Årsmelding 2011 - Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
Årsmøte fant sted 15. juni 2011.
Styret 2011 - 2012:
Leder: Arild Knutsen
Nestleder: Heidi Horgen
Styremedlem: Nina Helen Sølling
Styremedlem: Eva Magdalena Stambøl
Styremedlem: Tonje Jevari
Varamedlemmer: Gry Baltzersen, Jon Andre de Voogd og Atle Beckmann.
I 2011 ble det avholdt månedlige styremøter i FHN, med unntak av juli måned.
Medlemmer:
Medlemstallet pr. 31.12.2011 var 735.
Ansatte:
FHN har i 2011 hatt to ansatte, hele og deler av året.
Arild Knutsen har vært ansatt som leder. Knutsen har i perioden:
1.1.2011-31.12.2011 vært lønnet 50 prosent.
Tonje Jevari har vært ansatt i administrativ stilling, 100 prosent fra 1.7.2011-31.12.2011.
Frivillige:
FHN har i 2011 hatt et stabilt og aktivt styre, og har en solid stab av frivillige. Noen fra
tidligere år, og noen nye. I 2011 har flere nye frivillige kommet til med tilbud om å bidra. Av
innmeldte medlemmer opplever vi i tillegg en økning i medlemmer som vil bidra og være
aktive medlemmer. Til sammen utgjør aktive og geografisk tilgjengelige frivillige i Oslo 20-25
personer som bidrar på de ulike områder i foreningen hvor behovet til enhver tid er –
oppfølging av brukere, skadereduserende og smitteforebyggende arbeid, praktiske gjøremål,
opplæring og miljøarbeid.
FHN har i 2011 også hatt tre brukere i arbeidspraksis og arbeidstrening med sine ulike
forutsetninger, utfordringer og mål. Samarbeidet har vært med NAV, Attføringsbedriften DIgruppen og NAV og Oslo fengsel.
Internet:
Hjemmesiden www.fhn.no har vært prioritert, utviklet og kontinuerlig oppdatert.
FHN har egen side, og eget forum på facebook.

Lokaler:
Oslo. I 2011 har FHNs innekontor vært i
lokalene som vi leier på
Arbeidersamfunnets Plass 1. (63.5 kvm).
Faste åpningstider har vært tirsdager og
torsdager, i oktober 2011 ble tilbudet
utvidet til også å gjelde onsdager. Med
tilbud om NADA-akupunktur en dag i uka.
Vi stilte lokalene gratis til rådighet for en
gruppe som planla å arrangere Alternativ
Påske.

Oppsøkende virksomhet og oppfølgingsarbeid:
FHN har jobbet kontinuerlig med oppsøkende virksomhet i Oslo og omegn i 2011. Med
utdeling av diverse brukerutstyr, formidling av informasjon om hygiene, smittefare og
injeksjonsteknikk, oppfordring til å heller røyke heroin, hjelp, deltakelse på
ansvarsgruppemøter og individuell oppfølgning av problembrukere, og pårørende. Vi har
også deltatt på flere hjemmebesøk hos problembrukere.
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Media:
FHN har i 2011 hatt godt over hundre oppslag og innlegg i mediene. De fleste er linket til
fhn.no.
Styreleder Arild Knutsen har vært involvert i de fleste oppslagene, men også Heidi Horgen,
Eva Magdalena Stambøl og Nina Helen Sølling har stilt opp for media som FHNrepresentanter i 2011. Styremedlem Eva Magdalena Stambøl skrev en artikkel i Minervas

temanummer om legalisering. To FHN-medlemmer: Tine Brubak Jahren og Ronny Rubach,
har begge skrevet innlegg i media, som FHN-medlemmer. Og mange brukere, medlemmer
som ikke-medlemmer har stilt opp til intervjuer for å fremme sine perspektiver.
Presseoppslagene har særlig dreiet seg om heroinforskrivning, skadereduksjonstiltak og
politiaksjoner mot rusmiljøer i Oslo sentrum, på Grønland og i Bergen.
Arild Knutsen skrev etterord i boka: Brukeren som veileder, som kom ut på Gyldendal forlag i
2011.

