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8 Religion, politikk og verden
Fengsel skal
spare million –
frykter isolasjon
Bergen: Bergen fengsel skal

spare 1 million kroner på å sende ansatte hjem en time tidligere.
Det kan bidra til mer isolasjon
blant innsatte, hevder fagforening.
Kuttene kommer som følge av
regjeringens avbyråkratiseringsog effektiviseringsreform, forteller tillitsvalgt Haakon Mjelde i
Bergen fengsel til Klassekampen.
Han representerer fengselsbetjenter som er organisert i Norsk
fengsel- og friomsorgsforbund
(NFF).

Klar tale: – Jeg tror det er viktig å ta i bruk
begrepet avkriminalisering og fylle det med
riktig innhold, sier Jan Elverum, generalsekretær
Foto: Kristian Jacobsen/arkiv
i Blå Kors.
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Seksuell
trakassering
Meetoo: Ett år etter Metookampanjen melder YS at det
fortsatt forekommer alvorlig
trakassering på norske arbeidsplasser. Nå etterlyser forbundet
flere tiltak.
– Senest denne uken har vi bistått et medlem i en alvorlig trakasseringssak. Til tross for mye
oppmerksomhet det siste året,
ser vi at det fortsatt forekommer
uakseptable hendelser, sier leder
Monica A. Paulsen i YS-forbundet Negotia.
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Brann på prestegård i Troms
Karlsøya: Prestegården og et
fjøs på Karlsøya i Troms står i full
brann. Brannvesenet er på stedet.
– Brannvesenet rykket fra
Ringsvassøya med ambulansebåt. Hovedhuset er brent helt ned,
og brannvesenet ser ikke grunn
til å starte slukningsarbeid, sier
operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt
til NTB.
Operasjonslederen sier at det
ikke er fare for spredning.
Gudmundsen sier at de ikke
kjenner til om det er noen fastboende på øya. Det er ingen dyr
i fjøset.

Støtter ikke lenger str
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15-åring døde
av «elefantdop»
Tysker dømt: Tre menn er i
Tyskland dømt for flere brudd på
narkotikaloven. En av mennene
fikk også straff for at en norsk
15-åring døde etter å ha brukt
«elefantdop».
Den norske 15-åringen skal
ifølge politiet ha dødd som følge av å ha tatt det dødelige rusmiddelet karfentanil, også kalt
«elefantdop». Stoffet ble kjøpt
på det mørke nettet, og en tysk
statsborger er i tingretten i Dortmund dømt for 15-åringens dødsfall, skriver Dagbladet.
Tyskeren ble sammen med to
andre menn dømt til mellom tre
og seks og et halvt år fengsel for
flere brudd på narkotikaloven i
midten av september.
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Ruspolitikk: Blå Kors sier ja til avkriminalisering av bruk og besittelse av

narkotika. Samtidig advarer de kraftig mot legalisering.

Andreas Haakonsen

Rusdebatten

andreas.haakonsen@vl.no

– Vi går inn for at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal
være ulovlig, men det skal ikke
straffes med bøter eller fengselsstraff. Man skal heller få alternative reaksjonsformer, sier
Jan Elverum, generalsekretær i
Blå Kors.
Avholdsorganisasjonens nye
linje ble avgjort i landsstyret 12.
september: En avkriminalisering
av bruk og besittelse av narkotika (se faktaboks). De støtter videre opp om regjeringens arbeid

YYAvkriminalisering innebærer at man ikke lenger skal
straffeforfølges ved kjøp,
bruk og besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer.
YYLegalisering innebærer å
gjøre bruk, kjøp og salg av
narkotika lovlig. Det kan for
eksempel reguleres gjennom
statlig godkjente utsalgssteder.
YYRegjeringen jobber med
en rusreform der intensjonen
er behandling fremfor straff
ved rusbruk.

med rusreformen der målet er å
flytte reaksjonen ved narkotikabruk fra straff til hjelpetiltak.
– Vi må legge til rette for
en mer verdig behandling av
dem som er avhengige av tunge, narkotiske stoffer, sier
Elverum.
De store snur. Dermed går en
av de tyngste organisasjonene
på rusfeltet inn for avkriminalisering. Det skjer bare uker etter
Actis – Rusfeltets samarbeidsorganisasjon også gikk inn for avkriminalisering. Actis representerer 32 organisasjoner på rusfeltet, mens Blå Kors har 22 kristne

organisasjoner som medlemmer.
Både Actis og Blå Kors er regnet blant de restriktive stemmene på rusfeltet og har lenge vært
tilbakeholdne med å bruke begrepet «avkriminalisering». Nå
er det derimot nye takter.
– Jeg tror det er viktig å ta i
bruk begrepet avkriminalisering
og fylle det med riktig innhold.
Samtidig må vi være krystallklare på at avkriminalisering ikke er
legalisering, sier Elverum.
Rusreform. Siden den norske ruspolitikken ble utformet
på 1960- og 70-tallet var det et
prinsipp om at bruk og besittelse

