
En human ruspolitikk med vekt på forebygging og behandling 1 

Rusavhengighet er et samfunnsproblem som rammer både enkeltpersoner, pårørende og 2 

lokalsamfunn. Senterungdommen mener at det overordnede målet med norsk ruspolitikk er 3 

at færrest mulig utvikler rusavhengighet. Det fordrer økt satsning på godt forebyggende 4 

arbeid og gode behandlingstilbud, samtidig som vi sikrer at de som er på vei inn i rusen, blir 5 

møtt på en måte som ikke skyver dem lenger ut på skråplanet. Alle mennesker har rett til 6 

verdig og human behandling, og samfunnets reaksjoner på narkotikabruk skal være 7 

forholdsmessige og ikke oppleves som krenkende eller nedverdigende. 8 

Kommunenes rusforebyggende arbeid må styrkes, og det må utvikles et nasjonalt program 9 

for kunnskapsbasert rusforebygging som sikrer at midlene brukes på mest mulig effektiv 10 

måte. Siden alkohol er det mest utbredte rusmiddelet, og står for de største skadene på folk 11 

og lokalsamfunn, er det viktig at forebygging av alkoholproblemer og alkoholbruk blant unge 12 

inngår i det rusforebyggende arbeidet. I tillegg må behandlingstilbudet for folk med 13 

alkoholproblemer utvides og styrkes. Kommunene må også få midler til å tilrettelegge for 14 

rusfrie arenaer og aktiviteter for ungdom. 15 

Narkotikabruk skal fremdeles være straffbart, men brukerne bør møtes med et forpliktende 16 

tilbud om hjelp og oppfølging fremfor bøter og rulleblad. Straff og en kriminell identitet 17 

reduserer ikke risikoen for rusproblemer og utenforskap. Senterungdommen ønsker derfor at 18 

ingen som tas med narkotika til eget bruk, skal kunne straffes med fengsel, og at det i større 19 

grad enn i dag bør tilbys alternative strafferettslige reaksjoner som ikke vises på politiattest. 20 

Senterungdommen ønsker også at det vedtas en “samaritanerlov” som sikrer at ingen 21 

anmeldes for mindre alvorlige narkotikalovbrudd som politiet oppdager mens de bistår 22 

ambulanse eller avdekker hos fornærmede i en straffesak. 23 

LAR er et viktig og livreddende tilbud for svært mange som sliter med rusavhengighet. 24 

Samtidig er det mange pasienter i LAR som opplever at de blir utsatt for nedverdigende og 25 

stigmatiserende behandling av LAR-systemet, noe som gjør det vanskeligere å bygge opp et 26 

verdig liv. Det er behov for en LAR-reform som styrker LAR-pasientenes pasientrettigheter 27 

og sikrer dem en verdig og individuelt tilpasset behandling. Samtidig må R-en i LAR styrkes, 28 

slik at det blir mer vekt på tiltak som gjør det enklere å komme seg ut i arbeidslivet og bli en 29 

del av fellesskapet. 30 



Senterungdommen vil: 31 
● At tilbud om hjelp og oppfølging, heller enn bøter og fengsel, skal være førstevalget i32 

saker som bare angår narkotika til eget bruk.33 

● At det foretas lovendringer slik at folk som er tatt for narkotika til eget bruk ikke kan34 

straffes med fengsel.35 

● Sikre at måten politiet behandler mennesker mistenkt for narkotikabruk er36 

forholdsmessig, og ikke være unødvendig krenkende eller nedverdige for dem det37 

gjelder.38 

● Styrke det forebyggende arbeidet i kommunene ved at det utvikles nasjonale faglige39 

retningslinjer for kunnskapsbasert rusforebyggende arbeid, og at kommunene tildeles40 

midler for å kunne følge opp anbefalingene.41 

● At kommunene bevilges mer penger for å tilrettelegge for rusfrie arenaer og42 

arrangementer rettet mot ungdom.43 

● Styrke pasientrettighetene til personer i LAR-behandling, og gjennomføre en LAR-44 

reform for å sikre alle pasienter i LAR retten til en verdig og individuelt tilpasset45 

behandling. R-en i LAR må styrkes.46 

● Utvide behandlingstilbudet til personer med alkoholavhengighet og alkoholproblemer,47 

for å gjøre behandlingen mer tilgjengelig og attraktiv for flere.48 
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