sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med
kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE.

Verdensledere: Derfor er krigen mot
narkotika tapt
Fri produksjon av kokain og heroin. Det høres ut som drømmen til en
narkokonge. I stedet er det konklusjonen til en rapport fra London
School of Economics.

Av Håkon F. Høydal 17. februar 2016

I fem tiår har det rast en usynlig verdenskrig. Den har kostet menneskeliv,
hindret utvikling i fattige land, og gitt inntekter til organisert kriminalitet og
terrororganisasjoner. Både motstanderne og tilhengerne av krigen er enige
om dette. Nå må det bli stopp, mener stadig flere. Presidenter,
nobelprisvinnere, FN-ledere og politikere sier det samme:
Krigen mot narkotika er tapt.
Nå begynner krigen om hva som skal komme etter krigen.
Om to måneder, i midten av april, holder FN for første gang på 28 år et
toppmøte om rusmidler. Forrige gang, i 1988, var målet å fjerne all bruk av
rusmidler. I dag er det stadig flere som argumenterer for at det har vært en
ødeleggende strategi, for enkeltmennesker så vel som nasjoner.
Vårens FN-toppmøte om rusmidler skulle egentlig ikke holdes før i 2019. På
grunn av økt internasjonal debatt, ble toppmøtet flyttet tre år frem.
Som et korthus
– Forbudspolitikken som har rådet internasjonalt faller som et korthus.
Endringen som skjer nå er så rask at det er som fallet av Berlinmuren.
Forbudspolitikken er et helsetiltak som gjør mer skade enn nytte, mener
Pål-Ørjan Johansen, psykolog og leder for EmmaSofia, en forening som
arbeider for å gjøre bruk av psykedeliske stoffer lovregulert.
Les også: Støre og Stoltenberg ber myndighetene regulere salg og
distribusjon av rusmidler.
– Vi må akseptere at krigen mot rusmidler er tapt. Den er over. Nå må vi
finne ut hva vi skal gjøre, nå som krigen er slutt, sier professor John Collins
ved London School of Economics (LSE).
Denne uken publiserer det verdensberømte universitetet en rapport med
sine forslag til veien fremover. Løsningen er ikke å rive opp avlingene til
kokabøndene, mener LSE. Løsningen er å la de få produsere hva de vil, om
det så er kokain, og heller fokusere på utviklingshjelp. I tillegg foreslår de at
stater begynner å utforske ulike måter å håndtere rusmidler på – blant
annet gjennom å lage et lovregulert marked.
Nobelprisvinnere i ryggen
Det er ikke uten grunn at LSE-rapporten kommer nå, like før FNs store
toppmøte i april. Kampen om fremtidens narkopolitikk er i gang.
Rapporten er signert av Colombias president Juan Manuel Santos, tidligere
NATO-sjef Javier Solana og fem nobelprisvinnere – fire av dem innen
økonomi.
– For økonomer er det opplagt at en krigsstrategi mot et marked ikke
fungerer. Du kan ikke krige mot økonomiske krefter, sier professor Collins,
hovedforfatter av rapporten.

KOKAIN? NEI TAKK: Fred i Colombia avhenger av at kokabøndene får fred,
mener LSE-professoren, og mener å ha støtte fra Colombias president Juan
Manuel Santos. Norges utenriksdepartement er ikke helt enig. Foto: NTB
SCANPIX
For Colombia, landet som står for nesten 75 prosent av all
kokainproduksjon i verden, er det livsviktig å få en ny politikk i stedet for
«the war on drugs».
Fred avhengig av kokain
– Colombias regjering arbeider for en fredsavtale med geriljaen. Hvis
regjeringen samtidig fortsetter å krige mot kokadyrkerne, vil det
destabilisere landet før freden får tak. Ved å rive opp bøndenes kokaavlinger
får Colombia hverken fred eller slutt på kokainproduksjonen, sier Collins.
Hans forslag er derfor: Man må ikke lenger prioritere å slå ned på
produksjon av rusmidler. Fokuser heller på generell velstandsutvikling. Da
vil produksjonen av kokain og opium gå ned.
– Du kan drive med velstandsutvikling, eller du kan før krig mot rusmidler,
men du kan ikke gjøre begge deler. 300.000 mennesker i Colombia er
avhengige av kokadyrking. Millioner av mennesker i Afghanistan er
avhengige av inntektene fra opiumdyrkingen. Krigen mot rusmidler har ikke
fått dem til å slutte. Det er fordi de ikke har noe alternativ, sier Collins.
Gi bøndene alternativer
Norge er en viktig pådriver i fredsforhandlingene mellom Colombias
regjering og FARC-geriljaen. Utenriksdepartementets statssekretær Tore
Hattrem kan ikke støtte konklusjonene Collins kommer med. Hattrem er

