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Forord

Denne rapportens tittel, ”Andre blikk”, er talende i mer enn én betydning. Oppmerksomhet og
fokus på stoffavhengige med ikke-norsk/-vestlig etnisk bakgrunn har vært skremmende
fraværende i offentlig norsk sammenheng. Samtidig bærer Oslos åpne russcener preg av en raskt
voksende andel mennesker med annen etnisk opprinnelse enn norsk/vestlig. Det er definitivt
behov for å rette blikket mot denne tendensen. Og som rapporten bærer bud om bør man nok
nettopp ha et annet blikk på denne gruppen for å forstå dens særegne situasjon.

Mens denne gruppen fram mot årtusenskiftet, og videre utover 2000-tallet, knapt var synlige i
de åpne rusmiljøene for almenheten, meldte byens oppsøkende tjenester stadig oftere om den
bekymringsfulle økningen – og etter hvert for gruppens særegne problemer. Blant annet tegnet
det seg gradvis et mønster som særlig ga preg av liten eller ingen kontakt med hjelpeapparatet.
Ikke nødvendigvis fordi hjelpen ikke eksisterte, var god nok eller at informantene ikke kjente
til hjelpens eksistens. I særlig grad ser det ut til at følelsen av annerledeshet kombinert med
skam over å erkjenne et rusmisbruk er særlig dominerende blant disse. Dette fører i sin tur til
en nesten total – og delvis selvvalgt - ekskludering fra de mulighetene for hjelp som faktisk
finnes.

Forfatteren har gått smidig og ydmykt fram overfor en svært sårbar, og vanskelig tilgjengelig,
gruppe. Likevel har det vært krevende å vinne deres tillit. To av informantene har sågar meldt
om en forverret livssituasjon som en direkte følge av sine bidrag til rapporten.
Resultatet er et dokument som kan – og bør – danne et godt grunnlag for ytterligere fokus, så
vel faglig som politisk, på disse menneskene. Selv om utvalget av informanter er lite i målestokk
og definitivt ikke tilstrekkelig til å kunne trekke representative slutninger, er det likevel
betydelig grunn for å anta at hovedfunnene forteller oss noe vesentlig. Forfatteren har satt seg
godt inn i noe av den forskning som er gjort på emnet i inn- og utland, og hans funn faller i
stor grad sammen med mønstrene eksisterende forskning viser.

Forfatteren belyser typiske integreringsfenomener og – problemer, men fokuserer særlig på
informantenes egne tanker, følelser og felles psykologiske utviklingstrekk. Rapporten
representerer dessuten et selvransakende og ærlig dokument på hjelperens rolle og dennes
følelse av hjelpeløshet og tilkortkommenhet i møte med mennesker med så omfattende, og til
dels særegne, hjelpebehov. Forhåpentligvis vil rapporten gi leseren et annet og fornyet blikk på
disse menneskene og på den måten bidra til at deres liv og problemer blir satt skikkelig på
dagsorden.

Forfatteren vil takke informantene, veileder Knut Papendorf ved Institutt for kriminologi og
rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, Rusmiddeletatens kompetansesenter for økonomisk
støtte, samt Kompetansesenterets Elin Berg for faglige innspill i gjennomføringen av rapporten.

God lesning!

Rusmiddeletaten, Seksjon oppsøkende,
Lars A. Lian, Seksjonsleder, 25.08.05
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Sammendrag

På slutten av 1990-tallet forandret rusmiljøet rundt Oslo S karakter. På kort tid var
det kommet til mange narkotikabrukere med synlig ikke-vestlig bakgrunn i miljøet.
Forfatteren, som selv har arbeidet som sosialarbeider i dette miljøet i flere år,
opplevde å føle seg hjelpesløs i rollen som hjelper i møte med disse brukerne. Dette
fordi deres hjelpebehov og situasjon tilsynelatende var annerledes enn mange norske
brukeres.

Formålet med rapporten er å gi leseren et innsyn i hvordan livssituasjonen til ikke-
vestlige sprøytebrukere i Oslo kan være. Rapporten er skrevet på bakgrunn av
forfatterens egne erfaringer fra sosialt arbeid med ikke-vestlige brukere, samt
intervjuer gjort med tre informanter. Formålet med intervjuene var å undersøke hva
som har gjort informantene utsatt i forhold til å utvikle rusproblemer, og om deres
bakgrunn og livssituasjon gjør det vanskelig for dem å motta hjelp for sine
rusproblemer i det norske hjelpeapparatet. To av informantene har bakgrunn som
andregenerasjons innvandrere, og én har bakgrunn som førstegenerasjons innvandrer.
De definerer seg selv som muslimer, de er utenlandske statsborgere og de er gifte med
kvinner som ikke ruser seg.

Funn i studien tyder på at informantene tidlig i livet har følt seg annerledes, og de
har savnet, og til dels manglet, grensesetting og omsorg fra sine fedre i oppveksten.
De opplever også at deres bakgrunn som ikke-vestlige innvandrere er belastende.
Funn tyder videre på at det er vanskelig for informantene å motta hjelp for sine
rusproblemer i Norge. Grunnet flere årsaker er det ikke aktuelt for dem å søke
behandling i institusjon, og det ser dermed ut til at de er utestengt fra tiltak de selv
mener å trenge for å endre sin bruk av rusmidler; hjelp til å skaffe seg arbeid og
legemiddelassistert rehabilitering.

Informantene har ikke ønsket å informere det ordinære hjelpeapparatet om
rusproblemene. Dette fordi de skammer seg over at de er sprøytebrukere og fordi de
frykter negative konsekvenser ved å fortelle. To av informantene mener
livssituasjonen ble verre etter at de hadde vært ærlige og stått fram med
rusproblemene. De fikk ikke den hjelpen de konkret ønsket i forhold til deres
avhengighet, og de opplevde å få mindre hjelp enn tidligere fra tiltak hvor de, og
deres familier, fra før hadde vært klienter. Alle tre har mottatt advarsel fra norske
utlendingsmyndigheter om at utvisning fra Norge blir vurdert på grunn av
kriminalitet. Én av dem er utvist fra Norge i to år.

Forfatteren mener myndighetene bør forsøke å kartlegge omfanget av rusproblemer
blant ikke-vestlige innvandrere, og det bør kartlegges hvorvidt det er vanlig at ikke-
vestlige brukere og deres pårørende har behov, eller er i en situasjon, som gjør det
vanskelig for dem å motta hjelp i Norge i dag.
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Kapittel 1:

Innledning

Bakgrunn
På slutten av 1990-tallet forandret det tunge narkotikamiljøet rundt Oslo S karakter.
I løpet av kort tid kom det til svært mange brukere med ikke-vestlig bakgrunn i dette
miljøet. I 2004 var 9 av de 83 som døde av overdose i Oslo utenlandske statsborgere.
Fem av disse hadde ikke-vestlige statsborgerskap. To var fra Iran, to var fra Pakistan
og én av de døde var fra Marokko1.

Sommeren 2002 gjennomførte Oppsøkende og koordinerende tjeneste (OKT) i
Rusmiddeletaten, Oslo kommune, de første tellingene av brukere på de forskjellige
arenaene for omsetning av narkotika i Oslo sentrum. 14 prosent av de tilstede-
værende brukerne hadde da en annen synlig bakgrunn enn vestlig. I 2003 og 2004
var andelen med tilstedeværende brukere med synlig ikke-vestlig bakgrunn i
overkant av 20 prosent2.

De fleste med ikke-vestlig bakgrunn jeg har møtt og hatt kontakt med i miljøet rundt
Oslo S er menn. De har vært fra land i Nord-Afrika og Midtøsten, Irak, Iran, Tyrkia,
Pakistan og Somalia. Deres oppholdstid og formelle oppholdsstatus i Norge har
variert. Få har hatt norske eller vesteuropeiske statsborgerskap, men de fleste har
hatt oppholdstillatelse i Norge. Noen har manglet eller hatt uavklart oppholds-
tillatelse i landet. Mange har ektefeller som ikke ruser seg.

Egen interesse for området etnisitet og rusavhengighet begynte da jeg i 1997 arbeidet
i Prosjekt oppsøkende helseteam, bedre kjent som ”Overdoseteamet” i Oslo
kommune. Jeg og en kollega var hjemme hos en mannlig heroinbruker fra Asia. Han
hadde nylig fått sin ektefelle og barn til Norge og ønsket hjelp til å bli avruset.
Besøket hos familien gjorde inntrykk. Ektefellen satt sammen med barna i en sofa litt
bortenfor oss, og det så ikke ut til at hun forsto hva vi snakket med hennes mann om.
Når han ble med oss for å bli innlagt til avrusing, så hun tydelig redd og fortvilet ut.
Han fortalte oss at hun ikke skjønte norsk, og hun forsto heller ikke at han var blitt
daglig bruker av heroin. Jeg har siden tenkt en del på familien og spesielt på
ektefellens situasjon. Hvordan var det for henne å komme til Norge med flere
småbarn, og være avhengig av en mann som ikke hadde tid til å tenke på annet enn
hvordan skaffe seg penger til neste dose med heroin? Hvordan har det gått med
henne og familien siden?

Noen år senere var jeg ansatt ved et sosialkontor i Oslo og jeg hadde mye kontakt
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med en klient med ikke-vestlig bakgrunn, Archad 3. Han var ofte påvirket av heroin
uten å ville fortelle noe om det. Han fortalte kun at han brukte medikamenter som
var foreskrevet av lege. Jeg ble frustrert over kontakten med Archad. Til tross for
ukentlig kontakt over lang tid opplevde jeg aldri at vi snakket om det jeg mente var
det sentrale i livet hans; avhengigheten til heroin. Jeg opplevde aldri å komme i
posisjon til å få gitt ham den hjelpen jeg mente han kanskje trengte; hjelp til å søke
om metadon-behandling. Først mange år senere, da jeg på ny fikk kontakt med ham
som ansatt i OKT, fortalte han meg at han hadde brukt heroin daglig i den tiden vi
ble kjent. Han fortalte videre at han ikke hadde turt å fortelle meg om at han brukte
heroin fordi han var redd for å få mindre økonomisk hjelp dersom narkotikabruken
ble kjent blant de ansatte på sosialkontoret.

Jeg tror flere utenlandske brukere OKT har møtt har vært bekymret for å innrømme
bruk av narkotika, og de har vært redde for å oppsøke hjelp. Noen år tilbake møtte vi
en mann med afrikansk utseende i et åpent skur på Grønland i Oslo. Det var vinter
og flere minusgrader ute. Mannen lå på noen planker med noen tomme yoghurtbeger
og matrester liggende rundt seg. Han så svært syk ut og hadde feber. Til tross for at
han så ut til å være redd oss og ikke så ut til å forstå hva vi ville, fikk vi lov til å
undersøke ham. Han hadde store verkebyller og åpne sår på beina. Mannen snakket
dårlig engelsk, og vi brukte tid på å overtale ham til å bli med til Legevakten. Jeg vet
ikke hvorfor han var redd og hvorfor han ikke selv hadde oppsøkt hjelp. Var han i
landet ulovlig og var redd for utvisning om han mottok hjelp? Var han redd oss fordi
han trodde vi var politi? Jeg vet ikke. Jeg vet heller ikke hva som ville ha skjedd med
ham om ikke vi hadde funnet ham, og sørget for at han fikk nødvendig hjelp.

I møter med brukere med ikke-vestlig bakgrunn har jeg blitt utfordret da jeg har
opplevd at mange av dem tilsynelatende er annerledes, tenker annerledes og har
andre ønsker i forhold til hjelp, enn det mange norske brukere har. Jeg har erfart at
de har behov, eller er i en situasjon, hvor jeg ikke har hatt mulighet til å gi dem
ønsket hjelp. Jeg har kjent igjen følelsen jeg hadde da jeg prøvde å hjelpe Archad; jeg
har kjent meg hjelpesløs i rollen som hjelper.

Uavhengig av eget syn på om hjelpen stoffavhengige mottar i Norge er god eller ei,
har jeg opplevd at hva jeg har kunnet bidra med som ansatt ofte er tilpasset norske
brukeres behov og ønsker. Eller riktigere sagt, norske brukere har møtt meg med
realistiske forventninger om hva de kan få hjelp til, mens jeg ofte har erfart det
motsatte med ikke-vestlige. Brutte forventninger har ført til frustrasjon for begge
parter, og som et resultat av dette har jeg ofte unngått å ta kontakt med ikke-vestlige
brukere. Jeg har unngått å ta kontakt, og jeg har gått forbi, til tross for at jeg har sett
at dette er brukere som virkelig har hatt behov for hjelp. Dette har bekymret meg, for
om det er vanlig at ansatte i hjelpeapparatet opplever og gjør det samme, er jeg redd
det er mange brukere med ikke-vestlig bakgrunn som ikke får den hjelpen de trenger.
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Problemstilling
Formålet med studien har vært å undersøke hva som har gjort informantene utsatt i
forhold til å utvikle rusproblemer, og om deres bakgrunn og livssituasjon gjør det
vanskelig for dem å motta hjelp for sine rusproblemer i det norske hjelpeapparatet.

Metode
Da jeg ønsket å få informantenes refleksjoner og subjektive opplevelser av hvordan
de opplever sine liv og livssituasjon, valgte jeg å bruke kvalitativ metode for under-
søkelsen basert på intervjuer med et fåtall informanter. Beskjeden tilgang på
informanter gjorde også en kvantitativ tilnærming uaktuell.

