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Hvorfor er STOF i Georgien?
 
I STOF ønsker vi ikke kun at formidle ny viden om rusmidler og sam-
fundet fra forskning og praksis, men vi har også fokus på at videregive 
andre perspektiver end kun de rent faglige. Det gør vi blandt andet via 
essays og interviews, men også ved en gang imellem at tage ud i verden 
– geografisk såvel som menneskeligt - og bringe nye ind- og udsigter 
med os hjem.  

I 2018 besøgte STOF derfor Georgien og oplevede et land, hvor både den 
politiske og den folkelige forståelse af stoffer og afhængighed på mange 
områder adskiller sig markant fra den, vi kender i Norden. Lovgivningen, 
kirken og store dele af befolkningen har en hårdt dømmende tilgang til 
stofbrug, mens faglige eksperter, NGO’er, EU-søgende politikere og  
mange unge mennesker går i nye og andre retninger. 
 
’STOF i Georgien’ er et indblik i en anden (del af) verden, som også kan 
give anledning til refleksioner i - og om - vores egen kultur og samfund 
såvel som til dansk og nordisk velfærd samt politik og lovgivning  
på rusmiddelområdet. 
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Det er maj 2018, og det er allerede meget varmt i 

Georgiens hovedstad Tbilisi. Klokken har ikke slået 

tolv middag endnu, men termometret viser allerede 

28 grader. Gaden er fyldt med mennesker. Der er altid 

nogen, som er ved at sælge noget, altid et hav af biler, 

der maser sig forbi hinanden i et stort trafikmylder. En 

tandløs gadesælger letter på hatten for en forbipas-

serende skønhed. En taxachauffør tager sig en smøg, 

mens han venter på turister. Hvis man ikke ved det, er 

det ikke til at se, at der lige nu foregår en kamp mel-

lem generationer, magthavere og befolkningsgrupper. 

Flere gange i denne måned har mere end 10.000 unge 

demonstreret for lempelse af stoflovgivningen, og det 

er ikke gået stille for sig.

Der har været sporadiske demonstrationer for lem-

pelser de seneste fem år, blandt andet på FN’s årlige 

internationale menneskerettighedsdag i december. 

Men der har aldrig været så mange mennesker på 

gaden som nu. Denne gang er ilden blevet tændt af 

en politirazzia tidligere på måneden på to af byens 

klubber, Bassiani og The Gallery. Bassiani er en mørk 

house club kun i beton, som ligger under et gammelt 

fodboldstadion. The Gallery er en mere afslappet, 

hipster-inspireret klub i midten af Tbilisi, der også 

fungerer som bøssebar. Begge klubber er kendt for at 

være steder, hvor man kan få fat i feststoffer. 

Ejerne og nogle gæster blev anholdt af politiet og 

fængslet. Det samme gjorde nogle af de mennesker, 

der allerede under razziaen begyndte at demonstre-

re imod forløbet. I løbet af de næste dage voksede 

mængden af demonstranter i et sådant omfang, at 

såvel Tbilisis borgmester som politikere fra regerings-

partiet Georgian Dream lovede de unge forbedringer. 

Et løfte, de stadig venter på at få indfriet.  

Det er nemlig langt fra alle, som ønsker en mildere 

stoflovgivning i landet, der som tidligere Sovjet-land 

Storbyens unge demonstrerer for afkriminalisering af 
stoffer, men den ortodokse kirke gør alt for at undgå 
lempelser – og de har en stor del af befolkningen med sig. 
Politikerne ved ikke, hvilket ben de skal stå på, mens politiet 
bruger stofferne på deres helt egen måde.  

AF LISE MØLLER SCHILDER OG MARIANNE BÆKBØL

Narkotikapolitik i Georgien:
Det handler om meget  
mere end stoffer
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har været stærkt inspireret af den kommunistiske 

nul-tolerance-politik. 

De unge, der demonstrerer, laver godt nok meget 

larm, men de repræsenterer ikke nødvendigvis den 

grundlæggende holdning i den brede befolkning. 

På den ene side står fortalerne for en opblødning af 

stofpolitikken. De udgøres af yngre generationer i 

storbyerne, EU-søgende politikere, NGO’er og eks-

perter, der arbejder med stofområdet. På den anden 

side står politikere, der ønsker at fastholde en stærk 

statsmagt, sammen med en anti-vestlig ortodoks 

kirke, der bakkes op af hovedparten af den stærkt 

troende befolkning. 

De hårde straffe 
Der mangler valide statistikker fra Georgien på stort 

set alle områder inden for rusmidler, stoffer og straf. 

