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Abstract

The aim of this essay was to look into the youth political organizations view of possibilities and
difficulties of the Swedish politics of narcotic, regarding the law of the criminalization of using
narcotics.

The questions of the study were: What possibilities and difficulties did the youth
political organizations find regarding the law of the criminalization of using narcotics? What did
the youth political organizations think of the law in an ethic perspective? What did they think
about the law in a future perspective? What did the youth political organizations think about the
Swedish aim: “a narcotic free society”, and what are the best methods reaching the aim?

The essay was built upon a comparative qualitative study of seven interviews. One
each from the youth political organizations. The result have been analyzed, based upon two
theories. One regarding an ethic way of looking at ethic questions. The other theory is about
principals of criminalization. The result of the study showed that the youth political organizations
were looking at the politics of narcotic, methods to reach the aim and the future in a quite similar
way.
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Förord

Här vill vi ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till representanterna för de politiska

ungdomsförbunden, för att ni ställde upp och att vi fick ta er tid i anspråk. Vi vill även tacka vår

handledare Torbjörn Hjort för ett gott samarbete. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett

mycket bra teamwork.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Syftet med Sveriges narkotikapolitik är att uppnå ett narkotikafritt samhälle. Ett samhälle där

narkotika inte accepteras. Målsättningen uttrycker en optimism och en positiv människosyn.

Vidare uttrycker narkotikapolitikens mål en tro om att det är möjligt att utrota narkotikan från

vårt samhälle (Folkhälsoinstitutet, 1993, s 9-11). Redan på 1960-talet angavs inriktningen på den

politik vi har idag. En dominerande grundtanke i samband med narkotikafrågan, har varit att

problematisk konsumtion av droger orsakas av att drogkonsumenter smittar andra människor.

Grundtanken har mynnat ut i en vårdtanke, i en tanke om preventiva insatser och i en

kontrolltanke. En restriktiv kontrollpolitik, preventivt arbete, samt vård av individer är alltså de

åtgärder som fått störst uppmärksamhet när det gäller den svenska narkotikapolitiken (Goldberg,

2000, s 334-340). Trots försök sedan 1960-talet, har summan av de prövade åtgärderna inte lett

till målet om ett narkotikafritt samhälle. Det anser vi skapar eftertanke…

Kontrollpolitik är ett viktigt ben i den svenska narkotikapolitiken och ses som ett

effektivt medel i bekämpningen av narkotika. Antagandet bakom den restriktiva kontrollpolitiken

är att det genom lagstiftning, polis och domstolar är möjligt att reducera narkotikakonsumtionen.

Alltsedan narkotikastrafflagens tillkomst år 1968, har det skett en ökning av kontrollen

straffrättsligt (Goldberg, 2000, s 339). År 1988 kom lagen om kriminalisering av narkotikabruket.

En omstridd lag som skapade en debatt kring narkotikafrågan. Den allmänna, preventiva tanken

låg bakom lagen och syftet var främst att från samhällets sida signalera ett kraftigt

avståndstagande mot all hantering av narkotika (BRÅ, 2000:21). Det är politiska beslut, ytterst

riksdagens beslut, som avgör om en gärning ska vara brottslig eller inte. Med hjälp av

kriminalisering försöker lagstiftarna påverka människor att inte handla på ett visst sätt.

Straffbeläggning kan med andra ord ses som ett styrmedel (Jareborg, 2001).

Trots en alltmer restriktiv kontrollpolitik, där lagen om kriminalisering av bruket

kan ses som en beståndsdel, är narkotikasituationen i dagens Sverige allt annat än ljus. Enligt

Folkhälsoinstitutet har narkotikabruket i Sverige ökat. Det finns både ett växande utbud och en

växande efterfrågan på narkotika (Folkhälsoinstitutet, 2000). Under 1990-talet skedde flera större

sociala förändringar som påverkade livet för många människor. Samtidigt kom allt fler i kontakt

med narkotika och influerades av en mer liberal inställning till narkotika. Detta har påverkat
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människor och svenska ungdomar är idag både mer nyfikna på och mindre negativt inställda till

droger (www.social.regeringen.se). Årliga undersökningar i årskurs nio visar att allt fler 15-

åringar prövat narkotika under 1990-talet. År 2000 hade tio procent av pojkarna och åtta procent

av flickorna använt narkotika, jämfört med 1990 då andelarna var fyra procent respektive tre

procent. Även det experimentella bruket löper parallellt med förändrade attityder till droger

(www.fhi.se). Med hänvisning till ungdomars förändrade attityd till droger, tycker vi att det

skulle vara intressant att studera unga politikers åsikter och funderingar kring dagens svenska

narkotikapolitik. Vår tanke är att de unga politikerna kanske har en annan syn på den rådande

narkotikapolitiken, jämfört med de politiker som sitter med i riksdagen idag. Med hänvisning till

det sistnämnda, har vi i vår studie valt att intervjua unga politiker, i form av representanter från

de sju politiska ungdomsförbunden.

På papperet har vi många lagar som reglerar problemet, bland annat lagen om

kriminalisering av bruket. Vilka möjligheter och begränsningar kan ses med Sveriges restriktiva

kontrollpolitik avseende narkotikapolitiken? Är medlen för att uppnå målet om ett narkotikafritt

samhälle etiskt försvarsbara? Att belägga vissa gärningar med straff, innebär att samhället väljer

vad som är brottsligt och därmed också vem som är kriminell. Är det rätt att se på en individ,

beroende av narkotika, som kriminell, istället för en individ som behöver hjälp och vård? De

politiska besluten får en avgörande betydelse för varje enskild individ i samhället.

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka de sju politiska ungdomsförbundens syn på möjligheter och begränsningar

med Sveriges narkotikapolitik, avseende lagen om kriminalisering av bruket.

1.3 Frågeställningar

• Vilka möjligheter och begränsningar ser ungdomsförbunden med lagen om kriminaliseringen

av narkotikabruket?

• Vad anser ungdomsförbunden om lagen ur ett etiskt perspektiv?

• Hur ser ungdomsförbunden på lagen ur ett framtida perspektiv?

• Anser ungdomsförbunden att målet om ett narkotikafritt samhälle är uppnåeligt och vilka

medel anser de är viktigast för att uppnå målet?
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1.4 Centrala begrepp

Med utgångspunkt från uppsatsens problemområde och syfte kommer vi nedan att granska och

analysera följande begrepp: kriminalisering, kontrollpolitik, narkotikabruk och

narkotikamissbruk. Teoretiska begrepp som kan vara mångtydiga och därmed viktiga att ägna

uppmärksamhet. För att få en bredare bild av de centrala begreppen, har vi använt oss av olika

källor och när det gäller kriminalisering och kontrollpolitik har vi valt att även titta på tankarna

och syftena bakom de två begreppen.

Kriminalisering innebär att vissa gärningar beläggs med straff (Jareborg, 2001). Det

är politiska beslut, ytterst riksdagens beslut, som avgör om en gärning ska vara brottslig eller inte.

Med hjälp av kriminalisering försöker lagstiftaren/lagstiftarna påverka människor att inte handla

på ett visst sätt. Straffbeläggning kan med andra ord ses som ett styrmedel. Tanken är att

kriminaliseringen ska ha en allmänprevention. Människor ska i allmänhet avhållas från att begå

brott (Wennerberg, 2001, s 11-14). Vidare kan kriminalisering ses som en symbolfunktion, på så

sätt att straffbeläggningen av en social handling påvisar att handlingen är socialt förkastlig

(Jareborg, 2001).

