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Behandlas i Utskottet för välfärd i Norden 
 

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag om 

människorättsbaserad narkotikapolitik i Norden 

Förslag 

Utskottet för välfärd i Norden foreslår, at  

Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af medlems-

forslag A 1896 om människorättsbaserad narkotikapolitik i Norden. 

Bakgrund 

Internationellt har det så kallade kriget mot droger inte bara misslyckats med att lösa 

narkotikaproblemet, utan även fört med sig mänskligt lidande och enorma sociala, 

hälso- och miljöproblem runt om i världen. Det straffbaserade tillvägagångssättet har 

drivit fram organiserad brottslighet och våld, lett till omänskliga straff och upprätthål-

lit droghandel, som kopplas till bland annat barnarbete och människohandel. Amne-

sty International har till exempel beslutat att ta upp frågan om droger som en fråga 

om mänskliga rättigheter. Amnesty uppmanar stater att ändra sin inställning från 

straff till att sätta människors hälsa och rättigheter i centrum. Flera internationella 

experter hävdar också att narkotikapolitiken snarare bör gå mot minskning av skador 

än straff. 

 

Problem med droganvändning hopar sig globalt, särskilt på axlarna av de mest ut-

satta. Även om de flesta användare är tillfälliga användare eller experimenterande, är 

de inte heller säkra från de sociala och andra problem som orsakas av ett straffrätts-

ligt tillvägagångssätt. Användningen av straffrätt underlättar inte problem orsakade 

av drogbruk. Tvärtom, de förvärras genom att marginalisering, stigmatisering och or-

sakandet av orimliga biverkningar. Användningen av cannabis i medicinskt syfte är 

också orimligt svårt i många nordiska länder. I Finland till exempel begår många män-

niskor ett brott när de får hjälp av cannabis för att behandla smärta och lidande orsa-

kade av sjukdomar och äventyrar därmed sig själva eller blir helt berövade den hjälp 

som kunde finnas tillgänglig. 

 

Debatten om narkotikapolitik har i allmänhet ansetts svår i de nordiska länderna och 

det är ofta besvärligt att ta in nya perspektiv i debatten i synnerhet. Det finns dock 

också skillnader mellan länderna när det gäller lagstiftning och politiska metoder. 
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Nordisk grön vänster anser att de nordiska regeringarna tillsammans bör ta steg för 

att utveckla gemensamma riktlinjer för en människorättsbaserad narkotikapolitik. 

Gemensamma satsningar och en gemensam utvärdering av fungerande praktiker för 

med sig en märkbar nordisk hälsomässig och socialpolitisk nytta. 

 

Utskottets synpunkter 

Et flertal i udvalget ønsker ikke at foretage sig yderligere i anledning af medlemsfor-

slag A 1896 om människorättsbaserad narkotikapolitik. 

  

Beslutningen beror i særlig grad på en opfattelse af, at forslaget repræsenterer en 

delvis åbning for legitimering af narkotika. 

 

Samtlige partier er enige om, at der skal tilbydes hjælp til mennesker med afhængig-

hed af narkotiske stoffer, og at udgangspunktet altid bør være hjælp fremfor straf.  

Samtidig understreger udvalget, at alle har ret til et værdigt liv, og at dette bør gå 

gennem rådgivning, oplysning og skadesreducerende indsatser. 

 

Udvalget appellerer til debat om emnet i de enkelte nordiske lande og opfordrer til, 

at der indhentes viden og udveksles erfaringer fra hele Norden. 

 

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår således, at Nordisk Råd ikke foretager sig 

yderligere i anledning af medlemsforslag A 1896 om människorättsbaserad narkoti-

kapolitik. 

 

Malmø den 21. Marts 2022 

Aksel V. Johannesen (Jvfl.) 

Angelika Bengtsson (SD) 

Anne Rasmussen (V) 

Ásmundur Friðriksson (Sj.) 

Birgitte Vind (S) 

Eva Lindh (S) 

 

Guðmundur Ingi Kristinsson (Flf) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Tone Wilhelmsen Trøen (H) 

Truls Vasvik (A) 

Wille Valve (MSÅ) 

 

 

Reservation 

Nordisk Grønt Venstre reserverer sig beslutningen. 

 

Nordisk Grønt Venstre ønsker således, at Nordisk Råd går videre med medlemsfor-

slag A 1896 om människorättsbaserad narkotikapolitik i Norden. 

 


