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proLAR til stede på HR17 
Det var med stor glede at proLARs poster ble antatt fremvist på årets viktigste Harm Reduction-
begivenhet: HR17 Montreal. proLARs poster hadde sammen med mange andre blitt valgt ut til å 
vises frem. Og selskapet var stort. Vi ble fylt med ærefrykt da vi så alle de andre bidragene som 

skulle vises frem - på lik linje med proLAR sitt.  

I tillegg var konferansen overfylt av superspennende seminarer, om alt 
fra hepatitt C og fentanyl til overdoser. Dessverre hadde vi ikke tid til å 
gå på alle, men valgte de vi følte våre medlemmer ville ha størst glede av 
å lære mer om. 

Fra proLAR var det Ronny, Ole Jørgen og Trond-Arne som reiste. 

Av høydepunkter, som du kan lese mer om videre i reisebrevet, kan 
nevnes bla a Canadas helseminister taler, lokale aktivister har 
protestaksjon, en lovende hepatitt C-studie, lavterskel 
metadonbehandling og mye, mye mer. 

Med vennlig hilsen 
Ronny, Ole Jørgen og Trond-Arne 
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Reisebrev fra 
Montreal 

PROLAR HAR VÆRT 
PÅ TUR. HER ER HVA 

VI OPPLEVDE:

PROTESTER FRA 
LOKALE AKTIVISTER 

HELSEMINISTEREN 
TALER 

PROLAR VISER FREM 
POSTEREN 

«Det er ikke 
skadene som følge 

av rusmidlene vi 
prøve å bekjempe - 
det vi bekjemper er 
skadene som følge 

av forbudet»
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Endelig på plass … 
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Minner fra 
Canada

Det var mye spennende å 
se i Montreal. På bildet 
øverst ser dere et helt 
fantastisk, skummelt hus, 
på det i midten er det et 
bilde fra downtown 
Montreal, med sin 
spesielle blanding av 
gammelt og nytt: En 
gammel kirke innkapslet 
av moderne bygninger. 
Nederst ser du en 
skummel kirke. 
Spennende!

Gutta på plass foran konferansesenteret, dag 1 

I norsk målestokk er Montreal gigantisk!
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Åpning og avslutning av konferansen 
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Både åpningen og avslutningen av konferansen ble gjort av 

en indianer. Siden konferansen ble holdt på indianerland, 

var det på sin plass at en "eldre" fra indianerne åpnet den. 

Etter å ha slått på tromma for å få publikum til å bli stille, 

holdt hun en innledende velkomsttale til alle oppmøtte. 

Siden konferansen jo handler om skadereduksjon, mente hun 
at vi mennesker må ta vare på planeten vår - Moder jord - før 
vi kan ta vare på hverandre. Spesielt tok hun opp den nye 
rørledningen som i disse dager legges gjennom hellige 
indianerområder. Hun hadde tatt vann fra Missouri river, tatt 
vare på det og bedt for det - men uten hell.  Arbeidet  m e d 
rørledningen fortsetter som kjent ufortrødent videre. 

Skadereduksjon handler om å respektere alle mennesker for 
den de er. Og det er ikke mange andre som har blitt utsatt for 
så grusomme overgrep som det indianerne har. I tillegg er 
indianerne, sammen med innfødte i andre land, ofte 
overrepresenterte når det gjelder rus og skadene som følge 
av dem. 
Indianerkvinnen fortalte sterkt om hvordan myndighetene 
inntil ganske nylig kom hjem til dem, tok barna deres fra dem 
og sendte dem til kanadiske skoler – hvor de skulle lære 
engelsk, og kanadisk kultur og væremåte. Den siste skolen 
ment for slik aktivitet ble ikke stengt før i 1992 (!!!).  
Også indianerne dør av overdoser. I en dokumentar vi så for 
ikke så lenge siden, fortalte de om reservatene indianerne 
bodde på, og hvor gjennomsyret de var av narkotika og 
alkohol. I velkjent skadereduksjonsånd ble altså konferansen 
både åpnet og avsluttet av en indianer. Respekt og likeverd i 
praksis - et eksempel til etterfølgelse for oss alle. 
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Lovende studie om HCV-behandling av mennesker i 
OST som bruker illegale rusmidler

I en av bolkene på konferansen, om 
hepatitt C, som vi i proLAR fulgte særlig 
nøye med på, hadde Jason Grebely et 
interessant innlegg om en av studiene han 
hadde vært med på å utføre. 

Tidligere hadde folk som hadde et bruk av 
illegale rusmidler ved siden av sin LAR-
behandling blitt ekskludert fra hepatitt-
behandlingsprogrammer, men i disse 
studiene ville man prøve å finne ut om det 
kunne ha noe for seg også å tilby disse 
ordentlig behandling – uavhengig av om de 
fortsatte sin bruk av illegale rusmidler eller 
ei. 

De fleste som var med i studien, hvorav 
samtlige var LAR-brukere, ble friske av 
behandlingen de fikk med interferonfri 
behandling med grazoprevir/elbasvir 
(Zepatier). Bare noen veldig få ble smittet 
på nytt i løpet av de tre årene brukerne ble 
fulgt og studien varte, sa Jason Grebely på 
konferansen HR17 (Harm reduction 2017) i 
Montreal, Canada som proLAR nylig 
overvar.  
Bedre behandling 
Den siste tiden, som proLAR hele tiden har 
gått i bresjen for og opplyst sine 
medlemmer om, har vi fått nye og bedre 
behandlingsformer for hepatitt C.
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Mens vi tidligere bare hadde interferon – 
med alle sine voldsomme og til tider 
grusomme og svært intrusive bivirkninger 
– har vi nå det man på fagspråket kaller 
DDA (direct-acting 
antivirals) . Disse 
medisinene som 
v i r k e r p å e n 
a n n e n , m i n d re 
inngripende måte, 
virker mye bedre 
o g h a r m a n g e 
m i n d r e 
bivirkninger, som 
oftest ingen. 

Dessverre har høye 
kostnader effektivt ekskludert mennesker 
som bruker eller injiserer illegale 
rusmidler fra å motta behandling. Det til 
tross for at mennesker som bruker og 
injiserer illegale rusmidler utgjør 
brorparten av de som er smittet av viruset. 

Heldigvis er ståa noe bedre i Norge. Der 
har som kjent blant andre proLAR stått i 
spissen i en utrettelig kamp for å tilby 
behandling til alle smittet av viruset – før 
leveren har pådratt seg stor nok skade, 
slik situasjonen var inntil ganske nylig. 

Denne kampen ga, også som kjent, nylig 
resultater, da man åpnet for at alle i Norge 
smittet av genotype 1a, 1b, 4 og 6 — de 
samme genotypene man har behandlet i 
denne studien — nå er berettiget til 
behandling.

Studien 
Studien innbefattet 301 mennesker som 
tidligere ikke har blitt behandlet for sin hepatitt 
C. I studien var det bare folk smittet av genotype 

1, 4 og 6 som fikk bli 
m e d . C i r k a t r e 
fjerdedeler (75 %) var 
menn,  de fleste var 
hvite, og median 
( g j e n n o m s n i t t l i g ) 
a l d e r v a r 4 5 å r . 
Omtrent 80 % hadde 
genotype 1a, 1 av 5 
hadde skrumplever 
og 7 % var i tillegg til 
h e p a t i t t C o g s å 
smittet av HIV. 

I Del A måtte deltakerne i studien ha vært 
behandlet med metadon eller buprenorfin 
( m o t t a t t L A R - b e h a n d l i n g /
substitusjonsbehandling, i utlandet kjent som 
OST) i minst tre måneder, og det ble foretatt 
urinprøver, men man ble ikke ekskludert 
dersom man avleverte positive urinprøver. De 
var ene og alene ment å skulle danne en 
oversikt over hvordan det gikk med deltakerne 
og hva de inntok av rus- og legemidler ved 
s iden av metadon e l ler buprenorfin. 
Urinprøvene viste siden at over halvparten av 
deltakerne hadde brukt stoffer ved siden av de 
legemidlene de fikk i sin LAR-behandling – 
hvilket ikke så ut til å ha noen som helst 
innvirkning på resultatet: Like mange ble friske i 
denne studien som man har sett i liknende 
studier, gjort på folk som IKKE bruker illegale 
rusmidler. Det er godt nytt.   
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Halvparten av deltakerne fikk grazoprevir/
elbasvir, og den resterende halvparten 
fikk placebo. Del A av studien varte i ett år. 

Gode resultater 
Resultatene var oppløftende. Dersom man 
regnet de som hadde blitt smittet på nytt i 
løpet av studien som suksesser, ble hele 
97 % friske fra viruset. Gjorde man ikke 
det, var resultatet 91 %, som også må sies 
å være meget oppløftende. 

Resultatene var ganske like som de man 
tidligere har funnet i studier som bare 
innbefatter ikke-injiserende rusbrukere. 
Medisinene ble godt tolerert og hadde få, 
om noen bivirkninger. 

I del B av studien ble deltakerne fulgt opp 
i tre år med møter og prøver hvert halve 
år, for å observere smittestatus og andel 
virus i blodet. Hvis det ble oppdaget virus 
i blodet, gjorde man en «sequence» av det 
for å finne ut hvorvidt det var snakk om en 
reinfeksjon eller en «vanlig» oppblussing 
av opprinnelig virus. (man sammenlignet 
viruset i blodet med viruset man 
o p p r i n n e l i g v a r s m i t t e t m e d ) . 
Oppdagelsen av virus var som oftest 
forårsaket av en reinfeksjon, snarere enn 
oppblussing av opprinnelig virus. I tillegg 
ble urinprøver tatt også her for å finne ut 
hvordan deltakerne levde ellers, spesielt 
når det kom til inntak av illegale 
rusmidler og atferd knyttet til dette. 

Bruken av illegale rusmidler holdt seg på 
samme nivå uavhengig av del A og del B i 
studien. I begynnelsen av del A testet 23 % 
p o s i t i v t f o r c a n n a b i s , 2 2 % f o r 
benzodiazepiner, 21 % for andre opioider 
enn de man fikk i OST/LAR, 10 % for kokain 
og 6 % for amfetamin 
I del B var det nesten likt, henholdsvis 26 %, 
23 %, 26 %, 11% and 8 %. 
Etter seks måneder testet 59 % positivt for 
bruk av illegale rusmidler, mot 56 % like etter 
oppstart av studie. 
21 % rapporterte at de hadde injisert 
rusmidler den siste måneden, og 25 % 
rapporterte å ha gjort det det siste halve året. 
For ikke-inijserbar rus var de samme tallene 
henholdsvis 39 % og 42 %. 