Kontrollpolitik kan definieras som regeringens försök, att via juridiska åtgärder,

begränsa förekomsten av en viss företeelse i samhället som inte anses vara önskvärd (Goldberg,

1993, s 262). Antagandet bakom Sveriges kontrollpolitik när det gäller narkotikabruk, är att det

genom lagstiftning, polis och domstol är möjligt att reducera bruket (Goldberg, 2000, s 339).

Vidare kan kontrollpolitik definieras som samhällets kontroll av befolkningens bruk av droger

(Skog, 1999, s 15). För att ge en bredare bild av begreppet kontrollpolitik, har vi valt att titta

närmare på ytterligare en definition, som även berör begreppet narkotikapolitik: En politik

avseende narkotika har en uppsättning program som är beslutade av regeringen. Programmen ska

kontrollera tillförsel och bruk, liksom efterfrågan på illegala substanser. Vidare kan

narkotikapolitiken sägas bestå av tre aktionsområden. Kontrollpolitiken, som består av ett

straffrättsligt system, är ett utav de tre aktionsområdena. De två andra områdena är vård och

förebyggande arbete (Tops, 2001, s 249).

Begreppen bruk och missbruk är problematiska. De används och förstås på olika

sätt av olika människor och skapar förvirring, snarare än att öka förståelsen. Narkotikadebatten i

Sverige utgår ofta från att allt bruk av narkotika är missbruk. En förklaring till utgångspunkten

kan vara att det sker en begreppsglidning mellan illegal och missbruk. Innehav och konsumtion
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av preparat som klassificeras som narkotika är visserligen illegalt i Sverige, men det betyder inte

att konsumtionen av illegala preparat måste vara missbruk. Bruk och missbruk av både legala och

illegala preparat är med andra ord logiskt möjligt (Goldberg, 1993, s 43-45). Missbruk för en

person, behöver inte heller vara missbruk för en annan (Skog, 2000, s 381). I boken ”Missbruk-

En handledning för social utbildning” skriver Bengt Svensson (1991, s 27) att allt bruk av

narkotika är kriminaliserat och det innebär enligt författaren att allt bruk av narkotika

definitionsmässigt är missbruk. Författaren har alltså samma utgångspunkt som gäller för

narkotikadebatten i Sverige. En utgångspunkt som även vi kommer att ha i den här uppsatsen.

Vad gäller kriminalisering och kontrollpolitik, kommer Jareborgs kortfattade definition av

kriminalisering, samt Goldbergs förstnämnda definition av kontrollpolitik att ligga till grund för

uppsatsen.

1.5 Fortsatt framställning

Nedan kommer vi att presentera uppsatsens kapitel och dess innehåll. I kapitlet bakgrund

presenteras den svenska narkotikapolitikens historia, dagens svenska narkotikapolitik, samt fakta

kring lagen om kriminalisering av narkotikabruk. Syftet är att kortfattat redovisa hur den svenska

narkotikapolitiken och lagstiftningen vuxit fram för att läsaren ska få en ökad förståelse för

utformningen av dagens narkotikapolitik.

 Kapitel tre behandlar motivering och val av metod, samt hur vi gått tillväga för att

utse våra respondenter, det vill säga urval. Vidare tar vi upp vilka datakällor som använts och hur

vi har gått tillväga för att samla in dem. Förklaring av hur vi har hanterat insamlad data,

tillförlitlighet i resultat och etisk diskussion är ytterligare ämnen som behandlas.

I teoriavsnittet diskuteras två olika teorier. En teori handlar om principer för

kriminalisering och den andra teorin tar upp etiska principer. Teorierna kommer att användas som

grund för analysen. Kapitel fem innehåller en presentation av insamlad data. Varje

ungdomsförbunds syn på möjligheter och begränsningar med Sveriges narkotikapolitik i

allmänhet och lagen om kriminalisering i synnerhet redovisas.

I kapitel sex följer en presentation av vår analys. I analysen kopplar vi samman

resultatet med de två ovannämnda teorierna. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion, bestående

av sammandrag och avslutande kommentarer, där vi resonerar kring vad vi kommit fram till i vår

studie.
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2. Bakgrund

I detta avsnitt kommer vi att ta upp den svenska narkotikapolitikens historia, dagens svenska

narkotikapolitik, samt fakta kring lagen om kriminaliseringen av bruket. Avsnittet kommer att

redovisa hur den svenska narkotikapolitiken och lagstiftningen vuxit fram.

2.1 Den svenska narkotikapolitikens historia

I mitten av 1960-talet stod Sverige inför ett nytt och okänt fenomen. Ett fenomen som snabbt

kom att framstå som ett av samhällets allvarligaste sociala problem. Det nya problemet var

narkotika (Folkhälsoinstitutet, 1993, s 7). Fenomenet definierades som skadligt, farligt och som

ett hot mot individ och samhälle (Lindgren, 1993, s 144). I mitten av 1960-talet fanns inte någon

direkt narkotikapolitik att tala om (Folkhälsoinstitutet, 1993, s 7). Det fördes dock en allmän

intensiv diskussion om hur narkotikaproblemet skulle uppfattas, definieras, värderas samt vilka

motåtgärder samhället borde sätta in. 1968 fattade riksdagen och regeringen beslut om ett

bekämpningssystem och grunden för den svenska narkotikapolitiken var lagd (Lindgren, 1993, s

143). Den grundtanke som funnits angående narkotikapolitiken, har varit att problematiskt bruk

orsakas av att missbrukare smittar andra människor. Grundtanken mynnade ut i en vårdtanke, i en

tanke om preventiva insatser och i en kontrolltanke. Hypotesen vad gäller vårdtanken var att om

det satsades tillräckligt mycket på institutionsvård, skulle problemet med narkotika minska.

Antagandet bakom kontrolltanken var att det med hjälp av lagstiftning, polis, och domstol skulle

vara möjligt att drastiskt reducera narkotikakonsumtionen. Tanken bakom de preventiva

insatserna var till sist att information och upplysning om narkotikans skadliga effekter skulle

spridas till samhällsmedborgarna. De preventiva insatserna skulle även markera samhällets

kraftiga avståndstagande från narkotika (Goldberg, 2000, s 334-340).

Sverige har under årens lopp fört en aktiv och offensiv narkotikapolitik med en bred

och folklig uppslutning. Det har satsats stora summor på att bekämpa missbruk. "Den svenska

modellen" har under decennier varit ett föredöme långt utanför Sveriges gränser. I slutet av

1980-talet började den svenska narkotikapolitiken successivt att skärpas. 1988 kriminaliserades

bruket av narkotika och år 1989 skärptes lagstiftningen om tvångsvård av missbrukare. Från och

med år 1993 kan den lindrigaste formen av narkotikabrott, nämligen eget bruk, leda till fängelse,

till skillnad från tidigare, då endast böter fanns med i straffskalan. Samtidigt som de repressiva
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inslagen i narkotikapolitiken förstärktes, inleddes kraftiga besparingar inom den frivilliga

missbrukarvården. Under 1990-talet har besparingar och repression gått hand i hand, trots att det

saknas belägg för att straffrättsliga åtgärder leder till minskat missbruk: Besparingar har inneburit

att den svenska modellen har fått många törnar och den svenska narkotikapolitiken har genomgått

stora förändringar (www.rfhl.se).