Den årlige rapport fra European Monitoring Center for 

Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) fra 2015 viser 

dog, at besiddelse af et hvilket som helst stof i hvilken 

som helst mængde i Georgien er en forbrydelse. Her 

skelnes der ikke mellem besiddelse til personligt brug 

eller til videresalg. Den georgiske straffelovs § 260 

rummer mulighed for straffe på op til 11 års fængsel 

for små mængder, 7-14 år for store mængder og mel-

lem 8-20 år og livstid for meget store mængder. Det 

problematiske ved den lovgivning er så, at der ikke er 

angivet en definition for, hvad små og store mængder 

Demonstrationerne i maj 2018 samlede tusinder under 
mottoet:”We dance together, we fight together” 

Fotograf Vakho Dolidze
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er for nogle størrelser. Derfor kan en hvilken som helst 

mængde, som er fundet ulovligt hos en person, blive 

bedømt som en stor mængde og føre til alvorlig straf. 

Det er alene op til den enkelte dommer. 

Europarådets strafundersøgelse fra 2015 viser, at 

Georgien i 2014 havde Europas fjerdehøjeste fæng-

selsrate efter Rusland, Litauen og Aserbajdsjan, og 

at de fleste fængselsdomme blev afsagt på grund af 

stoffer. Hele 31 procent, svarende til 2700 personer, 

blev fængslet for stofrelaterede forbrydelser i 2015. 

Også bøderne ligger i den høje ende af skalaen. Det 

uafhængige medie Eurasia.net refererer i en artikel de 

senest tilgængelige oplysninger fra 2014. De angiver 

en førstegangsbøde på 500 lari for at bruge stoffer 

uden lægelig recept. Det svarer til omkring 1300 kro-

ner eller over halvdelen af den månedlige gennemsnit-

sindkomst i landet. Bliver man taget anden gang inden 

for et år, er straffen på 2000 lari eller et år i fængsel. 

 

Urinprøver på gaden
Det er klart, at den slags lovgivning sætter sine spor 

hos ungdommen, når selv besiddelse af små mængder 

cannabis indtil for nylig kunne skabe store problemer 

for dem. Georgien er et land, hvor politiet er massivt 

til stede. De må blandt andet foretage urinprøvetag-

ninger på gaden af tilfældige mennesker, hvis de 

mener, at der er begrundet mistanke om, at personen 

er påvirket eller har været det. Det skaber en følelse 

af apati blandt de unge, en følelse af at være konstant 

overvåget, så de fleste er på vagt. Georgierne elsker at 

småsludre på gaden, men folk er altid opmærksomme 

på, hvem de taler med, og hvem der lytter. De fleste 

er desuden overbeviste om, at politiet gør brug af 

civile håndlangere, der bliver betalt for at videregive 

information om, hvem det kunne være interessant at 

undersøge nærmere.

Bliver man taget med ulovlige rusmidler i blodet, får 

man ikke kun en bøde. Det koster også jobbet i mindst 
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et år, lige meget om du er offentligt eller privat ansat. 

Dertil kommer frakendelse af kørekortet og frakendel-

se af retten til at rejse ud af landet. Herefter er det op 

til en individuel vurdering fra en dommer, hvornår man 

kan få sine rettigheder tilbage. 

NGO-bevægelsen White Noise oplyser, at antallet af 

urinprøver for et par år siden var oppe på omkring 

60.000 om året. Efter det seneste års protester fra 

unge og NGO’er er antallet nu nede på omkring 

25.000. Politiet kan dog stadig henvise til begrebet 

’begrundet mistanke’, til trods for at de efterhånden 

har erfaret, at kun 30 procent af de foretagne urinprø-

ver er positive. Det har fået brugerorganisationer som 

GenPud, Georgian Network of People who Use Drugs, 

til at kalde prøverne for et generelt frygt- og under-

trykkelsesmiddel, som ikke kun rammer stofbrugere, 

men også befolkningen som helhed.

Selv folk, der ikke tager stoffer, føler, at de bliver 

påvirket negativt af lovgivningen. Politiet er nemlig 

berygtet for angiveligt at plante stoffer på folk, de 

gerne vil af med. Et våben, som netop er effektivt, når 

straffene er så høje. På trods af denne strategi er det 

georgiske politis rygte dog langt bedre i dag, end det 

var tidligere.

Et nyt politi
Før 2004 var korruption og bestikkelse af politiet 

nærmere reglen end undtagelsen i Georgien, der 

inden da var kendt som et af verdens mest korrupte 

lande ifølge Transparency Internationals korruptions-

index. Det ændrede sig dog, da den tidligere præsi-

dent Mikheil Saakashvili gennemførte en omsiggri-

bende politireform, efter han vandt valget i 2004. Det 

gjorde ham utrolig populær blandt Vestens politikere, 

som han også bejlede stærkt til ved samtidig at vende 

Rusland ryggen. 