Av de som rapporterte å ha injisert rusmidler 
den den siste måneden, sa 81 % at de hadde 
brukt rent utstyr alle gangene, 17 % brukte 
rent utstyr mesteparten av tiden og én 
person sa at han ikke brukt rent utstyr en 
eneste gang (!) 
Ingen hadde brukt en sprøyte etter at en 
annen hadde brukt den samme, men 42 % 
oppga å ha brukt annet injeksjonsutstyr, som 
f eks skjeer, kokekar, filter og vann, etter at 
noen andre hadde brukt det. 
Når det gjaldt reinfeksjon av HCV, ble 5 
deltakere smittet på nytt frem til uke 12, enda 
én til til uke 24, og 2 til etter et halvt år – til 
sammen 8 reinfeksjoner, som betyr 4 av 100. 
3 av de som ble smittet på nytt ble 
umiddelbart friske fra den nye smitten, som 
senker tallet reinfeksjoner fra 4 til 2,5 av 100.  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Det var viktig med mange møter og 
prøver for å kunne avdekke ny smitte. 
Hadde man ikke gjort det, kunne man 
risikert at folk hadde blitt smittet på nytt 
og blitt friske igjen, uten at man oppdaget 
det. 

Vaksine? 
De som ble fri fra viruset etter å ha blitt 
smittet på nytt, ble det veldig raskt, ifølge 
Grebely. Det at såpass mange 
ble så raskt friske etter å ha 
blitt smittet på nytt, kan gi 
ledetråder til utviklingen av 
en eventuell vaksine. 
Resultatene i studien gir 
grunn til videre å kjempe for 
å utvide behandlingen av 
HCV for folk som injiserer 
rusmidler, sier Grebely. Det er 
v i k t i g å o p p s k a l e r e 
behandlingsinnsatsen for å 
redusere forekomsten av HCV blant denne 
gruppen. Gjør man det, kan det føre til at 
færre blir smittet på nytt. 

På et annet seminar var det en som sa at de 
kviet seg for å ha fokus på og forske på 
HCV-behandling av folk som injiserer 
rusmidler – i frykt for at det skal bli brukt 
mot dem og ekskludere disse menneskene 
fra å bli behandlet; at det skal bli brukt som 
en unnskyldning for ikke å behandle folk 
som injiserer rusmidler …  :-(  

At noen blir smittet på nytt forteller oss 
ikke annet enn at vi har mye å gå på når 

det gjelder skadereduksjon, fortalte Grebely; 
at man mangler gode nok apparater som kan 
tilby rent utstyr og rene forhold å injisere 
under, som f eks brukerrom/sprøyterom - og 
videre at det å behandle flere vil redusere 
faren for at man blir smittet på nytt. 

Det er med andre ord ikke noe i veien for å 
behandle mennesker som fortsatt bruker 

illegale rusmidler for 
HCV. Faktisk så må vi det 
for å eliminere 
sykdommen for godt. 
For så lenge det går folk 
rundt med virus i blodet, 
så vil nye mennesker bli 
smittet. 

Dette er selvsagt noe vi i 
proLAR både brenner 

sterkt for og vil kjempe for 
utrettelig i tiden som kommer. 

“Å bli smittet på nytt handler ikke 
om å være sløv og uforsiktig … Det 

handler om informasjon og 
kunnskap, og å ha nødvendig 

helsehjelp tilgjengelig” 

Mary Ellen Harrod ved New South Wales 
Users and AIDS Association. 

Kilde, i tillegg til seminaret: http://www.infohep.org/page/3140568/?
utm_content=buffer6cf36&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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Omvisningstur til lavterskeltilbudene i Montreal
Her er noe av det vi så, i bilder. Øverst ser vi den lokale mobile sprøytebussen. Nede til venstre ser vi 
lavterskeltilbudet CACTUS, som blant annet deler ut sprøyter og crack-piper, og nede til høyre ser vi 
lokale brukere som er på jobb i regi av CACTUS, med bla a å rydde gatene for sprøyter. I midten ser vi 
den harde virkeligheten; en mann sm ligger og sover på gata utenfor en butikk …
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En av dagene under konferansen kunne de som ville melde seg til å bli med på en 
omvisningstur rundt forbi til lavterskeltilbudene i downtown Montreal. Ronny og jeg var 
med på lavterskelturen, mens Ole var med på en tur for tilbud for unge. 

Spesielt interessant for oss i proLAR var det da vi fikk omvisning på et lavterskel LAR-
tilbud … 

Der var det bare å møte opp for å få 
metadon eller buprenorfin. Man trengte 
ingen lang søketid – det var bare å møte 
opp. 
Da måtte man snakke med en lege som 
man i samarbeid med ble enig om 
legemiddel og dosering. Da man hadde 
gjort det, var det bare å begynne. Den første 
dosen fikk man samme dag. 
Ifølge guiden fikk 90 % av alle der 
metadon. Grunnen til det var at Suboxone – 
som var det andre alternativet, og ikke 
Subutex – egnet seg dår l ig som 
lavterskeltilbud. Det var fordi man kunne 
komme å gå som man ville. Man kunne 

komme en dag, men velge å ikke komme de 
to neste, f eks for heller å bruke heroin. Var 
man borte lenge om gangen, måtte man 
begynne på halv dose, med regelmessig 
økning. Men det var ingen pekefingre. Alt var 
helt greit. Brukerne sto i sentrum. Tilbudet var 
for dem og skulle tilpasses dem – og ikke 
omvendt 
Det ble ikke foretatt urinprøver, men det ble 
siden det var et lavterskeltilbud heller ikke 
innvilget ta med hjem–doser. Ønsket man det 
– og det var fullt mulig – så måtte man inn i et 
annet LAR-tilbud, mer likt det vi kjenner fra 
Norge. 
Det var ingen maksimumsdose på metadon.

Lavterskel LAR/OST-behandling downtown Montreal
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Rent teknisk kunne man få så mye man 
ville, men ifølge guiden pleide legene å 
begynne å 
bekymre seg 
idet man 
nærmet seg 
200 mg. Det var 
altså ingen som 
fikk særlig mer 
enn 200 mg, 
som strengt tatt 
burde være mer 
enn nok. 
Det var muligheter for benzo, men det var 
noe legene sterkt frarådet, som igjen førte 
til at veldig få fikk det. I så fall måtte man ha 
en avtale med en egen lege, f eks med 
bakgrunn i medisinske grunner. 
De som drev  stedet ventet bare på 
klarsignal til i tillegg å begynne å tilby 
brukerne injiserbar heroin. De var helt klare 
på at det var noe som trengtes.

Dessverre sto det fortsatt lovverk i veien for å 
få det til på nåværende tidspunkt. For oss i 

proLAR virket dette 
veldig greit og er 
noe vi kanskje 
kunne trengt 
mange steder i 
Norge. Mange syns 
LAR er altfor rigide 
og ønsker heller 
muligheten til å bli 
friskmeldt de 
dagene de ikke 

klarer å ordne seg med det rusmiddelet de 
foretrekker. I Canada kunne man komme når 
man ville. Man kunne være ærlig rundt det at 
man egentlig brukte f eks heroin, men at det 
akkurat den dagen hadde seg slik at man ikke 
klarte å ordne seg noe, og at man derfor 
trengte medisin den dagen for å bli frisk, 
I Norge er det nesten umulig. Der må man 
komme å ta medisin hver dag. 
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Behandling under tilsyn med injiserbare opioider  

I Vancouver i Canada har de stablet på beina et fantastisk tilbud. Som eneste sted i Nord-
Amerika tilbyr de sine pasienter diacetylmorfin, i Norge bedre kjent som heroin, eller 
hydromorfon. Ikke bare kan pasientene velge mellom heroin og hydromorfon – de kan 
også injisere det, flere ganger hver dag, under tilsyn fra kvalifisert personell. 

Dessverre er det det eneste stedet i Canada 
som tilbyr en slik behandling, men med 
den nye regjeringen og den prekære nøden 
som ligger i at flere tusen mennesker årlig 
dør av overdoser, er man ikke i overkant 
optimistisk om man 
tror det etter hvert vil 
komme flere slike 
klinikker. 
På stedet har de 
tilgjengelig 
sykepleiere, leger, 
apotek og farmasøyter, 
sosialarbeidere og 
avhengighetsterapeuter. I tillegg driver de 
botrening og ”livstrening” (trening i å leve 
normalt, i mangel på et bedre ord), hjelp til 

å skaffe bolig og juridisk hjelp. 
Målsetningene deres er å skape gode 

muligheter for helse og læring, samtidig 
som man er klar over de hindre som kan 

komme i veien, f eks i form av fordommer 
og uvitenhet. Tilby 
respektfull, ikke-
dømmende og 

allsidig behandling, 
arbeide for å 

promotere helse, 
både fysisk og 

psykisk hos våre 
klienter og i 

samfunnet vi opererer i, og jobbe videre for 
at dette tilbudet vil fortsette i fremtiden, 

står det på nettsiden deres. 

«Rising to challenge of 
the epidemic of 
addiction by creating 
opportunities for care, 
advocacy and learning» 
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Vitnesbyrd fra pasient: 
Dette behandlingsopplegget endret livet mitt – det reddet 
livet mitt. Hele livet mitt var et fullstendig kaos og jeg 
var hjemløs – hadde intet sted å bo – og var grisehektet 

på heroin. Jeg 
kan ikke 
tallfeste hvor 
mange 
ganger jeg 
har prøvd å 

få et bedre liv ved hjelp av metadon,  og på utallige 
andre måter – men hver gang gikk jeg på trynet! 

Inntil denne studien, studiet om behandling med heroin, 
kom min vei, og jeg fikk plass i dette 
behandlingsopplegget ... Jeg gjorde absolutt ALT for å 
kunne skaffe meg heroin hver dag, men siden jeg 
begynte i dette behandlingsopplegget, har jeg ikke hatt 
problemer med politiet en eneste gang, og det er slutt 
på å havne inn og ut av fengsel – den svingdøren er nå 
lukket. 