2.2 Dagens svenska narkotikapolitik

Det yttersta målet för den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Ett

högt mål som sattes upp redan i slutet av 1970-talet och som fortfarande står fast. Målet ger

uttryck för samhällets hållning att vi inte accepterar narkotikans spridning i samhället

(www.drugsmart.com). Narkotika får inte integreras i samhället och narkotikamissbruk ska ses

som en marginell företeelse och förbli ett socialt, ej accepterat beteende (Folkhälsoinstitutet,

1993:3, s 11). Narkotikapolitiken är samhällets samlade insatser för att nå målen och det är målen

som bestämmer hur myndigheterna skall arbeta med frågan. Syftet med den svenska

narkotikapolitiken är att minska nyrekryteringen till missbruk, förmå fler missbrukare att upphöra

med sitt missbruk, samt att minska tillgången på narkotika. Alla insatser som genomförs, måste

präglas av denna hållning gentemot narkotika (www.drugsmart.com).

Sveriges narkotikastrafflag grundar sig på internationella konventioner som Sverige

har kompletterat och utvidgat. Narkotikastrafflagen trädde i kraft 1968. Enligt den gällande

narkotikalagstiftningen är överlåtelse, anskaffning, bearbetning, transport, förvaring, innehav och

bruk av narkotika straffbelagda handlingar. Det är även brottsligt att främja narkotikahandel

(Folkhälsoinstitutet, 1993:3, s 17).

I Sverige har, sedan länge, det narkotikapolitiska paradigmet prohibition varit

dominerande. Prohibition bygger på att allt icke medicinskt bruk av narkotika är förbjudet

(Goldberg, 2000, s 244). Grundidén bakom prohibition är att narkotika utgör en allvarlig fara för

samhället och därför inte kan tolereras. Med hjälp av en restriktiv kontrollpolitik är det möjligt att

skapa ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiken anses som ett effektivt sätt att minska

efterfrågan och genom att formulera politiska och juridiska åtgärder riktade mot narkotikan, är

det möjligt att reducera nivåerna av narkotikabruk (Goldberg, 2000, s 250).
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2.3 Lagen om kriminaliseringen av narkotika

1988 infördes lagen som kriminaliserade bruket av narkotika. Lagen möjliggjorde för polisen att

ta urin- och blodprov vid misstanke om narkotikabruk. År 1993 ändrades narkotikalagstiftningen

och fängelse i högst sex månader infördes som straff för innehav av narkotika för eget bruk

(CAN, 2001:63, s 122).

Redan i förarbetena till narkotikastrafflagen diskuterades problematiken kring

kriminalisering av innehav avseende narkotika (SOU 1967:41 i Stiller, 2003, s 20). Frågan om

kriminalisering av narkotikabruk togs upp i riksdagen första gången med anledning av en motion

som kom våren 1982. I ett betänkande uttalade justitieutskottet att det enligt dem inte fanns

någon andledning att bruk av narkotika skulle straffbeläggas. Riksdagen följde utskottets

betänkande. En gemensam borgerlig reservation gjordes dock. De borgerliga menade att det

skulle vara fel att ha en lagstiftning som straffbelade nästan allt gällande narkotika, men inte

narkotikabruk. Narkotikabruk, som enligt dem kunde ses som en förutsättning för all

narkotikabrottslighet. År 1985 togs frågan om kriminaliseringen av narkotikabruket upp på nytt i

ett antal motioner. Utskottet såg dock ingen anledning att göra en ny bedömning och den

gemensamma borgerliga reservationen kvarstod enligt tidigare (Proposition 1987/88:71, s 6-8).

I utredningar som gjordes angående en eventuell lag om kriminalisering av bruket,

framhävdes främst tre invändningar mot en kriminalisering. Ett argument var att den omedelbara

skada som uppkommer genom missbruk, drabbar missbrukaren själv och en grundläggande

princip i modern strafflagstiftning är att angrepp mot den egna personen, eller mot eget intresse,

normalt sett inte bör straffbeläggas. En andra invändning mot straffbeläggning var att en sådan

skulle kunna få konsekvenser för vården av missbrukare, på så sätt att missbrukare av rädsla för

polisen och straffpåföljder skulle undvika att söka vård. Ett tredje argument handlade om polisens

möjligheter att tillämpa lagstiftningen. På grund av att urinprov och blodprov, i samband med

misstanke om narkotikabruk, ansågs osäkra och att själva provtagningen skulle kunna vara

kränkande för den enskilda individen, framfördes att någon lagstiftning på området inte skulle

ske (BRÅ, 2000:21, s 13). I samband med diskussionen kring blodprov och urinprov framfördes

även att det fanns en risk med att lagen om kriminalisering skulle bli en klasslagstiftning. En

klasslagstiftning på så sätt att väletablerade personer som brukar narkotika troligtvis inte skulle

påträffas under omständigheter där det skulle vara befogat med provtagning, utan proverna skulle

snarare tillämpas på personer på gatan eller i knarkkvarter (Narkotikastrafflagen PM nr 8 1983 i
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Stiller, 2003, s 23).

Trots riksdagens upprepade ställningstaganden mot att kriminalisera själva

användningen av narkotika under åren fram till 1986, utarbetade justitiedepartementet en

promemoria med förslag till ändringar i narkotikastrafflagen. Promemorian handlade om att

strafflagstiftning inte bör användas för att skydda enskilda personer mot egna handlingar. Det

framfördes dock att det inte skulle utgöra ett hinder mot en kriminalisering av narkotikabruk med

anledning av att bruket även inverkar på andra skyddsvärda intressen. Om narkotikamissbrukets

utbredning i samhället skulle motverkas, ansåg justitiedepartementet det nödvändigt med en

generell straffbeläggning av all spridning och allt innehav av narkotika (DsJu 1986:8 i Stiller,

2003, s 27).

År 1987 lämnades en proposition om ett förslag till en kriminalisering av

narkotikabruket och andra befattningar med narkotika. Ett skäl som anfördes i propositionen var

nödvändigheten av att signalera ett kraftigt avståndstagande från samhällets sida mot all

hantering av narkotika. Ett annat skäl var att ge polisen möjlighet att tidigt kunna upptäcka och

förhindra narkotikamissbruk. Ytterligare en anledning som talade för en kriminalisering av

bruket, var att förbättra behandlingen för de missbrukare som avtjänade straff (BRÅ, 2000:21, s

9). Ovannämnda skäl för en kriminalisering av narkotikabruket, ställdes mot tidigare nämnda

invändningar. Regeringen beslutade att anta propositionen och föreslog att även riksdagen skulle

anta de förslag som lagts fram. Narkotikastrafflagen ändrades till att gälla den som innehar,

brukar eller tar annan befattning med narkotika (Proposition 1987/88:71, s 15-18).

År 1993 skärptes straffet för narkotikabruk och fängelse infördes i straffskalan, till

skillnad från tidigare, då enbart böter ingick. Lagändringarna år 1988 och år 1993 syftade båda

till att minska narkotikans utbredning. Det var dock tanken om allmänprevention som låg bakom

lagen år 1988, medan straffskärpningen år 1993 hade mer som mål att möjliggöra ett tidigt

polisiärt ingripande och förbättra behandlingen för missbrukare (BRÅ, 2000:21, s 13-14).

3. Metod

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens upplägg i form av metodval, urval, datakällor,

datainsamling, datahantering, samt föra ett resonemang kring validitet och reliabilitet. Avsnittet

avslutats med en diskussion kring etiska regler för forskning.
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3.1 Metodval

I vår uppsats presenteras en komparativ studie. Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod i form

av ostrukturerade och ostandardiserade intervjuer, nämligen tematiserade intervjuer. Vårt syfte

med undersökningen är inte att klarlägga teorier genom hypotesprövning, utan istället att erhålla

en helhetsförståelse av forskningsproblemet. Med hänvisning till syftet har vi valt att inhämta

informationer från verkligheten på ett induktivt sätt. Det induktiva tillvägagångssättet innebär att

möta verkligheten så förutsättningslöst som möjligt, utan några klara hypoteser. Vidare innebär

arbetssättet att utgå från en mindre exakt problemställning (Eneroth i Halvorsen, 1992, s 78). I

boken ”Rapporter och uppsatser” skriver Jarl Backman (1998) att tillvägagångssättet innebär att

datainsamling sker först och därefter formuleras begrepp i form av teorier och hypoteser. Vårt val

av undersökningsmetod har styrts av undersökningens syfte och frågeställningar. Vidare har det

induktiva arbetssättet varit en avgörande faktor för vårt val.