Saakashvili fyrede godt halvdelen af politistyrken og 

startede helt forfra. Blandt andet satte han politi-

betjentenes månedsløn markant op for at undgå 

korruption. I dag er alle betjentene udstyret med ka-

meraer, der overvåger deres indsats. Tager man rundt 

i landet, vil man også opdage, at alle politistationerne 

er bygget af gennemsigtige materialer, så man kan se 

ind på politikontoret. Et greb, som på den ene side er 

blevet brugt for at signalere åbenhed, og som på den 

anden side har fået nogle af de større politistationer til 

at fremstå næsten katedral-agtige. Hvis nogen skulle 

være i tvivl om, hvem der styrer landet, skal de bare se 

på, hvem der har de flotteste bygninger. Indtil videre 

kæmper kirken og politiet om førstepladsen.

Oprydning tog overhånd
Mikhail Saakashvili (i folkemunde Misha) sidder ikke 

længere på magten. Han blev væltet af befolkningen, 

efter det kom frem, at der foregik udbredt tortur i 

fængslerne, som efterhånden var blevet fyldt af hårde 

kriminelle, men også af helt almindelige mennesker, 

der fik straffe på flere år for selv små forbrydelser som 

eksempelvis at stjæle nogle varer fra et supermarked.

Saakashvili ryddede op i Georgien. Han fjernede den 

frygtede Vory v Zakone-mafia, som i årtier havde haft 

et godt greb om stort set alle former for virksomhe-

der og forretninger, der betalte procenter af deres 

indtjening til mafiaen. Men Saakashvili indførte også 

så strenge straffe, at selv den almindelige befolkning 

til sidst havde svært ved at trække vejret. 

Han tabte derfor valget i 2012. Siden blev han forvist 

fra Georgien. I en periode var han indsat som guvernør 

i Ukraine, hvor han også fik statsborgerskab. Posten 

som guvernør og statsborgerskabet blev siden taget 

fra ham. I februar i år blev han dømt in absentia til 

tre års fængsel af en georgisk domstol for at have 

misbrugt sin magt som præsident. Dommen kommen-

terede han på Twitter, hvor han anklagede domstolen 

for at være styret af Georgiens nuværende leder, 

rigmanden Bidzina Ivanishvili, der har tjent sine penge 

på bankdrift og metalhandel i Rusland.

Hans parti, Georgian Dream, vandt valget i 2012, og 

de sidder stadig på magten i dag. Under Ivanishvili er 

politiets arbejde fortsat stort set uændret, men efter-

hånden kommer der flere og flere historier frem om, at 

de ufine metoder vinder frem igen.

Provokerende musikvideo
En af de mere kendte historier er kun et år gammel. 

Den er absurd, fordi den blander politik, stoffer og 

popkultur sammen i én stor pærevælling. 

En hip-hop-duo, kaldet Birja Mafia, havde i 2017 ud-

sendt en musikvideo, hvor de gjorde nar af politiet ved 
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at vise en politibetjent, der ligesom en hund gik på alle 

fire med halsbånd og snor på. Kort tid efter video-

ens offentliggørelse blev bandet arresteret, fordi de 

angiveligt skulle være i besiddelse af ’store’ mængder 

illegale stoffer i form af henholdsvis 1,5 gram og 2,3 

gram MDMA. 

Politiet påstod, at de to rappere havde erklæret sig 

skyldige, mens rappernes venner og familie udtalte til 

flere af Georgiens mange medier, at de to var blevet 

truet til tilståelse. Den ene rappers kone bad offentlig-

heden om hjælp på Facebook, hvor hun også forklare-

de, at hendes mand hverken drak eller tog stoffer. Det 

fik en masse mennesker til at gå på gaden for at vise 

deres støtte til gruppen, som stod til domme på 8-20 

år eller livstid, hvis de blev kendt skyldige. 

Alle urinprøver viste sig også at være negative, og 

bandet påberåbte sig deres uskyld og udtalte samti-

dig, at de stoffer, der var fundet på dem, var placeret 

af politiet som hævn for deres video. Undervejs blev 

forløbet endnu mere absurd, fordi Ivanishvilis søn, 

Bera Ivanishvili, der ihærdigt forsøger at skabe sig 

en karriere som rapper, forsvarede de to rappere på 

Twitter, hvor han skrev: “I stand with you, boys”.  

