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– I MIN SLEKT har det vært både statsminister og biskop, men også
mange rusmisbrukere. Selv ble jeg det første gatebarnet i Oslo, fortalte Rita. Den tidligere rusmisbrukeren hadde generalsekretær Trygve
Nordby i Røde Kors som interessert samtalepartner på konferansen.

– JEG SNIFFA KOKAIN, røyka hasj og tygde ecstasy. Jeg hadde vært alkoholiker noen år og er glad jeg
begynte med narko for da raste alt i livet mitt. Jeg hadde ikke hatt helse til å fortsatt drikke, sa standupartist Sturla Berg-Johansen til samfunnstoppene på Det Nytter-konferansen. Der var han både som konferansier, underholder og tidligere misbruker.
MARGRETHE
TOKLUM har
bare god kontakt med politiet i dag, og slo
av en munter
prat med Arne
Johannessen,
leder i Politiets
Fellesforbund
i en pause på
Det Nytterkonferansen.
Hun har også
mye godt å si
om lensmannen i Selbu fra
tiden i Selbukollektivet.
mange ut i elendigheten.
– Jeg ble en pøbel på skolen for
å bli sett. Etter hvert førte mine
streker meg til rus, og rusen ga
meg det jeg trengte av tilhørighet
og venner. 14 år gammel ble jeg
satt i fengsel, fortalte Otto.
Som 38-åring kom han på institusjon. Nå er det ni år siden han
ble rusfri, og i likhet med Margrethe Toklum og 130 andre rusmisbrukere er han med i Det Nytter-kartoteket. Sist fredag ble dette
lansert som en erfaringsbasert
kunnskapsbank. De tidligere rusmisbrukerne står til disposisjon
for det norske samfunnet, og etterspørselen er allerede større enn tilbudet, forteller Inger Granby.
Etterspurte eksmisbrukere
– Vi har allerede fått samarbeidsavtaler med Røde Kors, Blå
Kors og Kirkens Bymisjon om
faste arrangementer med brukermedvirkning. Diakonhjemmets
høyskole skal bruke oss i undervisningssammenheng, og mange
kommuner vil bruke folk fra kartoteket i arbeidet med sine rusplaner. Bare for å nevne noe.
Likeverd og åpenhet er utrolig
viktig for Inger Granby og det
arbeidet hun gjør. Selbukollektivet ble avviklet for noen år siden,
men hun er primus motor og rådgiver for Det Nytter-nettverket.
Der dreier det seg blant annet om
å være åpen om hvem man er. Og
det var ikke minst det som skjed-

de da hundre tidligere misbrukere
møtte like mange samfunnstopper og toppolitikere i Oslo rådhus
sist fredag. Noen fortalte i plenum
om sitt liv som misbruker. Deretter ble det personlige møter med
de inviterte gjestene.
For Margrethe Toklum ble det
en timelang samtale med Jens
Guslund, direktør for avdeling
rusmidler i Sosial- og helsedirektoratet. Hun fortalte blant annet
om bakgrunnen sin.
Var først i Selbukollektivet
– Jeg satt på gata i Bergen og så
at den ene etter den andre kom
tilbake fra behandling og institusjonsopphold som tydeligvis ikke
virket, og det var veldig lite motiverende for å prøve noe sånt. Men
jeg kom altså til Selbukollektivet
som prøvekanin i 1981, og det
Inger Granby utrettet der er helt
unikt.
Hele 70-80 prosent av brukerne
på Selbukollektive ble rusfrie, og
det er fortsatt oppsiktsvekkende
gode resultater. Ifølge Margrethe
Toklum kan alle komme borti rus,
men det er ikke tilfeldig hvem som
blir værende i rusen og blir misbrukere. For henne ble løsningen
å bli behandlet med store mengder
av både fasthet og mykhet.
– Hver enkelt av oss har ganske
store sår, og summen av belastninger er større enn for de som
ikke blir rusmisbrukere. Inger
Granby og de andre på Selbukol-