Intervjuguiden ble utformet så åpen som mulig for å la informantenes fortellinger
være styrende for intervjuenes utvikling.  Antagelser ble forsøkt belyst gjennom
overordnede spørsmål. Videre ble det utarbeidet hjelpespørsmål under hvert av
hovedspørsmålene 4.

Rapporten presenterer funn fra hva informantene har fortalt og forfatterens egne er-
faringer i rollen som deltakende observatør i miljøet over flere år. Presenterte funn er
ikke representative for gruppen ”sprøytebrukere med ikke-vestlig bakgrunn i Oslo”.

Utvalg
Det var planlagt å gjennomføre intervjuer med fem informanter i løpet av høsten
2004. Tre intervjuer ble gjennomført i oktober 2004. To intervjuer ble gjennomført i
Oslo og ett intervju ble gjennomført i den ene informantens hjemland. Ytterligere to
informanter, som skulle intervjues med tolk, trakk seg fra undersøkelsen. Utvalget av
informanter er menn OKT har møtt i oppsøkende arbeid i området rundt Oslo S
vinteren 2002/2003, og som jeg i perioder har hatt mye kontakt med. Relasjonen til
dem har hovedsakelig vært av en formell karakter hvor jeg som offentlig ansatt har
hjulpet dem i situasjoner hvor de har hatt behov for det. I andre perioder kan
relasjonen hatt et mer uformelt preg, hvor vi blant annet har møttes på kafé for å ta
en prat. Dette er ikke noe spesielt i forhold til disse tre. Relasjonen til klienter jeg
har møtt i oppsøkende arbeid har ofte vært annerledes, og mer uformell, enn
relasjonen til klienter jeg har møtt i andre deler av hjelpeapparatet.

Jeg har over tid opparbeidet et tillitsforhold til informantene og jeg mener dette er
årsaken til at det har vært mulig å gjennomføre intervjuene. Det er allikevel en
svakhet ved undersøkelsen at det er jeg som hjelper, ansatt og offentlig
myndighetsperson som har utført og tolket intervjuene. Informantenes svar og min
tolkning av intervjuene er farget av relasjonen vi har hatt over år. Videre kan det
kritiseres at informantene kan ha latt seg intervjue fordi de føler de skylder meg noe
på grunn av hjelp de har fått. Det kan også tenkes de har deltatt fordi de ikke har
ønsket å risikere at relasjonen skal skades ved å si nei til å la seg intervjue.
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Intervjusituasjonen
Intervjuene i Norge ble gjennomført i OKTs kontorlokaler i Oslo. Det er et sted hvor
informantene har vært før, og hvor jeg tenkte at de ville føle seg komfortable. Dette er
også et sted som jeg kjenner godt, og jeg antok at egen trygghet ville prege samtalene
fordelaktig. Intervjuet i hjemlandet til den ene informanten ble gjennomført hjemme
hos hans familie. Situasjonen var vanskelig av flere grunner. Han var utvist fra Norge
og virket så nedtrykt at jeg var usikker på om jeg kunne foreta intervjuet. I tillegg var
ett av barna hans til stede noe som også gjorde intervjusituasjonen vanskelig.
Intervjuet ble likevel gjennomført da informanten ga klart uttrykk for at han ønsket
det. De tre informantene ble på forhånd informert om formålet med undersøkelsen,
og de samtykket i å la seg intervjue5.

Frafall
To informanter trakk seg da intervjuene skulle finne sted. Ingen av disse snakker
godt norsk, og den ene av dem hadde uavklart oppholdsstatus i Norge.

Årsakene til at de ikke ønsket å la seg intervjue kan være mange. Mitt inntrykk er at
de ikke ønsket å delta med tolk til stede under samtalen. En av dem ga klart uttrykk
for at han bare ville snakke med meg alene. Den andre møtte opp, men viste stort
ubehag da undersøkelsen skulle finne sted. Han forklarte han hadde trodd at jeg
skulle gi ham hjelp, og at han ikke visste at han skulle bli intervjuet. Jeg er selv
usikker på om han virkelig hadde misforstått dette, eller om han trakk seg fordi han
syntes situasjonen ble vanskelig. Dette er en klient jeg har kjent i flere år, og jeg
hadde i lang tid forklart ham om formålet med undersøkelsen. Mitt og tolkens inn-
trykk var at informanten syntes det ville være vanskelig å la seg intervjue med tolk
tilstede. I følge tolken var flere av temaene i intervjuet svært tabubelagte områder i
hjemkulturen til vedkommende og tolken mente det ville være spesielt vanskelig for
informanten å snakke om selvforskyldt skade grunnet rus med tolk til stede.

Jeg foreslo forskjellige måter å gjennomføre intervjuene med disse informantene uten
å lykkes. Jeg foreslo blant annet at en kollega av meg i Rusmiddeletaten, som er fra
samme område som en av dem, kunne foreta intervjuet. Jeg spurte også om de ville la
seg intervjue med etnisk norsk tolk. De ønsket fortsatt ikke, noe jeg synes er
beklagelig. Disse informantenes historier ville gitt et bredere inntrykk av hvordan
livssituasjonen til ikke-vestlige sprøytebrukere er i Oslo, og jeg tror deres situasjon
også har vært vanskeligere enn situasjonen til dem jeg nå har intervjuet, spesielt med
tanke på å kunne motta hjelp i Norge. Ikke minst gjelder dette for ham med uavklart
oppholdsstatus i Norge.

Ytterligere to brukere som hadde sagt seg villige til å delta, klarte jeg ikke å oppnå
kontakt med i løpet av høsten 2004. En av dem ble fengslet og besvarte ikke
beskjeder jeg prøvde å formidle til ham, og den andre antar jeg har reist fra Norge da
verken sosialkontoret eller OKT har hørt noe fra ham på lang tid.
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Kapittel 2:

Bruk av rusmidler blant
ikke-vestlige innvandrere

Flere land i Europa mangler gode data på området rus og etnisitet og det er knyttet
flere dilemma til forskning på minoriteters bruk av rusmidler. Myndigheter og
forskningsinstitusjoner er spesielt bekymret for at eventuelle funn vil kunne føre til
ytterligere stigmatisering av allerede marginaliserte minoritetsgrupper i samfunnet
(Griffiths 2004; St. meld. nr. 16).

Norske undersøkelser kan tyde på at innvandrerungdom med ikke-vestlig bakgrunn i
betydelig mindre grad enn majoritetsungdommen bruker og eksperimenterer med
rusmidler som tobakk, alkohol og cannabis (St. meld. nr. 16; Schultz 2003).

Funn i flere hollandske undersøkelser viser at generell bruk av rusmidler blant
ungdom er langt høyere blant etniske hollendere enn blant ungdom med ikke-vestlig
bakgrunn. Det kan videre se ut til at tyrkiske studenter som føler seg hollandske i
større grad har prøvd cannabis enn de som føler seg tyrkiske. Det samme gjelder for
marokkanske studenter vedrørende alkohol- og cannabisbruk. Såkalt rekreasjonsbruk
av rusmidler blant innvandrere i Holland kan indikere at de er bedre integrert i det
hollandske samfunnet enn de som ikke har et rekreasjonsbruk av rusmidler
(Korf; funn presentert på konferansen ”Ethnicity and Addiction” i Wien, 2004).

For ikke-vestlig ungdom er god tilknytning til egen etnisk gruppe, sterk politisk eller
religiøs overbevisning og god tilknytning til egen familie faktorer som kan virke
beskyttende mot at de skal begynne å eksperimentere med eller bruke rusmidler til
rekreasjon (Haasen m.fl. 2001).

Samtidig som det ser ut til at ikke-vestlig innvandrerungdom i liten grad
eksperimenterer med og bruker rusmidler til rekreasjon, tyder funn på at andelen
som prøver og bruker tyngre narkotiske stoffer, er noenlunde på samme nivå som i
befolkningen generelt. I Holland ser det ut til at den prosentvise andelen som har et
problematisk bruk av rusmidler er høyere blant ikke-vestlige innvandrere i forhold til
etniske hollendere, og i Amsterdam er brukere med ikke-vestlig bakgrunn over-
representert i byens metadontiltak (St. meld.nr. 16; Buster & Reurs 1999, Korf ibid).

Flere forskere mener innvandrere fra ikke-vestlige land både er mer utsatt for psykisk
lidelse, misbruk av medikamenter og problembruk av rusmidler enn majoritets-
befolkningen. Årsakene er mange. Det kan skyldes sosial ekskludering av familien og
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egen etnisk gruppe, og mange opplever å være i konflikt med normer og verdier i den
kulturen de kommer fra, kontra normer i den kulturen de lever i. Videre vil mange
mangle håp og framtidsperspektiv, og mange vil leve i en marginal sosial situasjon
grunnet isolasjon, diskriminering, rasisme, fattigdom, kriminalitet eller arbeids-
ledighet (Bayard-Burfield 1999; Haasen ibid).

Til tross for at det ser ut til at ikke-vestlige innvandrere er mer utsatt enn majoritets-
befolkningen for problembruk av rusmidler viser flere studier viser at brukere med
minoritetsbakgrunn er underrepresentert i rusbehandlingstiltak i den vestlige verden.
En sammenlignende studie utført i byene Tel Aviv, Frankfurt og San Francisco tyder
på at befolkningsgrupper med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i
behandlingstiltakene i alle disse byene. Det ser også ut til at ikke-vestlige inn-
vandrere er underrepresentert i norske behandlingstiltak (Schneider 2001; Arner
1995).

Det er mange grunner til at ikke-vestlige innvandrere er underrepresentert i vestlige
lands behandlingstiltak. Schneider og Haasen mener at de av forskjellige årsaker har
en høyere terskel for å oppsøke hjelp, og det ser ut til at behandlingstiltakene har en
høyere terskel for å slippe dem til. Mange ikke-vestlige brukere vil være mistenkelige
mot vestlige behandlingsmetoder, og mange vil mangle språkkunnskaper. En del vil
også på grunn av uavklart oppholdsstatus frykte rettslige konsekvenser ved å søke
om hjelp. Noen minoritetsgrupper vil også vegre seg mot å tilkjennegjøre rus-
problemer blant sine egne. Videre har vestlige behandlingstiltak ikke tilrettelagt sine
tilbud for ikke-vestlige innvandrere. De har ofte få eller ingen ansatte med
innvandrerbakgrunn, ansatte mangler tilstrekkelig språk- og kulturkompetanse, og
tiltakene gjør heller ikke tilbudet kjent blant minoritetsgruppene (Schneider ibid;
Haasen ibid).

I en norsk studie (Rugkåsa og Angell 1998) viste funn at ansatte i norske
behandlingsinstitusjoner vektla språk- og kulturforskjeller mer enn klientene med
innvandrerbakgrunn gjorde. Ansatte syntes disse forskjellene kompliserte relasjonen
mellom dem og klientene. I en kvantitativ studie utført i en ruspoliklinikk i Oslo
tydet funn på at klientene med ikke-vestlig bakgrunn i mindre grad enn de norske
deltok i klinikkens gruppetilbud, og språkforskjeller var en utfordring, både i forhold
til at de skulle få et like differensiert tilbud som de norske klientene, og i forhold til
relasjonen mellom den enkelte behandler og klient (Holt 2002).

I Bergs studie ved flere rusmiddeltiltak og sosialkontor i Oslo, tydet funn på at de
ansatte og klientene med innvandrerbakgrunn blant annet var uenige om hva
behandlingen innebar. Det så ut til at de ansatte tenkte at klientene skulle snakke seg
til et rusfritt liv, mens klientene ikke hadde den samme troen på at en ”snakkekur”
ville hjelpe. ”I motsetning til ansatte som formidler at de har en tro på ordets forløsende
kraft, gir flere av klientene uttrykk for at en slik kur snarere vil befeste dem i det
problematiske.” (Berg 2003:8).
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Kapittel 3:

Presentasjon av funn

Informantene
Ingen av informantene er født i Norge og de vil derfor vanligvis bli definert som
førstegenerasjons innvandrere. Jeg har allikevel valgt å definere to av dem, Yassir og
Nadim, som andregenerasjons innvandrere. De kom til Norge sammen med
foreldrene sine da de var små, og de forteller selv at de føler seg norske. Disse
informantenes historier har også mange likhetstrekk til forskjell fra historien til
Hassan, informanten som kom alene til Europa som tenåring, og som jeg har definert
som førstegenerasjons innvandrer.

Informantene kommer fra land i Nord-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia. Det de har
felles er blant annet at de er utenlandske statsborgere, de har ektefeller som ikke
ruser seg, og de var inntil nylig sprøytebrukere. Lite ved deres utseende minner om
det stereotype bildet mange har av sprøytebrukere. Dette er menn som er opptatt av
hvordan de ser ut, de har fine klær, og de er velpleide. Ingen av dem har utdanning
utover grunnskole, men alle har litt arbeidserfaring. De definerer seg selv som
muslimer. Mitt inntrykk er likevel at tro og religion ikke spiller en stor rolle i deres
daglige liv. De, eller deres familier, feiret Ramadan, men kun én av dem prøvde å
overholde fasten. Yassir forteller 6:

 ”Jeg tror på Allah og på Muhammed, men jeg kan ikke si at jeg vet så mye om
religionen min egentlig. Jeg ber ikke på fredager, eller fem ganger om dagen, men
jeg tenker på det noen ganger. Hvis jeg kommer meg ut av ruslivet, kommer i
jobb eller åpner en butikk og det går bra for meg, så kunne jeg godt tenke meg å
be litt og gå på fredagsbønn og sånn.”
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Yassir
Yassir kom til Norge sammen med sine foreldre da han var barn. Han har vært gift
med en kvinne fra hjemlandet i flere år, men hun har ennå ikke fått tillatelse fra
norske myndigheter å komme til Norge. Yassir har hatt noen opphold på
avrusingsinstitusjoner og ett kort opphold på en behandlingsinstitusjon i Norge.

