
Tid:
Fredag 14. november, kl 09.00 – 15.30. Kaffe og registrering fra kl 08.30.

Sted:
Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

Påmeldingsfrist:
7. november 2014. Gå inn på www.fmr.no og klikk på “Meld deg på her”. 

Deltakeravgift:
Kr 1490. Kr 1200 for medlemmer og sympatisører (støttemedlemmer).

Kontakt:
Post: Forbundet Mot Rusgift, Lynx Porter Novelli, Bryggegata 5, 0250 OSLO
Epost: turid@lynx.no
Telefon: 23 13 14 86
Mobil: 90 60 40 50 – Turid Bråthen

Praktiske opplysninger

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgift-
politisk organisasjon som retter sin virksomhet
inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og 
høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser som 
forårsakes av positive sansestimuli. FMR sier nei 
til en kjemikalisering av folks følelses- og bevisst-
hetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller.

Medlemskap i Forbundet Mot Rusgift koster
kr 300 pr år. I tillegg til redusert deltakeravgift
på våre arrangement, får du tilsendt fire
nummer av Mot Rusgift som er en av våre
medlemsfordeler. Hvordan blir du medlem/
registrert sympatisør? Gå inn på www.fmr.no
og klikk på “Bli med” i menyen.

 mr.no FMRs FAGDAG 2014
Oslo, 14. november 2014 - kl 09.00-15.30

Legalisering av cannabis 
– en utenkelig 

tanke?

 mr.no

Foto: Colourbox



FMRs FAGDAG 2014
Oslo, 14. november 2014

kl 0900-1530
Program
08.30 Kaffe og registrering

09.00 Rita Nilsen, Retretten: Åpning «Reduksjon i cannabisbruk og økte toll- 
og politibeslag av cannabis – hva forteller det om den norske cannabis-
situasjonen?»

09.15 Mina Gerhardsen, generalsekretær, Actis: «Trenger vi å forbedre den norske 
narkotikapolitikken – og i hvilken retning bør vi gå?»

10.00 Lena Frøiland Moen og Malin Rørendal, Velferdsetaten i Oslo, Ute
seksjonen: «Hvorfor tar brukere kontakt for hasjavvenning hos Uteseksjonen. 
Hva skjer når man bruker mye cannabis over lengre tid, og hvilke utfordringer 
er vanlig å møte på når man prøver å slutte?»

10.45 Kaffepause

11.00 Øystein Samsonsen, Norsk Narkotikapolitiforening: «Skoleaksjonene i 
Bergen, hva var problemet, hvorfor og hvordan kunne man gripe inn, og hvilke 
problem ble avdekket?»

12.15 Pål Ørjan Johansen, forsker psykologisk institutt, NTNU: «Hvor-
for skal vi regulere cannabisprodukter - hvordan bør det gjøres - og 
hvilke effekter vil det ha?»

12.45 Lunsj

13.45 Jørgen Gustav Bramnes, Professor, Senter for rus og avhengighetsfor
skning, SERAF: «Er cannabis så farlig som vi vil ha det til – for avhengighet 
og psykiske sykdommer og intelligens, og hvem er det farlig for?»

14.15 Stig Erik Sørheim, internasjonal sjef i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan: 
«Den internasjonale legaliseringsbevegelsen, situasjonen i USA, de inter-
nasjonale narkotikakonvensjonene og norsk narkotikapolitikk.»

15.00 Knut T. Reinås, magister i sosiologi, forbundsleder i FMR: «Legalisering av 
cannabis sett i et folkehelseperspektiv»

15.30 Avslutning

Fredag 14. november 2014 – Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

Deltakeravgift: kr 1490. Medlemmer / støttemedlemmer kr 1200.
Gå inn på www.fmr.no og klikk på “Meld deg på her”.

Foto: Colourbox

Legalisering av cannabis?

Forbundet Mot Rusgift har tatt standpunkt mot legalisering av 
cannabis eller andre illegale narkotika i Norge. Til tross for dette, 
mener vi utviklingen på verdensbasis tilsier at vi har en diskusjon 
om dette spørsmålet, ikke minst på bakgrunn av legaliseringen av 
cannabis i delstatene Colorado og Washington i USA og i Uruguay 
og forberedelsene til FNs spesialsesjon om narkotika i 2016, UN-
GASS. Årets fagdag er tilrettelagt slik at vi kan få en bred belysning 
av spørsmål knyttet til legalisering av cannabis.