Takket være denne behandlingen har jeg fått meg en 
jobb og jeg har fått livet mitt tilbake. 
Hadde det ikke vært for denne 
behandlingen kan jeg garantere at jeg 
før eller siden ikke ville vært annet 
enn statistikk – som betyr at jeg ville 
vært død av denne massive 
overdoseepidemien vi nå er vitne til. 

Takk. Takk for denne behandlingen. 
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Fremvisning av proLARs poster 
En av hovedgrunnene til at vi reiste til konferansen, og som var derfor vi fikk økonomisk støtte til å 

gjennomføre turen, var at vi hadde blitt antatt til å vise frem den flotte brukerundersøkelsen vi har lagd. 
Undersøkelsen har blitt godt mottatt over alt hvor vi har vist den, og vi ble særlig fornøyde da vi fikk 

beskjed om at den var ønsket fremvist på konferansen Harm Reduction 2017.   

Ronny, Ole og Trond-Arne sto ved 
posteren på rundgang, og rett som det 
var kom det noen innom og ville vite 
mer. Da Ole og Trond-Arne sto der kom 
det innom blant annet en lokal dame fra 
Stella (sexarbeiderorganisasjon fra 
Canada). Hun hadde mange spørsmål 
om substitusjonsbehandling i Norge, 
som vi prøvde å besvare etter beste 
evne. Hvilke medisiner bruker man, får 
man ta med hjem-doser, hvor strengt er 
regimet, var noen av spørsmålene vi 
måtte svare på. 
Undersøkelsen i seg selv handlet mest 
om hvordan brukerne selv opplever LAR. 
F eks kom det frem at faktisk ganske 
mange var relativt fornøyde med LAR-
behandlingen de mottok, men at 
mange var veldig plaget av leie 
bivirkninger. Så plaget at mange faktisk 
ville vurdere å skrive seg ut av 
behandlingen for å bli kvitt plagene. 

Substitusjonsbehandlingen varierer ganske sterkt mellom de ulike landene, og noen land – dessverre – har 
ikke substitusjonsbehandling i det hele tatt. Grunnen til at vi ble antatt og til at undersøkelsen vekket såpass 
stor begeistring, var nok det faktum at det er en peer to peer-undersøkelse – og at så mange besvarte den, 
hele 1032. Det er ganske bra, spesielt dersom man tar i betraktning at det i hele LAR er ca 8000. Det betyr at 
omtrent en av syv svarte på den. Med andre ord: Godkjent ++ 
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I internasjonal sammenheng er dette ganske uvanlig. Som regel er det andre enn brukerne selv som utfører 
slike undersøkelser, og enda mer uvanlig er det at så mange har tatt seg tid til å besvare spørsmålene. 
proLAR gjorde en god figur og er svært fornøyde med hvordan det hele gikk.  

Vil du bli medlem? 

Vil du bli medlem i proLAR? 
Både pasienter i LAR og 
støttemedlemmer ønskes 
hjertelig velkommen. 
 
Medlemskap er gratis for våre 
hovedmedlemmer. 
 
Støttemedlemmer kan gi 
frivillig støtte:  
Kontonr: 6315.05.07512 
 
www.proLAR.no 

ProLAR 

Postboks 1099, 4683 Søgne  
post@prolar.no 

Telefon: 41307039 /94888929 /
41170962    
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Helseministeren taler 
En av de første som talte fra scenen – 
og kanskje den det var knyttet størst 
forventinger til – var Canadas 
helseminister: Hva hadde hun å si? 
Hadde hun noe nytt å komme med? 

Tidlig i talen innrømte hun at Canada 
nå driver med ”catch-up.” Fordi de ikke 
tok problemet på alvor da det først 
oppsto, løper man nå bakover for å 
slukke branner som burde ha blitt 
slukket lenge før de engang begynte å 
brenne. Derfor fortsetter brannen – 
overdoseepidemien – i full styrke. For 
oss i salen ble det en veldig sterk og 
rørende opplevelse – spesielt da de 
lokale aktivistene etter hvert gjorde 
entre.


Som de fleste vet, står det svært dårlig til i 
Canada. Det dør flere tusen mennesker i 
året av overdoser, og i visse byer dør det så 
mange som fire mennesker i døgnet.  
Ta et skritt bakover og tenk litt på det, dere: 
Fire mennesker i døgnet. Fire, en hel 
familie, dør hver dag ev en overdose. Det 
betyr over 1200 mennesker i året – og det 
bare i én eneste by. 

Som en av de lokale aktivistene sa: «Hadde 
mennesker dødd i et slikt tempo av andre 
ting enn rus, så hadde man satt ned utvalg, 
tildelt midler og satt i verk tiltak etter tiltak 
for å snu trenden.» Siden det gjelder rus, 

lar disse tiltakene dessverre vente på seg – og 
mennesker fortsetter å dø i et rasende tempo – 
og, ikke minst, i et voldsomt omfang. 

Helseminister Jane Philpott taler for full sal
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Blanke ark? 
Heldigvis har Canada nylig fått 
en ny, progressiv og liberal 
regjering, med Justin Trudeau i 
spissen – mannen som har lovet 
landet sitt en statlig regulering 
av kjøp, salg og bruk av 
cannabis. Det skaper grunn for 
optimisme – skulle man i hvert 
fall tro … 

Dårlig samarbeidsklima 

En av de andre talerne under 
åpningen fortalte om hvordan 
den forrige regjeringen hadde 
vært svært vanskelig å 
samarbeide med, og om 
hvordan de hadde satt i verk 
tiltak ene og alene ment å slå 
beina under frivillige 
organisasjoner som blant annet 
jobbet for å bedre forholdene 
mennesker som bruker og 
injiserer illegale rusmidler lever 
under. Det samme sa 
helseministeren under sin egen 
tale. 
Som eksempel ble skatteregler 
endret for å ramme spesielle 
organisasjoner. Man «diktet» opp 
lover og regler som hadde som 
mål  å ramme organisasjoner 
man ikke var enige med. Det 
skapte i sin tur et svært dårlig 
samarbeidsklima, som igjen 
rammet brukerne som levde 

under grusomme forhold. 
Organisasjoner som drev med 
skadereduksjon, blant annet i 
form av sprøyteutdeling og 
lignende, ble fratatt 
mulighetene for å gjøre så.  

Håp 
Derfor – på grunn av den nye 
regjeringen – er mange 
kanadiere i disse dager fylt av 
gryende optimisme og en sterk 
tro på at ting er i ferd med å 
endre seg – til det bedre. 
Omleggingen av 
cannabispolitikken er et godt 
eksempel på det – som de sier 
de gjør for å beskytte sine barn 
og unge gjennom å ta 
styringen ut av hendene til 
skruppelløse kriminelle. Videre 
tyder mye på at den nye 
regjeringen legger en helt 
annen forklaringsmodell til 

grunn for sine tiltak på feltet: 
Man skal gå fra ekskludering og 
marginalisering, til 
skadereduksjon og inkludering. 
Det er for eksempel lett å 
forestille seg hvor begeistrede 
vi nordmenn hadde blitt hadde 
plutselig Bent Høie tatt til orde 
for en totalomlegging av 
dagens norske cannabispolitikk. 
På samme måte som 
kanadierne, hadde sikkert også 
vi blitt rimelig optimistiske. 

Takket 
Helseministeren takket i talen 
for at aktivister av alle slag 
hadde møtt opp for å dele sine 
erfaringer, og for at de i så stor 
grad inkluderte «sex 
workers» (prostituerte/
sexarbeidere) og mennesker 
som bruker og injiserer 
rusmidler  -  marginaliserte og 
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og stigmatiserte mennesker 
som til vanlig holdes utenfor. Til 
denne konferansen var de 
inviterte – og det var sågar disse 
menneskene hele konferansen 
handlet om: Hvordan hjelpe og 
inkludere disse menneskene på 
en best mulig måte. 
- Man kan bli rørt av 

lang mindre … 

Utdannet lege 
I talen sin nevnte 
helseministeren det faktum at 
hun selv er utdannet lege, og at 
hun som lege hadde mange 
pasienter som på ulike måter 
slet med rus. Så sa hun at hun 
heller enn «brukere», eller enda 
verre, «misbrukere», så på 

mennesker som bruker illegale 
rusmidler som «pasienter.» 
Mellom linjene i talen kunne 
man ganske tydelig lese at også 
helseministeren erkjente at det 
ikke nødvendigvis var 
rusmidlene i seg selv som var 
det farligste; at det var de 
vanskelige forholdene de levde 
under som var det største 
problemet – manglende støtte 
fra familiene, diverse 
sykdommer, politiet osv. Hva 
kunne hun ha gjort for bedre å 
hjelpe disse «pasientene?»  
På det spørsmålet hadde hun 
egentlig ikke et godt svar – og 
det ble antydninger til opprør i 
salen da hun under en 
oppramsing av tiltak for å 

bekjempe overdosepidemien 
kom til å si Law enforcement 
(politi). Det falt ikke i god jord 
hos de oppmøtte, kan man trygt 
si. 

Kjenner det på kroppen 
Husk at mange i salen til daglig 
opplever på egen kropp 
hvordan politiet vanskeliggjør 
livene deres i sitt forsøk på å 
«hjelpe» dem med et problem 
de ikke har noen forutsetninger 
for hjelpe dem med, og hvis 
«hjelp» de tilbyr, snarere enn å 
hjelpe, heller bidrar til å gjøre 
livene deres verre og 
vanskeligere.  
Det som trengs, sa de lokale 
aktivistene, er målrettede tiltak: 
skadereduksjon, 

Oversikt over antall overdosedødsfall i et distrikt i Canada, British Columbia, alene.
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sprøyteutdeling, brukerrom, 
heroinbehandling osv, og 
helsehjelp. Politiet har utspilt 
sin rolle på dette feltet. De har 
ingenting der å gjøre – noe 
også salen med sin massive 
applaus ga klart uttrykk for. 