lektivet grep fatt i slike ting, men
dessverre kan en ikke regne med
at det finnes nok ildsjeler rundt
omkring i landet.
Valgte åpenhet
Margrethe Toklum er blant de som
etter hvert valgte å bli åpen om
sin fortid. I dag lever hun et høyst
vanlig liv med datteren på 15 år i
Bergen, hvor begge har hestesport
som sin store lidenskap. Først da
moren skulle delta i tv-program i
2001 valgte hun å fortelle datteren om sin bakgrunn.
– Ellers kunne det blitt et sjokk.
”Mamma, mamma går du på
heroin?”, sier 42-åringen som vet
at det kan virke lettvint å holde
bakgrunnen skjult, men også at
det koster.
– Da jeg kom til Selbu ble det
mange omskrivninger fra min
side da folk spurte om hvorfor jeg
var i bygda. Norge er dessuten et
lite land, så slike ting kommer alltid for en dag.
Den som går med en skamfull
historie og som våger og vise
hvem man er, og som blir møtt på
det, vil etterpå bli et helere menneske, mener Inger Granby. Hun
forteller at de 130 i Det Nytter
Kartoteket stiller opp på frivillig
basis, og at det for den enkelte
kan være ledd i en viktig prosess.
– Nære og personlige møter
berører dessuten på en helt annen
måte enn det ekspertspråket en
hører mer enn nok av. Og det er

PROFESSOR DR. PSYCHOL. Gro Th. Lie fra Universitetet i Bergen
har tidligere ledet Utekontakten i Bergen og hatt tett kontakt med
rusmisbrukere. På Det Nytter-konferansen snakket hun om prosessen
fra fornedring til verdighet, fra forakt til respekt.
viktig å gå igjennom smerten.
Begeistrede samfunnstopper
For Inger Granby har det strømmet på med positive kommentarer
i etterkant av konferansen. Det er
ikke få som fikk en aha-opplevelse.
– Trygve Nordby, generalsekretæren i Røde Kors, kom til meg
etterpå å sa at dette har vært et av
de beste løftene for denne gruppa
inn i framtida. Stortingspolitikerne Laila Dåvøy, Odd Einar
Dørum og Inga Marte Thorkildsen sa noe av det samme, og ikke
minst var Erling Lae begeistret.
Byrådslederen i Oslo mente dette
var et av de fineste arrangement
som hadde vært i Oslo rådhus på
lange tider.
– De som har vært rusmisbrukere har ikke vært synlige. De har
skjemtes og gjemt seg bort. Men
mange tror de nå kan få et løft
fram i lyset, slik som homofile og
psykisk syke har fått det før. Jeg
tror på et kjempeløft, sier veteranen fra Selbu.
Det gjør også Øyvind fra Sarpsborg. Han begynte å sniffe lynol
som 11-åring og var tung misbruker i over 30 år, før han ble stoffri
for syv år siden.
– Dette har vært kjempebra.
Ikke minst det at vi kom så nært
inn på myndighetspersoner. I
andre settinger gidder ikke slike
folk å høre på oss som ikke nødvendigvis har lest tusen bøker om
rusmisbruk. Det er så mange som
har forutinntatte meninger, men
i dag har vi sådd et frø, sier 42åringen som blant annet jobber
som frivillig med rusmisbruk i
norske fengsler.

Bente Haarstad

Fakta

Over 800.000 personer i Norge
er berørt av narkotikproblem,
enten som misbrukere eller
som pårørende. Cirka 120.000
bruker stoff regelmessig, eller
delvis regelmessig. Det er cirka 14.000 sprøytenarkomane
i Norge. Årlig lykkes en til to
prosent av de narkomane å bli
stoffrie. (Kilde: Landsforbundet Mot Stoffmisbruk)
Høsten 2001 ble Det Nytter
Festivalen arrangert på Lillehammer, initiert av Inger
Granby.1500 mennesker deltok, derav ca. 500 tidligere
misbrukere.
Målsetningen
var bl.a. å vise at det nytter å
ta tak i eget liv, at det nytter å
bry seg med andres, bidra til
at skam snus til stolthet, gi de
som har erfart dette et ansikt
og en stemme. Og å vise at
mange som har hatt en rusavhengighet siden lever ordinære
liv. Målet er også å gjøre det
enklere for flere å ta opp kampen mot egen avhengighet. I
etterkant ble boka ”Vi greide
det…” utgitt. Den ble raskt
utsolgt, men foreligger i nytt
opplag.
Det Nytter Kartoteket ble
lansert i Oslo rådhus 21. september 2007. Består av 130
personer som har erfart at det
går an å bryte med rusavhengighet, og å leve et ordnet og
godt liv. Det er økt etterspørselen etter suksesshistoriene
og kunnskapen som kartoteket
besitter. De som er i kartoteket
har en variert vei inn i avhengigheten, og en like variert vei
ut av den. Også ulike erfaringer på hva en selv måtte ta tak
i, og hva som ble opplevd som
hjelp og støtte.