Nadim
Nadim kom også til Norge sammen med sine foreldre da han var liten, og han har
bodd i Norge siden. Han har stiftet familie med en kvinne fra hjemlandet. Hun kom
til Norge etter at de hadde inngått ekteskap. Nadim ruset seg daglig allerede da han
giftet seg, men han var fortsatt i jobb. Kona visste ikke om rusingen. Nadim hadde
ikke mottatt noen hjelp for sine rusproblemer da OKT møtte ham.

Hassan
Hassan kom til Skandinavia på slutten av 90-tallet og han hadde bodd på kontinentet
siden han flyktet til Europa som tenåring. Han er gift og har barn med en vestlig
kvinne som er norsk statsborger. Han har ikke mottatt hjelp for sitt bruk av rusmidler
i Norge. Hassan er utvist fra Norge og andre Schengenland i Europa på grunn av
vinning- og narkotikarelatert kriminalitet. Han bor nå i hjemlandet mens kona og
barna bor i Norge. Han er selv usikker på om han vil få lov å få komme tilbake til
familien i Norge.

Oppvekst og familiebakgrunn
”Jeg er født flau, jeg er sjenert for alt.”

Nadim, har i likhet med de to andre informantene, tidlig i livet følt seg annerledes.
Han føler han var et problembarn, og han tror dette er noe av årsaken til at han
utviklet rusproblemer:

”Foreldrene mine har gitt opp, jeg har rusa meg helt fra begynnelsen, og jeg har
vært et problembarn helt fra begynnelsen av.”

Som barn var han innlagt i en behandlingsinstitusjon på grunn av atferdsproblemer,
og han måtte senere gå i spesialskole. Han kjente seg ofte urolig, og han har alltid
hatt problemer med å fullføre noe han startet på. Han forteller at hele familien måtte
delta i behandlingsopplegget til institusjonen hvor han var innlagt som liten.
Familien måtte blant annet lære seg å spise måltider sammen, dette var noe de ikke
hadde gjort før:

”Der gikk hele familien, jeg hadde lite kontakt med dem, og var rampete
hjemme. Hele familien måtte møte opp. Søsknene mine, moren min og jeg. Vi
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spiste frokost sammen, noe som vi aldri hadde gjort før. De lærte oss sånne ting,
blant annet det å sitte sammen å spise.”

Nadim mener også at farens manglende tilstedeværelse i oppveksten er en årsak til at
han utviklet rusproblemer. Han forteller at faren aldri var hjemme, og at heller ingen
andre satte grenser for ham når han var liten:

”Jeg ble fort hissig, jeg var den eneste mannen i huset. Faren min drev en
forretning så han har alltid jobba, han var lite hjemme. Moren min hadde mange
barn å ta seg av. Jeg hadde mer frihet, fordi faren min aldri var hjemme. Det var
derfor jeg havnet på feil kjøl, jeg har aldri fått kjeft, jeg var bortskjemt.”

Også Yassir mener manglende grensesetting fra foreldrene, spesielt faren, har mye av
skylden for at han utviklet rusproblemer:

”Jeg har prøvd å finne ut hvorfor jeg har blitt rusmisbruker og det skyldes
foreldrene mine tror jeg. Spesielt da vi gikk på ungdomsskolen og var i
puberteten og sånn, så skulle man prøve å være litt kjekkas og ha kule klær og
sånn. Jeg fikk ikke noe av foreldrene mine, de kjøpte ingen klær som jeg ønska
meg, så det ble til at jeg begynte å stjele klær. Da jeg senere kom inn i rusmiljøet
og kom hjem med en video eller tv, så spurte ikke faren min hvor det kom fra.
Det skulle han ha gjort. Han skulle tatt meg i øra og sagt at jeg skulle få det ut
igjen og levere det tilbake. (…) Jeg har tenkt mye på dette, jeg har trodd det bare
har vært miljøet som har gjort at jeg begynte å ruse meg, men nå legger jeg mye
skyld på foreldrene mine.”

Som Nadim har også Yassir savnet omsorg fra faren sin i oppveksten:

”Faren min har aldri vært en kjærlig far, han var så kald mot meg når jeg rusa
meg og sånn. Han har ikke sagt ”sønnen min” til meg en gang.”

Hassan vokste opp i hjemlandet, og moren var til dels alene om omsorgen for ham og
søsknene. Hassan forteller ikke så mye om livet som liten, men han gir uttrykk for at
familien ikke hadde det enkelt. De bodde i en fattig bydel og økonomien var dårlig.
Som 16-åring flyktet Hassan til Europa. Han ville oppsøke faren som hadde dratt fra
ham og familien da Hassan var liten. Hassan forteller om en dramatisk flukt til
Europa. I mørket klarte han og noen andre å svømme ut til et skip som lå utenfor
kysten, og de klarte å komme seg ombord. De skjulte seg i en livbåt, redde for å bli
oppdaget av mannskapet og uten å vite hva som ville skje med dem om de ble
oppdaget. Han forteller at de var usikre på om båten virkelig skulle til Europa. Da
han kom til lands, gikk han til fots i flere uker fordi han var redd for å bli avslørt om
han tok buss eller tog. Han møtte faren igjen, men ble avvist. Faren, som hadde giftet
seg på ny og startet et nytt liv i Europa, ville ikke ha noe med Hassan å gjøre. At
faren ikke ville ha noe med ham eller resten av familien å gjøre har vært vondt for
Hassan, og han gir uttrykk for at mangel på kjærlighet fra faren har gjort livet
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vanskelig for ham:

”En gutt på 16 år som ikke har blitt elsket av faren hele livet, han vil ha mange,
mange problemer.”

Verken norsk eller utenlandsk
Nadim og Yassir opplever det vanskelig å ha en annen kulturbakgrunn enn vestlig,
samtidig som de føler seg helt norske. De opplever det konfliktfullt å måtte forholde
seg til to forskjellige kulturer, og det ser ut til at de ønsker å ta avstand fra sin egen
bakgrunn. Begge forteller blant annet at de ikke liker andre fra deres hjemland som
lever i Norge.

Nadim har gått på skoler hvor flesteparten av elevene var norske, og han har hatt
flest norske venner. Nadim føler seg helt norsk samtidig som han forteller at han føler
seg litt ”midt i mellom”. Dette er en følelse han ikke liker. Han tror det var godt for
ham å være sammen med norske i oppveksten, og han er bekymret for at de som
kommer til Norge fra hans hjemland nå i mindre grad enn ham selv er sammen med
norske:

”De kommer hit for å jobbe, jeg liker dem ikke. Da jeg var ungdom så var det
ikke så mange utlendinger som nå. Det er mange ungdommer, og utlendinger
vanker med utlendinger, de norske med norske. (…) Jeg liker ikke de som
kommer fra hjemlandet mitt for å si det rett ut. De har en helt annen tankegang,
mens jeg har en norsk tankegang. Der er det en stor forskjell, i pratemåten og
alt. Når jeg snakker mitt morsmål så tenker jeg mest på norsk, så da prater jeg
på en norsk måte og da ler de andre av meg. Jeg er lettlurt og jeg har begynt å
hate dem. Jeg føler meg helt norsk. Det har foregått ganske lenge, det er derfor
jeg er i mot dem, tankegangen deres er helt annerledes enn min.”

Nadim forteller han har følt seg som en nordmann når han har vært i hjemlandet på ferie:

”Å være der på ferie er noe helt annet. På ferie har man det gøy, alle kommer og
hilser på deg. Folk ser litt opp til deg, de tenker at han er fra Norge! Jeg følte
meg som en nordmann.”

Også for Yassir er det vanskelig å ha den bakgrunnen han har, samtidig som han føler
seg helt norsk. Det er vanskelig både i forhold til familien og i forhold til nordmenn.
Også Yassir har giftet seg med en kvinne fra hjemlandet, og til tross for at det er flere
år siden de giftet seg har hun enda ikke fått tillatelse av norske myndigheter å
komme til Norge. Yassir har lenge angret på at han giftet seg fordi han føler at
forskjellen mellom ham og kona er for stor til at de kan få det bra sammen:

”Jeg angrer veldig mye på det at jeg giftet meg. Jeg er oppvokst her i Norge og jeg
er mer norsk enn utenlandsk. Jeg føler meg utenlandsk når jeg er hjemme og
prater morsmålet mitt med foreldrene mine og søsknene mine, men jeg har jo
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norske venner og prater norsk ute.”

Mens Yassir sonet en dom i fengsel, møtte han en norsk kvinne på en kontaktside på
internett. Han ble forelsket i henne, og forholdet ble etter hvert seriøst, noe som førte
til at situasjonen hans ble enda vanskeligere:

”Vi ble kjent og traff hverandre og sånn, og jeg ble kjempeforelsket og glad i
henne. Så jeg holdt på å glemme kona mi, men jeg visste at jeg ikke bare kunne
glemme kona mi på grunn av kulturen vår. Man kan ikke bare skille seg.”

Kulturbakgrunnen hans gjorde det også vanskelig å være sammen med den norske
kvinnen han hadde møtt:

”Etter hvert fant vi ut at vi ikke funka sammen. Hun var veldig redd for
religionen min, men som jeg sa til henne så hadde jeg ikke sittet i fengsel hvis jeg
hadde vært så religiøs. Da hadde jeg ikke drukket alkohol og hatt samleie med
henne. Det roet henne litt, men hun visste vel at det ikke kom til å gå noe særlig
med oss.”

Både Yassir og Nadim føler seg oftest helt norske, spesielt når de er sammen med
kamerater i Norge, eller når de har vært i hjemlandet. De er lite sammen med andre
fra deres hjemland, og de gir uttrykk for at de synes det er vanskelig at foreldrene
ikke forstår hvordan livene deres er i Norge. Yassir forteller:

”Det hender noen ganger at jeg prøver å si til foreldrene mine at jeg er dritt lei
livet, at jeg ikke orker noe mer. Jeg prater mye om kona, jeg sier at jeg angrer så
mye på at jeg giftet meg. Da sier de bare at det sa de til meg, i stedet for å si at
det var en tabbe jeg gjorde og at det kan rettes opp. Derfor har jeg ikke lyst til å
fortelle dem noe mer, jeg prøver noen ganger, men jeg vet at jeg ikke får
forståelse og da orker jeg ikke å prate med dem.”

Hassan virker i mindre grad enn de andre opptatt av at han ikke har en vestlig
bakgrunn. Det har kanskje sammenheng med at han var ung da flyktet til Europa og
at han i mindre grad enn de andre føler forpliktelse overfor sin familie i hjemlandet
og egen kulturbakgrunn. Hassan giftet seg tidlig etter at han hadde kommet til
Europa og han har lenge følt seg mer kristen enn muslimsk. Når jeg møter ham igjen
i byen hvor han er oppvokst føler han seg ikke lenger hjemme der, og når jeg spør
ham om hvordan det var å komme tilbake til hjemlandet etter at han ble utvist fra
Norge, forteller han:

”Jeg tenkte å begå selvmord. For å være helt ærlig, jeg vil ikke være her resten av
livet.”

Hassan virker preget av livet som flyktning. Han var kun 16 år da han dro til Europa,
og det har vært vanskelig for ham å få oppholdstillatelse i de landene han har
kommet til. Han ble tidlig skilt fra hun som han først giftet seg med, og han ser svært
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trist ut når han viser meg bilder av et av barna som han ikke har sett på mange år.
Hassan flyktet senere til Skandinavia og han kom hit uten andre ting enn de klærne
han reiste i. Han oppgav feil identitet til myndighetene, og de første årene var preget
av en usikker tilværelse i mange forskjellige asylmottak før han til slutt giftet seg og
fikk oppholdstillatelse i Norge. Til tross for at han er gift og har barn med en vestlig
kvinne som er norsk statsborger ble han utvist fra Norge på grunn av kriminalitet.
Hassan er den eneste av informantene som gir uttrykk for å ha møtt mye motgang i
livet. Han forteller følgende om hvordan det har vært for ham å søke jobb i Norge:

”Så prøvde jeg å finne en jobb, men hvor skulle jeg finne det? Jeg spurte på et
gatekjøkken, men de sa nei. Hvor skulle jeg gå? Ingen hadde jobb til meg. Norge
er et land som er veldig organisert på en måte. Hvis du vil ha jobb, må du følge
den rette veien til jobben. Det hjelper hvis man har jobbet før, og hvis du har fine
eksamener, og hvis du har skolegang, men jeg har ikke det. Så hva kunne jeg
gjøre? Jeg ga min CV til alle, men fikk ikke svar. Når jeg så etter jobber, fikk jeg
ikke jobber fordi jeg var utlending, nordmenn gir jobber til andre nordmenn. For
nordmenn er det lett, for de fleste utlendinger er det ikke lett, de må søke og
søke. Jeg var glad i å jobbe, og jeg jobbet på et sykehjem, men det var noen
utlendinger der som ikke likte meg, de ga meg drittjobbene. De var pakistanere
og jeg er afrikaner, vi liker hverandre ikke, de liker ikke afrikanere. Jeg prøvde
og prøvde, men så sluttet jeg.”

