenen for hasj i
Norge – ved Akerselva i Oslo. Så å
si alle de unge dealerne kom fra
afrikanske land. Dette er en vei
inn i kriminelle karrierer for
sårbar minoritetsetnisk ungdom.
Vi kommer til å se mange av dem
igjen i fengslene våre i årene som
kommer.

Hvem straffes i andre land? I USA

er det omtrent like mange som
bruker cannabis blant afroameri
kanere og hvite. Men på nasjonalt
plan straffes de svarte fire ganger
så ofte som hvite for dette. I noen
delstater sju-åtte ganger så ofte.
Amerikanske fengsler er fulle av
svarte som sitter på narko; det er
også en «etnifisering» av fange
befolkningen i europeiske

«Arbeiderbevegelsen fikk
aldri til en skikkelig analyse
av narkotikapolitikken»
siden 1983 da den tidligere
fengselsdirektøren Kåre Bødal
tok doktorgraden på de 350 første
som ble dømt etter den såkalte
proffparagrafen.

Vi publiserte nylig en studie som

viser samme nedslående funn 30
år seinere. De «proffe narko
kriminelle» har vokst opp med
foreldre som var stoffmisbrukere,
de har en oppvekst i barnevern,
drop-out fra skole og tunge

fengsler – du finner stadig flere
fra afrikanske land, Midtøsten,
Latin-Amerika. Straffesanksjo
nene rammer målrettet de aller
svakeste.
For studentene mine i sosio
logi, pleier jeg å sammenlikne tre
faktiske lovbrytere nylig dømt i
det norske rettsapparatet: (I) den
første ble dømt for to stygge
voldtekter og tortur av det ene
offeret; (II) nummer to ble dømt
for å ha stukket et offer med kniv

33 ganger og så forhindret at
hjelp til tilkalt, slik at mannen
blødde i hjel; (III) tredjemann ble
dømt i en svært stor sak om
import av hasj. Jeg spør studen
tene: Hva ble straffen? De skal
gjette.
Voldtekt og tortur ga åtte år.
Stygt drap ga 13 år – begge
dommer avsagt av Høyesterett.
Her treffer studentene nokså bra.
Smugling av hasj ga 17 år. Les det
en gang til: Smugling av hasj ga
17 år. Her bommer alle. Et litt
større parti og vi snakker om et
straffenivå på linje med det vi
bruker for folk som 22. juli-terro
risten. Dette gjør vi mens Califor
nia med 40 millioner innbyggere
nå styrer mot regulert omsetning
av cannabis, som den fjerde
delstaten i USA, og så å si alle
forskere mener at alkohol er
atskillig farligere.

I aldersklassen 18–20 år er to av

tre straffesanksjoner nå for
narko. Mange unge møter i dag
samfunnets harde hånd på grunn
av milde narkoovertredelser. For
noen blir det en ødeleggende og
stigmatiserende opplevelse.

Riksadvokaten har bedt politiet
bremse. Han er redd for at de
kjører på med slike saker for å få
høy oppklaringsrate (ellers er den
ofte på 20–30 prosent, her er den
gjerne på 100 prosent). Men
andelen som straffes for narko
øker år for år, selv om bruken av
narkotika går ned.
Et hovedpoeng for Braanen er
at bruken av hasj er lav i Norge,
og at det nok skyldes den strenge
straffepolitikken. Men lite tyder
på at kriminalisering og straffe
sanksjoner betyr noe for forbru
ket. Nederland har siden 1970-tal
let hatt den mest liberale canna
bispolitikken i Europa. De siste
tallene fra EMCDDA – organet
som har den beste oversikten –
viser at 18 prosent i aldersklassen
15–24 år hadde brukt hasj siste år.

Tett ved Nederland ligger Frank

rike; sosiokulturelt er mye er
nokså likt, derfor er en sammen
likningen interessant. Narkopoli
tikken i Frankrike har vært mye
mer strafferettslig orientert;
bruken av cannabis er kriminali
sert. Her hadde 27 prosent brukt
hasj siste år.
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este. Hvorfor er ikke liberalisering en sak for venstresida?

høyrefolk

fikk aldri til en skikkelig analyse
av svakhetene i den narkopolitik
ken som utviklet seg fra 1960-tal
let, og som etter hvert sendte
titusener av de svakeste av oss i
fengsel.

ingen røde faner: For norsk venstreside har narkoopposisjon liksom bare vært noe for hippieaktige drømmere, skriver forfatteren.
Her fra en demonstrasjon for legalisering av hasj i 2005. 
Foto: Cornelius Poppe, SCANPIX
Braanen har ikke gjort leksa si.
Hvorfor ender han opp slik?
Braanen er snart 60 år. Hva betyr
hans alder? Hva betyr hans
politiske ballast?
Alder betyr mye på dette feltet.
Det er de ungdomspolitiske
organisasjonene som ønsker
endringer. De legger press på
moderpartiene. Moderpartiets
ledende politikere har vokst opp i
den perioden «war on drugs»
formet vår bevissthet, det har
også Braanen – og jeg selv. Jeg
var selv tilhenger av denne
politikken i mange år. Jeg førte
faktisk mye av den andre stor
tingsmeldingen på feltet i
pennen, i 1983 – som første
lønnede jobb etter at jeg var
ferdig på universitetet.
Samtidig økte strafferammene
for siste gang – til 21 års fengsel.
Tjue år tidligere hadde den vært
på seks måneder. Jeg stusset
ikke; hadde ingen innsigelser, det
hadde heller ikke politikerne på
Stortinget. Jeg tror det gikk
enstemmig gjennom.
Jeg har jobbet lenge med dette,
og snakket med mange av de
ledende politikerne i de største