Inför valet av datainsamlingsmetod, ställde vi oss frågan vilken metod som skulle

förse oss med data av störst relevans för syftet och frågeställningarna. Användandet av en viss

typ av metod ger en viss typ av data. Kvantitativ metod ger data som kan uttryckas i siffror,

medan kvalitativ metod ger data som berättar något om de kvalitativa egenskaperna hos

undersökningsenheterna (Eneroth i Halvorsen, 1992, s 78). Vårt mål med undersökningen var

inte att nå ut till ett stort antal undersökningsenheter och gå på bredden, utan snarare att gå på

djupet och få mer information om inställningar och attityder hos de undersökta enheterna.

Enkätundersökning som instrument är visserligen en möjlig metod för att mäta attityder och

inställningar. Vår tanke och avsikt var dock inte att erhålla kvantitativ data och analysera

resultaten i form av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Utgångspunkten var istället att

samla in data med information om de icke mätbara egenskaperna. Inställningar och attityder kan

vara svårt att observera, varvid inte heller en sådan datainsamlingsmetod kändes aktuell. Svaret

på frågan vilken metod som skulle förse oss med data av störst relevans för syftet och

frågeställningarna blev alltså ostrukturerad och ostandardiserad intervju, med andra ord

tematiserad intervju.

Ostrukturerad och ostandardiserad intervju är en vanlig kvalitativ metod. Metoden

är muntlig och personen/personerna som intervjuar har inte som mål att styra samtalet

(Halvorsen, 1992, s 86). I den kvalitativa intervjun är temat i huvudsak klart, men det innebär

däremot inte att något detaljerat schema behöver följas (Repstad, 1999, s 64). Med hänvisning till
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undersökningens syfte, ansåg vi det bra att intervjupersonerna själva skulle få uttrycka och

fördjupa sina åsikter utan att vara styrda av bestämda intervjufrågor. I samband med valet av

tematiserad intervju, var vi medvetna om att det krävs större motivation från respondenternas sida

än vad det gör vid fasta svarsalternativ. Vår förhoppning var dock att motivationen skulle

föreligga hos informanterna. I boken ”Samhällsvetenskapliga metoder” diskuterar Knut

Halvorsen (1992, s 86) fördelar och nackdelar med ostrukturerade och ostandardiserade

intervjuer. Ett problem med kvalitativ metod i form av tematiserade intervjuer är, enligt

författaren, att det kan uppstå svårigheter med klassificeringen av informationen som insamlats.

En forskares förhållande till respondenter kan präglas av närhet eller distans. Närhet

innebär att forskaren arbetar tillsammans med informanterna, medan distans istället innebär att

forskaren inte har någon personlig kontakt. Närhet kopplas oftast samman med kvalitativa

metoder, medan distans förknippas med kvantitativa metoder (Halvorsen, 1992, s 81). Närhet kan

alltså kopplas samman med tematiserade intervjuer och enligt vår åsikt var det en fördel att

respondenterna själva skulle få möjlighet att påverka den givna informationen. Vad gäller

närheten skulle den dock kunna hämma ärligheten hos respondenterna.

3.2 Urval

Valet av de sju politiska ungdomsförbunden bottnade i ett intresse för att se hur möjliga, framtida

politiker tänker kring politiken, i det här fallet narkotikapolitiken. Det är den yngre generationen

idag som ska ta över skutan Sverige om några år. Vår, kanske lite godtrogna syn, är att det i de

politiska ungdomsförbunden samlas unga människor som vill engagera sig i Sveriges framtid. En

kanske mer realistisk bild av de ungas intresse för politiken, kan vara att de tänker sig en framtida

karriär som politiker och makthavare. Engagemang i ett ungdomsförbund kan vara ett bra

avstamp inför en fortsatt karriär. Vi tror att de politiska ungdomsförbundens visioner och idéer

präglas av en stark tro om att saker och ting i vårt samhälle hela tiden kan bli till det bättre.

Kanske ibland en något naiv tro.

I boken ”Närhet och distans” skriver Pål Repstad (1999, s 67) att kriteriet för att

överhuvudtaget komma med i ett urval är att forskaren/forskarna räknar med att de aktuella

personerna har viktig och relevant information att ge. Vidare skriver Repstad att det är syftet och

frågeställningarna som avgör vem, eller vilka, som kan bli aktuella att intervjua. Den yttersta

ramen enligt ovan, bestäms relativt godtyckligt enligt författaren.
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Med hänvisning till syftet och frågeställningarna i vår undersökning, bestämde vi att det var

personer, på något sätt verksamma inom de sju politiska ungdomsförbunden, som skulle kunna

vara aktuella. Den yttersta ramen för vårt urval var på så sätt fastställd. Fortsättningsvis är urvalet

i vår studie ett icke sannolikhetsurval. En nackdel med ett sådant urval är att det inte finns någon

statistisk representavitet (Halvorsen, 1992, s 96). Vi såg dock inte det som något negativt, då vi

hellre ville få största möjliga kvalitativa innehåll i informationen. Våra respondenter har valts ut

genom strategiska urval. Strategiska urval innebär att det sker en strävan att få intervjua de

personer inom forskningspopulationen som har de största kunskaperna, eller som kan uttrycka

dem (Smith i Halvorsen, 1992, s 102). Under urvalsprocessen hade vi i åtanke att få största

möjliga variationsbredd avseende kön och position.

I boken ”Närhet och distans” skriver Pål Repstad (1999) att ett generellt problem

med kvalitativa metoder är att informationen ofta erhålls från dem som har lätt att uttrycka sig

och är samarbetsvilliga. Ett problem som vi har varit uppmärksamma på, men som vi inte tror har

inverkat på vårt resultat. Vi har alltså genomfört sju intervjuer med representanter för vart och ett

av de politiska ungdomsförbunden.

3.3 Datakällor

Det empiriska underlaget i uppsatsen grundar sig alltså på sju intervjuer under perioden 031025-

031203. Under våra intervjuer har vi haft en intervjuguide, bestående av fyra temaområden, som

utgångspunkt. Intervjuguiden har formulerats utifrån våra frågeställningar (se bilaga 1). Fem

intervjuer med förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, Grön ungdom,

Kristdemokraternas ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet och Ung Vänster. Två

intervjuer har genomförts med distriktsordförande i Skåne för Liberala ungdomsförbundet och

Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Vi har genomfört telefonintervjuer med representanter

för fyra av ungdomsförbunden, en representant från varje ungdomsförbund. Representanten för

Grön ungdom, Liberala och Socialdemokratiska ungdomsförbundet träffade vi på plats.

Fortsättningsvis bygger vår uppsats på primärmaterial i form av dokument.

Dokumenten består av ungdomsförbundens handlingsprogram, böcker och forskningsrapporter.