Hassans historie, som førstegenerasjons innvandrer, er både annerledes og vanske-
ligere enn historiene til Yassir og Nadim. At han flyktet alene til Europa gjør at han i
mindre grad enn de andre føler forpliktelse eller skyldfølelse overfor sin familie og
kulturbakgrunn i hjemlandet, men hans liv er preget av utrygghet, ensomhet og mot-
gang. Også Hassans debut i bruk av tyngre narkotika er annerledes enn de to andres.

Debut i bruk av tyngre, illegale, rusmidler
Mens Yassir og Nadim begynte å eksperimentere med forskjellige rusmidler i ten-
årene, prøvde Hassan først tyngre narkotika da han var godt voksen og etablert i
Norge. Han ble tilbudt å prøve heroin av en nabo hvor han og familien bodde:

”Hei!”, sa han, og hilste på meg. Jeg kunne ikke hilse på ham fordi han så ut som
en narkoman. Men jeg begynte å hjelpe ham med penger, og en dag dro vi på
kafé og han brukte narkotika. Han sa mange ganger til meg at jeg skulle prøve,
men jeg ville ikke prøve. Men en dag var jeg så sint, du vet når du er deprimert
så drikker du kanskje en pils, så da prøvde jeg. (…)Det var første gangen, og det
var som en drøm.”

Det Hassan likte med rusen var at han endelig slapp å tenke på hvordan han skulle
komme seg ut av den vanskelige situasjonen han var kommet i. Han følte seg ensom
og deprimert, og han følte han var en dårlig ektefelle og far. Han beskriver heroin
som en perfekt ”time-killer”:
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”Når jeg brukte heroin slapp jeg å tenke på hvordan jeg skulle komme meg ut av
den dumme situasjonen som jeg var i. Kona jobbet, vi hadde flere barn, og jeg
følte meg som noen som er svak. Jeg følte meg svak som mann.”

Yassir og Nadim var tidlig i miljøer hvor rusmidler ble utprøvd. Begge forteller det
var tilfeldigheter som gjorde at de begynte å ruse seg på heroin og amfetamin, rus-
midlene de senere utviklet problembruk av.

Nadim prøvde amfetamin for første gang da han og en kamerat fant amfetamin i
Slottsparken:

”Kameraten min visste hva det var. Han tok litt i en colaflaske og tok litt først, så
tok jeg, og så satt vi der en hel dag og en hel natt og bare prata hull i hodet på
hverandre. Det var moro, så da ble det amfetamin noen ganger.”

Han var litt redd for stoffet, og han prøvde å begrense rusingen så mye som mulig
fordi han hadde arbeid. I følge Nadim var det igjen tilfeldigheter som gjorde at han
begynte å ruse seg ofte og at han ble avhengig av amfetamin:

 ”For 4-5 år siden fikk jeg tak i veldig billig amfetamin, og jeg ble kjent med
noen folk. Jeg slutta å jobbe, og begynte å bruke mer og mer amfetamin og jeg ble
avhengig. Jeg fikk det så billig. Det var det som gjorde meg avhengig.”

Yassir var i et miljø med ungdom med mange forskjellige nasjonaliteter. De begynte å
eksperimentere med rusmidler da de gikk i ungdomsskolen. Yassir begynte først å
ruse seg på alkohol, og senere begynte han å ruse seg på hasj:

”Jeg ble med til en leilighet, og så husker jeg at jeg tok noen trekk der, og da kom
rusen. Da skjønte jeg hvorfor de rusa seg på hasj, for det var så deilig og
avslappende å sitte der.”

Etter hvert testet han både piller, amfetamin og kokain. Flere av dem han hang
sammen med drev med innførsel og salg av narkotika. Han og en kamerat var ute og
luftet en hund da han ble tilbudt å prøve heroin:

”Så sier plutselig kameraten min at under det treet der så ligger det en del
heroin. Han sa at han hadde prøvd det en gang, røyka det i sølvpapir, og han sa
at han hadde blitt veldig stein. Siden vi røyka det i sølvpapir, trodde  vi ikke at vi
skulle bli avhengige av det. Så spurte han om vi skulle prøve, og jeg har alltid
vært sånn at jeg har lyst til å prøve alt mulig rart. Jeg har virkelig prøvd alt
mulig, så jeg ville være med på dette. Så begynte vi å røyke. Dette var på
sommeren. Så begynte vi å gå opp i skogen hver dag for å røyke og vi trodde
fortsatt ikke at vi var hekta på dette. Jeg jobbet på den tiden, og første gangen jeg
merka at jeg var hekta, var på jobben. Jeg pleide å ta med meg litt på jobben, og
en dag jeg ikke hadde med meg noe, og klokka ble tolv, begynte jeg å få skikkelig
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vondt i magen. Jeg fikk kramper og jeg ble skikkelig dårlig. Da skjønte jeg at det
måtte være heroinen.”

Sammenfatning
Informantene har opplevd å være annerledes sine søsken og de har opplevd å være
familiens sorte får lenge før de begynte å eksperimentere med rusmidler. I stor grad
årsaksforklarer de rusproblemene med egenskaper hos dem selv, feil begått av
foreldrene i oppveksten, og tilfeldigheter. De har savnet, og til dels manglet, fedrenes
tilstedeværelse i barndommen; både i forhold til grensesetting og omsorg.

Også mange norske brukere vil kunne fortelle historier om manglende grensesetting
og omsorg fra foresatte, og at de tidlig i livet har følt seg annerledes søsken og
jevnaldrende. Funn i studier tyder på at en stor del av dem som er i behandling for
avhengighet av illegale rusmidler, har opplevd symptomer på psykisk lidelse allerede
som barn og unge, og mellom 50 og 90 prosent av de som bruker illegale rusmidler i
Europa ser ut til å lide av personlighetsforstyrrelser.
(Landheim A m.fl. 2002; EMCDDA 2004).

Informantene synes det er vanskelig og belastende å leve som ikke-vestlige
innvandrere i Norge. De sliter med å finne sin plass mellom to forskjellige kulturer
som de til daglig må forholde seg til. Spesielt Yassir og Nadim opplever det vanskelig
å både føle seg norske samtidig som deres familie- og kulturbakgrunn ikke er norsk.
De føler seg verken helt hjemme blant egne landsmenn eller blant etnisk norske. En
undersøkelse gjennomført blant gresk innvandrerungdom i Sverige, viste at spesielt
andregenerasjonsinnvandrerne opplevde hjemløshet, og funn tydet videre på at de
ruset seg for å oppnå aksept og identifikasjon med svenske venner.
(Giannopoulou 1987).

Hassan har i mindre grad opplevd kulturforskjeller som konfliktfullt, men han har
opplevd belastninger som følge av et liv som flyktning. Hans situasjon har hele tiden
vært vanskeligere enn livssituasjonen til Yassir og Nadim. Det ser ut til at han
mangler tilknytning i livet. Både tilknytning til landet han har forsøkt å forlate, og
tilknytning til de landene han har kommet til.

Det er antakelig mange bakenforliggende årsaker til at informantene utviklet
avhengighet til rusmidler. Det kan se ut til at de har vært utsatt allerede fra de var
små barn, og de opplever sin bakgrunn og livssituasjon som ikke-vestlige
innvandrere som belastende.  Det er allikevel vanskelig å si noe sikkert om hvorfor
akkurat disse tre har utviklet rusproblemer. Andre, med noenlunde lik oppvekst og
bakgrunn, kunne ha fortalt lignende historier, men med andre utfall. Som
informantene selv legger vekt på; også tilfeldigheter har spilt inn.
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Kapittel 4:

Drømmen om et vanlig liv

Nadim:

”Mine drømmer er å være en vanlig familiefar og at jeg har en jobb. Å komme
sliten hjem fra jobb, det er mine drømmer. Og at kona mi har det bra, hun er alt
for meg.”

Yassir:
”Jeg drømmer at jeg kunne skru tilbake tiden og at jeg ikke var gift. At jeg ble
kjent med hun norske jeg var sammen med, og at vi virkelig hadde klart å styre
oss unna rusen, bo sammen, fått ordentlig jobb som jeg trivdes med, og leve et
normalt liv. Årene med heroin har gått så fort og det har vært så bortkastet med
fengsel, tårer og faenskap. Det har ødelagt så mye for familien og venner. Jeg har
mistet flere venner av overdoser, og folk ser ned på meg.”

Hassan:
”Jeg har en familie som elsker meg. Jeg håper å finne noe å drive med, en jobb.
Jeg vil hjelpe familien min.”

Informantene drømmer om vanlige liv hvor de kan være gode fedre, ektefeller og
forsørgere. Nadim føler han allerede er på god vei. Han har ikke ruset seg på en
stund, og han håper han snart er tilbake i jobb. Selv om han føler seg ferdig med
rusingen er han redd for tilbakefall:

”At jeg har vært nykter i fire måneder nå, betyr ikke at det er umulig for meg å
falle ned igjen.”

Nadim har lenge hatt mye dårlig samvittighet overfor ektefellen. Han er veldig glad i
henne og han ønsker hun skal ha det bra. Hun har i løpet av årene blitt vant med at
Nadim har blitt borte i de periodene han har ruset seg på amfetamin, og hun er
fortsatt ikke trygg på at han alltid skal komme hjem som avtalt når han går ut:

”Hun er redd hele tiden, men hun har slutta å pese. Da det gikk tre uker begynte
hun å pese på meg om jeg ikke skulle ut igjen snart, hun sa det var på tide at jeg
gikk ut, hun sa jeg var rastløs. Hun sa dette fordi jeg  hadde enfast tid, hver gang
etter to-tre uker var jeg  oppladet, og da var jeg rastløs og hadde lyst til å ruse
meg. Da fikk hun et signal  om at jeg skulle ut. Og jeg gikk ut. Før ga jeg   henne
signaler hele  tiden om at jeg skulle ut. Hun har hatt det tøft  og hun har grått
mye.”
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Selv om kona fortsatt er engstelig for at Nadim skal bli borte og komme hjem igjen
sliten og irritabel etter en lang periode med rusing, mener Nadim at hun nå har det
bedre, og at hun har begynt å stole på ham igjen:

”Hun er glad nå, før turte hun ikke å gi meg penger, ikke mer enn akkurat, men
nå kan hun gi meg penger og stole på meg.”

Yassir og Hassan er mer usikre og pessimistiske med tanke på framtiden. Begge har
sluttet å injisere rusmidler da intervjuene blir gjort, men de vet ikke hva som vil skje
framover. Også de er mest opptatt av hvordan det skal gå med dem i forhold
ektefellene og familien.

Yassir, som midlertidig får foreskrevet morfinpreparater fra en lege, forteller at han
kjeder seg og han har lyst til å ruse seg. Han synes dagene er lange, og han bruker
mye tid til å tenke på de valgene han tidligere har gjort. Han vet ikke hva han skal
gjøre i forhold til kona. Blant annet på grunn av hans vanskelige økonomiske
situasjon har hun ikke fått tillatelse til å komme til Norge av myndighetene, og han
vet at hennes liv i hjemlandet er svært vanskelig. I følge Yassir er det en stor skam for
henne at han ikke har klart å få henne til Norge. Han tror hun nesten ikke våger å gå
ut fra foreldrenes hus lenger på grunn av dette. Det er mye rykter og snakk i byen
hvor hun bor, og det er svært vanskelig for henne å svare på spørsmål fra naboer om
hvorfor hun aldri blir hentet ”hjem” til Norge av ektemannen. Yassir er redd han har
ødelagt livet til kona:

”Fordi at ting har blitt som det har blitt, har jeg ødelagt livet hennes. Jeg vet hun
sliter veldig psykisk nå. Hun har venta så lenge og hun får høre det hele tiden.
Hun fortalte meg at hun hadde vært i godt humør en dag, men så hadde hun gått
ut av huset og begynt å prate med to kjerringer lenger bort i gata. De begynte å
prate og spørre henne om meg igjen. Hun hadde først sagt at jeg ventet på noen
papirer, og så hadde hun sagt at papirene var i orden, og til slutt hadde alt hun sa
blitt dumt. Da ble humøret hennes ødelagt igjen. Jeg skjønner henne veldig godt,
hun sliter veldig psykisk.”

Som Nadim har også Yassir mye dårlig samvittighet på grunn av ektefellen, og han
angrer veldig på at han giftet seg. Han er redd han ikke vil bli glad i henne den dagen
hun eventuelt får komme til Norge, og han er redd livet vil bli vondt for dem begge.
Han føler de er svært ulike, og han føler han har lite til felles med henne i forhold til
norske jenter han har vært sammen med:

”Det er det jeg lurer på, at jeg ikke kommer til å være så glad i henne når hun
kommer hit. Jeg er veldig redd for at jeg kommer til å være en sånn utro type. Jeg
er ikke så glad i henne og det merka jeg etter hvert, og det er derfor jeg angrer
veldig på det at jeg giftet meg. Jeg er oppvokst her og jeg føler meg mer norsk
enn utenlandsk. Det er så dumt det med religionen eller kulturen vår, det at vi
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ikke kan skille oss når vi ikke er glad i et men-neske, eller det at vi ikke kan bli
godt kjent med hverandre før vi gifter oss.”