FHN-representasjon og deltakelse:
Arild Knutsen sto på plakaten på:
Litteraturhuset. Debatt om narkotikapolitikk. I panelet med Thorvald Stoltenberg,
Willy Pedersen og Dag Endal. Debattleder: Bård Vegard Solhjell.
Diakonhjemmet Høyskole: Representerte brukerforeningene sammen med
representanter fra LAR-Nett, proLAR og RIO.
Arbeiderpartiet i Fredrikstad arrangerte temamøte. Øvrige i panelet: Thorvald
Stoltenberg og Terje Turøy.
Debatt om legalisering av cannabis, i Stavanger. Øvrige i panelet: Willy Pedersen og
Sverre Nesvåg.
Asker Videregående skole. Flere foredrag om rusproblematikk for mange klasser,
Domus Nova: Foredrag for kriminologistudenter.
Foredrag for Lions, Grefsen.
Paneldebatt på Fagrådets konferanse.

Foredrag for elevene på Oslo By Steinerskole.
Innlegg på lanseringsseminaret for boken: Brukeren som veileder, hos Gyldendal
Forlag.
Innlegg på pro Sentrets seminar om utviklingen på rusfeltet.
Debatt med Dagfinn Haarr om legalisering av cannabis, på Protestfestivalen i
Kristiansand.
Foredrag for ansatte på Blakstad sykehus. (Rus og psykiatri)
Foredrag på et gravferdsseminar, arrangert av Human-Etisk Forbund, om
gravferdsoppdrag der det har vært rus i bildet.
Innledning før Alternativ Kino viste filmen Ibogaine – The rite of passage.
Foredrag på «Salong» hjemme hos Solveig Berre.

Innlegg på seminar om heroinrøyking, i Sandnes.
Innlegg og debatt om metadon på pro Sentret.
Innlegg på Fagrådet på rusfeltets jubileumsseminar. Om brukerorganisasjoner «tross
alt».
Foredrag for elever på Holtet Videregående skole.
Debatt i Bergen om narkotikapolitikk, på Det akademiske kvarter, arrangert av
Bergen Studentersamfunn.
Foredrag på Sogndal Folkehøgskule.
Foredrag for de ansatte på Strax-huset i Bergen.
Foredrag på temamøte hos Amnesty International.
Debatt med stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen om legalisering og
skadereduksjon, på Tranen i Oslo, arrangert av SV.
Foredrag for Unge Venstre.
Innlegg og lystenning på Kirkens Bymisjons arrangement på Oslo S.
Foredrag for Sosialistisk Ungdom, Akershus.
Innlegg og paneldebatt på konferanse i Bergen, om heroinforskrivning.
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Forøvrig har en teatergruppe med Jarl Flaaten Bjørk i spissen, fulgt Arild Knutsen på hans
foredrag for ungdom og laget et teaterstykke av det. Stykket er ferdiggjort og skal ut på
turne på ungdomsskoler i 2012.

Øvrig representasjon:
Aktiv deltakelse ved Åslaug Hagas presentasjon om Stoltenbergutvalget, på Litteraturhuset.
På narkotikapolitiske debattmøter på Kriminologiinstituttet, på LAR-konferanse i Oslo,

Heroin.no
Kristoffer Joner og Bjørn Arne Odden
opprettet hjemmesiden heroin.no. De
produserte to filmer (Med Erik Thorstvedt
og Odd Børretzen) for en ny
narkotikapolitikk, med særlig fokus på
heroinassistert rehabilitering. FHN ble sent
i 2011 tildelt den ene filmen som
informasjonsfilm for FHN. Denne ble sendt
på TVNorge i julen, på reklamefrie dager.