partiene. De forstår at noe må
skje, men ofte tror de at «velger
ne ikke er modne». Få følger
skikkelig med i det internasjo
nale bildet, de aner nok at
UNGASS-forhandlingene i FN er
viktige, men vet ikke hva det
egentlig handler om.
Ungdomspolitikerne vet mer.
De vet at hele verden nå leter
etter en ny narkopolitikk og at
UNGASS 2016 handler om
nettopp det. UNGASS er forkor
telsen for United Nations General
Assembly Special Sessions. De
kan sammenliknes med et
verksted for å forhandle fram og
utforme ny politikk på viktige
felt. I år handler det om narko,
med forhandlinger i Wien og New
York. De latinamerikanske
landene har gått i bresjen, fordi
de er blitt rammet av korrupsjon,
vold og likvideringer i et omfang
det er vanskelig å fatte.
Jeg var seinest denne uka og
samtalte med leder i Unge
Venstre, Tord Hustveit, om
mulige veier å gå i narkotikapoli
tikken foran et stort antall av
hans medlemmer. Jeg ble
imponert over kunnskapsnivået

– både hos ham og hos dem som
stilte spørsmål fra salen.

Dessuten betyr plasseringen i det
politiske landskapet mye. Jeg
kjenner ikke Braanen, men han
har vel blitt formet av ml-beve
gelsen? Seinere har han vel
plassert seg på «venstresida»,
uten noen klar partipolitisk
forankring. Jeg har selv befunnet
meg i samme landskap, helt
siden jeg var student. Pussig nok
har venstresida i Norge aldri tatt
tak i narkopolitikken. Narkoop
posisjon har liksom vært noe for
hippieaktige drømmere.
Kanskje skyldes det også at
alkohol historisk har vært viktig i
all progressiv politikk her i
landet? Arbeiderbevegelsen har
en stolt historie i kampen for å
redusere alkoholens skadevirk
ninger. Det har handlet om
solidaritet og om begrensninger
på egne gleder, i fellesskapets
tjeneste. Den har kjempet for
strenge reguleringer, en rekke av
de ledende politikerne – som
Tranmæl og Gerhardsen – var
avholdende. Men arbeiderbeve
gelsen og resten av venstresida

Ta Jens Stoltenberg – den viktig
ste Arbeiderparti-politikeren de
siste tiårene: Han har medgitt
offentlig at han har røyka hasj.
Sannsynligvis var det på tidlig
1970-tall. Hadde han blitt tatt,
kunne han på den tida fått en
ubetinget fengselsdom. Tror
noen i fullt alvor at han da kunne
blitt leder i Ap, statsminister i
Norge og generalsekretær i Nato?
Men en ubetinget narkodom? Vet
folk at lovgivingen innebar at
han kunne ha blitt kastet i
fengsel for å ha røyka hasj – som
nesten 30 prosent av ungdom
mene i Oslo hadde prøvd på den
tida? Neppe.
Mina Gerhardsen er formet av
denne bevegelsen, og var både
rådgiver og statssekretær for
Jens Stoltenberg da han var stats
minister. Nå leder hun ACTIS –
en av de viktigste ruspolitiske
organisasjonene i Norge. Hun er
helt fremmed for justeringer i
narkopolitikken, og sendte
jublende kommentaren til
Braanen rundt på Facebook.
Narkoopposisjonen i Norge
ligger på høyresiden – kretsen
rundt Minerva og Civita – med
Nils August Andresen og Jan
Arild Snoen i spissen. Noen av
dem har beveget seg helt inn i
regjeringsapparatet – som
politisk rådgiver for helseminis
ter Høie, Fredrik Gierløff. Han er
meget kunnskapsrik. Høie gjør
mye bra på narkofeltet. Jeg er
nokså sikker på at Gierløff har
mye av æren.
Justisminister Anders Anund
sen – som står for den harde linja
– er derimot en katastrofe, også
fordi han jo ønsker å avvikle hele
den norske alkoholpolitikken.
Men nylig fikk han inn Ove
Vanebo som statssekretær – rett
fra narkoopposisjonen i FpU og
med en link til Minerva. Han vil
kanskje bidra til at Anundsen
justerer kursen i riktig retning.
Braanens kommentar var ikke

god. Kanskje fordi venstresida
aldri har diskutert dette skikke
lig? Tenketankene har vært
pussig tafatte. Feltet har blitt
overlatt til høyresida. Det er synd.
Solidaritet var en gang grunnla
get for arbeiderbevegelsens
ruspolitikk. Men straffesystemet
på narkofeltet kom fullstendig ut
av kontroll på 1970-tallet. Det
rammer fortsatt de fattige, de
med lite ressurser, de i samfun
nets ytterkant. I økende grad får
ofrene for politikken – både her i
landet og internasjonalt – en
ikke-hvit hudfarge.
Er dette solidaritet?
Willy Pedersen

