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om Nordiskt samarbete mot narkotikans skadeverkningar
Förslag
Mittengruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att ge nordiska ministerrådet i uppdrag att ta fram en gemensam utvärdering
över de nordiska ländernas narkotikapolitik, i syfte att ta fram best practice
för minskade skador av narkotikaanvändning
att ge nordiska ministerrådet i uppdrag att upprätta en nordisk strategi för
att kartlägga och förbättra samarbetet mot narkotikasmuggling
Bakgrund
Narkotika finns i många former, och har funnits under lång tid i historien. Missbruk av
narkotika skadar både de enskilda människorna som använder det, men också deras
familjer och samhället i stort. Det finns skäl att politiskt arbeta emot de olika skadorna som narkotikaanvändningen innebär. De nordiska länderna borde i ökad utsträckning samarbeta i frågan.
Den mest påtagliga skadeverkningen narkotikamissbruk innebär, är när människor
dör. Framför allt gäller dödsfallen opiatmissbrukare, som heroinister. De olika nordiska länderna har haft lite olika politik för att minska skadeverkningarna. Det torde
finnas mycket att lära av varandra när det gäller att få missbruksvård. Dels genom att
den som missbrukar blir av med sitt beroende, men ibland är också andra sätt mer
framkomliga: Genom substitution av andra preparat.
En annan skadeverkning av narkotika rör samhället i stort. Eftersom narkotika är
olagligt, så är all handel med den en del av den svarta ekonomin. Narkotikahandeln
beskrivs av många inom rättsväsendet som motorn i den grova organiserade brottsligheten. Genom minskad tillgång på narkotika, kan den svarta ekonomin stävjas.
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Eftersom narkotika rör sig över gränserna, så är problemet gemensamt, inte minst
för de nordiska länderna. I de politiska diskussioner som uppehåller sig vid detta problem återkommer en kallelse att kartlägga sambandet mellan narkotikan och kriminaliteten samt på vilket sätt det här adresseras bäst polisiärt. Genom förbättrat samarbete skulle smugglingen kunna minska. Samarbetet kan gälla myndigheter som
polis och tull.
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