Øvrig aktivitet å trekke fram:
FHN arrangerte 4 åpne medlemsmøter i Oslo i 2011, med aktuelle temaer og visning av
dokumentarfilmer.
Leverte høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet om Stoltenbergutvalgets
Rapport om narkotika.
Leder og nestleder stilte til møte med statssekretær Tone Hoften på Helsedepartementet.
Stilt til møter og byvandringer med politikere, forskere, journalister, studenter, innenlandske
og utenlandske rusbehandlere og kunstnere.
Bistått og besøkt et rehabiliteringstiltak.
Tatt med en gruppe brukere og tillitsvalgte på teater.
Deltatt i ansvarsgruppemøter og liknende på LAR, kommunehus, hybelhus, fastlegekontor og
på behandlingsinstitusjoner.
Besøkt forskjellige lavterskeltiltak rundt i landet, i byer som Sandnes, Bergen og Trondheim.
Vært i møter med Pasientforeningen, med pasientombudet og Helse- og sosialombudet med
mål om økt og forbedret samarbeid.
Stilt til møter med foreldre og ungdom, om de unges cannabisbruk.

Utvalg i arbeidsgrupper i FHN.
Arbeidsgruppe nedsatt for høringssvar om retningslinjer for rus og psykiatri.

Eksterne råd og utvalg:
FHN har deltatt fast i møter med brukerorganisasjoner hos Helsedirektoratet. (Som i
løpet av året skiftet navn fra Erfaringsnettverket av brukerorganisasjoner på
rusfeltet, og til BrukerROP - med brukerorganisasjonene fra både rusfeltet og psykisk
helsefeltet og i tillegg inviteres heretter også pårørendeorganisasjoner.)
FHNs leder var brukerrepresentant i Arbeidsgruppen som arrangerte
konsensuskonferansen om heroinassistert rehabilitering.
FHN har deltatt i implementering for av Rus og Psykiatri – retningslinjer. På
filminnspilling i anledningen også.
FHNs leder er valgt inn i en gruppe for å utarbeide retningslinjer for behandling og
rehabilitering, på Helsedirektoratet.

FHN var fast møtende i referansegruppen til lavterskeltiltaket 24sju.
FHN var representert i referansegruppemøtene på Fagerborg bosenter.
FHNs leder deltok i Rus&Samfunns redaksjonsråd.
FHNs leder deltok i planleggingsgruppe hos Rusmiddeletaten for å arrangere seminar
om rehabilitering.
FHN deltok i møte med forsker angående evaluering av 24sju.
FHN var på Seraf for orientering om, og innspill til, rapport om overdoser.
FHN deltok på heldagsseminar hos Rusmiddeletaten, om åpne rusmiljøer.
FHN deltok i møter hos Helsedirektoratet, forberedte markeringen av Verdens AIDS
dag. Hadde stand på Oslo S. på selve dagen.
FHN deltok i Fagrådet på rusfeltets Brukerråd.
FHN deltok på brukerrådsseminaret til Klinikk psykisk helse og avhengighet.
FHN deltok på Fagrådet på rusfeltets årsmøte.
FHN deltok i gruppe på Rusmiddeletaten for Brukerundersøkelse i rusmiljøet i Oslo
sentrum.

Medlemskap i nasjonale organisasjoner:
FHN meldtes inn som medlemsorganisasjon i Fagrådet på rusfeltet.

Medlemskap i internasjonale organisasjoner:
FHN er medlem av Inpud, internasjonalt nettverk av brukerorganisasjoner.
Encod, European Coalition for Just and Effective Drug Policies.
NAMA, National Allliance for Methadone Advocates.
Og Harm Reduction International.

Egne arrangementer:
I april 2011 markerte vi FHNs 5
første år med mottakelse samt
utdeling av Brukervennprisen.
Prisen gikk til Thorvald Stoltenberg.

08. juni: FHN arrangerte skadereduksjonsseminaret: Humanitet på prøve, sammen
med Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen, Rusmiddeletaten og Fylkesmannen i Oslo
og Akershus. Arild Knutsen var konferansier.
26. juni: FHN arrangerte World Drug Day på Youngstorget, med innledere fra
ungdomspartier, Stortinget, fagpersoner og Politihøyskolen. Og bidro til et ungarsk
videoinnslag fra markeringene i Portugal, Norge, Bulgaria, Romania og Polen.