Også Hassan syntes dagene var lange og livet trist da jeg møtte ham igjen. Han var
tilbake i hjemlandet og ga klart uttrykk for at han ikke følte seg hjemme der. Han
syntes det var vanskelig å bo i samme hus som moren og mannen som moren har
giftet seg med på ny. Han og søsknene var uten arbeid, og familien var avhengig av
den lille inntekten stefaren hadde. Hassans situasjon var også vanskelig i forhold til
familien i Oslo. Han var usikker på om han ville få ny innreisetillatelse til Norge, og
han var usikker på hvordan det eventuelt ville bli å komme tilbake. Jeg fikk inntrykk
av at han ruset seg, men han mente selv han hadde sluttet med heroin for godt. Han
var sikker på at han heller ikke ville begynne å ruse seg på nytt med heroin hvis han
kom tilbake til Norge:

”Hvis jeg kom tilbake nå til Norge nå, så er det siste jeg ville gjøre er å være
alene. Og jeg skal ikke bruke sterk narkotika igjen.”

Informantene drømmer om vanlige liv med familie og jobb, ikke ulikt det mange
norske brukere gjør. Som nevnt innledningsvis har jeg opplevd at norske brukere i
stor grad har realistiske forventninger til hva de kan få hjelp til i det norske
hjelpeapparatet. Selv om også de kan være uenige i hvordan ulike hjelpetiltak
fungerer, er de ofte godt orientert, og de vet oftest hva de kan få hjelp til. I møter
med ikke-vestlige brukere har jeg opplevd dette annerledes. Møtene med dem har
ført til frustrasjon for begge parter. Årsaken til frustrasjonen mener jeg for en stor del
kan skyldes at deres ønsker for å få til en endring i livssituasjonen ikke er realistiske
i forhold til hva de faktisk kan få hjelp til.

Mitt inntrykk er at hjelpetilbudet til stoffavhengige i Norge er tuftet på en idé om at
brukerne i utgangspunket skal motta behandling for sine rusproblemer i institusjon.
Det vil blant annet være vanskelig for en heroinavhengig å få innvilget en søknad om
legemiddelassistert rehabilitering uten at rusfri behandling i institusjon er forsøkt7.
Jeg mener den norske politikken på dette området vanskeliggjør mulighetene for at
ikke-vestlige rusavhengige kan få hjelp for sine rusproblemer i det norske hjelpe-
apparatet. Få av dem jeg har hatt kontakt med har ytret ønske om å søke behandling i
institusjon.
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Kapittel 5:

Vanskelig å motta hjelp i
det norske hjelpeapparatet

Flere hjelpetiltak jeg har vært i kontakt med både i Europa, og i områder informan-
tenes familier kommer fra, opplever at spesielt menn med muslimsk kulturbakgrunn
synes det er vanskelig å motta hjelp for andre problemer enn somatisk lidelse8. I følge
den danske antropologen Mortensen vil familier med muslimsk bakgrunn ofte
somatisere psykisk lidelse for å unngå å bli stemplet som unormale; ”Ved å henvende
seg til en psykolog vil personen per definisjon klassifiseres som unormal.”
(Rugkåsa og Angell 1998:22).

Hva tenker informantene om å samtale med ansatte om sin livssituasjon, og hva slags
hjelp ønsker de for å få til å endre sin bruk av rusmidler? Og hvilke erfaringer har de
gjort seg fra tidligere møter med ansatte i det norske hjelpeapparatet?

Erfaring med og tanker om hjelpeapparatet
Yassir:

”Jeg synes det er deilig å få prata ut om problemene mine, om livet mitt. Hjemme
er jeg stum, jeg tør ikke prate med foreldrene mine, jeg synes ikke de skjønner
meg.”

Både Yassir og de andre informantene er i utgangspunktet positive til behandling, og
de har både gjort seg positive og negative erfaringer i møter med ansatte i
hjelpeapparatet.

Yassir synes det er godt å få snakke med noen om problemene sine, og han forteller
det ville være greit for ham å motta hjelp selv om hans bakgrunn ikke er vestlig:

”All hjelp man kan få fra leger og psykologer og sånn er bare positivt, det er ikke
noe flaut.”

Yassir har også hatt mange positive erfaringer med ansatte i hjelpeapparatet og i feng-
selsvesenet, og han har satt spesielt stor pris på saksbehandleren på sosialkontoret:

”Hun var som en mamma for meg liksom, hun har gjort så mye bra  for meg.”
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Selv om Yassir for det meste har vært fornøyd med ansatte han har møtt, har han også
noen negative erfaringer:

”KIF [Kriminalomsorg i frihet] synes jeg ikke noe om, spesielt han jeg hadde nå
sist jeg sona og var ferdig. Da hadde jeg tre måneder igjen etter soning hvor jeg
skulle følges opp av KIF, og han som skulle følge meg opp hadde jeg ikke noe bra
dialog med. Til og med kontaktbetjenten min i fengselet før jeg slapp ut sa at han
på KIF var litt tyrann. (…) Men hun som jeg hadde før den første dommen min
var kjempesnill, hun og sosialkuratoren min kom og besøkte meg i fengselet
mens jeg satt i varetekt med besøksforbud. (…) Psykologen min var og veldig
grei, men jeg tror ikke at han skjønner meg helt.”

Også Nadim forteller om positive møter med ansatte i hjelpeapparatet, og han mener
det har hjulpet ham å snakke med noen om sine problemer. Han hadde vært rusfri i
en lengre periode da jeg intervjuet ham, og Nadim mener blant annet at noen
konsultasjoner med en psykolog ved en psykiatrisk poliklinikk hjalp ham til å holde
seg unna bruk av rusmidler. Han ble i poliklinikken utredet i forhold til AD/HD:

”Det er det som har hjulpet meg, det at jeg hadde et sted å gå til. Jeg har ikke
fått noen medisiner, men jeg har hatt et mål, et sted å gå. Det er det som har
hjulpet meg.”

Ved et sosialkontor hvor de ansatte ikke kjente til hans rusproblemer fikk han og
familien god hjelp, og han mener det var hans kontakt med oss i OKT som førte til
endringen i livssituasjonen:

”Jeg kom inn på en annen tankegang da jeg begynte å få hjelp fra dere. Jeg var
på vei langt ned. Jeg ruset meg til jeg traff dere, men da fikk jeg litt mer
motivasjon til å slutte.”

Både Yassir og Nadim synes det er godt for dem å få snakket med noen om sin
livssituasjon, og jeg har opplevd at både de og Hassan har satt pris på å snakke med
meg om hvordan de har det. Samtalene har ofte handlet om problematiske forhold i
livene deres, og jeg har ikke opplevd at informantene har vært tilbakeholdne i disse
samtalene, snarere det motsatte. Allikevel vet jeg ikke om informantene først og
fremst har sett på meg som en slags venn, mer enn en offentlig ansatt. Det kan tenkes
det ville oppleves vanskeligere for dem å snakke med ansatte om disse temaene i en
behandlingssituasjon, enn i våre uformelle møter. Når jeg spør Hassan om det er
vanlig at mennesker i hans hjemland går til psykolog, sier han ja, samtidig som han
sier at det ikke er normale mennesker som får hjelp hos psykolog:

”Ja, det er mange som får hjelp hos psykolog. Det er mange mennesker som ikke
er normale. Når de går til psykolog sier de ikke hva de føler, de sier hva de gjør.
En psykolog forstår ingenting, eller forstår feil.”



27

Også Nadim uttrykker at menn fra hjemlandet ville ha vanskeligheter for å oppsøke
den type hjelp:

”De fra mitt hjemland tror at mannen greier alt, han trenger ikke hjelp, det siste
de gjør er å søke om hjelp.”

Behandling i institusjon uaktuelt
Alle tre tenker at det kan være bra for stoffavhengige å få fysisk avstand til
narkotikamiljøet, og de mener stoffavhengige må få hjelp til å tenke på andre ting
enn narkotika. Oppfatningen om at fysisk avstand til miljøet er bra, kan kanskje
skyldes at de selv har hatt positive erfaringer med å klare å holde seg unna rusmidler
når de har vært på ferie i hjemlandet.

Yassir:
”Å komme inn på et behandlingssted og virkelig få klart å trykke det inn i hodet

at nå er det nok, nå må jeg bare ut av dette. Leve et normalt liv med kone og
barn og sånn. Det er det jeg tenker ville vært bra.”

Nadim:
”Det er kun i psyken det sitter. Problemet sitter i hodet, og du trenger bare å få
det ut, og du trenger å ha noe å gjøre. Det er mange narkomane som bor på
hospits, de sitter i en krok alene, og da trenger de en som kan hjelpe dem til å
tenke på noe annet. De trenger hjelp. Hvis man går alene så blir man syk i hodet,
de trenger hjelp.”

Hassan:
”Å slutte med narkotika er ikke nok, man må få seg jobb. Man må få hjelp til å
finne seg en jobb, og man må glemme narkotikaen. Man må ikke være med folk
som driver med narkotika, man må langt vekk fra byen.”

Informantene er altså positive til at stoffavhengige skal motta hjelp, samtidig som de
uttrykker at behandling i institusjon ikke er aktuelt for dem. Nadim uttrykker
følgende om hva han tenker om institusjonsbehandling:

”Jeg hadde bare blitt mer skrudd i hodet. Jeg satt i fengsel i fem måneder,
 og det hjalp ikke. Du blir bare kjent med andre som bruker stoff.”

Nadim tenker at behandlingsinstitusjoner ligner på fengsel, og han tror ikke det ville
ha hjulpet ham å være et sted hvor mange som bruker stoff er samlet. Han har også
dannet seg et spesielt bilde av hva som skjer i behandling, kanskje ut i fra historier
han har hørt fra andre i miljøet:

”Og så har jeg hørt at du i behandling må sitte på egg og gå rundt med skilt og
sånn.”
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Yassir, som har erfaring fra et kort opphold i en behandlingsinstitusjon, er positivt
innstilt til behandling i institusjon, men også for ham er det nå uaktuelt å søke om
behandling. Som de andre er Yassir gift, noe han synes er vanskelig med tanke på å
være i behandling i lengre tid:

”Jeg kunne egentlig tenkt meg behandling, men på grunn av kona mi kan jeg
ikke. Nå har vi allerede vært gift i flere år og jeg har enda ikke fått henta henne
til Norge. Hvis jeg skal inn på et behandlingssted, så vet jeg at jeg må være der i
minst ett år, og det vet jeg at kona mi ikke orker å vente på.”

Yassir forteller at det også ville være vanskelig for ham å være i en norsk
behandlingsinstitusjon på grunn av kulturbakgrunnen. Han har allerede erfart at det
har vært vanskelig:

”Det blir en kulturkollisjon. Det blir vanskelig for meg som er fra mitt land å
sitte der og fortelle om livet mitt, fortelle om kona mi, at jeg ikke bare kan skille
meg fra henne. Det er det ikke så lett for de andre å skjønne. Her i Norge er det
jo lett å skille seg. For meg var det veldig kjedelig å sitte i en gruppe å fortelle
om livet mitt.”

Antakelig er både kulturforskjeller, mangel på språkkunnskaper, og mangel på
informasjon om hva behandling i institusjon innebærer, årsaker til at informantene
ikke mener at behandling i institusjon er aktuelt for dem. Men det er først og fremst
informantenes sivilstatus som gifte menn og fedre som hindrer dem fra tenke på at
behandling i institusjon er mulig. På grunn av familien verken kan eller ønsker de å
søke seg inn til et lengre institusjonsopphold.

Berg viser til også de mannlige informantene i hennes studie var opptatt av sine roller
i familien. De mannlige informantene med innvandrerbakgrunn var opptatt av å
skaffe seg arbeid for å oppfylle forsørgerrollen i familien, mens det så ut til at ansatte
tenkte at ”klientene har et rusmiddelproblem som de trenger å bearbeide før de begynner
å arbeide.” (Berg 2004:52).

Poliklinisk behandling ville være et alternativ til behandling i institusjon, men for
informantenes del ville det være vanskelig å finne et poliklinisk behandlingstilbud
for rusproblemene i Oslo9, og informantene ville også her møte mange av de samme
utfordringene som de ville møte i en behandlingsinstitusjon.

Utfordringer ved bruk av tolk
For Hassans del ville mangel på gode kunnskaper i norsk og engelsk gjøre det
vanskelig å være i behandling. Han ville følt seg utenfor i de fleste
samhandlingssituasjoner med andre beboere og ansatte. Å bruke tolk ville kanskje
gjøre det mulig å gjennomføre behandling, men også bruk av tolk ville by på
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utfordringer. Blant annet vil mye av intimiteten i behandlingsrelasjonen bli borte,
noe som ville vanskeliggjøre en åpen og ærlig dialog. Dette ville antakelig være
spesielt vanskelig om tolken kom fra samme område som Hassan selv, eller om tolken
var muslimsk som ham. Nadim forteller:

”At alle skal få vite om rusingen, det er flaut. De ser veldig ned på det,
muslimer.”

Nadim, som har erfaring med at ektefellen i blant bruker tolk, synes dette har vært
vanskelig. Han mener tolken ville sett ned på ham dersom rusproblemene ble kjent:

”Tolken ser ned på oss, han ser ned på meg i hvert fall. Jeg er litt sjenert når det
gjelder hva andre folk skal vite om meg. Hvis han ser oss på gata så vil han se
ned på oss, sånn tenker jeg.”

Både Nadim og Yassir forteller at de helst foretrekker å møte ansatte som er etnisk
norske, og Nadim gir uttrykk for at det hadde vært bedre for ham om tolken
ektefellen har brukt hadde vært norsk:

”Hadde det vært en norsk tolk, så hadde jeg åpna meg mer.”