Politiet jager og 
fengsler syke, fattige 
og marginaliserte 
mennesker. Innsatsen 
deres gjør bruken av 
rusmidler farligere og 
mer utrygg. At man i 
Canada knapt får tak i heroin og 
kokain som ikke er tilsatt det 
dødelige stoffet fentanyl, må 
nok dessverre ses i 
sammenheng med politiets 
innsats på området: Lovverket 
«belønner» effektivitet – 
fentanyl er mindre i mengde, 
kraftigere og billigere. Det gjør 
at de som selger rusmidler, mer 
eller mindre oppmuntres til å 
tilsette fentanyl i stoffet de 
selger, som igjen fører til de 
mange, mange 

overdosedødsfallene. Til 
sammenligning er det ingen 
som dør i 
heroinbehandlingsprogramm-
ene – der får de rent stoff under 
trygge og rene forhold (=ingen 
overdoser).  

”Hadde pasientene hun forlot 
da hun ble helseminister”, lurte 
hun,  ”vært uheldige og kjøpt 
fra et parti dårlig heroin ispedd 
fentanyl, hadde de dødd av 
overdose – og fikk de den 
medmenneskelige helsepleien 
de fortjente?” Dette var ting 
hun fra tid til annen tenkte på i 
sin nye stilling som landets 
helseminister, meddelte hun i 
talen. 
Som aktivistene sa: Det er ikke 
skadene som følge av 

rusmidlene man 
prøver å bekjempe 
ved hjelp av 
skadereduksjon. 
Det er skadene 
som følge av 
forbudet – 

prohibition  - man prøver å 
bekjempe. Det er det som er 
farlig, og ikke nødvendigvis 
stoffene i seg selv.  

Skadereduksjon 
Helseministerne var stolt av å 
kunne meddele at regjeringen 
hun satt i anerkjente 
skadereduksjon som et av de 
viktigste midlene – selve 
grunnpilaren — de hadde til 
rådighet for å bekjempe 
epidemien de nå var vitne til; at 
skadereduksjon måtte ligge i 
bunn for alt de foretok seg – det 
viktigste var å holde mennesker 
i live og forhindre dem i å pådra 
seg uopprettelig skade. 

Videre sa hun at «Avhengighet 
IKKE er et lovbrudd og at 
avhengighet bør ses på som det 
det ofte er, nemlig en sykdom 
eller et helseproblem.» Før hun 
så ramset opp mange av de 

”(...) today what is killing people is not the 
drugs, it is poverty, criminalization, and 

lack of bodily autonomy and security 
enabled under a context of drug 

prohibition.” 

Helseminister Jane Philpott

http://torontoist.com/2017/02/protesting-criminalization-hiv/
http://torontoist.com/2017/02/protesting-criminalization-hiv/
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problemene mennesker som 
kjemper mot avhengighet ofte 
sliter med: 
• Stigma og diskriminering 
• Fattigdom og manglende 

sosial hjelp 
• Isolasjon og avvisning 
• Misbruk  
• Psykisk lidelse 

Big pharma 
Deretter trakk hun en linje bak i 
tid til, til legenes voldsomme 
overforskrivning av opioder, og 
big pharmas uetiske 
fremgangsmåter – som til slutt 
førte til inntoget av fentanyl, 
som i sin tur er en av 
hovedgrunnene til dagens 
overdoseepidemi: I British 

Columbia alene var det i fjor 
500 overdosedødsfall, i Alberta 
hele 900.  
Satt i et norsk perspektiv betyr 
det at det i en eneste by eller 
provins i Canada, dør langt flere 
av overdoser enn i hele Norge, 
samlet. 

Blir bare verre 
«Men …» fortsatte hun, «det 
blir bare verre», og viste til at 
man de tre første månedene i år 
kunne se en økning i 
overdosedødsfall på hele 50 %, 
sammenlignet med samme 
periode i fjor. Fortsetter denne 
trenden, ligger British 
Columbia an til å bli rammet av 
hele 1400 overdosedødsfall 

dette året (1400 !!!) De 
samlede tallene for 2016 er 
ikke ennå tilgjengelige, men 
man visste allerede nå helt 
sikkert at det i fjor døde MINST 
2300 mennesker av overdoser. 

Absurd 
For oss i proLAR er dette helt 
absurd. Mens vi sliter i Norge 
med 2–300 dødsfall i året – som 
likevel er 2–300 for mange – 
opererer man i Canada altså 
med mange ganger de tallene. 
2300 er utrolig mange – og at 
Canada med åpne øyne har latt 
dette skje, er for oss uforklarlig 
– og utilgivelig. Noen har sovet i 
timen. Og det var delvis det 
budskapet ministeren prøvde å 

Grafitti fra en vegg i downtown Montreal
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formidle: Det var ikke hennes 
regjerings feil det som hadde 
skjedd. Dessverre kom de til 
dekket bord, dekket av den 
forrige regjeringen. 
Mye kan tyde på at 
det er sant, i hvert 
fall delvis. Men bare 
fremtiden vil vise 
hvorvidt den nye 
regjeringen mener 
alvor av å komme 
problemet til bunns. 
Vi i Norge kan ikke annet enn å 
krysse fingrene og håpe. 
2300 høres mer ut som 
dødstallene i en grusom krig, 
og ikke antallet uskyldige 
mennesker, som ikke har gjort 
noe galt, men som likevel 
drepes av overdoser. Og det i 
ETT eneste land! 

Drepte i en krig 
Det høres ut som antallet 
drepte i en krig, sier vi. Vel, det 
er vel nettopp det det er. Man 
kan si at det er: «Krigen mot 
narkotika» – krigen mot 
mennesker - i Canada som hvert 
år tar 2300 liv. 2300 mennesker 
dør, helt meningsløst, uten at 
noen løfter en finger ... 2300 
mennesker som noen var glade 
i, som var noens søster eller 
bror, sønn eller datter, far eller 
mor ... Men akkurat det var det 

ikke helseministeren som fikk 
best frem. Det var det de lokale 
aktivistene som gjorde. 

Trenger tall 
Videre sa ministeren at de i stor 
grad manglet eksakte tall – «Vi 
vet ikke nøyaktig hvor mange 
som døde i fjor.» 
«Overdoseepidemien er en av 
nasjonenes største 
helseutfordringer noensinne – 
men vi kan ikke tallfeste den og 
danne oss full oversikt», fulgte 
hun opp. 
«Tall fører til endring, og 
mangelen av data og tall tillater 
myndighetene å se en annen 
vei», sa hun før hun kunne 
meddele at de nå hadde bestilt 
en epidemiologisk studie av 
epidemiens omfang.  «Data er 
en forutsetning for handling ... 

Som Thomas Edison sa: En ides 
verdi ligger  i bruke den», sa 
hun før hun idet hun ramset 
opp fire grunnleggende ting 

som måtte 
være på 
plass, utløste 
unison 
forbannelse 
og sinne i 
hele salen 
- 

«Forebygging, 
behandling, 
skadereduksjon 
og ... politi …» 

Det var selvsagt det siste – politi 
—  som var grunn til sinnet i 
salen. 

 Provoserende 
Aktivistene ble selvsagt litt 
provoserte av denne uttalelsen. 
De vet og har visst i mange år at 
noe er galt. De har i flere år sett  
vennene sine dø som fluer 
rundt dem, nesten hver dag. Og 
at ministeren sier at hun 
trenger «tall og data» for i det 
hele tatt å kunne begynne å 
tenke ut en løsning på 
problemet, er det lett å forstå at 
kunne oppfattes provoserende. 

«(..) we need “more data” on the overdose 

deaths in order to respond.»
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Deretter brukte hun mye tid på 
å skryte av innsatsen de alt 
hadde lagt ned. Fire nye 
brukerrom i Montreal alene; 
fast-track (rask og sømløs) 
godkjenning av nye legemidler, 
blant annet for å kunne ta i bruk 
diamorfinbehandling, i Norge 
bedre kjent som heroinassistert 
behandling; og «Good 
samaritan act», som forhindrer 
politi i å rykke ut til overdoser – 
for å nevne noen av dem.  

Men enden på visa er at det i 
Canada dør et helt absurd antall 
mennesker av overdoser. Det 
kommer de seg ikke unna, noe 
de lokale aktivistene lovte at de 
skulle se til at heller ikke 
skjedde. 

Og helseministeren fortsatte 
blant annet om det stigmaet og 
de fordommene og den 
diskrimineringen brukere av 
illegale rusmidler opplever.: 

- Alle har lik rett til skadereduserende hjelp, sa hun, før hun 
avsluttet med noen fine ord om hvordan man kan finne 
løsningen på problemene de står overfor: 

«It means that appropriate treatment must include 
emotional care, counseling and social supports.  It means 
that there is a great deal of work to be done in the area of 

prevention.  To build a society where fewer people face 
abandonment and isolation, where emotional trauma is 

recognized and treated as a risk factor for further 
suffering.  The final principle is that drug policy must be 

evidence-based.  Quite simply, we need to take a look 
at what works and what doesn't work and then we 

need to do what works.» 

«We do not accept discrimination on the 
basis of skin colour, sex or gender. We 

reject shaming people for obesity. Yet in 
some sectors it is still acceptable to 
blame addiction on poor decision-

making.» 

– ”Vi må erkjenne at alle mennesker er 

mennesker, også de som bruker illegale 

rusmidler.”
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Protester … 

Litt ute i talen skjedde det som gjorde mest inntrykk, trolig både på oss i proLAR og på resten av 
salen: Før helseministeren engang hadde kommet seg opp på scenen, hadde folk sneket seg 
rundt forbi i salen, blant annet forbi oss i proLAR, som satt ganske langt fremme på venstre side, 
like foran der helseministeren senere skulle tale fra. Vi visste det ikke da, men fant fort ut at de 
hadde med seg bannere med tekst på: #TheyTalkWeDie og Overdoses are preventable («mens 
de taler, dør vi» og «overdoser kan forebygges») var noe av de vi kunne lese på bannerne. 

Det var først da helseministeren gikk opp på 
scenen, at aktivistene fra blant andre Canadian 
Association of People who Use Drugs (CAPUD) 
vendte ryggen til henne og viste frem sine 
bannere – alt til stor jubel og massiv applaus 
fra samtlige i  salen. Da ministeren smilende, 
trolig etter det hun mente var å ha gjort en god 
figur, forlot scenen, utbrøt en av aktivistene, 
også til voldsom begeistring og applaus: 

«Thousands are dead, say their names, 

this in a national emergency (…) Stop 

smiling, thousands are dead and 

you’re smiling… thousands of our 

friends are dead.»

