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Hashpolitik
 

Alt er ved
 
det gamle
 
Solenstår højt, og en 
mandspiUerpåfløjte . 
forån ind" .... til' 
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en Sftu:""""I'~;[ 'i", ' SIdste kategori grundet mine , 
graffibenl!f,~.ffa  ' ubehjælpsommespørgsxnM."
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( , '" Der er som på GtØntolYet 
III Sælgerne riber til:~;forat 

få dig til at l<øb!, ~eS varer. 
!il »I!aaash, hash - Yitdl1 kØbe 
~I  npget hash?;~  sij:er to unge 
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vælger at g~  lige' forbi dem : 
'!1l'4pashilommerpe.Deter' 
lidt ligesom, det alti4!larvæ, ,', 
ret. . . .' . . ' ..... " 

Jeg vælger ell{yri Mrser:' 
flink ud, og,m en pædago- : . 
gis\< gennemgang af de for- " 
skellige typer. Noget er mere:, 

, for de erfarne, andel er for :
 
ue,!~e. Jeg ~liver hurt4;t:
 

' sat l bas som tilhørende den ..
 

fællesskab for, at en færdi-, 
grulletjOin!,derst.h. ietg!.as. 

længst fremme P~ disken,ylL 
'. 

være en god løsrung for.J:lI!g.J' 
En flad halvrredserk~~" 

det Jegputterden'i b~',,,;  

lottu)len og takker for.b"nd"" 
len. Jeg må endelig komme , . 
igen, kan jeg forst!. Før jeg, 
bevæger mig tilbage i EU, ser ' 
jeg lidtp~  boderne, hvorJUa!l' 

~ogi11<:1l:r}';\d5<lterngg,s! tiet har været så~eat'til-~~  

mas;l\vt.lllen <:le eJ:ller,;~idt kendegive deres ~~<\~~"'- F: 
Ia,nge relse pli Refshal~e), Sg.II'S./..... ~e ned~<:Igaden,s~.en 

fIte-felllbnde;, so,qtet'sup- ud gennemhovedin<~gaugenc 
plelhent.til dem,gers:l'lger pliPrinsessegade~  : 
lidtmerei.detskjulte..Udval- . . • .~"~'., 

--g'et",r 'sWtI og ligger Ab""t Almindeligt IIlI11rØ1J ' " 
. fremme. shnankan se varen Derbliverstadigspilletfløjte, 
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nen I boderne for at sepå va
rerne, før jeg køber. Boderne 
står ikke lige så langt fremme 
i gaden, som de gjorde en
gang og indtrykket er ikke så 
massivt, men de er der, Lidt 
længere ned ad gaden står en 
flIe-fem boder, som et sup
plement til dem, der sælger 
lidt mere i det skjulte. Udval
get er stort og ligger åbent 
fremme, så man kan se varen 

.an; før man køber. Der er alt 
fra rød libaneser over sort 
marok til skunk. Pot er dog 
udsolgt. 

Ingen flossede nerver 
Oppe på hjørnet afRelSbale
vej og Prinsessegade holder 
der et salatfad med et par be
tjente i. De står indtil videre 
og ser folk an. På stort set 
samme måde ser folk deman. 
Det lader ikke til, at betjente
ne har tænkt sig at gå ind på 
fristaden. Og indenfor lader 
det da heller ikke til, at pus
hernes nerver er flossede på 
grund afpolitiets tilstedevæ
relse, som man via mobil
samtaler kan forstå, at de er 
fuldstændig klar over. Pus
herne ved - eller tror-- åben~  

bart, at politiet i dag har stil
let sig tilfreds med at fange 
dem, der noget uovervejet 

Da jeg langt fra er den 
store hashryger, 
beslutter vi os i 
fællesskab for, at en 
færdigrullet joint, der 
står iet glas længst 
fremme på disken, vil 
være en god løsning for 
mig 

- -_._.~~Llb""flL"JVIS 

tvivlsomme Bob MarIey
tryk. Der er ikke noget, der 
rigtigt frister, så jeg bevæger 
mig mod udgangen. Da poli
tiet har været så flinke at til
kendegive deres tilstedevæ
relse på Refshalevej, går ieg 
ud gennem hovedindgangen 
på Prinsessegade. 