Yassir og Hassan forteller at det ville være greit for dem å bruke tolk, men jeg tror at
dette heller ikke ville være enkelt for dem. Også de er svært skamfulle over rus-
problemene, og spesielt Yassir er bekymret for at noen fra hjemlandet skal få vite at
han ruser seg:

”Jeg synes ikke at det er noe ålreit å bli sett på som en narkoman. Å være
narkoman er veldig nedverdigende, spesielt i byen foreldrene mine kommer fra.
Bare det å røyke hasj betyr at man er narkoman. (…) Jeg synes det er veldig
flaut å gå ute når jeg er hjemme. Folk fra mitt hjemland prater mye etter deg,
det er mye baksnakking. Det er akkurat som de ikke har noen problemer selv. De
prater om andres problemer, derfor tør jeg ikke gå så mye ut om dagen.”

Hassan:
”Jeg var skamfull, spesielt når jeg gikk på gata. Jeg skammet meg veldig, jeg så
ned på meg selv. Folk så på de andre og så på meg, de så narkomane på gata.
Uansett hvor du går blir du uglesett. Alle tror du stjeler, og på kaféer ville ikke
servitører servere meg. Kanskje de også var redde for narkomane.”

Et annet blikk
Skamfølelse, og frykten for å bli sett ned på av andre, er sentrale tema i livet til
informantene. Begge deler vil i utgangspunktet gjøre det vanskelig for dem å be om
hjelp for sine rusproblemer:
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Nadim:
”Jeg synes det er flaut å være narkoman, jeg turte ikke å innrømme det for
andre, for da ser folk en på en annen måte, de ser med et annet blikk. Da føler
jeg meg veldig sunket ned, når de ser på meg med et annet blikk. Jeg ville ikke
fortelle selv om folk visste det.”

Verken Nadim, Yassir eller Hassan forteller at de frivillig ville ha fortalt noen i
hjelpeapparatet om rusingen. De er skamfulle over at de ruser seg, og de er bekymret
for å møte negative holdninger og sanksjoner dersom noen får vite at de er sprøyte-
brukere. Jeg får inntrykk av at dette er vanskeligere for informantene enn de fleste
norske brukere jeg har hatt kontakt med.

At informantene opplever dette som vanskelig kan forklares med at de har en annen
kulturbakgrunn, og at de er gift og har barn. De opplever å ha mye å tape ved å
fortelle. De er redde for å bli sett ned på, og de forteller at de er redde folk skal på
dem med ”et annet blikk”. Å skulle fortelle at de bruker sprøyter, oppleves som å
avsløre en side av seg selv som de ikke vil at noen skal se. Og hva vil skje med andres
oppfatninger om dem om deres bruk av narkotika skulle bli kjent? Hvilken risiko tar
de ved å fortelle?

Selv om jeg ble kjent med informantene i narkotikamiljøet ved Oslo S, opplevde også
jeg at de syntes det var vanskelig å møte meg i dette miljøet senere.  Jeg kunne
servere at de så bort, eller gikk fra stedet, i det jeg kom. Hassan skammet seg når jeg
så ham i miljøet ved Oslo S, og han foretrakk å møte meg på andre steder:

”Jeg var skamfull, spesielt når vi var på kafé og drakk kaffe. Du var
normal, kjøpte mat, og dro hjem og sånn, ikke jeg.  Etter at jeg ble narkoman
turte jeg ingenting, jeg var redd, og jeg turte ikke ha noe med nordmenn å gjøre.”

Også når jeg møter Hassan igjen for å intervjue ham er det vanskelig for ham å
snakke med meg om livet han levde som sprøytebruker i Oslo:

”Jeg hater meg selv når jeg snakker med deg, jeg hater meg selv for det jeg har
gjort.”

Heller ikke for Nadim og Yassir var det enkelt å møte meg ved Oslo S. Å bli kjent
med Yassir var vanskelig. Han unngikk helst kontakt i tiden etter at jeg og en kollega
hadde presentert oss for ham ved Oslo S, og vi tok heller ikke kontakt med ham igjen
utover å hilse kort på ham når vi møttes. Det var først da jeg observerte at han i løpet
av kort tid forandret utseende at jeg henvendte meg til ham på ny. Fra å være en flott
mann så han sykelig ut, han ble svært avmagret og halt. Han var avvisende, men
fortalte hva som feilte ham når vi spurte om noe var galt. Han brettet opp buksa og
viste fram et stort åpent sår som gikk helt inn til beinet på leggen. Han ble innlagt til
operasjon samme dag grunnet blodpropp i lysken. Han fortalte siden at han ikke
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hadde oppsøkt hjelp fordi han syntes alt så håpløst ut, men jeg tror også det skyltes
at han syntes det var flaut å vise fram skaden som han visste var forårsaket av
sprøytebruk. Han var flau overfor meg, og han så spesielt skamfull ut overfor ansatte
på sykehuset hvor han ble innlagt.

At Yassir ikke oppsøkte hjelp fordi han skammet seg, eller fordi han syntes
situasjonen var så håpløs, forundrer meg. Han hadde store smerter, og han visste at
han før eller siden måtte ha hjelp. Jeg mener å ha observert at mange ikke-vestlige
sprøytebrukere tilsynelatende tar enda dårligere vare på helsen enn hva norske
sprøytebrukere gjør. Opplever de, i enda større grad enn norske, bruken av sprøyter
som så skamfullt at de ikke bryr seg om å ta vare på seg selv når de begynner å
injisere? Eller opplever de livssituasjonen så håpløs at de ikke bryr seg? Yassir
forteller at utlendinger som er i narkotikamiljøet og som enda ikke har begynt å
injisere, ser ned på sprøytebruk og de snakker nedsettende om folk som bruker
sprøyter:

”Jeg har hørt utlendinger som snakker akkurat som om de ikke er narkomane.
De sier at andre som bruker sprøyter er møkkafolk, og de ser ned på dem, men de
er jo narkomane selv. Jeg ser ikke forskjell på en som røyker heroin eller en som
bruker sprøyter, og det irriterer meg når de begynner å prate sånn. Én sa han var
hobbynarkoman, det var liksom ikke så farlig at han røyka heroin, men andre
som gikk på sprøyter var det verste han visste om. Jeg blir irritert, ikke bare fordi
jeg bruker sprøyter selv, men jeg synes det er kjipt at de skal se ned på folk som
bruker sprøyter. Vi er i samme båt alle sammen som bruker heroin.”

Informantene skammer seg over rusingen og de ønsket at færrest mulig skulle få
kjennskap til deres bruk av narkotika. Det ser likevel ut til at de synes det har vært
greit å snakke med ansatte som jobber i særskilte rustiltak om rusingen, og at det
først og fremst er ansatte i det ordinære hjelpeapparatet de har fryktet skal få
kjennskap til narkotikabruken. Denne frykten deler de antakelig med andre ikke-
vestlige brukere.

Frykt for at ansatte i det ordinære hjelpeapparatet skal få vite
En undersøkelse ved ”Aidsinformasjonsbussen”10 i 1994 viste at nesten ingen av de
utenlandske stoffbrukerne som ble intervjuet hadde informert sine sosialkontor om
at de ruset seg. Dette til tross for at de var sosialklienter (St.meld. nr. 16). Også
Yassir, Nadim og Hassan hadde over lengre tid hentet nytt brukerutstyr ved
Aidsinformasjonsbussen, men heller ikke de hadde frivillig ønsket å fortelle til
ansatte på sosialkontoret om rusingen. Antakelig fryktet de at de og deres familier
skulle få mindre hjelp enn tidligere, og de fryktet at de skulle bli sett annerledes på
dersom narkotikabruken ble kjent.
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Ansatte ved Nadim og Hassans sosialkontor fikk først kunnskap om deres rus-
problemer etter at vi i OKT prøvde å gi dem hjelp, og heller ikke Yassir ville ha
informert sosialkontoret om rusingen om han ikke hadde blitt avslørt mens han var i
fengsel. Heller ikke da ville Yassir først innrømme at han brukte narkotika, selv ikke
om han fikk tilbud fra en sosionom i fengselet om å få sone dommen i en egen
avdeling for rusavhengige:

”De hadde åpnet en avdeling for rusmisbrukere, og hun ville at jeg skulle flytte
inn der. Det ville ikke jeg, for da hadde jeg blitt kjent med de på avdelingen min,
og jeg trivdes veldig godt der. Så hvis jeg plutselig skulle flytte ned dit så kommer
de andre til å få vite at jeg er narkoman og det ville jeg ikke. Jeg syntes det var
flaut, de hadde blitt sjokkerte for de trodde ikke jeg var narkoman. Jeg synes
ikke det er noe ålreit å bli sett som en narkoman, du føler deg som et null, du er
ikke akseptert i noe. Jeg turte bare ikke.”

Fra vondt til verre
Både Nadim og Hassan mener de fikk dårligere behandling ved sosialkontoret og
Aetat etter at de hadde fortalt om rusingen. Nadim forteller:

”Før jeg fikk hjelp av dere, da visste ingen om at jeg brukte narkotika. Jeg fortalte
at jeg drakk alkohol, det var alt jeg turte å si. (…) Jeg synes narkomane får lite
hjelp i forhold til andre. De ser ned på narkomane. Jeg har søkt hjelp ganske
mange ganger på sosialen og jeg har bare fått avslag. De ser ned på det at jeg
bruker narkotika og ikke jobber. De ser ned på det, og da er de ganske vriene å ha
med å gjøre. Jeg fikk mye hjelp før, på et annet sosialkontor, men nå får jeg bare
avslag. (…) Jeg har fortalt dem at jeg prøver å slutte med narkotika, at jeg prøver
å få meg en jobb, men jeg får beskjed om at jeg må slutte med narkotika først.”

Også Hassans situasjonen ble verre etter at han hadde fortalt. Han var i en svært
vanskelig situasjon da vi ble kjent, og det var jeg som overtalte ham til å informere
ansatte ved sosialkontoret og Aetat om hans avhengighet til heroin fordi jeg tenkte
det var hans eneste mulighet om han skulle få til en endring i livssituasjonen og for å
hindre at han ble utvist fra Norge. Selv var han bekymret for å fortelle, men han sa
etter hvert ja fordi han ønsket å søke om metadon, og fordi han trengte hjelp til å få
arbeid; tiltak han selv mente å trenge for å klare å holde seg unna narkotika. Han fikk
verken hjelp til metadon eller arbeid. Sosialkontoret vegret seg mot å søke om
metadon for ham da de antok at han ikke ville få innvilget søknaden grunnet
manglende behandlingserfaring, og Aetat mente han måtte bli rusfri før de kunne
tilby ham hjelp. Hassan ble i denne perioden ytterligere fortvilet. Både over seg selv,
sosialkontoret, Aetat og OKT:

”Jeg har sagt det mange ganger at det ikke var bra at jeg fikk hjelp av dere.
Kanskje dere sa at jeg hadde et rusproblem og det var derfor sosialkontoret ikke
ville gi meg hjelp. Ingen vil hjelpe deg når man kommer fra en organisasjon som
din. Når man vil bli i god form, vil leve, vil tjene penger og betale skatt, og har
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en familie, har en drøm. Når det kommer en som har vært narkoman, og som vil
jobbe og leve annerledes enn før, da blir folk skremt.”

Også Yassir har bedt om å få metadon uten å lykkes. I motsetning til Hassan fikk
Yassir hjelp av sosialsenteret til å søke, men han fikk avslag på søknaden om metadon
på grunn av manglende behandlingserfaring. Yassir forteller at han for første gang
følte seg diskriminert da han fikk avslag fra MARIO 11 på søknaden om metadon:

”Det virket som de mente at jeg kunne dra tilbake til Plata, selv om de selv-
følgelig ikke ville det. (…) Det var som om de ville kaste meg ut på gata igjen, at
jeg skulle få meg noen dommer til, og da blir jeg sendt hjem. Jeg er utenlandsk
statsborger, og på grunn av en liten fillesak for 6-7 måneder siden fikk jeg brev om
at det kunne bli en utvisningssak og det synes jeg var skikkelig jævlig. Det er vel
den eneste gangen jeg har følt meg diskriminert.”

Både Yassir, Nadim og Hassan var skeptiske til å fortelle til ansatte i hjelpeapparatet
om at de ruset seg, og de mener selv at situasjonen deres ble verre etter at de hadde
fortalt. Nadim og Hassan føler de ikke fikk hjelp i forhold til rusproblemene og de
føler også at de og familien ble møtt på en annerledes og dårligere måte enn før.

At de ikke får hjelp i forhold til sin avhengighet av narkotika, og om de heller ikke
på egen hånd klarer å slutte å ruse seg, vil det kunne få alvorlige følger for dem og
familiene, spesielt om de, som utlendinger, blir tiltalt og domfelt for kriminalitet i
Norge. Hassan ble utvist fra Norge grunnet vinning- og narkotikarelatert kriminalitet.
Også Nadim og Yassir har mottatt advarsel om at de kan bli utvist.

Utvisning
Om utenlandske statsborgere har god tilknytning til Norge, skal det i utgangspunktet
mye til for å bli utvist. Det er sjelden man kan bli utvist for egen bruk av narkotika,
men hvis utlendinger blir domfelt for innførsel eller salg av narkotika, blir utvisning
vurdert, også om det dreier seg om små kvantum av narkotika (UDI 2003).