Sterkt budskap fra dem som hver dag lever under dagens forhold - Mens dere snakker, dør vi …
Spesielt sterkt var det å se det lille barnet som var med på å holde banneret
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Vår kommentar …

Rørende å se engasjementet til de lokale brukerne og aktivistene. 

Vel, hva kan vi konkludere med ut fra ordene helseministeren kom med? 
Jo, de erkjenner at de har et massivt problem og at de trenger å snu nye steiner for å finne 
løsningene på dem. Videre erkjente ministeren at skadereduksjon må ligge i bunn for alle nye tiltak; 
at det viktigste er at de holdes i live, at de ikke dør — da er det for sent — og at de ikke pådrar seg 
uopprettelig skade. 

Hun erkjente at man trenger brukerrom og heroinbehandling, og at sprøyteutdeling og utdeling av 
nalokson må være tilgjengelig for absolutt alle. Det er vel og bra ... Og at man må ta med på råd de det 
angår – brukerne selv – hvis man skal finne løsninger, og at man trenger data – informasjon i form av tall. 
Det hadde de nå vedtatt å skaffe til veie. At hun til slutt deklarerte seg som en «alliert» av 
skadereduksjonistene, må jo også ses på som en positiv ting. 

Det hun ikke sa noe om, og som derfor kanskje var det mest påfallende, var at hun ikke med ett ord eller 
i en setning, nevnte politikken som ligger til grunn som del av problemet: At det er forbudet som 
skaper elendigheten – ikke rusmidlene i seg selv. Vi ble optimistiske da vi mellom linjene kunne forstå 
at hun i det minste hadde tenkt den tanken, men desto mer skuffet da hun ikke fulgte det opp med å si 
det rett ut: Forbudet – prohibition – dreper! 
Vi som vet en del om disse tingene og som selv har kjent på kroppen hvordan en feilslått politikk kan 
drepe og skade ... Vi vet hva løsningen på problemet er. Vi får håpe at hun vil lytte.  
Det sa hun jo at hun ville gjøre. 
Og tross alt kan jo ikke opphevingen av forbudet mot cannabis bety annet enn at de virkelig har tenkt 
tanken. En ting er dessverre i hvert fall helt sikkert: Uten å adressere politikken som ligger til grunn for 
all elendigheten; uten å innrømme at den er en del av problemet og erkjenne at det er den som må 
endres, vil man aldri kunne finne en løsning man kan leve med, og så lenge man ikke gjør det, vil folks 
brødre og søstre, mødre og fedre, sønner og døtre, fortsette å dø.  
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Forbudet diskriminerer, marginaliserer, sykeliggjør, ekskluderer – og dreper – fattige og syke mennesker. 
Der de trenger hjelp og støtte, møtes de heller med straff, utestengelse og trusler. Tiår etter tiår med en 
feilslått linje ment å skremme og straffe mennesker som bruker illegale rusmidler, har slått fullstendig 
feil. Mennesker dør og mennesker blir syke og fattige, og mennesker blir marginaliserte. 

For oss i proLAR, akkurat som i Norge, var det derfor trist å måtte erkjenne at helseministeren var villige til 
å snu de fleste steiner – bortsett fra én, og kanskje den steinen som er den viktigste – å endre hele måten 
man ser problemet på. Det man trenger er et paradigmeskifte. Det sa også helseministeren: 

 ”Paradigm shift in drug policy takes time, but it will take 
a lot longer if we don't talk about it together, openly and 
discuss opportunities to improve our approach if it could 

save lives and have multiple social benefits.”

   – men tydeligvis betyr et paradigmeskifte noe annet for henne enn det gjør for oss. 

Desto gledeligere var det for oss i proLAR å se de lokale aktivistene. Om noen, er det de som gir håp for 
fremtiden. Det er de som kjenner løsningen – og det er de som blir rammet av problemene som følge av 
dagens modell. Som Nadelmann så fint sa det: Hvis ikke vi, hvem skal  da gjøre det? Vi i proLAR støtter 
de lokale aktivistene i deres utrettelige kamp for rettferdighet og retten til selvstendige og autonome liv – 
uten fare for innblanding fra politi og andre. 

Heldigvis er det ting som tyder på at Canada beveger seg i riktig retning. Vi fra Norge ble regelrett 
misunnelige da vi ble vitne til iveren og lysten til handling vi så i Canada. Tross alt skjer det mye bra i 
Canada. Som nevnt åpnes det i disse dager hele fire brukerrom, bare i Montreal. I Vancouver har de 
heroinbehandling, som i nær fremtid trolig skal utvides også til andre byer, og så har man 
cannabispolitikken – som før året er omme skal statlig regulere alt kjøp, salg og bruk. Til 
sammenligning ... Hvor er vi i Norge i dag? Jo, vi har to sprøyterom, der du bare kan injisere heroin. I 
Canada kunne du injisere akkurat hva du ville, samt røyke crack kokain. Cannabis er fortsatt styrt av 
skruppelløse, kriminelle aktører og vi har ingen heroinbehandling. Vi gjentar: Tross alt skjer det mye bra i 
Canada. 

”Today what is killing people is 
not the drugs, it is 

poverty, criminalization, and lack 
of bodily autonomy and security 
enabled under a context of drug 

prohibition.”
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Prisutdeling - skadereduksjonspris 

Det ble også delt ut priser – 
skadereduksjonpriser -  under konferansen, 

tre stykk. Men det var spesielt én som gjorde 
inntrykk på oss i proLAR - og trolig også på 

alle andre i salen.


Prisen det er tale om var The Carol and Travis 
J e n k i n s A w a r d , e t t e r d e n s æ r e g n e 
jazzmusikeren Travis Jenkins som overkom et 
heroinmisbruk, og hans kone, som etter hans 
død fortsatte arbeidet med å hjelpe rusbrukere. 
Denne prisen har vært delt ut hvert år til en 
tidligere rusbruker som på en eller annen måte 
har gjort en særlig god innsats for å redusere 
farene knyttet til bruk av illegale rusmidler i sitt 
lokalsamfunn. Og det er nettopp det vinneren 
har gjort i sin hjemby Minnesota i USA. 
I år var det Lee Hertel fra Minnesota som vant. 
Lee er en tidligere bruker som lever blant 
brukerne i Minnesota, hvor han deler ut rent 
utstyr, nalokson og generelt hjelper dem med 
det de måtte trenge hjelp til. Som det 
humoristisk ble sagt fra scenen, har Lee trolig 
utdelt nok nalokson til å drepe en hel dyrepark. 
Det ble også sagt at Lee har hatt en merkbar 
effekt på antallet overdosedødsfall i Minnesota. 
Både på sene kvelder og i helgene – på sin egen 
fritid — tråler Lee Minnesotas gater på jakt etter 
mennesker han kan hjelpe. Som det står på 
hans private side på Harmreduction.org, trenger 
man ikke å levere inn brukt utstyr for å få tilgang 
til nytt, slik det ofte er mange andre steder. Han 
deler ut til alle, og han deler ut så mange det er 
behov for. Og så står det: 

No fees. No judgement. No 

guilt. No scolding. 
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Og kanskje enda mer rørende: 
 Hours: Weekends and late 
nights. 
Han står alltid beredt til og tar 
aldri fri fra å hjelpe andre - ikke 
engang i helgene! 

Husk at man i USA, selv om det 
også her er vanskelig å være 
rusbruker, nok er mye 
vanskeligere enn det er i 
Norge. Der er man i mye større grad overlatt til 
seg selv, noe også overdosetallene viser. Det 
betyr at en ildsjel som Lee kan utgjøre en stor 
forskjell – hvilket han også gjør. 
På konferansen var Lee som regel å finne på 
wellness-rommet, der han sammen med en 
lege og andre frivillige delte ut rent utstyr og 
bød på informasjon om rus og inntaksmåter. 
I sin tale etter å ha mottatt prisen, sa han bla a 
følgende, noe som i hvert fall rørte oss i proLAR: 

«Ta vare på hverandre. Heroinet i USA og Canada er kanskje sterkere enn 
det dere får tak i i hjemlandene deres. Ikke bruk alene – og ha alltid med 
dere nalokson. Skal du på toalettet – greit nok – men faen ikke lås døra. Vi 
har bare hverandre – og lov meg at det under denne konferansen IKKE dør 

ett eneste menneske av en overdose.» 

Det skulle senere vise seg at Lees oppmoding ble fulgt: Det døde ikke ett menneske av overdose – og det var i 
stor grad Lee og et kjærlig, inkluderende støtteapparats fortjeneste. 
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#TheyTalkWeDie 

Senere under åpningen av konferansen, kom 
det to representanter fra brukerne i Canada; 
en som snakket engelsk og en som snakket 
fransk. De gjorde et sterkt inntrykk. Både på 
oss i proLAR og på resten av de som satt i 
salen. Her fikk vi høre fra de som har skoen på 
hvordan forholdene er i Canada – og ikke mye 
tydet på at de var særlig gode ... 

Talen fra de kanadiske brukerne fulgte i samme 
sporet som det vi alt hadde hørt under 
helseministerens tale, der de lokale aktivistene 
stilte med bannere i stille protest. 
Det er jo en kjent sak at Canada i disse tider 
sliter med problemene som har fulgt i 
kjølvannet av den massive opioidepidemien, 
som trolig begynte med at legene overforskrev 
opioider i et voldsomt omfang , ispedd økende 

økonomiske ulikheter og høy arbeidsledighet, som igjen førte til at mange falt utenfor. Og den ser ikke 
ut til å ta slutt med det første, og bare fortsetter og fortsetter og tar stadig flere og flere liv - uten at man 
føler at myndighetene gjør alt i sin makt  for å forhindre den triste utviklingen. 
I 2003 var Canada i likhet med flere andre land livredde for SARS. Folk var redde at det skulle 
ramme dem personlig - «at jeg skulle bli syk» - og myndighetene tok derfor i bruk alle midler for å 
sikre sine innbyggere. F eks ble en halv milliard canadiske dollar tatt rett fra skattebetalernes 
lomme, til bruk på målrettede tiltak. 