Almindeligt indkøb 
Der bliver stadig spillet fløjte 
på Christianshavn og alting 
ånder fred, så man let kan 
glemme, at man står midt i et 
marked, derskuJle være årsa
gentil, at folk. mere eller min
dre tilfældigt skyder hinan
den ned i gaderne. Hvis det 
ikke var fordi, hash var ulov
ligt i Danmark, kunne roan 
godt fa fornemmelsen af, at 
man havde fortaget et ganske 
almindeligt indkøb. Eneste 
forskel skulle måske være, at 
man rent faktisk var blevet 
betjent afen, der vidste bvad 
han solgte, og kunne fortælle 
om det. 

Jeg bevæger mig op mod 
politiet i Prinsessegade. Dc 
serpåmig, ogjeg smilerpænt 
til ordensmagten, der dog ik
ke gengælder mit smfl. De 
vælger til gengæld, kort tid 
efter jeg er gået forb i.,at sætte , 
efter en ung fyr, der prøver at ~ 

slippe væk på en cykel. Folk : 
stopper lidt op og kigger med: 
et halvt øie og viser ingen : 
synderlig interesse for, hvad ~  

der forgår. Det er tale om en : 
form for hverdag, kan man : 
forstå påden måde, de lidt ef- : 
ter slentrer videre på. Jeg be- : 
væger mig ned mod Christi- : 
anshavns Torv, da jeg kom- , 
roer itanke umfalaflerne, Det : 
hører nu engang med, når ~ 

man er pa Christiania, Gad : 
vide om man stadig kan få : 
dem? Og kiksekage... Nå. Det . 
må blive næste gang. Det er . 
der jo nok endnu, ligesom alt . 
det andet... 
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Rigshospitalet og helt åbent ved Vesterport 
Ogdeterikkelængeredegamlepushere,men 
ungeknægtepåen14år,derikkeharsolgttid
ligere,«sigerJonas. 

Strategien med at stressebrugerne ser dog 
fem år senere ikke udtil at have haft den store 
effekt, men har bl()t skabt nye muligheder for 

salg i forhold til det "ksisterende marked, si

anat~l;~,arkedetendnJti,  HaShen~~4~SÆf~!feJligheder,'~~~:=~t~fcl~~;:~læge  i psyki

udaf~i~f~du~rog på skoler, agfartjenesteijpa hashsalg ~~=d~~~t~t~:::~~:~~b~~ 

~' -.-:. ··..<d- "t ~ ~ .. - ~ ~ en langt større tilgængelighed. Man skal beerUæt:'l. re væge sig meget kortere for at få sin hash,« si
: :.. ~ ,jj.", ,•_.. ~ : -; . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. . . . ger HenrikRindom. 

. ~ -'.' . ..• 
"IAndreas'Relstet ~ ~ 

~  . . ~ . ~ ~... . 
Der er gået ·km 'år siden I'uSherstreet blev 
ryddet i en slo!"tilet,politiaktion med S3 an
holdle. Davæ.teI>de chefpolitiinspektør Kai 
Vittrup v,," yderst tilfreds .og bekendtgjorde 
efter alttiQrien,at mi ~  hasl1han>Uen ende
gyldig slut, og denville:qldrigkomrne igen: 

>;Uden push~e:,"iWjlt saJg,« som·.Iian ud
lagde det..DeI ville ifØlge Vittrup blive umu
ligt for pwi!!erneat overleve... 