Både Yassir og Nadim har mottatt brev fra utlendingsdirektoratet om at utvisning
vurderes dersom de blir domfelt på ny, og da jeg ble kjent med Hassan hadde også
han blitt informert fra norske myndigheter om muligheten for å bli utvist på grunn av
gjentatte lovbrudd. I dommen fra Hassans andre rettssak i Norge står det:

”Tiltalte bør utredes under soning med tanke på videre motivering og avhjelping
for sitt rusproblem.”

Hassan prøvde virkelig å få til en endring i livssituasjon. Han prøvde både å skaffe
seg jobb og han prøvde å komme i gang med metadonbehandling. Når det ble
bestemt at han skulle utvises, forsøkte han å anke Utlendingsdirektoratets vedtak om
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utvisning til Utlendingsnemda, men de opprettholdt vedtaket og uttalte følgende:
”Til tross for at klageren var kjent med at Utlendingsdirektoratet vurderte å utvise
ham endret han ikke sin atferd, men fortsatte å begå nye straffbare handlinger…12”

”Nemnda vil bemerke at eventuelle økonomiske vanskeligheter herboende familie
møter ved mulig gjenforening med klageren i hans hjemland ikke tilsier en annen
vurdering av klagerens utvisningssak. (…) Det påpekes for øvrig at familielivet, i
de to år innreiseforbudet gjelder, også kan opprettholdes ved besøk, brev, og telefoner.
(…) Nemnda har heller ikke funnet grunn til å be om dokumentasjon vedrørende
barnets helse, da disse opplysningene uansett ikke vil medføre en annen vurdering
av klagerens sak.”

Hassan ble i likhet med 566 andre utlendinger samme år utvist fra Norge grunnet
kriminalitet13. Om mange av disse var i samme situasjon som Hassan, mener jeg
utvisningspraksisen er betenkelig. I Hassans tilfelle ser det altså ut til at utlendings-
myndighetene forventet han skulle endre sin atferd for å unngå å bli utvist, noe han
prøvde, uten å få det til. Hvor realistisk er egentlig myndighetenes krav overfor
stoffavhengige utlendinger om at de ikke skal begå flere kriminelle handlinger for å
hindre utvisning? Yassir, som også er i fare for å bli utvist fra Norge, svarer følgende
når jeg spør ham om han fortsatt ville ha vært kriminell om han nå ikke fikk
foreskrevet morfinpreparater fra en lege:

”Det kan hende, det tenker jeg ikke på når jeg er på kjøret, da tar jeg fort
sjansen. Spesielt når man får i seg Rohypnol så tenker man ikke i det hele tatt,
da vet man ikke hva man gjør, da blir jeg et helt annet menneske.”

Sammenfatning
Informantene opplever at deres livssituasjon er, og har vært, vanskelig. De håper at
situasjonen skal endre seg, og de håper de skal klare å holde seg unna rusmidler i
framtiden. De drømmer om vanlige liv hvor de skal klare å oppfylle sine roller som
ektefeller, fedre og forsørgere på en god måte.

Hassans liv har vært spesielt vanskelig, og han er også nå er i en håpløs livssituasjon.
Enda en gang føler han stor uvisshet i forhold til hva som vil skje med ham i
framtiden. Han er ikke sikker på om, eller når, han eventuelt får lov til å komme
tilbake til Norge og familien.

Det vil være vanskelig for informantene å få den hjelpen de selv mener de trenger i
hjelpeapparatet i Norge. Utfordringene er at de ikke vil fortelle ansatte i det ordinære
hjelpeapparatet om at de ruser seg, og at de ikke opplever å få den hjelpen de ber om
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når de først har fortalt. Hvis informantene ikke ønsker, vil, eller kan motta
behandling i institusjon, vil deres muligheter for å få annen type hjelp være
begrenset. Slik jeg ser det er informantene utestengt fra de hjelpetilbud de selv ber
om. De vil normalt ikke kunne få tilbud om legemiddelassistert rehabilitering før
institusjonsbehandling er forsøkt, og de vil normalt ikke kunne få tilbud om arbeid
ved Aetat før de er rusfrie.

Det at de ikke vil fortelle, og at de ikke opplever å få ønsket hjelp når de til slutt har
fortalt, er både deres og hjelpeapparatets utfordring. Noe av grunnen til at det er slik
skyldes kanskje at norske myndigheter ikke har tilrettelagt hjelpetilbudet til ikke-
vestlige brukeres behov fordi man ikke har opplevd behovet for å gjøre det i stor nok
grad? For selv om ikke-vestlige brukere begynner å bli synlige både i det tunge
narkotikamiljøet og i statistikken over dem som dør av narkotika, er det kanskje få
av dem som ber eller krever å få behandling for sine rusproblemer? Og om de likevel
ikke opplever å få den hjelp de faktisk ber om, hvorfor skal de våge å fortelle? De
risikerer kanskje kun at situasjonen blir verre for seg selv og sine familier?

Kan det også være slik at norske myndigheter forventer at ikke-vestlige brukere skal
tilpasse seg hjelpeapparatet i Norge, i stedet for at hjelpeapparatet skal tilpasse sitt
tilbud til brukernes behov? Det kan se slik ut. I Sosial- og helsedepartementets
”Stortingsmelding om narkotikapolitikken” står det:

”For å få best mulig grunnlag for å sette inn de nødvendige tiltak er det derfor
spesielt viktig å møte klienter med innvandrerbakgrunn med åpenhet og være
tydelig både på hva man har å tilby og hvilke forventninger man har til
klientene. I mange tilfeller vil det eksempelvis være forskjellig oppfatning om
hva behandling innebærer. Mens klienten tenker seg at en avrusing innebærer
tilstrekkelig behandling for å få slutt på misbruket, bygger de fleste norske
behandlingsopplegg på en lenger varende terapeutisk innsats. 14”
(St. meld nr 16 1996-97:25).
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Kapittel 6:

Oppsummering, kommentarer
 og anbefalinger

Informantenes bakgrunn og livssituasjon oppleves belastende. Nadim og Yassir
opplever det vanskelig, som andregenerasjons innvandrere, å føle seg norske
samtidig som deres familiebakgrunn ikke er norsk, og Hassan har, som
førstegenerasjons innvandrer, opplevd belastninger som følge av hans liv som
flyktning i Europa. Det er allikevel vanskelig å si i hvilken grad disse belastningene
har medvirket til at infor-mantene utviklet rusproblemer. Informantene har også
savnet og manglet grensesetting og omsorg fra sine foreldre i oppveksten, og - som
informantene selv legger vekt på – også tilfeldigheter og omgangsmiljø har spilt inn.

Informantenes bakgrunn og livssituasjon gjør det vanskelig for dem å motta hjelp i
det norske hjelpeapparatet. Både språk- og kulturforskjeller vil være utfordringer i
forhold til å kunne motta behandling i Norge, og deres sivilstatus vanskeliggjør også
i stor grad deres muligheter for å få hjelp. Det er i utgangspunktet ikke aktuelt for
dem å søke om behandling i institusjon grunnet deres roller i familien. Det at de ikke
ønsker eller kan motta behandling i institusjon gjør at de vil møte store utfordringer i
forhold til å motta den hjelpen de selv mener å trenge i Norge. Normalt vil blant
annet ikke heroinavhengige - som ikke har vært i behandling i institusjon - kunne få
tilbud om legemiddelassistert rehabilitering, og det vil heller ikke være enkelt å be
om hjelp til arbeid før de har forsøkt behandling i institusjon.

Informantene ville helst ikke fortalt ansatte i det ordinære hjelpeapparatet om sine
rusproblemer, og de har ikke fått ønsket hjelp når de til slutt har fortalt og bedt om
hjelp. Ved å fortelle føler de at situasjonen har gått fra vondt til verre.

Jeg mener myndighetene bør forsøke å kartlegge omfanget av rusproblemer blant
ikke-vestlige innvandrere. Og de bør forsøke å kartlegge hvorvidt det er vanlig at
ikke-vestlige brukere har ønsker, behov eller er i en situasjon som gjør det vanskelig
for dem å motta hjelp i Norge. Om ytterligere funn tyder på at det er vanskelig for
dem å motta hjelp, mener jeg myndighetene bør forsøke å tilpasse hjelpeapparatets
tilbud til ikke-vestlige brukeres behov i større grad enn tilfelle er i dag.
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Jeg er bekymret for situasjonen til ikke-vestlige brukere, og jeg er spesielt bekymret
for situasjonen til deres pårørende. Jeg har skrevet lite om hvordan informantenes
ektefeller og barn har det, men vi vet at pårørende til de som ruser seg lider, og jeg
tror at pårørende til ikke-vestlige brukere risikerer å lide mer enn pårørende til
norske brukere. Av samme årsaker som for informantene vil de være redde for å
fortelle noen om problemene de sliter med, og det vil være vanskeligere for dem å
motta hjelp. Mange pårørende av ikke-vestlige brukere vil også, blant annet grunnet
juridiske forhold, ha mindre mulighet for å forlate partneren enn pårørende til norske
brukere.

Jeg er også bekymret for situasjonen til oss som hjelpere. Hva skjer med oss i møte
med pasienter, klienter og brukere vi ikke klarer å hjelpe? Hvis flere føler seg
hjelpeløse i rollen som hjelper i møte med innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn,
vil det være flere enn meg som helst unngår kontakt og går forbi. Vi vil gå forbi til
tross for at vi ser at dette er noen som absolutt trenger hjelp.
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Abstract

At the end of the 1990s the drug scene in and around Oslo Central Railway Station
changed its characteristics. During a short period of time many new drug users from
a visibly non-western background came on the scene. The author, who himself have
worked as a social worker in this environment, experienced the feeling of helpless-
ness meeting with these new drug users, realizing that their needs and situation were
different to many Norwegian born drug users.

The purpose of this study has been to look into what have been the contributing
factors in the subject’s lives which has lead to their drug problems, and to see if their
back-ground and living condition make it difficult to receive help for their drug
addiction from the Norwegian welfare services. The author did in-depth interviews
with three subjects, two with their background as second generation immigrants and
the third with a background as a first generation immigrant. The subjects see
themselves as Muslim, they are all foreign nationals and they are all married to
women who do not use drugs.

Findings indicate that the men have from early on in life felt different, and have
missed and to a certain extent have lacked boundaries and care from their fathers
while growing up. The subjects also find their background as non-western
immigrants living in Norway as difficult. The study also indicates that it is difficult
for the subjects to receive help and to treat their drug addiction in Norway. Various
reasons prohibit the men from seeking help and treatment in treatment institutions,
as a result the men feel cut off from treatment that they feel they need to change their
drug use; help to find work and drug assisted rehabilitation.

The interview subjects have not wished to inform the regular welfare system about
their drug problems. They feel ashamed that they are injecting drugs and fear
negative reactions to them coming clean about their drug use. Two of the interviewed
feel their living conditions deteriorated after they admitted to their drug problems.
They did not receive the help they wanted related to the level of their drug use, and
experienced less help from other welfare departments where they, and their families
had previously been clients. The three interview subjects have all received warnings
from the Norwegian foreign nationals department that deportation from Norway is
being considered due to criminal activity. One man has been deported from Norway
for two years. 

The author feels the government should try and determine the extent of drug use
among non-western immigrants, and should also determine how the living situation
of non-western drug users and their families can make it difficult to receive help in
Norway today.



40

Litteraturliste

Arner, O m.fl. (1995): Forprosjekt til en nasjonal studie av stoffmisbrukere i
behandling; en undersøkelse ved 14 behandlingstiltak i Oslo. I St. meld.nr. 16 1996-
97.

Bayard-Burfield, L (1999): Migration and Mental Health – Epidemiological Studies
of Immigrants in Sweden. Universitetssykehuset i Lund, Malmø.

Berg, E (2004): ”Sønn, far og mann – de tre er jeg”. I Nordisk alkohol- og
narkotikatidsskrift vol. 21. 2004 – 1.

Berg, E (2003): Samhandlingens monolog. Rapport nr. 1/2003, SIRUS, Oslo.

Buster, M og Reurs, H (1999): Methadonverstrekking in Amsterdam 1998, GG&GD
Amsterdam, Amsterdam.

EMCDDA (2004): Fokus på narkotika nr. 14, European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction.

Holt, K (2002): Innvandrere og rusbehandling; en kvantitativ undersøkelse av
klienter med innvandrerbakgrunn ved A-senteret, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Oslo.

Giannopoulou, J (1987): Grekiska invandrarungdomar och svenska ungdomar; En
jämförelse av drogvanor. I St. meld.nr. 16.

Griffiths, P (2004): European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA). Foredrag på konferansen ”Addiction and ethnicity”, Wien.

Haasen, C m.fl. (2001): European Addiction Research 2001;7:202-204.

Korf, D (2004): ”Whose side are you on?” Drug use among ethnic minorities in
Amsterdam. Presentert i foredrag på konferansen ”Addiction and ethnicity”, Wien.

Landheim A, Bakken K og Vaglum P (2002): Personer med samtidig alvorlig psykisk
lidelse og rusmisbruk. Kompetansesenteret for rusmiddelproblematikk for Hedmark
og Oppland.

Rugkåsa, M og Angell O (1998): Innvandrere i rusbehandling. Forskningsrapport nr.
4/98. Diakonhjemmets Høgskolesenter.

Schneider, J (2001): Drug treatment and ethnicity.  Psychosozial Verlag, Giessen.