Det døde 43 mennesker i Canada av SARS. I dag dør det nesten like mange hver eneste dag av 
overdoser ... Men her ser man ikke den samme innsatsen. Som de sa: They Talk We Die … 

Til sammenligning døde det minst 2300 mennesker i Canada bare i fjor. Det er lett å se at de to 
tilfellene ses på ulikt. Mens folk flest følte at SARS kunne ramme dem personlig, er rusbruk noe man 
«velger selv» og som folk tror at ikke skal ramme dem. Derfor ser vi ikke den samme innsatsen her. Det 
er bare trist. 
Videre ønsket de seg flere og bedre brukerrom, mer strømlinjeformet heroinbehandling, oppheving av 
forbudet, mindre stigma osv.  
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Uansett måtte eventuelle 
tiltak være nøye 
gjennomtenkte og ikke 
settes i verk i et vakuum. 
Det har man sett før, 
påpekte de: Tar man grep 
for å redusere 
forskrivningen av opioider, 
vil brukerne gå over på 
heroin. Og prøver man å 
fjerne heroinet, vil 
brukerne dø av 
fentanyloverdoser.  

«Livene til mennesker som bruker illegal rusmidler er ofte veldig marginaliserte og 
aktivt kriminaliserte. Forbudet tvinger rusmidler - som fordi vi har et forbud er ulovlige 
- til å bli distribuert i uregulerte former som kan være utrygge og farlige. Rusmidler blir 
blandet med fentanyl for å omgå politiet, redusere farene for å bli tatt og for å forsterke 

rusopplevelsen – og for å redusere kostnadene, spesielt der produksjonen er tungt 
påvirket av politiets fremferd. Forbudet – prohibition - har forårsaket og er grunnen til 

overdoseepidemien. Hvis folk trygt kunne skaffet rene og uutblandede 
kvalitetsrusmidler, ville de heller gjort det enn på den farlige måten de må gjøre det i 
dag – med fare for å bli tatt og fengslet og risikere å dø av fentanyl og annet faenskap 
som er tilsatt rusmidlene. Hadde vi hatt det slik, ville ikke denne overdoseepidemien 

skjedd og folk ville ikke dødd. De ville vært i live …" 

For oss i salen var det en sterk opplevelse å 
se de som rammes av alt dette, organisere 
seg og ta til orde for endringer. Hvert 
utsagn ble etterfulgt av massiv applaus. 

De lokale aktivistene var f eks ikke 
imponerte over helseministerens tale  - too 
little, too late, var deres respons.
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Kort om INPUD-møtet


Lederen for Harm Reduction International, Rick Lines, talte også. Han kom med et kult poeng. Det er 
jo en kjent sak at mennesker som bruker illegale rusmidler ofte ses på som annenrangs mennesker 
med karaktersvakheter, null vilje og som ikke vet sitt eget beste. At de hele tiden må tas vare på, 
beskyttes fra seg selv. Alle som var på møtet vet at det ikke er sant, og han kunne ikke forestille seg et 
større fuck you til det enn nettopp det møtet vi var på. For ved å møtes og organisere oss på denne 
måten, viste vi fingeren til og motbeviste alle de som måtte tro at man fordi man brukte illegale 
rusmidler, på noen måte var mindre intelligente enn alle andre. Man kunne i så fall ikke tatt mer feil. 
Mennesker som bruker illegale rusmidler er like forskjellige som alle andre 

En av tingene det kjempes imot er måten vi bevisst eller ubevisst holdes utenfor mange møter og 
arrangementer på. Mennesker som bruker illegale rusmidler trenger selvsagt illegale rusmidler, 
også når de er i utlandet på diverse møter. Og mange steder opplever man at dette ikke tas nok 
hensyn til. For legger man ikke til rette for at man kan få substitusjonsbehandling eller trygg tilgang 
til illegale rusmidler, holdes man i realiteten utenfor. Da risikerer man å bli syk og holder seg heller 
hjemme. 
Denne konferansen hadde i så måte gjort en god jobb. Det ble delt ut nalokson motgift, det var i 
forkant mulig å tilrettelegge for OST (substitusjonsbehandling) og det virket å ha vært ordnet med 
muligheten for å skaffe også illegale rusmidler. 

Første konferansedag var vi på et møte i regi av INPUD. Cirka 40 
mennesker var samlet i en liten sal i 

konferansesenteret. 

Representanter fra flere ulike regioner fortalte 

om forholdene de opererer under: Latin-
Amerika, Europa, Ukraina, USA med flere.
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Punkter som ble tatt opp.

I løpet av de siste par årene har INPUD ved flere anledninger 

organisert motstand mot grove brudd som er begått mot uskyldige 
mennesker som bruker illegale rusmidler. I mai 2015 satte INPUD 

frem protester mot henrettelsene av mennesker som bruker 
illegale rusmidler på Filippinene, hvor de fremhevet at dødsstraff 

alltid vil være den ultimate avskrivningen av 
menneskerettighetene.


I mars 2015 publiserte INPUD reaksjoner på måten Russland 
nekter sine innbyggere tilgang til skadereduserende tiltak, bla a 

sprøyteutdeling og substitusjonsbehandling etc.

I tillegg har INPUD vært involvert i mange andre protester mot 

brudd på menneskerettighetene til mennesker som bruker illegale 
rusmidler: Den internasjonale menneskerettighetsdagen, A call to 
end violence against women who use drugs; Women who USE 

drugs and HIV: position statement; Harm reduction interventions 
for young people who use drugs og mange, mange flere 


Det varmet våre hjerter å se hvordan stigmatiserte og 
marginaliserte mennesker organiserte seg og tok til orde for 

endringer. 

Ronny, daglig leder i proLAR, er sågar varastyremedlem i INPUD. 
For å si det med INPUD: Nice people take drugs. Vi er vanlige 

mennesker, vi skader ingen andre ... men likevel jages og 
straffeforfølges vi, vi fengsles og stigmatiseres, 

marginaliseres og drepes og nektes tilgang til elementære 
menneskerettigheter.
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Tanker gjort etter to dager i Canada … 

Vi har nå vært i Canada i to dager, og det er allerede verdt å gjøre seg et par betraktninger. Vi har 
til nå så vidt fått vekslet noen få ord med 
brukerne og de ansatte ved lavterskeltilbudene, 
men føler  likevel at vi har nok til å danne oss et 
bitte lite bilde av hvordan forholdene er her 
nede. 

Vi bor på hotell i latinerkvarteret i Canada, et 
område som med alle sine restauranter og 
lignende, virker å være Canadas svar på 
Grunerløkka i Oslo. Her er det både turister og 
innfødte - og mange, mange brukere.  
Hvor enn vi snur oss ser vi brukere, ofte av et helt annet kaliber enn hva vi er vant med fra Norge. Det 
er mest gutter og menn, men vi føler oss sikre på at det er like mange kvinner. Og her finnes 
absolutt alle de ulike stoffene: kokain; både pulver og crack, heroin, piller, etc. Her om dagen, like 
etter at vi hadde våknet og tok oss en tur, så vi sågar folk som lå rundt forbi i soveposer midt ute på 
gata.  
 
Man kan med andre ord si at det i Canada råder helt andre forhold enn det vi er vant med å se fra 
Norge. Men også her finnes det lavterskeltilbud. Det vi besøkte hadde informasjon, mange brosjyrer, 
sprøyteutdeling, røykeutstyr, kokekar, crackpiper og mye, mye mer.  
Det vi besøkte var ikke offentlig, men får offentlige midler til å drive tilbudet. Det var en såkalt NGO 
(Non-governmental organization) som het CACTUS. Om ikke lenge skulle CACTUS også bli et 
brukerrom hvor folk kunne bruke og injisere rusmidler. 

Vi har ikke ennå kommet til bunns i hvordan det er å være aktiv bruker her: Får man penger, 
sosialhjelp, har de arbeidskontor osv? Dette er ting vi håper å finne ut av etter hvert. Tross alt har vi 
bare vært her i tre dager, og konferansen, som jo er målet med reisen, har ennå ikke begynt.  

Det vi likevel fant ut er at de har et ganske omfattende substitusjonsprogram. Som i Norge opererer 
man også her utelukkende med metadon og buprenorfin, men da bare i form av Suboxone. Her har 
de ikke egne utdelingssteder, som i Norge, og her er det legene som skriver ut medisinene, som 

Hotellet vi bodde på ved latinerkvarteret
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man så henter på det lokale apoteket. Åpningstidene er de 
samme som apotekets. Med andre ord er systemet ganske 
mye mer liberalt enn det man har i Norge. Det er både 
enklere å få substitusjonsmedisin, og det er lettere både å 
hente og få utlevert de medisinene man får foreskrevet. 

Men dette har også en bakside. Mens man i Norge hele 
tiden er under tett oppfølgning fra et massivt støtteapparat, 
er hele substitusjonsbehandlingen her i Canada overlatt til en 
enkelt lege, som bare har ansvar for selve forskrivningen av medisinen. 

I så måte kan man kanskje konkludere med at systemet her både er bedre og dårligere enn det vi er 
kjent med i Norge. Det er lettere å få her og det er mer liberale rutiner, men så mangler man den 
tette oppfølgningen man får i Norge. 

Det som det uansett ikke finnes tvil om, er at man i Canada står overfor en massiv rusepidemi. 
Gatene flommer over av stoff og brukere, og daglig dør det mennesker av overdoser. Derfor er en 
progressiv omstilling påkrevd. Man må snu alle steiner for å finne løsninger - noe det ser ut som 
Canada er villige til å gjøre. Et eksempel på det er at man om ganske kort tid, som et av de første 
landene i verden, statlig skal regulere bruk og salg av cannabis. Det finnes også brukerrom - 
sprøyterom, som vi kaller dem i Norge - og mange lavterskeltilbud. 

Vel, vel. Vi har nå altså vært her i to dager, dette er den tredje, og vi er sultne og på evig jakt etter 
mer informasjon og kunnskap om forholdene i Canada. 

Hilsen Ronny, Ole Jørgen og Trond-Arne 

Hard virkelighet i Canada
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Ethan Nadelmann taler 

Manges helt Ethan Nadelmann taler 

Alle som brenner for endringer i den feilslåtte 
krigen mot narkotika – eller rettere sagt – 
krigen mot mennesker, har et nært forhold til 
Ethan Nadelmann. 