~ Fli!cii_k side var der også begejstring. 
PiaIM",.rsgo,irrd glædede' sig således i Jyl
Jands'I'ostenover,atpusilerne'medsøvniøj
nene' var bleVet fralWslet deres liv i 'sus og 
dus' med 'r!<!<:!).elite:ogslore biler', 

Senere ~er  det dog frem, atpOlitiets 
vurdering val; at haShhancUen blot 
'flYttet ud i gaderne, og man derved 

. ~ ._ .. ,t nye markeder, hvor kontrollen med 

Han ser derfor det faktum, at politikerne 
nene i Kimgeus Enghave oplevede efter ryd-' blivevedmedatgøredetsarnmeigenogigen, 
ningen, at mim fursøgte at sælge hash tilbørn 
heltned iotteårsalderen,sarnt at mange unge, 
der ikke havde købt hash på Christiania, be
gyndteatryge.PåOehlenschlægersgadeSko
le på Vesterbro oplevede de ligeledes, at 
hashsalgetforegikheltåbenlystligevedsiden 
afhørnene i en park lige i nærheden afskolen. 

~ • • 
Stresspolitik 
>>Vi stresser dem,« ynder justitsnilirlster Bri
an Mikkelsen (K) at sige, når han-udtaler sig 
om den senere tids bandeurolighedeL Uge
som nultolerance er blevefen politisk mål
sætning, er det nu også positivt at stresse. En 
strategi i hashbekæmpelsen, der kan spores 
'tilbage til 2001, og~()m'!!?Ø'ijdningen afPus
herstreet for alvor blev tydelig. 

Kim Møller, der er forskningsassistent på 
Center for Rusmiddelforskning, m~uer  såle

sometudtryk furønsketænknlng. Det ersarn
tidig en meget dyr og menneskelig omkost
ningsfuld ide, der forsøges udievet. 

»At man bare bliver ved og ved med den 
samme politik er fortvivlende, når man tæn
ker på, hvor afsindigt mange ressourcer sam
fundet brugerpå det. Det er der, hvor man må 
sige. at det er som at tro på julemanden. Det 
har aldrig været påvist, at det har haft nogen 
somhe:lst signif"1kant effekt på misbruget,« si
ger HenrikRindom. .. 

Umuligt at paVIrke markedet 
Politiet vurderede i 20040 at der blev solgt ca. 
50 kilo hash om dagen i Pusherstreet, og iføl
ge Rindomer der ingen grund lil at tro, at den 
mængde er blevet mindre i dag; der er bare 
flere ornat sælge. At markedet er svært - nær
mest umuligt c at påvirke, illustrererhan med 

,-.-~- '.Ilii:ShenvillebHvemindreugadgangen1il;hår~.s, et eksempelfra 1999, hvor en tOrJrud..tlierllkete'''t-argøreh<le-skifti-m~tlen;- ~
dere stoffer. større, hvilket· politidirektør myndighederne begyndte at praktisere be- dag beslaglagde 12,5 tons hash. __ :9 p,,?c1..·r.l" J. _~..~  ... " ,._ .. '~_.__._.__ .fO.'... _'_._._ .. 'L __'. __·_" - ••~"w.·._._._~,~,~ .u.•"_. __."'" "'M"__"___ ~  ~. ...•....••. 
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detmarked,dererblevetskabtimellemtiden 
vil forsvinde, menerJonas: . 

»Nej,detbestår.Manharjogivetnoglenye
kræftermulighedenforatkommeindpårnar
kedet. De har fået lov at etablere sigi mellem
tiden.Såhvorderførvaretrnarked,erdernu 
to. Klubberne er som det eneste blevet lukket 
ned rimelig effektivt, men nu er det så bare i 

~~tf~~~~~f;~ ~ ~lle:~~~~~fo:~:; 

aff~~t~~~~::e~~ft~i~j~~~l;t;a;.;r: 

»Det e.,(mt og flot, at der ikke længere er 
hashkiubbi!tMen vi ser altså langt flere pus
here i gaden end tidl;igere, hvilket de unge og
så bekræft"!,, når vi snakker med dem.« 

Kalle Birck-Madsen deler den vurdering. 
Han mener, at så længe man kører en eksklu
sionspolitik over for både p.ashbrugerne og 
pusherne, vil markedet fortsætte i en mere og 
mere kaotisk og uregerlig retning, og salget 
blive mere ug mere spredt. Han mener, at den 
opfattelse af hash, der ifølge harn ligger bag 
regeringens politik, er helt afsporet. 

