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STABILT BORGERLIG: Et gjen-

KVINNELØNN: Frp-leder Siv Jensen

nomsnitt av de tolv meningsmålingene
som har vært så langt i august, viser forholdsvis små bevegelser i oppslutning om
partiene siden forsommeren. Arbeiderpartiet ligger på 32,0, mens Fremskrittsparti får 26,5 prosent. Mandatfordelingen
gir 88 på borgerlig side og 81 for de rødgrønne, inkludert to mandater fra partiet
Rødt. (ANB-NTB)

vil, dersom partiet hennes kommer i regje
ring, sette ned et utvalg som innen hundre
dager skal finne ut hvordan lønnsnivået kan
økes i kvinnedominerte yrker. – Her trenger
vi et partssammensatt utvalg. På den måten
blir det enklere å begynne opptrappingen
for kvinneyrkene allerede i det første lønns
oppgjøret, sier Frp-lederen. (ANB-NTB)

23 dager igjen

ANDERS HAGA OG GEIR KVILE
politisk@ba.no

Fem organisasjoner
for narkomane har
samlet seg i Bergen.
Nå retter de felles
krav om mer handling
og mindre krangling til
politikerne.

– De må slutte å speile seg i seg
selv, og heller vende blikket mot 
virkeligheten, sier Arild Knutsen 
fra Foreningen for human narko
tikapolitikk.

ILLE: Og virkeligheten for rusav

hengige er grim. Det er de enige
om. Hver av de fem er tidligere
rusavhengige, og de represente
rer like mange organisasjoner,
som på hver sin måte prøver å
ivareta ulike interesser blant de
rusavhengige.
Men i Bergen har Jon Storaas,
Karen Følling, Kristin Halvorsen,
Vidar Hårvik og Arild Knutsen 
satt seg ned og diskutert seg
frem til enighet.
n De vil ha en styrking av den 
umiddelbare hjelpen. De krever
et rusakuttmottak i Bergen og
mer oppsøkende feltpleie.
– Men det skal ikke være en 
dør ut av akuttbehandlingen.
Det skal være en dør inn til lang
tidsbehandling, illustrerer Arild
Knutsen.
n De krever at rusavhengige får
mer individuelt tilpasset behand
ling med mer fokus på aktivise
ring og arbeidstrening.
– Nå er det for mange fagfolk,
psykiatere og psykologer som set
tes til å forstå rusavhengige, i ste
det for at rusavhengige trenes til
å klare seg selv, sier Storaas fra
RIO.
n Brukerrepresentantene vil
gjøre en  heroinmotgift  mot 
overdoser tilgjengelig i form av
nesespray som narkomane kan 
ha selv.
– Det vil redde mange liv, sier
Knutsen og peker på de mange
overdosedødsfallene i Bergen i 
år.
n De krever en  styrking av
behandlingstilbudet og etterver
net.
– Nå får narkomane Legemid
delassistert rehabilitering (LAR)
og sitter alene hjemme med fjern
kontrollen. Ensomhet og depresjo
ner er et massivt problem, sier
Karen Følling i LAR-Nett.
n I dag står 4000 rusavhengige
i kø for å få behandling.
– Men venstresiden og høy
residen krangler i  stedet  om
behandlingen skal være i offent
lig eller privat regi. Vi trenger
begge deler, istemmer Storaas
og Knutsen.

SPEILET: De fem er alle tidli

gere rusavhengige. Sitatet øverst 
om at politikerne speiler seg i seg
selv, har nettopp noe med poli
tikkens vesen  å gjøre, mener
Storaas.
– I debatter henviser de for
skjellige politikerne til hvem
som har gjort mest, hvem som

Krever samling og

HANDLING

STÅR SAMLET: Arild Knutsen, Kristin Halvorsen, Vidar Hårvik, Karen Følling og Jon Storaas representerer fem organisasjoner som står
sammen for en bedre narkotikapolitikk.

Fem rusorganisasjoner
har samlet seg i Bergen
vil mest og hvem som har den 
beste politikken. Dette hjelper
ingen. De burde samle seg om å
hjelpe rusavhengige.
I løpet av sommeren har BA
satt temaet på dagsorden. Til
standen i Nygårdsparken vakte
sterke reaksjoner hos lesere og
politikere. Men en bedre narko
tikapolitikk vil ikke bare føre til
at narkomane og pårørende får
det lettere.

– Det blir mindre kriminalitet 
som fører til at politiet kan vie
seg til andre oppgaver, og helse
utgiftene blir vesentlig redusert,
sier Knutsen.
– Samtidig kan narkomane
tas i bruk som en arbeidsressurs,
som samfunnet kan tjene på, iste
denfor å behandle oss som rene
utgifter, sier Storaas.
GEIR KVILE
geir.kvile@ba.no
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FAKTA
ORGANISASJONENE

n PROLAR: Organisasjonen er av
og for pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Kristin
Halvorsen jobber for denne organisasjonen.
n LAR-NETT NORGE: I likhet med
PROLAR en interesseorganisasjon
for brukerne. Jobber med opplysning om muligheter og rettigheter
for LAR-pasienter, hovedkontor i
Oslo. Karen Følling er leder.
n MARBORG: Også en organisasjon for LAR-pasienter, men har

hovedkontor i Tromsø. Ledes av
Vidar Hårvik.
n RIO: En felles interesseorganisasjon for alle typer rusmisbrukere, ledes av Jon Storaas.
n FHN: Foreningen for human
narkotikapolitikk, ledes av Arild
Knutsen. De vil fremme en skadereduserende narkotikapolitikk
og arbeider for utvikling av sosiale, faglige, utdanningsmessige og
yrkesmessige tilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige.
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