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KADETTEN  NARKOTIKA  POLITI  NYHETER  KULTUR OG UNDERHOLDNING

Skremt av høye narkotika-
tall på Kadetten-festivalen

 Av Jørgen Dahl Kristensen 07. juli 2018, kl. 06:00

To dagers musikkfest på Kadettangen sørget for at mange fikk et første møte
med lovens lange arm. Opplysninger fra dem som ble anmeldt bekymrer
politiet.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

TATT: Med sivilkledd politi foran og bak måtte disse tre guttene inn i boblehallen på Kadettangen etter å ha blitt tatt for brudd

på narkotikalovgivningen. Politiets oversikt viser at bruk og/eller besittelse av cannabis, kokain, MDMA og legale legemidler var

det som sørget for 114 anmeldelser. Foto: JØRGEN DAHL KRISTENSEN

114 narkotikarelaterte anmeldelser viser politiets opptelling etter

Kadetten-festivalen.

– Vi hadde håpet på lavere tall, men er ikke overrasket at det ble som det

ble. Vi er kjent med at denne typen festivaler tiltrekker seg personer som

har et liberalt forhold til narkotika, sier Ketil Thue, seksjonsleder

etterretning i Oslo politidistrikt enhet Vest.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

72 av de 114 ble tatt av politiet for bruk av narkotika for første gang. 14

anmeldte var under 18 år, da varsles foreldre og barnevern – og den

mindreårige innkalles til samtale med politiets forebyggende avdeling.

LES OGSÅ: Fornøyd med første festivalår, tross tilskuersvikt

Men én ting bekymrer Thue og hans politikolleger mer enn annet av det

som kom frem i samtaler med de anmeldte.

– 18 av de pågrepne opplyste at de brukte narkotika for første gang på

denne festivalen, det synes vi er ille. Vi ønsker ikke at denne typen festival

skal være rekrutteringsarena for ungdom og bruk av narkotika. Derfor var

vi til stede med mye personell, for å øke oppdagelsesrisikoen og jobbe

preventivt, sier Thue.

Tatt utenfor festivalområdet
En av dem som ble anmeldt er en 20 år gammel kvinne. Hun skulle røyke

hasj, men ble avbrutt da politiet dukket opp. Kvinnen har røyket hasj

tidligere, men dette var hennes første møte med politiet.

– Det var ikke et stolt øyeblikk å bli tatt, for å si det sånn, sier kvinnen som

ikke ønsker navn eller bilde i media.

– Men politiet behandlet meg bra med tanke på situasjonen, sier hun etter

å ha godtatt et forelegg på 2.000 kroner.

LES OGSÅ:

Stemningsfull start på Kadetten

Flokket seg rundt scenen

Rykkinn-rapper åpnet Kadetten 

De fleste som ble hanket inn av politiets sivile patruljer ble tatt utenfor

festivalområdet. Dette vil bli et punkt politiet tar opp i evalueringsmøtene

etter festivalen.

– Vi så at mange festivaldeltagere vandret inn og ut av området. Sammen

med sikkerhetsselskapet er det naturlig å se på hvilke tiltak som bør gjøres

for å unngå dette ved senere festivaler, sier Thue.

– Du sier «senere festivaler», betyr det at politiet gir tommel opp for Kadetten

neste år?

– Jeg ønsker ikke å mene noe akkurat nå om festivalen bør arrangeres

videre eller ei. Men festivalen som sådan, med unntak av

narkotikaovertredelse, har fungert godt, sier Thue.

Festivalsjef med nulltoleranse
Da Budstikka var med politiet på en runde på og utenfor festivalområdet,

reagerte mange publikummere på politiets innsats. «Dere ødelegger

festivalen» og «destruktivt» var blant tilbakemeldingene.

Ketil Thue sier politiet har en opplevelse av at de fleste publikummerne

synes det var fint at de var til stede.

– Vi prøvde å holde en lav profil, og opplevde at det stort sett ble tatt godt

imot, sier han.

LES OGSÅ: Kvinne arrestert for vold mot politiet

Festivalsjef Toffen Gunnufsen deler politiets oppfatning.

– Det er veldig viktig at politiet er til stede. Jeg er vant til slikt samarbeid

med dem fra flere andre festivaler også, sier han.

Kadetten-sjefen mener sikkerhetsselskapet og politiet gjør en viktig

preventiv innsats.

– Vårt publikum må gjerne kose seg med alkohol, det er lovlig. Men vi har,

og skal ha, nulltoleranse for narkotika, sier Gunnufsen.

Han tror tilbakemeldingene politiet fikk fra enkelte publikummere ikke

speiler majoriteten.

– Jeg har bare hørt at folk har satt pris på politiets tilstedeværelse. Det

skaper en trygghet, som er spesielt viktig når det er mange unge personer

samlet, sier Gunnufsen.

LESERINNLEGG: Kadettangen, en studie i mangel på trivsel

Lik Budstikka på Facebook

Liker 42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: Kadetten narkotika politi nyheter kultur og underholdning

PLANLEGGING: Politibetjenter i sivil og sikkerhetsvakter utveksler erfaringer og informasjon i forkant av en av rundene hvor

narkotikahund skal brukes. Foto: JØRGEN DAHL KRISTENSEN

DYR LÆREPENGE: – Det var ikke et stolt øyeblikk å bli tatt, for å si det sånn, sier en 20 år gammel kvinne. – Men politiet

behandlet meg bra med tanke på situasjonen, sier hun etter å ha godtatt et forelegg på 2.000 kroner. Foto: JØRGEN DAHL

KRISTENSEN

EFFEKTIV: Politihunden Gustavs snute var til god hjelp for å finne narkotika. Her har han luktet seg frem til to personer som ble

sjekket grundigere. Foto: JØRGEN DAHL KRISTENSEN
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