.»At sige til gruppen fra 14 til 17 år i dag, at 
hash er det ondeste onde, svarer til at sige til 
dem, at de skal sove med hænderne over dy
nen og ikke må onanere. Den førte politik er 
nogenlunde tidssvarende til 1920'erne. Man 
er ikke kommet længere, fordi der ligger en 
ideologisk overbygning, der gør, at man ikke 
vilse realiteterne! øjnene,«·siger Kalle Birck-
Madsen. 

Han er.derfor ikke synderligt overrasket 
over, at boderne nu er tilbage på Christiania. 
For den nye linjefgjlolitiet har kun skabt en' 
større polarISering mellem hashrygerne og 
politiet, der påingen mådeomvner.hyismålet 
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Fra politisk side var der også begejstring. 
Pia KJærsgaard glædede sig således i Jyl
lan(E;Postenover, atpusherne 'medsøvni øj
nene' var blevE:!t frav.ristet deres liv i 'sus og 
dus' med 'rideheste og store biler'. 

Senere koll'linJ'r det dog frem, atp9litiets 
interne vUrdering var, at hashhandlen blot 
.~veflyttetudi gaderne, og man derved 
fd\.~inye marl\eder, hvor kontrollen med 
baSh'mville blive mindre og adgangen tilhår
dere stoffer. større, hvilket politidirektør 
Hanne Bech Hansen skriver i et notat til Ju
stitsministeiiet 11 dage før rydningen d. 16 
marts 2004. Og ifølge Peter Ege, der er mis
brugsekspert og socialoverlæge i Køben
havns Kommune, ramte Bech Hansen hove
det påsømmet 

»Resultatet er et kaotisk og anarkistisk 
marked. Og efter lukningen bliver der nU 
solgt en lang række andre steder i forhold til, 
da Christiania havde 'monopol'. Handlen 
bredte sig omgående til stræder, torve og 
pladser,« siger Peter Ege. 

Det mærker man blandt andet i Sydhav
nen, hvor Johnny Kriiger færdes meget som 
en del afNatteravnene. 

»Det foregår hver dag, de kører hele tiden 
rundt i biler og sælger ud af vinduerne. Det 
har aldrig været nemmere, og markedet er 
helt klart blevet større. Vi ser det meget mere 
i dag, end vi gjorde tidligere,« siger Johnny 
Kriiger. 

Det gælder også for Nørrebro, hvor Kalle 
Birck-Madsen, der er psykolog og tidligere 
forstander i det socialpsykologiske værested 
Gaderummet på Nørrebro, siden rydnings
planerne har prøvet at råbe politikerne op. 
Hanhar set langt merehash, enmerevoldelig 
adfærd og en større sammenblandingafhash 
og hårde stoffer efter rydningen af Pusher
street. 

Men det er ikke kun rydningen, derhar op
trappet den spændte situation. For ham at se 
handler det også om dennultolerancepolitik, 
der blevet kørt i forbindelse med og efter ryd
ningen, hvor politiets indsats skiftede fokus 
fra at prøve at ramme pusherne til at gå efter 
brugerne. 

»Der er blevet flere, der ryger, og fordi det 
bliver kriminaliseret i den udstrækning, er 
det utroligt svært at komme ind til dehermis
brugere og sætte en fornuftig behandling i 
gang. Nultolerancen har skabt utrolig mange 
problemer for os som behandlere,« siger Kal
le Birck-Madsen. 

