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PRESSEMELDING PRESSEMELDING PRESSEMELDING PRESSEMELDING 

Landets brukerorganisasjoner på rusfeltet står samlet i kravet om at justisminister 

Knut Storberget må stanse politiets kjeppjaging av hjelpearbeidere i Oslo, og at 

Helseministeren nå må komme på banen i denne saken 

Dagsavisen melder i dag at politiet kjeppjager oppsøkende hjelpearbeidere i Oslo.  

Nå krever Riktig retning som består av RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, LAR– 

Nett Norge, MARBORG og Foreningen for human narkotikapolitikk at justisminister Knut 

Storberget kommer på banen og stanser politiets bryske angrep på hjelpearbeidere. Han bør 

også invitere brukerorganisasjonene til et samlet møte, hvor helseministeren også er til stede. 

Dagsavisens oppslag belyser trakasseringen fra politiets side overfor hjelpetiltak som tidligere 

har fått mye positiv omtale fra flere hold, inkludert fra politiet selv. 

I Dagsavisen beskylder stasjonssjef ved Grønland Politistasjon, Kåre Stølen, de oppsøkende 

hjelpearbeiderne for å bidra til straffbare handlinger, og for å være årsaken til at brukerne 

setter sine skudd i det åpne rom. Videre beskylder Oslo-politiet de oppsøkende hjelpeinstanser 

for å skape ansamlinger av rusmiddelavhengige i Oslo Sentrum. Politiet får støtte av 

Rusmiddeletaten i Oslo Kommune.  

Dette er en urimelig ansvarsfraskrivelse. Politiet, helsevesenet og Rusmiddeletaten er nettopp 

de som er skyldige i at miljøet enten står i klynge rett utenfor Oslo S eller er spredt utover 

hele Oslo Sentrum.  

Lavterskelapparatet i Oslo er en skandale. Tilgangen til kommunens hjelpetjenester er 

vanskelig tilgjengelig, med urimelig korte åpningstider, de er spredt for alle vinder og blottet 

for evne til samhandling. Dette i tillegg til liten behandlingskapasitet og manglende 

oppfølging etter behandling, er hovedgrunnen til at bildet er som det er. Rus er lavt prioritert 

uansett parti, i tillegg til at rusfeltet ikke henger sammen på noen måte. 

Politiaksjoner mot de rusavhengige har pågått i mange år. De er høyst urimelige og virker 

fullstendig mot sin hensikt. Det er tross alt seks år siden den berømte Plata-aksjonen og 

situasjonen blir stadig verre. 

 

Brukerorganisasjonene står samlet i kravet om at justisminister Knut Storberget kommer på 

banen og stanser politiets bryske angrep på hjelpearbeiderne. Vi forventer også at 

helseministeren er sitt ansvar bevisst, og bidrar til å rydde opp i denne uholdbare situasjonen. 

Saken illustrerer tydelig at bruk av politi her er fullstendig malplassert. Dette dreier seg om 

alvorlig syke mennesker som trenger hjelp. Politiet står i veien for nødvendig skadereduksjon, 

smitteforebygging og livredding av ytterst vanskeligstilte mennesker. 
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