ikke enig i at freden i Colombia avhenger av fortsatt kokainproduksjon.
– Begge partene i fredsprosessen erkjenner at bekjempelse av
narkotikaproduksjon er avgjørende for å skape fred, sier han, og forteller om
avtalen som regjeringen og geriljaen inngikk for to år siden.
– Da ble de enige om en avtale for narkotikabekjempelse. Den fokuserer på
mulighetene til at bøndene kan velge alternativer til kokadyrking. Det er i
Norges interesse at man finner løsninger på utfordringene knyttet til
kokaproduksjonen i Colombia, sier Hattrem.
Professor Collins mener derimot at en fortsatt krig mot kokaproduksjonen
ikke har særlig betydning for Norge.
– Markedet for kokain har vært stabilt lenge, verden over. Alt tyder på at
markedet for rusmidler kommer til å være på samme nivå som i dag. Og
krigen mot narkotika har ikke klart å få produksjonen ned, så hvorfor ikke
prøve en annen strategi, sier Collins.
– Hvilke konsekvenser vil denne nye strategien ha for et land som Norge?
– Først må man akseptere at det ikke nytter å bekjempe markedet for
rusmidler. Det har ikke fungert, så bare slutt med det. Målet for Norge må
heller være å sørge for å minimere de skadelige effektene av et
rusmiddelmarked. La politiet bruke ressursene på å gjøre markedet mindre
voldelig, ikke så synlig i lokalsamfunnet, men likevel oversiktlig. Sprøyterom
og gratis sprøyter er også noe som gjør skadene av rusmiddelbruk færre.
Krever fortsatt forbud
Til og med rusmotstanderne er enige om dette. Mina Gerhardsen, leder for
antirusorganisasjonen Actis, mener at krigen er over.
– Vi mener en klok narkotikapolitikk bør velge en tredje vei, ikke en såkalt
krig mot narkotika eller legalisering.
For Norges del mener hun likevel at et forbud mot andre rusmidler enn
alkohol ennå er viktig.
– Når Norge har lavere narkotikabruk enn mange vi eller sammenligner oss
med skyldes det nettopp en strategi med satsing på forebygging og forbud,
sier Gerhardsen.
Fravær av ekstremisme
Også den norske stiftelsen EmmaSofie har skrevet til FNs toppmøte. De
mener at nasjoner skal kunne regulere rusmidler slik de finner det
hensiktsmessig, og at MDMA og psilocybin må fjernes fra FNs
konvensjonenes lister over rusmidler som medlemslandene er forpliktet å
forby. Johansen tror de vil kunne få gjennomslag for det.

KORTHUS: - Forbudspolitikken som har rådet internasjonalt faller som et
korthus. Endringen som skjer nå er så rask at det er som fallet av
Berlinmuren, sier Pål-Ørjan Johansen om hva som skjer med de globale
myndigheters holdninger til rusmidler. Johansen er psykolog og
initiativtager til stiftelsen EmmaSofia. Foto: FREDRIK SOLSTAD
– Jeg tror vi har grunn til å være optimistiske. I alle forarbeidene til
toppmøtet har det vært et påfallende fravær av tidligere ekstrem retorikk,
sier Pål-Ørjan Johansen.
Les også: Behandlet seg selv med forbudte stoffer

I London er professor Collins mer nøktern.
– Jeg tror ikke vi vil se en stor endring av internasjonal politikk. Jeg tror FN
vil gi medlemslandene lov til å teste ulike politiske løsninger. Det kommer
ikke til å bli et jordskjelv. Men det store skiftet er om alle er enige om at
krigen mot narkotika er over.