Nadelmann er mannen som i mange år var 
leder for den store, innflytelsesrike 
organisasjonen Drug Policy Alliance, som er 
økonomisk støttet av milliardæren George 
Soros. 
Nadelmann fratrådte som kjent ganske nylig sin 
stilling som leder der, men er i kjent figur 
fortsatt en viktig og fremtredende stemme i alle 
fora som dreier seg om krigen mot narkotika. 
Vi i proLAR satt derfor spente med ørene på stilk 
da Nadelmann på konferansens siste dag reiste 
seg fra speakerbordet og gikk frem til 
talerstolen for å ha sin første offisielle tale etter 
at han sluttet i stillingen som leder for Drug 
Policy Alliance. Dette var noe av det han sa: 

Han begynte med å si at han, siden han ikke lenger var leder for organisasjonen, nå kunne tale på en 
mer reflektert måte enn han hadde måttet gjøre tidligere. Så begynte han å snakke om Canada: 

”Om Canada .... På spørsmål om hvordan jeg først ble engasjert på dette feltet (ruspolitikk) må jeg 
vise tilbake til da jeg for 42 år siden begynte på universitet som ligger to kvartaler bortenfor her, 
på McGill University (universitetet i Montreal). Og etter et par uker da en venn av meg overtalte 
meg til å bli med å røyke ”some hashish” for første gang i mitt liv – og som jeg virkelig likte og 
satte pris på – og som jeg har fortsatt å like og sette pris på de siste 42 årene. Men mine venner og 
jeg likte å drikke også ... Men med cannabis ... Det som var annerledes med cannabis, var at vi 
måtte gjemme oss. Og at mine venner fra tid til annen ble arrestert (...) Og det var bare den 
følelsen av at ... Hva er det som foregår her? What is going on here?! Why!?
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Hvorfor?! Hvorfor er dette stoffet, som så 
opplagt er mye mindre skadelig enn alkohol, 
som så mange hyggelige mennesker bruker, 
og som noen få har problemer med, men 
som de aller fleste ikke har ... Hvorfor er det 
ulovlig, hvorfor må vi skjule det, hvorfor er 
det kriminelt å bruke det?! Hvordan vi går 
gjennom denne latterlige farsen, hvordan vi 
behandler et stoff sammenlignet med 
hvordan vi behandler andre.  
Så jeg må begynne med å takke Canada for 
at de vekket min interesse for disse tingene. 

Så hopper vi fremover, og tenker på hvor vi 
befinner oss nå, rent historisk i Canada ... 
Jeg må si at åpningen av konferansen (da 
helseministeren talte) var helt surrealistisk. 
På den ene siden hadde vi 
helseministeren ... og våre kolleger som 
protesterte ved å vise henne ryggen 
(protestaksjonen fra de lokale aktivistene 
som er omtalt i saken om helseministeren), 
om mangelen av handling, mangelen av 
fremdrift, mangelen av fart i innsatsen for å 
bekjempe denne monumentale epidemien 
som dette landet nå er vitne til, for ikke å 
snakke om landet mitt (USA). ... Og jeg 
kunne føle sympati med frustrasjonen disse 
menneskene følte ved å se sine venner dø, 
med myndighetenes manglende evne til å 
bevege seg fremover, raskt ... Frustrert over 
alle ordene, samtidig som en venn etter en 
annen dør rundt dem ... Og på den andre 
siden, for meg og alle som sitter her i salen, 
vi tenker «oh my god! Det er jo den beste 
helseministeren i verden!» Jeg tror henne 
når hun sier hun bryr seg om rusavhengige 
og når hun sier hun så snart som mulig skal 
legge til rette for heroinassistert 

behandling. Og brukerrom for folk som 
injiserer illegale rusmidler, og legaliseringen 
av cannabis ... Det var nesten som man 
skulle tro man hallusinerte da man hørte en 
helseminister si slike ting. Vi følte alle det (at 
det var helt sprøtt). 

Så tenker jeg tilbake til tidlig på 2000-tallet 
da vi startet Drug Policy Alliance (...) Det var 
i 2003, og vi hadde en plenums ”session” 
om Canada. Vi var vel de eneste som ville ha 
en slik ”session” om Canada – utenfor 
Canada! (latter i salen). Og vi ga vår største 
pris til den tidligere borgermesteren i 
Vancouver (...) Hvorfor? Jo, fordi Canada i 
2003 hadde tatt lederskap. Ikke bare i 
Canada, men til en viss grad lederskap 
internasjonalt. Derfor ville vi hedre dem, 
feire dem og oppmuntre dem   ... Og 
kanadierne ertet oss over hva vi hadde å 
gjøre med i forhold til George Bush .. (latter 
i salen) (...) Men hvem skulle tro, et par år 
senere, velger dette landet en mann ved 
navn Steven Harper, og til og med enda mer 
oppsiktsvekkende, vi velger en mann  ved 
navn Barack Hussain Obama (alle ler, de 
trodde han skulle si Trump). Ting kan endre 
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seg så raskt at det er helt utrolig (...) 

Og nå, selvfølgelig, har det snudd ... Dere har 
den flotte å se til Justin Trudeau, som har noe 
av karismaen til sin far – mens vi har 
marerittet ved navnet Donald Trump, også 
kjent som Duterte med oransje  hår (Latter i 
salen) Nå strever vi igjen, og vi må atter en 
gang se til Canada. 
 
Hva gjør vi i en slik krise, og hva gjør dere i 
Canada? Hva betyr det å være en aktivist? 
Hva kan vi lære fra dette? Det er alltid et 
spørsmål om balansegang … 

Hvis vi ikke har fokus på og bekjemper 
diskrimineringen og den inhumane 
behandlingen av mennesker som bruker 
illegale rusmidler, det absurde i strenge 
narkodommer ... Hvis vi ikke har et  fokus på 
skadereduksjon og aktivisme, så tror jeg ikke 
vi vil lykkes. Samtidig må vi bygge allianser 
med folk som jobber med helse og sosial 
velferd, menneskerettigheter og andre 
områder (...) Hvis vi ikke klarer å gjøre det 
uten samtidig å ha fokus på grusomhetene, 

diskrimineringen, bruddene på 
menneskerettighetene til ... mennesker som 
bruke illegale rusmidler .... 

Vi har ikke engang et ord for det. Vi har et ord 
for alt annet ... Rasisme 
kjønnsdiskriminering/sjåvinisme, et ord for 
homofobi ..., men hva er vårt ord? 
”drugism?” (ikke lett å oversette dette ordet, 
kanskje det som beskriver det best er 
diskriminering, fordømmelse og 
ekskludering av folk som bruker narkotika). 
Hva skal vi si? At vi kjemper mot ”drugism” 
Det høres dumt ut ... Et av problemene er 
ordet «drugs» (narkotika). Det er et stygt ord, 
negativt ladet. 

Men vi må ha fokus på ”drugism.” Vi må gå 
til opprør mot grusomhetene som begås mot 
mennesker som bruker illegale rusmidler i 
vårt samfunn. For hvis vi ikke gjør det ... vil 
INGEN andre gjøre det. Vi må gjøre det, det 
er vi som må gjøre det! Hvis ikke VI 
insisterer på det, og hvis ikke VI  er villige til 
å inngå kompromissene med hele det 
politiske spekteret som ofte er nødvendige 
for å få det til ... (så vil vi ikke få det til).

Vi har lært at bevegelser (movements), 
sosiale bevegelser for rettferdighet og frihet 
ikke lykkes hvis de ikke finne måter, ikke 
bare til å samarbeide med de på den venstre, 
progressive og liberale siden av politikken ... 
Av og til må vi bevege oss over til fienden, 
over til det konservative høyre  ... For å få 
over på vår side alle, de til høyre og de til 
venstre – mange som ikke alltid er enige med 
mange av våre grunnleggende ideer, men 
som likevel forstår at noe er galt med dagens 
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forbudslinje. Det betyr at vi av og til må stå 
samlet med folk vi ikke alltid er enige med, 
men stå sammen med dem på de områdene 
hvor vi er enige med dem. Hvis de er villige 
til å fjerne forbudet, 
men ikke til å gi alle 
fri helsehjelp og 
gode 
velferdsordninger ... 
Da står vi sammen 
med dem der vi er 
enige. Vi kjører på 
og vi prøver å 
forklare hvorfor vi 
skal ”think bigger.” 
Vi sier ikke at jo, 
dere er enige med 
oss om narkotika og forbudet, men fordi dere 
ikke er enige med oss på andre områder, så 
vil vi ikke samarbeide med dere, da snur vi 
ryggen til dere. Vi gjør ikke det -  jeg tror ikke 
det er veien å gå for å få til endringer. 

Så fortsatte han om blant annet Filippinene og 
Duterte, hvor han sa at løsningen ikke er at 
andre land , som f eks USA, skal true ham og 
tvinge frem endring.  

Løsningen er å få folket i landet – ”the base” – 
med på vårt lag. Endringene må komme 
innenfra. At folk på Filippinene tross alt 
støtter denne gale mannen. Ikke bare 
unnskylder eller godtar grusomhetene han 
holder på med ... De støtter dem. Vi må forstå 
hvor denne støtten kommer fra. Hvordan 
bygde han den, hvordan fikk han den. Jeg 

Jeg vet ikke løsningen ... Men så ser jeg på 
vår amerikanske Duterte, Donald Trump. Han 
har langt mindre støtte i landet sitt enn det 
Duterte har. Men han er fortsatt president, 
han har fortsatt makt. Han har støtte fra, for 

det meste hvite, fattige 
økonomisk tilsidesatte 
kvinner og menn.  Og 
når vi ser på kartet over 
hvem som stemte på 
Trump, og hvem som 
stemte på Obama for fire 
år siden. Så ser vi på 
kartet over hvor folk dør 
av overdoser, så 
oppdager vi at de 
områdene er nesten 

nøyaktig de samme. 

Hvordan snakker vi til disse folkene, hvordan 
beveger vi dem, hvordan får vi dem til å 
forstå? Det er noe å lære fra da en HIV 
epidemi brøt ut i Indiana for noen år siden, 
da en anti-skadereduksjon , anti-alt vi står for-
guvernør, ved navn Mike Pence, som har 
motsatt seg sprøyteutdeling hele sitt liv, 
plutselig endrer mening og går med på det 
og sier ”jo, jeg antar at vi bør gjøre noe så 
ikke flere mennesker dør i min stat, under 
min ledelse. Man må få folk til å forstå.  