41

Schultz, J (2003): Innvandrerungdom, alkohol og narkotika. Kompetansesenteret for
Rus, Rusmiddeletaten og Universitetet i Oslo.

Sosial- og helsedepartementet (2000): Retningslinjer for legemiddelassistert
rehabilitering av narkotikamisbrukere. Rundskriv 1-35/2000.

St. meld. nr. 16 (1996-97): Narkotikapolitikken. Sosial- og helsedepartementet.

UDI (Utlendingsdirektoratet) (2003): Utvisning. Rundskriv 2003-025.



42

Vedlegg 1:
Intervjuguide

Antakelse:
I flere studier kan funn tyde på at det er en høyere terskel for brukere med minoritetsbakgrunn
å motta hjelp i behandlingsapparatet. Hva slags kunnskap og erfaringer har informantene med
behandlingsapparatet i Norge? Hva slags utfordringer vil de kunne møte?

Spørsmål:
Jeg ønsker å få vite litt om hvilke erfaringer du har hatt med behandlingsapparatet i Norge.
Kan du fortelle meg litt om hvordan du synes det har vært å få hjelp?

Hjelpespørsmål:

Kan du fortelle om opplevelser du har hatt når du har fått hjelp når du har vært syk
eller skadet?

Kan du fortelle om opplevelser du har hatt på sosialkontor/hos oss/andre?

Kan du fortelle meg om en erfaring som du synes var positiv?

En negativ episode?

Hva tror du folk som jobber på disse stedene tenker om narkomane?

Tenker du på deg selv som en narkoman?

Har du noen gang følt deg diskriminert eller misforstått?

Hvordan/hvorfor?

Antakelse:
Flere funn tyder også på at brukere med minoritetsbakgrunn ikke har tilstrekkelig kunnskap
om behandlingsapparatet. Hvilken kunnskap har informantene om behandlingsapparatet i
Norge, og hva tenker de om dette tilbudet i forhold til deres behov?

Spørsmål:
Kan du fortelle meg litt om det du vet om behandlingstilbudet for brukere av narkotika i
Norge og tror du at noe av dette kan hjelp deg?

Hjelpespørsmål:
Kan du fortelle meg om hva slags type hjelp narkomane kan få i Norge?
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Har du noen gang fått informasjon om bruken om rusmidler på ditt (eller dine
foreldres) morsmål her i Norge?

Har du noen gang fått informasjon på ditt morsmål om hvilken hjelp man
kan  få?

Om nei – tror du noe kunne vært annerledes i dag om du hadde fått
informasjon? Hva?

Antakelse:
Har brukere med ikke-vestlig kulturbakgrunn ett annet syn på hva som kan hjelpe dem enn hva
som er ”gjengs” holdning i vestlig kultur? Hva slags tanker har informantene om hva som
kunne ha hjulpet dem til å slutte/endre bruken av narkotika?

Spørsmål:
Kan du fortelle meg om hvorfor du bruker narkotika og hva du tenker kan hjelpe deg til å slutte
å bruke det?

Hjelpespørsmål:
Kan du fortelle meg litt om hvorfor du tror at du bruker narkotika?

Kan du fortelle litt om hvordan det skjedde første gangen?

Kan du fortelle meg om hva du synes er godt med rusen?

Kan du fortelle om hva du tror skal til for at du skal klare å slutte å bruke
narkotika?

Om jobb/skole – kan de fortelle om tidligere erfaringer?

Hva har du prøvd å jobbe med tidligere?

Kan du si noe om hva du vet om behandlingsinstitusjoner?

Tenker du at det kan være noe for deg? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hva tror du eventuelt ville være vanskelig på et slikt sted?

Hva tenker du kunne være bra?

Hva tenker du om det å skulle gå til noen som meg for å snakke om ting du synes er
vanskelig i livet?
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Hva tror du mange fra ditt hjemland/region tenker om folk som går til
psykolog/sosialarbeider for å snakke om vanskelige ting?

Tenker du selv at det kan hjelpe?

Hvordan?

Hva tror du de tenker om menn som går til en psykolog for å snakke om
vanskelige ting?

Tror du at det vil være noen forskjell på om psykologen/sosialarbeideren er en
kvinne eller en mann?

Tror du at alder spiller noen rolle?

Kan du si noe om hvordan det ville være for deg å skulle vise fram kroppen din
til folk du ikke kjenner?

Å være helt naken?

Til kvinner?

Tror du det ville være annerledes å motta hjelp fra noen som kommer fra ditt
hjemland, eller som har god kunnskap til din kulturbakgrunn?

Noen på ditt – eller dine foreldres - språk

Hva tenker du ville være annerledes?

Alle som jobber i behandlingsapparatet i Norge er pålagt noe vi kaller
”taushetsplikt”. Kjenner du til dette ordet?

Hva tror du menes med at folk sier at de har taushetsplikt?

Hva tenker du om det?

Tror du på det?

Vet du hvordan dette er i ditt hjemland?

Tror du at alle fra ditt hjemland ville stole på at tolker ville holde alt de får vite
hemmelig

Ville du alltid stole på det?



45

Antakelse:
Er bruk av narkotika noe informantene kjenner til fra sine/sine foreldres hjemland og hvordan
blir bruk av narkotika sett på i disse miljøene?

Spørsmål:
Jeg vil gjerne vite litt om narkotika er noe som er kjent fra der hvor familien din kommer fra, og
hva slags holdninger folk fra ditt land har til narkotika. Kan du fortelle litt om det?

Hjelpespørsmål:
Kjenner du til om det om det brukes narkotika i ditt hjemland og kan du fortelle meg
litt om det?

Vet du om det finnes noe hjelp å få for de som bruker narkotika i ditt hjemland?

Hva tenker du om den hjelpen?

Har du noen oppfatning om hva andre fra ditt hjemland (som bor i Norge) tenker om
folk som bruker narkotika?

Hva tror du de tenker om troende muslimer som bruker narkotika?

Hva tenker du om det?

Kan du fortelle meg litt om hvordan du tror din familie har det i forhold til at du
bruker narkotika?
-foreldre?
-søsken?
-ektefelle?
-barn?
Hvordan har du det i forhold til det (overstående)?

Hva tenker du om at det ble/er kjent i ditt hjemlands miljø i Oslo/Norge at du bruker
narkotika?

I forhold til familien din?

Kan du snakke om dette med din familie?

Kan du si noe om din familie ønsker seg noe i forhold til din bruk av narkotika?

Hva tenker du om det?

Antakelse:
Informasjon til brukere om bruk av rusmidler blir i Norge ansett å ha skadereduserende effekt.
Hvordan innhenter informantene informasjon om bruk av narkotika og hva er deres kunnskap
om bruk?
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Spørsmål:
Jeg er interessert i å få vite litt om hva du vet om bruk av narkotika. Kan du fortelle meg litt
om hva du tenker narkotika gjør med deg?

Hjelpespørsmål:
Hvordan tror du at narkotika påvirker kroppen din fysisk/psykisk?

Er det noe du er redd for når det gjelder bruk av narkotika?

Vet du hva en overdose er?

Vet du noe om når man er ekstra utsatt for å få en overdose?

Vet du hva kan man kan gjøre om noen har fått overdose?

Har du noen gang hatt det og kan du fortelle meg om hvordan det var?

Hva tenker du om det å bruke sprøyte?

Har du brukt/bruker du sprøyter?

Kan du fortelle om hvordan du lærte å bruke det?

Kan du fortelle meg litt om hvilke sykdommer man er utsatt å få når man bruker
sprøyter?

Kan du fortelle meg om hva man kan gjøre for å unngå slike sykdommer?

Vet du om du noen gang har tatt blodprøve for å se om du har noen
 sykdommer?

 Hva tenker du om dette?

Antakelse:
Jeg tror det er viktig for mennesker å ha håp om endring dersom man lever i en vanskelig
livssituasjon. Jeg har en antakelse om at mange brukere med en minoritetsbakgrunn føler at
situasjonen ser håpløs ut i forhold til livet i Norge. Hva slags tanker/håp har informantene om
sin framtid? I hvilken grad tenker de at de trenger hjelp fra behandlingsapparatet for å få til en
endring i livssituasjonen?

Spørsmål:
Har du noen tanker eller drømmer om hvordan du ønsker at framtiden din kan bli?
Fortell

Hjelpespørsmål:
Har du noen tanker om å reise tilbake til ditt hjemland?
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Hvordan tror du at livet ville bli dersom du måtte reise hjem?

Kan du fortelle meg om du har noen drømmer om hvordan du ønsker livet ditt
skal bli i framtiden?

Har du gjort deg noen tanker om hvordan du skal kunne få oppfylt disse
ønskene?

Hva tenker du skal til?

Tenker du at du trenger du hjelp av noen til å oppnå denne drømmen?
-familie?
-helse- sosialarbeidere?
-institusjonsopphold?
-reise vekk?
-medisiner?
-jobb?
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Vedlegg 2:
Samtykkeerklæring for

prosjekt-/ forskningsarbeid

OKT ønsker å kartlegge og synliggjøre livssituasjonen til sine brukere med ikke-vestlig kultur-
bakgrunn. Kartleggingen skal,blant annet, gi økt kunnskap om mål-gruppens kjennskap til – og
bruk av – hjelpeapparatet. I den forbindelse ønsker vi å foreta et intervju med deg.

Intervjuene vil bli tatt opp på lydbånd og minidisk og deretter utskrevet uten identifiserbare
personopplysninger. Intervjuene vil danne grunnlaget for utarbeidelse av en rapport som skal
ferdigstilles i første halvdel av 2005. All informasjon i rapporten vil bli anonymisert.

Lydbånd og disketter vil bli makulert etter at rapporten er ferdigskrevet.

Jeg,  …………………………………………….…, født ………………samtykker i at Oppsø-
kende og koordinerende tjeneste (OKT) kan bruke opplysninger gitt av meg i intervjuer med
Bjørn Louis Hjertnes (ansatt ved OKT), høsten 2004.

Jeg er innforstått med at hensikten med samtykket er å gi OKT mulighet til å kunne gjennom-
føre prosjekt-/ forskningsarbeidet.

Videre er jeg informert om at manglende underskriving av samtykkeerklæring ikke diskvalifise-
rer meg fra å motta tjenester ved OKT.

Videre er jeg informert om at denne samtykkeerklæringen kun er gyldig så  lenge prosjektet
varer, og at jeg på ethvert tidspunkt kan trekke samtykket tilbake.

Jeg er innforstått med at institusjonen arkiverer en kopi av denne erklæringen.

Jeg er også informert om at enhver som utfører tjeneste og arbeid for Rusmiddeletaten har
taushetsplikt jfr. Lov om Sosiale Tjenester § 8-8, 1. ledd, jfr. Forvaltningslovens § 13 til 13e, og
Lov om Helsepersonell § 21.

Oppsøkende og koordinerende tjeneste, Oslo ……/…… - 2004

……………………………………………….
                                                                                ………………………………………………..
Klient                                        Bjørn Louis Hjertnes, prosjektansvarlig
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Fotnoter

1 Tall pr. 11.03.05. Meddelt muntlig av politibetjent Knut Skjelvan ved Voldsavsnittet
i Oslo Politidistrikt den 11.03.05.

2 Tellingene ble gjennomført klokken 0900 og klokken 1300 på samme ukedager
over 5 uker om sommeren. Flere ansatte gjennomførte tellingene. Det er muligheter
for at enkeltpersoner kan ha blitt talt mer enn én gang. I 2004 var det i snitt 216
tilstedeværende brukere fordelt på de forskjellige tidspunktene for telling. Vi
observerte at andelen av tilstedeværende brukere med ikke-vestlig bakgrunn
vanligvis økte utover ettermiddag/kveld og vi regner med at den andelen ville vært
høyere enn dagens tall dersom vi også hadde gjennomført tellinger på kveldstid.
3 Alle navn på personer i rapporten er fiktive.
4 Intervjuguide. Vedlegg 1.
5 Samtykkeerklæring. Vedlegg 2.
6 Sitatene er normalisert jmf. norsk rettskrivning.
7 Et av vilkårene for å få innvilget legemiddelassistert rehabilitering i Norge er at
søkeren ”i rimelig omfang skal ha gjennomgått behandling og rehabilitering uten bruk
av metadon og opioider med sikte på rusfrihet” (Sosial- og helsedepartementet,
Rundskriv 1-35/2000:2).

8 I følge Koishin, Familieambulatoriet, København; Akbiyik, ODAK e.V, Berlin; Dr.
Sehwail, Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture (TRC),
Ramallah. Meddelt av Dr. Mokri, Dep. For Clinical Sciences, Iranian National Center
for Addiction Studies, Teheran.
9 For pasienter over 35 år som har et problembruk med hovedvekt på illegale
rusmidler er det p.t. ingen poliklinikker som tilbyr rusbehandling i Oslo.
10 ”Aidsinformasjonsbussen” var et tiltak i Oslo kommune som blant annet delte ut
rent brukerutstyr til sprøytebrukere som et tiltak mot å redusere blodsmitte. Tiltaket
var en mobil enhet plassert på forskjellige steder i Oslo sentrum. Tiltaket ble i
miljøet kalt ”Bussen”. Tiltaket er nå en del av Oslo kommunes feltpleietilbud.

11 Senter for legemiddelassistert rehabilitering i Oslo.
12 Understreket av forfatteren.

13 Meddelt skriftlig av underdirektør Camilla Torgersen i Utlendingsdirektoratet i
e-post datert 23.06.04.
14 Understreket av forfatteren.
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