Sökandet av primärmaterial startade efter det att vi utformat vår problemställning. Vi undersökte

vilken information som fanns tillgänglig för att belysa vårt problem. Litteratursökningen var

inledningsvis inriktad på källor som handlade om Sveriges narkotikapolitik i allmänhet.
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Anledningen var att vi först och främst ville sätta oss in i vårt valda temaområde. Sökningarna

resulterade både i forskningsrapporter och annan litteratur. I de efterföljande litteratursökningarna

koncentrerade vi oss istället på Sveriges narkotikapolitik i allmänhet och kriminaliseringen av

bruket i synnerhet, samt ungdomsförbundens syn på den. När det gäller vetenskapligt material

kring förbundens syn på Sveriges narkotikapolitik, har vi haft stora svårigheter att hitta tidigare

forskning kring detta och det är också anledningen till att vi valt att låta avsnittet tidigare

forskning utgå. Rapporter som ”Kriminalisering av narkotikabruk. En utvärdering av

rättsväsendets insatser” BRÅ 2000:21 och ”Drogutvecklingen i Sverige” CAN 2003, har

studerats i samband med sökningarna avseende tidigare forskning. Enligt vår åsikt, bedöms dock

materialet inte relevant med hänvisning till uppsatsens syfte utan det skulle snarare bli

utfyllnadsmaterial. Vi har sökt med hjälp av olika sökmotorer och sökord och tillvägagångssättet

presenteras enligt nedan.

3.3.1 Datainsamling

Insamlingen av primärdata började med att vi gick in på varje ungdomsförbunds hemsida för att

därigenom få tillgång till varje förbundsordförandes mailadress. Vi mailade samtliga

förbundsordförande för att undersöka möjligheten att genomföra intervjuer. Efter att vi fått

kontakt med dem via mail och sedan telefon, bokade vi tid och datum för intervjuer. Vid de tre

intervjutillfällena på plats, har vi suttit ostörda och under telefonintervjuerna har respondenterna

så långt vi vet också befunnit sig i en lugn miljö. Under samtliga intervjuer har vi spelat in

samtalen med hjälp av en bandspelare. Data från de inspelade banden har skrivits ut i textformat

inför analysarbetet. Återgivandet av respondenternas svar har varit ordagrant för att inte riskera

att ändra betydelsen och innehållet i deras svar.

Insamlingen av primärmaterialet har gjorts via sökningar på Universitetsbibliotekets

bibliotekskataloger i form av LOVISA och LIBRIS. Vi använde oss av sökorden narkotika*,

narkotikapolitik*, kriminalisering av narkotikabruk*, narkotikamissbruk*, kriminalisering*

narkotika*, kriminalisering* politik*, kriminalisering av bruket*, drog* politik*. Med hjälp av

stjärnan som placerats i slutet av ordet har vi erhållit ett större antal träffar, än vad vi annars

skulle ha fått. Vid informationssökningen avseende primärmaterialet, har vi även använt oss att

Universitetsbibliotekets databaser i form av Artikelsök, ELIN och Sociological Abstracts.

Sökorden var enligt de ovannämnda. I samband med sökningar i de engelska databaserna,
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använde vi oss av engelska termer i form av drug* politics* Sweden*, drug* Sweden*, narcotics*

Sweden* politics*, narcotics* politics*, narcotics*. Anledningen till att vi skrev Sverige efter

sökorden var att vi ville begränsa sökresultaten. Vidare har vi letat information på kurshemsidan

till socialt arbete med drogmissbrukare och använt oss av BKS, norsk ämnesportal för

information om rusmedel. Vi har också varit inne på olika hemsidor som arbetar med

narkotikafrågor, nämligen RFHL, (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och

läkemedelsberoende) CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) och FHI

(Statens Folkhälsoinstitut), samt använt oss av olika sökmotorer på internet: google, MSN och

altavista. Sökorden vi använt oss av där har varit enligt de som nämnts i det här avsnittet, 3.3.

3.4 Datahantering

Vår bearbetning av det insamlade materialet gick till på så sätt att data från bandinspelningen

skrevs ut i textformat. Vi sammanställde och sammanfattade var och en av intervjuerna med hjälp

av vår intervjuguides fyra temaområden (se bilaga 1), som i sin tur grundades på våra

frågeställningar: Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminaliseringen av bruket, lagen

ur ett etiskt perspektiv, lagen ur ett framtida perspektiv och visionen om ett narkotikafritt

samhälle. Varje sammanfattad intervju skickade vi till respektive förbundsordförande eller

distriktsordförande för att få deras godkännande. Efter klartecken från deras sida, började vi

analysarbetet genom att dela in de fyra mindre temaområdena i två större block: Synen på dagens

rådande narkotikapolitik och synen på morgondagens narkotikapolitik. Vår analys styrdes av

uppsatsens frågeställningar och teorier. Vi jämförde de sju ungdomsförbunden och analyserade

deras olika syn med hjälp av Nils Jareborgs teori om principer för kriminalisering och Jenny

Grens teori om etiska principer.

3.5 Validitet och reliabilitet

När det gäller den insamlade informationens tillförlitlighet har vi uppmärksammat en rad faktorer

som kan ha haft inverkan på resultatet. För det första har vi har genomfört intervjuer med både

förbundsordförande och distriktsordförande. Det vi har noterat är att de förstnämnda har haft en

tendens att prata mer ohämmat än de sistnämnda. De förstnämnda var säkrare och mer vana att

föra förbundets talan utåt. Något som också kan ha påverkat samspelet mellan oss och

respondenterna i den bemärkelsen att vi fick ta mer ansvar för själva samtalet när vi intervjuade
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distriktsordförandena. Resultatet kan ha påverkats på sätt att vi själva gav utförligare exempel på

vad vi menade och ville ha fram med ett visst tema.

En annan faktor som eventuellt kan ha påverkat resultatet är att vi haft

telefonintervjuer med fyra förbundsordförande. Samspelet mellan oss och dem kan ha påverkats

såtillvida att vi gått miste om respondenternas kroppsspråk i samband med deras svar.

Kroppsspråket kan förstärka och försvaga intryck av erhållna svar. Respondenterna som deltagit i

telefonintervjuerna har fortsättningsvis inte behövt ha ögonkontakt med oss och det menar vi kan

ha haft inverkan såtillvida att de pratat mer fritt. Innan början på varje intervju, poängterade vi för

var och en av respondenterna att vi ville erhålla ungdomsförbundets åsikter. I samband med vårt

resultat har vi beaktat att politiker pratar fritt och att det kanske inte alltid är förbundets renodlade

åsikter som kommit fram. En avslutande faktor som kan ha haft betydelse för innehållet i

resultatet av intervjuerna är att sex män och endast en kvinna deltagit i våra intervjuer. En ojämn

könsfördelning, trots att vi har haft könsperspektivet i åtanke under urvalsprocessen. Vi anser att

det finns en möjlighet att män och kvinnor väljer att ta upp och poängtera olika ämnen. Något

som i sin tur kan ha påverkat vårt resultat.

3.6 Etisk diskussion

Svenska etikregler för forskning tar bland annat upp vikten av information och konfidentialitet.

Reglerna rymmer även nyttjandeprincipen. En princip som innebär att insamlade uppgifter endast

får användas för forskningsändamålet (Repstad, 1999, s 68). Informanterna i vår undersökning

fick klar och tydlig information om undersökningens syfte. Informationen gavs i ett tidigt skede

för att respondenterna på ett ärligt sätt skulle få tänka igenom sin eventuella delaktighet. Inför

varje intervju informerade vi om de insamlade uppgifternas konfidentialitet och att informationen

endast skulle användas för forskningsändamålet. Även om våra respondenter inte befinner sig i

någon utsatt situation och våra frågor inte heller är av direkt känslig natur, anser vi den

ovannämnda informationen som självklar.

