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Ehdotus
Keskiryhmä ehdottaa että,
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne antavat Pohjoismaiden ministerineuvostolle tehtäväksi laatia eri Pohjoismaiden huumepolitiikasta yhteisen arvion, jonka pohjalta voidaan tunnistaa parhaat käytännöt huumeiden aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseksi.
että ne antavat Pohjoismaiden ministerineuvostolle tehtäväksi laatia pohjoismainen strategia, jolla kartoitetaan huumeiden salakuljetusta koskevaa yhteistyötä ja tehostetaan sitä.
Taustaa
Huumeita on monenlaisia ja niillä on pitkä historia. Huumeiden väärinkäyttö vahingoittaa paitsi käyttäjiä, myös heidän perheitään ja koko yhteiskuntaa. Huumeidenkäytön haittoja on syytä pyrkiä torjumaan poliittisilla toimilla. Pohjoismaiden pitäisi
tehdä aikaisempaa enemmän yhteistyötä tässä asiassa.
Huumeiden väärinkäyttö johtaa pahimmillaan kuolemaan. Tämä koskee ennen kaikkea opiaattien väärinkäyttäjiä, esimerkiksi heroinisteja. Pohjoismailla on ollut keskenään hieman erilainen lähestymistapa haittavaikutusten vähentämiseen. Mailla on
todennäköisesti paljon opittavaa toisiltaan huumeidenkäyttäjien hoitoon liittyvissä
asioissa. Väärinkäyttäjät voivat hoidon avulla päästä eroon riippuvuudestaan, mutta
myös muita keinoja voidaan käyttää, esimerkiksi tarjoamalla huumeiden korvikkeeksi muita valmisteita.
Huumeiden käyttö vaikuttaa voimakkaasti myös koko yhteiskuntaan. Koska huumeet ovat laittomia, niihin liittyvä kaupankäynti on harmaata taloutta. Monet oikeuslaitoksen edustajat sanovat karkean järjestäytyneen rikollisuuden toimivan huumekaupan voimalla. Harmaata taloutta voidaan torjua vähentämällä huumeiden saatavuutta.
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Koska huumeet kulkevat yli rajojen, ongelma on Pohjoismaille yhteinen. Tätä ongelmaa käsittelevässä poliittisessa keskustelussa on tuotu useasti esiin tarve kartoittaa
huumeiden ja rikollisuuden välistä yhteyttä ja selvittää, miten asiaan parhaiten voitaisiin puuttua poliisin toimesta. Salakuljetusta voitaisiin vähentää parantamalla yhteistyötä esimerkiksi poliisi- ja tulliviranomaisten välillä.
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