Det viktigste er altså ikke at vi nødvendigvis 
er enige om alt, eller at de gjør det av ”de 
rette grunnene”... Det viktigste er at 
endringene i det hele tatt kommer og skjer 
og blir gjort. 
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Så fortsatte Nadelmann og snakke om mye annet, men som ikke er like interessant som det vi 
allerede har gjengitt, og som vi derfor velger å la være å gjengi. Vel, kanskje fortalte han en 
interessant ting til:  

Han fortalte om da han engang var hos en vismann, som gav ham to råd. 1. Du må gi slipp på din 
tilknytning, ditt nære forhold (your attachments) til de tingene du tror på og kjemper for. Og at det 
betyr at kampen er verdt å kjempe uavhengig av om man vinner eller taper den. Så tenkte han 
tilbake på alle kampene han hadde vunnet opp gjennom tidene – bla a legaliseringen av cannabis i 
store deler av USA – men at det hadde vært like mye verdt om han hadde tapt de samme kampene 
– fordi han kjempet for det som var riktig og fordi det var en viktig kamp – for det gode. Vi som 
kjemper denne kampen må ALDRI GLEMME det – at vi kjemper for den gode siden, for det 
humane, for menneskerettighetene.  

Og 2. Du må lære deg å elske din verste fiende. Så nevnte han en tidligere narko-tsar (William 
Bennet) i USA som han virkelig hatet – hvordan kunne han ”elske” ham, en ond jævel med mange 
grusomheter på samvittigheten. Og at han tolket det rådet til å bety at så lenge man ikke klarte å 
forstå den man kjemper imot, forstå hvordan de tenker, hvorfor de tenker som de gjør, forstår 
hvorfor noen mennesker er enige med dem og forstår hvorfor de støtter ideene deres, så vil man 
aldri ha sjanse til å vinne kampen. For å kunne overtale dem til å skifte mening, må man først forstå 
hvorfor noen fattige, sosialt ekskluderte hvite mennesker i USA stemmer på Donald Trump, man må 
forstå hvorfor noen folk syns det er greit å drepe og plage mennesker som bruker illegale 
rusmidler. Hvis man ikke klarer å ha empati med dem, komme ned på deres nivå, forstå hvordan de 
tenker, hvorfor de er redde, forstå frykten deres, så vil man aldri klare å snakke med dem. Og klarer 
man ikke å nå frem til dem når man snakker med dem, ja, da er kampen tapt før den er begynt.  

Så nevnte han alle forferdelighetene som skjer i verden: Trump, Duterte, Putin, osv. At man på et 
dypt nivå må klare å forstå hva disse grusomme lederne klarer å nå i de som stemmer på dem og er 
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enige med dem. Man må forstå hva det er de gjør, som appellerer til de som stemmer på dem og 
er enige med dem. Hvis man vil vinne disse menneskene over på vår side, over på den rette siden - 
og det må vi skal vi klare å vinne kampen, så må vi forstå disse tingene. Snakker man til dem som 
om de er dumme, eller vi ikke respekterer dem, vil bare gapet mellom oss bli mye større – og vi vil 
aldri vinne.   Vi må være sofistikerte i vår  kommunikasjonsstrategi. Hvordan klarte vi å snu 
tilhengerne av legalisering av cannabis fra 25 % til 60 %? Vi gjorde ikke det ved å skrike høyt med 
armene i været «gi meg min rett til å røyke cannabisen min», for de fleste amerikanere bryr seg 
ikke om din rett til å røyke cannabis. Vi fikk det til ved å spille på andre ting, ting folk kunne 
relatere seg til, budskap som nådde over hele linja. Og nå står vi her … Ved et veiskille i 
skadereduksjonens og narkopolitikkens historie:

Jeg tror at vi om max en generasjon eller to vil 
se endringer. Vi er med på dette for å vinne, vi er 
med på dette hele veien - for the long term. «It`s 

about a passion for science, for health and 
human rights. It`s about fighting for the sovereignty of 

individuals to their own mind and body .. And never 
lose faith in getting smarter and wiser … and ultimately 

… ultimately, our victory will be the world`s victory! 

”

”
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Nye filter til injisering 

På en stand fikk vi øye på noen meget fiffige filtre. Man skulle simpelthen trekke opp blandingen av vann og 
rusmiddelet gjennom det fiffige filteret man på forhånd skulle sette på pumpa. Akkurat de vi fikk se passet ikke til 
pumpene vi bruker i Norge, men vi så på nettet at de gikk å få til å passe til det også.  

Selvsagt skal man ikke injisere Subutexen eller Suboxonen sin. Vi i proLAR fraråder folk på det sterkeste å gjøre 
det - det kan være farlig! Dessverre vet vi at mange likevel gjør det, og de det gjelder anbefaler vi å gå til sitt 
lokale lavterskeltilbud og be dem gå til anskaffelse av filtre som dette. Vi fikk se et diagram som viste hvor mye  
grums det var i blandingen etter at det var trukket rett opp uten bruk av filter, filtrert med bomull og med dette 
filteret. Resultatene var utrolige. Uten filtrering var det en vanvittig mengde grums, med bomull fortsatt en hel 
del, og med dette filteret knapt noen ting. I tillegg hadde de et eget filter som også fjernet bakterier. Tenk, alt 
grumset går rett i blodet ditt … 

I skadereduksjonens ånd anbefaler vi alle dere som likevel injiserer Subutexen eller Suboxonen deres å kontakte 
lavterskeltilbudet der dere bor, for å be dem se på muligheten for å skaffe disse filtrene

Vil du bli medlem? 

Vil du bli medlem i proLAR? 
Både pasienter i LAR og 

støttemedlemmer ønskes 
hjertelig velkommen. 

 
Medlemskap er gratis for våre 

hovedmedlemmer. 
 

Støttemedlemmer kan gi 
frivillig støtte:  

Kontonr: 6315.05.07512 

ProLAR 

Postboks 1099, 4683 Søgne  
post@prolar.no 

Telefon: 41307039 /94888929 /
41170962    

Ingenting om oss, 
uten oss 

Bli medlem. Sammen er vi 
sterkere. Samlet er vi sterkere. 
Står vi samlet MÅ de lytte til oss 

og ta oss på alvor. 

Meld deg inn i dag 
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Ett kjapt blikk på forholdene for skadereduksjon i 
EU-landene

Bulgaria

Romania 

Polen 
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Ungarn

Hellas

Litauen
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Italia

Sverige

Tsjekkia
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Portugal

Finland

Estland
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Storbrittania

Irland

Belgia
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Frankrike

Tyskland

Nederland
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Dette var  korte ordelag det vi opplevde på den spennende turen til Canada. Forhåpentligvis er det 
mye interessant her også for dere som leser dette. 

I Canada dør brukerne som fluer - uten at noen har løftet en finger - før nå. Nå ser det heldigvis ut 
til at den nye regjeringen tar ansvar og leverer skadereduserende tiltak. Et lass sprøyterom var på 
vei, det samme var heroinbehandling 

HCV-studien var hyggelig lesning. Den sier at vi må behandle også dem som fortsetter å injisere 
illegale rusmidler. Gjør vi ikke det, vil nye hele tiden bli smittet - og vi vil aldri eliminere viruset. 

Det sterkeste på hele turen var å møte de lokale brukerne. De som lever i landet der det dør flere 
tusen mennesker i  året av overdoser. Det var sterkt å se kamplysten deres, deres evne til å stå på. 
De gir seg ikke før de er i mål. Sterkest av alt var protesten under helseministerens tale - da alle de 
lokale brukerne snudde ryggen til med bannere som sa #TheyTalkWeDie og Overdoses are 
preventable.  

Vel, det var det …
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For meg, som var på min aller første tur til noe slikt, var det helt fantastisk. Jeg fikk nesten tårer i 
øynene av å se alle de grepene som var tatt for å inkludere samfunnets mest marginaliserte og 
forhatte mennesker. Sprøyteutdeling overalt, til og med på toalettene i konferansesenteret var det 
gule bokser man kunne kaste brukt utstyr i. Det var et eget «wellness room», der man kunne hente 
utstyr til den store gullmedaljen: Sprøyter i alle former og størrelser, crackpiper, 
aluminiumsfolie ..osv osv. 

Etter hva jeg forsto var det til og med ordnet i stand en egen langer alle kunne kjøpe illegale 
rusmidler av. Jeg ble helt rørt. 

Så var det guruen Nadelmann - som alltid er en fryd å lytte til. Denne gangen var intet unntak. Vi 
oppfordrer alle til å lese nøye gjennom det. Mange kloke ord som vi bør tenke litt over i kampens 
hete i krigen mot narkotika: Hvordan kan vi snakke til folk på deres eget nivå? Vi må forstå hvor de 
kommer fra, hvorfor de mener det de mener, før vi kan endre meningene deres. 

Og, som Nadelmann sa: Kampen er verdt å kjempe selv om vi ikke vinner den, for vi kjemper på 
det godes side. Og vinner vi, er det en seier for hele verden. Tenk bare på så mye elendighet vi vil 
komme til livs ved å få endt krigen mot narkotika(-brukere). Det lukter Nobels fredspris lang, lang 
vei … :-) :-) :-) :-) :-)  

Dessverre fikk vi verken sett eller rapportert fra alt konferansen hadde å by på. Det du nå leser er 
hva vi fikk til. Vi håper du blir fornøyd (det tok i hvert fall laaaang tid å snekre det i stand, skal 
vite :-) 

Med vennlig hilsen Trond-Arne, Ole Jørgen og Ronny fra proLAR
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Vil du bli medlem? 

Vil du bli medlem i proLAR? 
Både pasienter i LAR og 
støttemedlemmer ønskes 
hjertelig velkommen. 
 
Medlemskap er gratis for våre 
hovedmedlemmer. 
 
Støttemedlemmer kan gi frivillig 
støtte:  
Kontonr: 6315.05.07512 
 
www.proLAR.no 

ProLAR 

Postboks 1099, 4683 Søgne  
post@prolar.no 

Telefon: 41307039 /94888929 /
41170962    

Reisebrev lagd av Trond-Arne Ausdal
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