4. Teori

I avsnittet nedan kommer vi att diskutera teorier som sedan kommer att användas för tolkningen

och analysen av vårt resultat. Den teoretiska referensramen bygger på två olika teorier, där den
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ena teorin tar upp principer för kriminalisering och där den andra handlar om etiska principer. Vi

har valt att använda de nämnda teorierna för att belysa två olika perspektiv. Vår avsikt är att Nils

Jareborgs teori ska hjälpa oss att förstå ungdomsförbundens syn på dagens och framtidens

narkotikapolitik, främst avseende lagen om kriminalisering av det egna bruket, ur ett samhälleligt

perspektiv. Den andra teorin, Jenny Grens teori om de etiska principerna, ska mer användas för

att hjälpa oss att se på ungdomsförbundens uppfattning om narkotikapolitiken och lagen, sett ur

ett individualistiskt och etiskt perspektiv. Jareborgs teori, anser vi alltså tar upp

kriminaliseringens syfte sett ur ett samhälleligt perspektiv, medan Grens teori, som nämnts

tidigare, alltså kommer att användas för att se på lagen utifrån ett mer individualistiskt och etiskt

perspektiv. Fortsättningsvis är vår tanke att lagen om kriminaliseringen av bruket berör hela

samhället med sin allmänpreventiva funktion och att den kan ses som en utav många åtgärder för

att uppnå målet ett narkotikafritt samhälle. Kriminaliseringen av bruket påverkar dock inte bara

samhället i stort, utan får även konsekvenser för den enskilde individen, på så sätt att personens

handlingsfrihet exempelvis begränsas. Det går inte att finna vetenskapliga bevis för om en lag är

etiskt försvarbar eller inte och det är också en anledning till att vi valt att använda de etiska

principerna som instrument. Inför valet av teorier studerande vi även Ted Goldbergs teori om

stämplingsprocesser. Anledningen till att vi valde bort den teorin är att stämplingsteorin, liksom

teorin om de etiska principerna, främst fokuserar på relationen mellan individen och kollektivet.

Enligt vår mening hade det blivit överflödigt med två teorier som fokuserar på samma sak.

4.1 Teori om principer för kriminalisering

Nils Jareborg är professor i straffrätt och har utarbetat en teori som behandlar kriminaliseringens

syften och principer. En teori som vi alltså har valt att utgå ifrån och som kommer att presenteras

i texten enligt nedan.

När samhällsmedborgare uppmuntras, respektive avhålls från att begå vissa

handlingar, kallas det social kontroll. Om det är politiska organ eller myndigheter som försöker

påverka medborgarna åt det ena eller andra hållet, kallas det formell, social kontroll.

Kriminalisering som innebär formell social kontroll med hjälp av straffhot, är bara en utav många

former av just sådan kontroll. En åtgärd av sådant slag sägs ofta vara en sista utväg för att komma

tillrätta med ett problem på grund av att straff är en kraftig reaktion från samhällets sida. Trots att

en kriminalisering ses som en sista utväg, är det inte ovanligt att den tas till som en lösning i
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första hand, i alla fall när straffet är böter. Anledningen till det, är att en åtgärd av ett sådant slag

kräver en liten ansträngning från myndigheternas sida och det är billigare än många andra former

av social kontroll (Jareborg, 2001, s 46).

Enligt Jareborg (2001, s 46) innebär ett straff lidande och obehag och är oftast något

negativt. Straffet lindrar inte den skada, eller det lidande som uppkommit av brottet, utan istället

bidrar det till ytterligare personligt obehag och förluster. Straffet är i grunden repressivt och har

alltså ingen vårdande funktion. Fortsättningsvis menar författaren att det är en felaktig

uppfattning att kriminaliseringens syfte är att förhindra brott, därför att om det inte finns en

kriminalisering, finns det heller inget brott. Ett huvudsyfte kan vara att bidra till att avskräcka

människor från att utföra vissa typer av handlingar. Ett syfte som dock uppnås i begränsad

utsträckning. Låg upptäcktsrisk och begränsade resurser kan vara orsaker till ett straffhots

ineffektivt (Jareborg, 2001, s 47). Vidare menar författaren att straffhotet kan påverka människors

moral och vanor, men det i sig kan inte vara ett huvudsyfte med en kriminalisering. Att genom

lag göra en viss handling straffbar kan ha en symbolisk funktion, genom att en gärning då ses

som socialt oacceptabel. Symbolfunktionen kan dock inte heller enbart motivera kriminalisering

som åtgärd och ses som huvudsyfte (Jareborg, 2001, s 47-48).

Med hänvisning till Jareborg (2001, s 51) är avsikten med straffhot att påverka

samhällsmedborgarnas beteende. För att metoden ska vara berättigad måste det dock finnas något

värde, eller intresse som det finns anledning att skydda. Liv, frihet och hälsa är exempel på

sådana värden och intressen. Meningarna om vad som är värt att skydda är delade och det finns

inte något rätt eller fel. Även om det finns anledning att skydda ett visst intresse, är inte

kriminalisering den enda metoden att tillgå. Två avgörande faktorer om en gärning borde

straffbeläggas, eller inte, är att kriminaliseringen bör avse särskilt skyddsvärda intressen och vara

effektiv (Jareborg, 2001, s 52).En viktig princip när det gäller straffhot är att det är de mest

förkastliga gärningarna som ska kriminaliseras. Det finns inga kriterier för vad som är förkastligt,

utan det är normerna i samhället som avgör vad som är moraliskt respektive omoraliskt. Några

exempel på gärningar som ofta kan anses som omoraliska, är gärningar som skadar en annan

individs liv eller hälsa. Kriminalisering ska tillgripas när andra kontrollmetoder inte anses vara

tillräckliga. En annan viktig princip är att straffhot bör användas för att främst förhindra sådant

som drabbar annan individ och annan allmän verksamhet som ligger i det allmännas intresse. Ur

den sistnämnda principen kan även slutsatser dras om när kriminalisering inte bör användas. En
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sådan slutsats är exempelvis när straffhot används för förhindra orsakande av att annan upplever

obehag, eller när det används för att enbart förhindra att en individ utsätter sig själv för skada.

Det kan dock ske undantag från de nämnda slutsatserna. Ett sådant undantag kan vara när en viss

typ av handling, som medför obehag för andra, inte är kriminaliserad men medför att beteendet

ökar i samhället (Jareborg, 2001, s 52-53). Avslutningsvis menar Jareborg (2001, s 53) att ingen

stat hitintills kunnat avstå från social kontroll genom straffhot, men att det är tvivelaktigt om det

finns en logisk grund för kriminalisering i den omfattning som råder nu.

4.2 Teori om etiska principer

Etiken skiljer sig från andra vetenskapsområden därför att den saknar sanningar. Läran är snarare

funderingar kring vad som är gott, ont, rätt eller fel. Inom etiken finns teorier, principer och

modeller som kan hjälpa oss att analysera och att hantera våra moraliska funderingar och

problem. Eftersom läran saknar vetenskapliga sanningar kan principerna vara ett sätt hjälpa oss i

våra etiska frågor. Principerna blir verktyg i den etiska reflektionen, prövningen och diskussionen

(Gren, 1996, s 37-39). Lagstiftningen i vårt land präglas av en humanistisk människosyn, vilket

innebär att lagarna tar hänsyn till att individen har ett värde som betyder att han/hon får sin

autonomi och integritet respekterad och att han/hon är fri och har ett eget ansvar (Gren, 1996, s

55-60). I lagstiftningen finns fler etiska värden som ligger till grund för inställningen till

människan och hennes förhållande till andra, till samhället och till livet (Gren, 1996, s 38).