18. november 2011: Stoffbrukerdagen: Det var fjerde året på rad at vi inviterte
stoffbrukere, særskilt de med tilhørighet til Plata-miljøet, til å demonstrere for en
bedre narkotikapolitikk både i tog opp Karl Johan og inne på Stortinget. I år løftet vi
særlig fram behovet for et bedre LAR-tilbud med større mulighet for
brukermedvirkning, vår motstand mot politiaksjonen og straffepolitikken generelt.
Og mot kutt i rusbehandlingen. Arbeiderpartiets stortingsgruppe var vertskap, med
Thor Erik Forsberg og Martin Kolberg i spissen.

30. november: Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN), Hiv-Manifestgruppen
og Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION) varmet opp til Verdens Aidsdag med faglig vorspiel. De tre organisasjonene arrangerte seminar.

FHN hadde stand på Oslo S. i forbindelse med markeringen av Verdens AIDSdag.
Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen kom innom vår stand.

FHN har, fra sommeren 2011 og ut året, ukentlig arrangert Kreativt Verksted med
aktiviteter som maling, grafikk og tekstil i våre lokaler. (FHN deltok på Oslo
kommunes årlige kunstutstilling Kaleidoskop i Rådhusgalleriet med 9 malerier).

Foreningen for human narkotikapolitikk har hver første onsdag i måneden arrangert
minnemarkeringer for overdoseofre utenfor Stortinget. I februar hindret et
verdensmesterskap i Skiløping oss i å arrangere dette i Oslo, så vi arrangerte
minnemarkering i Trondheim. Godt over hundre mennesker deltok der på
markeringen og på temamøte etterpå, hvor Arild Knutsen holdt innlegg og svarte på
spørsmål fra salen.

Gjennomførte kurs:
Nina Helen Sølling deltok på kurs for pårørende i regi av Veiledningssenteret i Oslo. Kurset
har vart over 7 uker og har fortsatt oppfølgingsmøter. Kurset har som fokus å gjøre
hverdagen noe lettere for pårørende ved å lære seg å fokusere på eget liv og rollen som
hjelper ved å klare å stå litt på siden.

Internasjonal deltakelse og aktivitet:
Styremedlem Eva Magdalena Stambøls internasjonale engasjement:
Deltok på Pre-konferanse om empowerment av unge skadereduksjonsaktivister i
Jounieh, Libanon. Pre-konferansen var i regi av den internasjonale organisasjonen
Youth RISE.
Deltok på den internasjonale skadereduksjonskonferansen 2011 i Beirut, Libanon.
Konferansen var i regi av International Harm Reduction Association (IHRA) – Nå
Harm Reduction International (HRI).
Deltok på årsmøtet i Harm Reduction International, som representant fra FHN.
Møtte i European Harm Reduction Network (EuroHRN) og ble valgt til focal point for
Norge.
Stambøl inngikk samarbeid med Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) som
koordinator for Norge i European Drug Policy Initiative
Stambøl var i Krakòw, Polen, og gjorde seg kjent med Polish Drug Policy Network..
Det ble planlagt potensielt samarbeidsprosjekt mellom FHN og Polish Drug Policy
Network.
Var i Tyskland og møtte direktøren for det største tyske skadereduksjonsnettverket,
Akzept, samt koordinatoren for Deutsche AIDS-Hilfe og JES (Junkies, Ex users and
Substitees) nettveket. Fikk omvisning på sprøytebuss, konsultasjonsbuss samt
sprøyterom i Berlin, som drives av organisasjonen Fixpunkt
Deltok på workshop i video advocacy, i regi av Hungarian Civil Liberties Union (HCLU),
arrangert av den Mexicanske organisasjonen Espolea, i Mexico City.
Deltok i en film som ble presentert på konferansen, om unge i Latin Amerikas mening
om narkotikapolitikk (se HCLUs produksjoner 2011).
eltok på den 1. Mexicanske og 3. Latinamerikanske narkotikapolitiske konferansen i
Mexico City. Og på workshop i henholdsvis skadereduksjon generelt og
skadereduksjon på partyscenen, i regi av Espolea og Canadiske TRIP!
Ble intervjuet av HCLU i deres film ”The State of Harm Reduction in Europe”.
Honorarer:
FHNs styre valgte å honorere de mest aktive tillitsvalgte i 2011:
Kr. 3000,- til 5 tillitsvalgte.
Kr. 1000,- til 2 tillitsvalgte

