
15Stof   9

Værd at rose
Svensk narkotikapolitik udpeges af FN som model for resten af verden

AF ANToNIo MArIA CoSTA

I løbet af de sidste tre årtier er brugen af rusmidler ste-
get i Europa. Flere eksperimenterer med stoffer og flere 
bliver regulære brugere, hvilket medfører flere proble-
mer for et allerede belastet nationalt sundhedssystem. 
Derfor høres i europæisk sammenhæng den udlægning, 
at narkotikapolitikken har fejlet i bestræbelserne på at 
dæmme op for et omfattende problem.

Sverige er en bemærkelsesværdig undtagelse. Bru-
gen af stoffer blandt studerende er lavere end i de tid-
lige 1970’ere. Livstidsprævalensen og jævnlig brug af 
stoffer blandt studerende og befolkningen generelt er 
betydeligt lavere end i resten af Europa. Helt modsat 
den generelle udvikling i Europa er misbruget af stoffer 
faktisk blevet mindre i løbet af de sidste fem år. Denne 
præstation fortjener anerkendelse.

Personligt er jeg overbevist om, at nøglen til Sveriges 
succes er, at regeringen har taget narkotikaproblemet 
alvorligt og udviklet passende indsatser til at imødegå 
det. Både indsatsen mod efterspørgsel og mod udbud 
spiller en vigtig rolle i Sverige. Tilmed monitorerer re-
geringen narkotikasituationen løbende, efterser politik-
ken fra tid til anden og foretager ændringer, hvor der er 
behov for det.

Sverige har - selvfølgelig – nogle fordele i arbejdet 
med at håndtere narkotikaproblemet. Sverige ligger ikke 
tæt på de store narkoruter. Den økonomiske ulighed 

– som ofte går hånd i hånd med kriminelle aktiviteter, 
inklusive narkotikahandel – er lav.  Arbejdsløshed, her-
under ungdomsarbejdsløshed, er under gennemsnit-
tet i Europa. Dette nedsætter risikoen for stofmisbrug. 
Internationale undersøgelser viser, at den svenske be-
folkning er særlig sundhedsbevidst – og dermed mindre 
tilbøjelig til at anvende stoffer i stor skala. Der er bred 
enighed om, at produktion af, handel med og brug af 
stoffer ikke skal tolereres. Dette budskab formidles klart 
og utvetydigt til hele befolkningen, navnlig  til landets 
unge. Sidst, men ikke mindst, har Sverige - med landets 
stærke økonomi – de nødvendige midler til at afsætte 
tilstrækkelige ressoucer til at gøre noget ved narkotika-
problemet. Stigningen i narkotikakontrol-budgetterne 
i de senere år er gået hånd i hånd med mindre brug af 
narkotika.

Det er min faste overbevisning, at den generelt posi-
tive situation i Sverige er et resultat af den politik, der 
har været anvendt for at imødegå problemet. Dét Sve-
rige har udrettet er yderligere bevis på, at i sidste ende 
er enhver regering ansvarlig for størrelsen af sit lands 
narkotikaproblem. Samfund har ofte de narkotikapro-
blemer, de fortjener.
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til rapporten: ‘Sweden’s Succesfull Drug Policy: A review of the Evidence’, 
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), September, 2006.
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