Humanismen är den människosyn som representeras i många av samhällets lagar och instanser

och kan ses som ett ideal. Även om humanismen präglar lagstiftningens syn på människan ger

den dock inte henne total frihet och totalt ansvar (Gren, 1996, s 68-69).

Jenny Gren (1996, s 40) tar i sin bok ”Etik i socialt arbete” upp fyra etiska principer

som för de flesta människor innebär funderingar kring vad som är gott, ont, rätt eller fel. Dessa

principer kan fungera som en grund för personer med olika moraliska värderingar och de kan

även underlätta diskussioner när etiska ställningstaganden ska göras. Principerna kan ofta gå in i

varandra eller hamna i konflikt och det kan då vara svårt att bestämma vilken av dem som skall

prioriteras. De fyra principerna är följande:

Autonomiprincipen: vilken innebär att människan har rätt att bestämma över sig själv.
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Rättviseprincipen: vilken innebär att personer (saker, handlingar, arbeten) som i relevanta

avseenden är lika också skall bedömas (behandlas, betalas) lika.

Godhetsprincipen: vilken innebär att man skall göra gott, minska lidandet och förebygga skada.

Lidandeprincipen: vilken innebär att man inte skall skada eller åstadkomma lidande (Gren, 1996,

s 39-40).

De två ovannämnda teorierna, kommer som vi nämnde inledningsvis, att användas

för tolkningen och analysen av vårt resultat. Den teoretiska referensramen är med andra ord ett

instrument för att kunna förstå och tolka det resultat som erhållits i vår studie.

5. Resultat

I följande avsnitt har vi för avsikt att redovisa resultatet av insamlad data från intervjuer med

förbundsordförande och distriktsordförande för de sju politiska ungdomsförbunden. Förbundens

syn redovisas var för sig uppdelat i fyra teman.

5.1 Centerns ungdomsförbund, intervju med förbundsordförande Fredrick

Federley

5.1.1 Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminalisering av bruket:

Centerns ungdomsförbund anser att lagen möjliggör störning i brukarledet och att den ger en

signal om att samhället inte accepterar narkotika. De ser en begränsning med lagen på så sätt att

den ger sig på den enskilde brukaren, istället för distributören. Lagen kan ses som en frukt av att

samhället misslyckats i ett första steg, nämligen att strypa tillgången av narkotika. Förbundet

anser inte att det finns någon risk med att lagen är, eller kommer att bli en klasslagstiftning. Om

så vore fallet, menar de att det är poliserna som hanterar lagstiftningen på fel sätt och inte

lagstiftningen som utsätter en viss ekonomisk grupp.

5.1.2 Lagen ur ett etiskt perspektiv:

Rent etiskt anser förbundet det felaktigt att ge sig på den enskilde människan, att samhället pekar

ut individen med lagen. Förbundet menar dock att det måste ske en avvägning mellan den
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individuella friheten och den kollektiva friheten: Ska individen själv få välja att bruka narkotika,

eller ska människor ha rätt att känna sig trygga i samhället, utan att behöva känna oro för våld,

inbrott etc? Sammanfattningsvis anser ungdomsförbundet att den enskilde narkotikabrukaren

inkräktar på andras människors frihet och menar att den kollektiva friheten att känna sig trygg i

samhället väger över den individuella friheten att förstöra sin kropp med narkotika. De ser inget

etiskt dilemma med att just narkotika är kriminaliserat och inte alkohol och tobak, just av den

anledningen att om de två sistnämnda drogerna kommit idag hade de också blivit kriminaliserade.

5.1.3 Kontrollpolitik/lagen ur ett framtida perspektiv (15-20 år):

Centerns ungdomsförbund föreslår en väg avseende narkotikapolitiken som är restriktiv och som

inriktar sig på en hårdare hantering av den organiserade brottsligheten, dvs betydligt fler lagar

och hårdare straff för de som distribuerar droger. De menar att samhället ska tillåta

brottsprovokation när det gäller organiserad droghandel och dessutom tillåta buggning av

personer som med största sannolikhet ingår i brottssyndikat som distribuerar narkotika.

Förbundet vill däremot lindra lagstiftningen för den enskilde individen. De ser inget egenvärde i

att stämpla ut individen och göra honom eller henne till kriminell. Om narkotikabruket fortsätter

att breda ut sig som den gör idag, kommer lagen att få mindre effekt eftersom samhället kommer

att ha svårt att kontrollera att lagen efterföljs. Om samhällsmedborgare ser att lagen inte fungerar

tappar de respekt för den. Förbundet tror dock att lagen om kriminalisering av bruket kommer att

finnas kvar i ett framtida perspektiv, men att samhället kommer att se igenom fingrarna avseende

det enskilda bruket.

5.1.4 Visionen om ett narkotikafritt samhälle:

Ungdomsförbundet delar Sveriges vision om ett narkotikafritt samhälle, men tror inte att den går

att uppnå. Trots det sistnämnda anser de att visionen är värd att sträva emot eftersom den visar

samhällets ställning mot narkotika, enligt förbundet. Det viktigaste medlet för att sträva mot

målet, är hårdare tag mot organiserad verksamhet, genom ett ökat internationellt samarbete,

hårdare lagstiftning och ökade polisiära resurser i Europa. Ett annat viktigt medel är prevention

genom information i skolan som är trovärdig och nyanserad. Förbundet ställer sig positivt till

åtgärder i form av sprututbyte och metadon. De menar att åtgärderna är en skyddsåtgärd för

samhället, samt sjukdomsförebyggande för konsumenten. Centerns ungdomsförbund menar
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avslutningsvis att vård, rehabilitering och avgiftning är självklara inslag om Sverige vill ha ett

samhälle utan narkotika.

5.2 Grön ungdom, intervju med språkröret Einar Westergaard

5.2.1 Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminalisering av bruket:

Grön ungdom förespråkar i grund och botten människans personliga frihet och ansvar, i den mån

inte någon annan skadas. När en person brukar narkotika får det ofta konsekvenser för personer i

omgivningen och då är det inte längre en personlig angelägenhet, enligt förbundet. Lagen om

kriminalisering av bruket kan ses som en förebyggande åtgärd, såtillvida att den kan förhindra att

just omgivningen drabbas. Förbundet menar vidare att lagen fungerar förebyggande med tanke på

de konsekvenser som narkotikamissbruk innebär för samhället, konsekvenser som våld,

kriminalitet och skadegörelse etc. Sammanfattningsvis kan inte en lag vara en omedelbar lösning,

men den kan vara ett sätt att öppna upp för en lösning. För att en lag ska fungera måste den dock

kombineras med andra insatser, enligt förbundet.

En invändning mot lagen är att missbruket kan bli mer anonymt och ske i det

gömda och problem som inte är synliga är svårlösta. Osynliga problem bidrar också till att

samhället får svårare att hjälpa de som hamnar i ett narkotikamissbruk. Fortsättningsvis menar

Grön ungdom att det finns fördomar om att det främst är en viss grupp i samhället som brukar

narkotika. Den felaktiga synen kan leda till att lagen om kriminaliseringen av bruket blir en

klasslagstiftning.