". ~"'''L.....>......L ........ .LI.J.o" J u ......... I~UL3llllllL':>LcJ.  DJ.J.

an Mikkelsen (K) at sige, når han udtaler sig 
om den senere tids bandeuroligheder. Lige
som nultolerance er blevet-en politisk mål
sætning, er det nu også positivt atstresse. En 
strategi i hashbekæmpelSe.~  der ktn spores 
tilbagetilzool; og :wmqliidwdningeuafPus
herstreet for alvor blevtYdelig. . 

Kim Møller, der er forskningsassistent på 
Center for Rusmiddelforskning, mener såle
des, at der skete et afgørende skift i måden, 
myndighe<ierne begyndte at praktisere be
kæmpelS~n  af hash på omkring tidspunktet 
forrydningenafPushen;treet. 

»Man ændrede strategi, og hvor den tidli
gere lempeligepolitikit:The<ie påat afbøde de 
negative konsekvenser ved hashbrug for den 
enkelte, prioriterede man fra politisk side nU 
et mere overordnet samfundshensyn ud fra 
en kollektivistisk kriminalitetsideologi,« si
ger Kim Møller. 

Det fik Jonas, der er daglig hashryger, at 
mærke på egen krop efter rydningen afPus
herstreet. 

»Det blev mere stressende, fordi politiet 
før havde lavet nålestiksoperationer og var 
gået efterpusherne ogderes lagre, mennu gik 
de efter brugerne,« sigerJonas. 

Efterfølgende spredte hashsalget sig til di
verse hashklubber, men dem fik politiet ud
ryddet ganske effektivt, så der nu ifølge Jonas 
kun emogle ganske få tilbage. Det har dogik
ke betydet at hashen er forsvundet, tværti
mod. 

»Der er lynburtigt dukket 
en masse nye markeder frem 
i hele byen, somman ikke har 
set før. Deterhelt åbenlyst og 
meget mere aggressivt og
massivt, end det nogensinde, 
har været før. Det har aldrig 
været lettere at købe hash,« 
siger Jonas. 

Deterblandtandetvia'De 
brune bude', der fungerer på 
samme måde som et pizza
bud, som man ringer efter, 
når man skal bruge noget. 
Desuden er der ifølge Jonas 
kommet et øget lejligheds
salg, hvorfolk sælger direkte 
fra deres lejlighed - og så er 
der generelt rigtig mange 
pushere på gaden. 

»Efter rydningen af Pus
herstreet står de pludselig 

:sumllt::!:it :sIgIllIJ.lGlIU eneKIpaDllSOruger.« SI

ger Henrik Rindom. . 

Umuligt at påvirke markedet 
Politiet vurderede i 2004. at der blev solgt ca. 
50 kilo hash om dagen i Pusherstreet, og iføl
ge Rin<!Qmer der ingengrund til at tro, at den 
mængde er blevet mindre i dag; der er bare 
flere om at sælge. At markedet ersvært~nær
mestUlnuligt- atpåvirke, illustrererhan med 
et eksempel fra 1999, hvor manpåen formid
dagbeslaglagde12,jtons hash. 
. ))Det påvirkede ikke priserne. Det svarer 
til 2jmillionerjoints medethalvtgramhash i, 
ellertil at alle iSkandinavienkunne fåhalvan
den joint hver. Prøv at find en andenform for 
forretning, der kan fortsætte uanfægtet med 
sådan et tab,« siger-HenrikRindom. 

Fortjenesten er på mange 100 procent for 
pusherne, der ifølge Rindom køber til en pris 
pr. grampåen6-'7kroner ogsælgerdetvidere 
for en 80-90 kroner grammet - 'sort' vel at 
mærke. 

Der er selvfølgelig en del led i processen 
fra f.eks. Marokkotil Christiania, der skal ha
ve en del afkagen; men det er ifølge Rindom 
stadig en af de bedste forretninger, man kan 
opdrive,nårmansamletsetsælgerjo kilo om 
dagen - ogsåmodregneteventuelle tab og an
holdelser. 

