
Rusmisbrukere har rett på hjelp, og et verdig liv. 1 

Rus er et område i politikken som får svært lite oppmerksomhet, og dette vil 2 
Senterungdommen gjøre noe med. Man ser blant annet at unge mennesker blir introdusert 3 
for rusmidler i en mye tidligere alder enn man gjorde før. Dette er en utvikling i negativ 4 
retning som ikke kan fortsette, og kunnskapen om konsekvenser av rusmisbruk må derfor 5 
økes. 6 
 7 
I dagens samfunn er rusmisbruk i stor grad forbundet med stigmatisering, samtidig som 8 
mange forsøker å komme seg tilbake i et normalt liv uten rus. Dette kan være mennesker 9 
som enten lider psykisk, eller har vært igjennom traumatiske hendelser – som samlet sett 10 
fører til at man får store problemer med å gå tilbake i et normalt liv. 11 
Senterungdommen mener at samfunnet må utvise en raushet ovenfor disse 12 
medmenneskene. 13 
 14 
Eksempler på tiltak som kan være til hjelp er et godt nok tilbud innenfor avrusning, 15 
tilrettelagte arbeidstiltak og en egnet bolig. I denne sammenhengen er det viktig at 16 
kommunene, som i mange tilfeller er utleier og arbeidsgiver, stiller tydelige krav for 17 
fremdrift mot et liv uten rus. I Senterpartiets politikk står tanken om tillit og ansvar sentralt, 18 
og målet må derfor være at man i større grad må se enkeltmenneskene – og hjelpe de med å 19 
ta styring over eget liv. 20 
 21 
Senterungdommen vil: 22 

• Arbeide for tiltak som skal styrke bevisstheten om livssituasjonen til rusmisbrukere, 23 
for å forebygge at en allerede sårbar gruppe blir møtt med stigmatisering. Dette kan 24 
for eksempel være informasjonskampanjer, eller fagfolk som reiser rundt for å 25 
fortelle sine historier på skoler og andre institusjoner. 26 

• Øke fokuset på forebygging av rusavhengighet blant ungdom - både ved å ha mer om 27 
rus i undervisningen, og oppfordre kommunene til å samarbeide tettere med frivillige 28 
organisasjoner som arbeider spesielt mot unge. Personer som tas for besittelse og 29 
bruk av narkotika skal følges opp i helsevesenet framfor å bli strafferettslig forfulgt. 30 
Erverv og salg av narkotiske stoffer skal fortsatt rammes av straffeloven. 31 

• At rusomsorgen skal ha tettere samarbeid opp mot kriminalomsorgen, slik at de som 32 
kommer ut får tilbud om meningsfylt aktivitet og bolig. 33 

• Styrke tilbudet for rusmisbrukere i kommunene og helseforetak, med særlig fokus på 34 
avrusning, tilrettelagt aktivitet og arbeid, og egnet bolig. 35 
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