Rapperne var heldige, at de i forvejen var kendte 

i offentligheden, og det hjalp deres sag. Andre er 

mindre heldige. Tilbage i 2015 tog den 22-årige Demur 

Sturia sit eget liv. Det kom herefter frem, at Demur i et 

afskedsbrev til moderen havde beskrevet, at han var 

blevet presset og truet af politiet til at angive, hvor i 

hans landsby der blev dyrket cannabis. Hvis han ikke 

samarbejdede, ville han selv få en anklage på sig med 

udsigt til årevis i fængsel, fordi Demur i forvejen havde 

en betinget dom for tyveri. Demur Sturia var angiveligt 

blevet ulovligt tilbageholdt, truet og slået af politiet, 

inden han tog sit eget liv.

Den stærke kirke
Man skulle så tro, at de strenge straffe afholdt befolk-

ningen fra at røre hårde stoffer og cannabis, men det 

er langtfra tilfældet. FN’s World Drug Report 2017 an-

slår, at der i Georgien er op mod 48.000 stofbrugere. 

Bevæger man sig ud i forstæderne i Tbilisi, vil man 

opdage, at der er mange brugere i de områder, hvor 

arbejdsløsheden også er høj. Selvfølgelig er det ikke 

noget, som sker i det åbne, men snakker man med 

folk, ved de godt, hvem der har problemer. De sidder 

oftest dagen lang ved de overdækkede borde og 

bænke mellem de gråbrune betonblokke og spiller 

kort og drikker øl og vodka i store mængder. Stofferne 

er dog ikke noget, man tager på åben gade. Det er alt 

for risikabelt.  

Ét område er dog under forandring. I november 

2017 afsagde den georgiske forfatningsdomstol en 

kendelse, der tillader besiddelse af op til 70 gram 

tørret cannabis til eget forbrug, uden at det skal 

udløse straf. Aktuelt har det ikke været muligt at finde 

dokumentation for, hvordan domstolens afgørelse 

behandles i praksis, og så sent som i juli 2018 har den 

ortodokse kirkes leder, patriarken Ilia II, gentaget sin 

fordømmelse af afgørelsen og sine advarsler imod 

lempelser af enhver art. 

Og det betyder noget, når patriarken kommer med 

disse udmeldinger. 88 procent af befolkningen bakker 

op om kirken, som har været ledet af Ilia II i over 30 

år. I et land, hvor folket har gennemlevet fire krige og 

store samfundsmæssige omvæltninger efter Sovjet-

unionens sammenbrud, står Ilia II for stabilitet og or-

dentlighed. Under Sovjet havde kirken stort set været 

ikke eksisterende. Men efter murens fald var kirken 

med til at give georgierne en ny national identitet, som 

også trak på landets lange historiske tilknytning til 

kristendommen.

Mange taler desuden om 1990’erne som et årti, hvor 

Zakone-mafiaen og ekstrem fattigdom hærgede 

landet. Folk stod mange timer i kø for at købe et brød, 

strømmen kunne gå i flere dage, og alt, der kunne 

sælges eller stjæles, forsvandt ud af landet. Det gjaldt 

blandt andet folks radiatorer, hvilket er årsagen til, 

at mange lejligheder i dag opvarmes med gas. Flere 

områder af Tbilisi var så hærgede af kriminalitet, at de 

færreste gik udenfor døren efter mørkets frembrud. 

For mange blev kirken et sted, som tilbød et helle fra 

dette pludselige kaos. 

STOF I GEORGIEN
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Fastlåste politikere
I dag står kirken stadig stærkt, og patriarken er ikke 

bange for at blande sig i politiske emner. I sin julebe-

sked til folket udtalte han, at der skal gennemføres 

en mere human rusmiddelpolitik ved at forebygge, at 

unge bruger rusmidler. Dette, mener han, skal gøres 

med flere afskrækkelseskampagner. 

Politikerne ved, at det er nødvendigt at holde sig gode 

venner med kirken for at beholde magten. Blandt an-

det derfor har Bidzina Ivanishvili finansieret bygningen 

af Tbilisis enorme Treenigheds-katedral. Flere af 

STOFs kilder fortæller samstemmende om det politi-

ske dilemma, hvor politikerne har de unge vælgere på 

den ene side med deres krav om reformer og kirken 

på den anden side. Dette dilemma får politikerne til at 

love alt muligt, som indtil videre ikke har udmøntet sig 

i ret meget. 

Stofpolitikken vil sandsynligvis fortsætte med at split-

te landet, for den handler om meget mere end bare 

stoffer. Den handler om magt og værdier, som define-

rer, hvilken vej georgierne fremover skal orientere sig 

– hvem de ønsker at være. 

Street art i Tbilisi 
Fotograf Marianne Bækbøl