Ege er enig: der er rigeligt med hash til at 
mætte efterspørgslen, hvilket ifølge Ege vi
ser, at markedet ikke er blevet synderligt 
svækket. Jonas har da heller ikke oplevet, at 

• 
At man bare bliver ved og 
ved med den samme 

I""k f rtv"vI d 
p~  ItI er o I e~ e, 
nar mantænker pa, hvor 
afsindigt mange

f d t 
ressourc~rsam un e " 
bruger pa det. Det er der, 
hvor man må sige, at det 
er som aUro på 
" 
Julemanden 
fknrik Rflllllll'il, overlæge
Ipsvkiatri,nr 
.. 

hash er blevet dyrere, snare
re det modsatte. For i tiden 
efter rydningen var der man
ge nye pushere, der så chan
cen for at komme indpå mar
kedet, hvilket ifølge Jonas fik 
dem (il at 'dumpe' priserne. 
Nu et det forrige prisniveau 
ifølge Jonas så blevet gene
tableret. 

• 
Pusherstreet genopstiiet 
Inden for det sidste' hele til 
halve år, er der ifølge Jonas 
sket en nyudvikling, derigen 
har ændret situationen. 

»Omkring det tidspunkt, 
hvor Ungdomshuset blev 
ryddet, forsvandt politiet fra 
Staden, og såblev altinglette
re og man begyndte at bygge 
boderne op igen på Christia

<lem, at <le skal sove med hænderne over dy
nen og ikke må onanere. Den førte politik er 
nogenlunde tidssvarende til 1920'erne. Man 
er ikke kommet længere, fordi der ligger en 
ideologisk overbygning, der gør, at man ikke 
vil se realiteterne iøjnene,« siger Kalle Birck
Madsen. 

Han er derfor ikke synderligt overrasket 
over, at boderne nu er tilbage på Christiania. 
For den nye linje fra politiet har kun skabt en 
større polarisering mellem hashrygerne og 
politiet, der på ingen måde gavner, hvis målet 
er at få de unge ud af problemer. Den hårde 
linje hartværtimodgjortdet lettere for de un
ge at falde i. 

»Når du som weekendryger føn;t har haft 
enfmgeroppe i røven en ellerto gange ved en 
kropsvisitation, så sætter det sig på en eller 
anden måde indeni. Det skaber en fornem
melseafatblive dømt, selvommanser sigselv 
som uskyldig. Det har skabt en reaktion oget 
fjendebillede omkringpolitiethosmange un
ge. Flere er kommet galt afsted,« siger Kalle 
Birck-Madsen. 

Politiet ser dog stadig rydningen som en 
succes, og henviser til, at den store turisme, 
der var til København for atkøbe hash, erble
vet bremset. Informationschef ved Køben
havns Politi Flemming Steen Munch, påpe
ger, at man stod med Nordeuropas største 
hashmarked, hvor manbare kunne tag for sig, 
men i dag skal man ud og 'lcde efter skidtet' 
(hashen, red.). 
- Jeg har lige væretpå Christiania, og der stod 
boderfremmemed åben hashhandel? 

»Det ved vi godt, der gør, Der bliver også 
handlet på Israels Plads og fon;kellige andre 
steder. Detvedvigodt Ogi det omfang, det er 
muligt. kommervi efter dcm.« 
- Men er det ikke blevet sværere med den 
måde, det bliver solgtpå nu? 

»Vividste jo godt, detville blive overtaget, 
det er ingen hemmelighed.« 
- Men er det blevetsværere at bekæmpe? 

))Deter klart, at jo mere spredt deter, jo fle
re steder skal vi være. Men vi har jo ikke den 
åbenlyse handel længere på Christiania.« 
-Deterjo ikke nogetproblem at købe hash 
derude? 

))Nej, nej. Det er rigtigt.« 
- Har man så udryddet hashen? 

»)Det var der jo ikke nogen, der troede 
på...« siger Flemming Steen Munch. 
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~--CErJ.stensen,  der ei· talsperson for Natterav- været før, som feks. nede ved Det betyder dog ikke, at er redaktionen bekendt 
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