5.2.2 Lagen ur ett etiskt perspektiv:

Förbundet anser att drogmissbruk inte är något som en person frivilligt går in i. En person blir

inte missbrukare av egen vilja. Med hänvisning till det sistnämnda, ser de ett etiskt dilemma med

lagen, eftersom den kriminaliserar en person som inte självmant har valt sitt missbruk. De menar

även att en kriminalisering av narkotika, men inte alkohol och tobak, kan ses som ett etiskt

dilemma. Vidare ser Grön ungdom problem med att Sverige håller fast vid en väldigt tydlig och

restriktiv narkotikapolitik, samtidigt som alkoholpolitiken går åt motsatt håll.
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5.2.3 Kontrollpolitik/lagen ur ett framtida perspektiv (15-20 år):

Grön ungdom är för en restriktiv narkotikapolitik och vill hålla fast vid den svenska modellen. De

vill arbeta för att begränsa den drogliberala, centraleuropeiska synen som har smittat av sig på

den svenska debatten. Vidare vill förbundet föra en så förebyggande narkotikapolitik som

möjligt. Vad gäller ett framtida perspektiv tror de att narkotikapolitiken kan ta två vägar. Den ena

vägen är att Sverige håller fast vid den restriktiva narkotikapolitiken och för in synen i

Centraleuropa. Den andra vägen är att Centraleuropas liberala syn på lättare narkotika smittar av

sig på den svenska debatten och också påverkar i den riktningen. Förbundet vill att Sverige ska gå

den första vägen och samtidigt påverka Europa i samma riktning.

5.2.4 Visionen om ett narkotikafritt samhälle:

Grön ungdom delar visionen om ett narkotikafritt samhälle, men menar att diskussionen kring

politiken måste vara bredare och handla om droger i största allmänhet. Diskussionen borde

egentligen handla om huruvida vi ska ha ett samhälle fritt från droger, eller ett samhälle som

begränsar droganvändandet på olika sätt. Det medel som förbundet anser vara det mest effektiva

för att uppnå ett narkotikafritt samhälle är prevention. Preventivt arbete i form av information i

skolan som är tydlig, fördomsfri och som tar upp vad droger faktiskt innebär. Ett annat viktigt

medel är vård och omsorg. Grön ungdom förespråkar inte kontrollpolitik, men anser, som tidigare

nämnts, att lagar kan öppna upp för andra lösningar. Vad gäller metadon och sprututbyte anser

förbundet att åtgärderna belyser narkotikaproblematiken på ett nytt sätt och att de kan vara ett sätt

för samhället att hjälpa, ge vård och förebygga spridning av sjukdomar.

5.3 Kristdemokratiska ungdomsförbundet, intervju med förbundsordförande

Jakob Forssmed

5.3.1 Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminalisering av bruket:

En möjlighet med lagen är att samhället visar avståndstagande från all typ av narkotika. Vidare

menar förbundet att lagen försvårar för människor att bruka narkotika. Den förhindrar även

nyrekrytering och att narkotikan vinner socialt accepterande i samhället. Fortsättningsvis menar

ungdomsförbundet att lagen uppfyller sitt övergripande syfte, allmänprevention. Risken för att bli

upptäckt av polis och risken för att dömas för brott gör att människor avhåller sig från att bruka
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narkotika i större utsträckning, än vad de annars skulle gjort om lagen inte funnits till, enligt

förbundet.

En begränsning med lagen anser förbundet är att den försvårar kontakten med

brukaren på så sätt att han/hon bli rädd för att söka vård på grund av de straffrättsliga åtgärderna.

Missbruket går under jorden och att avståndet kommer att öka mellan samhället och

narkotikamissbrukarna. Det innebär i sin tur att det blir svårare för samhället att ge vård.

Förbundet ser ingen risk med att lagen är en klasslagstiftning. Om fallet vore sådant, är det

poliserna som praktiserar lagen på ett felaktigt sätt.

5.3.2 Lagen ur ett etiskt perspektiv:

Förbundet anser att hela diskussionen kring narkotikapolitiken på sätt och vis är etisk och att det

är svårt att urskilja vissa delar. De ser ett etiskt problem med att lagen inskränker på människans

frihet, men poängterar att individen hela tiden deltar i ett socialt sammanhang, i ett sammanhang

med familjen, vänner etc. I de sociala sammanhangen har människan rättigheter och skyldigheter

gentemot omgivningen. Dessutom anser förbundet att människans fria val begränsas av

narkotikaanvändningen. Ett annat etiskt dilemma, enligt ungdomsförbundet, är att det finns en

risk för att människor blir stämplade som kriminella istället för att de ses som vårdbehövande

individer. Samhället måste klara av två roller, dels att ta avstånd från all narkotika och dels hjälpa

och ge vård till människor trots att narkotika är kriminellt.

5.3.3 Kontrollpolitik/lagen ur ett framtida perspektiv (15-20 år):

Ungdomsförbundet vill att samhället ska ha en mer restriktiv syn på narkotika, inte repressiv.

Fortsättningsvis tror de att lagen om kriminaliseringen av bruket kommer att finnas kvar och att

både bruk och innehav även i fortsättningen kommer att vara kriminaliserat. Trots de liberala

tendenserna vad gäller narkotika nationellt och internationellt, menar de att Sverige kommer att

lyckas stå emot och fortsätta driva den svenska linjen. Förbundet vill att vårt land ska fortsätta att

jobba på den inslagna vägen, alltså att narkotikapolitiken ska bygga på vård, preventivt arbete

och kontrollpolitik även i framtiden. Det är viktigt att jobba på alla tre plan samtidigt, men det

viktigaste är trots allt att förhindra att missbruket överhuvudtaget uppstår.
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5.3.4 Visionen om ett narkotikafritt samhälle:

Förbundet delar visionen om ett narkotikafritt samhälle och tror att den är uppnåelig, även om

den är svår att nå. Ett viktigt medel för att nå målet är, enligt förbundet, att bedriva preventivt

arbete och se till att det sker en samverkan mellan skola, polis och föräldrar. Det är viktigt att

samhället markerar att narkotika inte är acceptabelt och förbundet menar att föräldrar spelar en

oerhört viktig roll i det sammanhanget. Ett annat sätt att minska narkotikabruket är att göra

alkoholpolitiken mer restriktiv. Förbundet menar nämligen att alkohol är en inkörsport till att

ungdomar pröva på narkotika. Kristdemokratiska ungdomsförbundet stödjer åtgärder i form av

sprututbyte, även om åtgärden på sätt och vis strider mot den vision som finns i det svenska

samhället. Förbundet ser dock mer fördelar än nackdelar med åtgärden och menar att den

förhindrar smittspridning, samtidigt som den underlättar kontakten mellan myndigheter och

missbrukarna.

5.4 Liberala ungdomsförbundet, intervju med Skånes distriktsordförande

Emma Rickardsson

5.4.1 Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminaliseringen av bruket:

En möjlighet med lagen är att kriminaliseringen underlättar för samhället att gå in och göra

konkreta åtgärder för att hjälpa personer som brukar narkotika. Lagen ses alltså som ett verktyg

för att kunna uppmärksamma och hjälpa människor. Liberala ungdomsförbundet ser ingen

begränsning med lagen ur ett klassperspektiv, dvs att den bara skulle nå vissa grupper i samhället.

Om så vore fallet, handlar det mer om fördomar hos polisen och deras arbetsrutiner. En

begränsning med lagen enligt förbundet, kan vara att människor inte vågar söka hjälp för sitt

missbruk på grund av att de är rädda för de straffrättsliga efterföljderna. Vidare menar de att

lagen i större utsträckning drabbar brukaren och inte langaren, såtillvida att polisen ger sig på den

enskilde individen och utsätter honom/henne för urinprov, eller blodprov. Det sistnämnda ser

förbundet som ytterligare en begränsning.

5.4.2 Lagen ur ett etiskt perspektiv:

Liberala ungdomsförbundet anser att människan ska vara fri så långt det är möjligt. Individen ska

själv få välja om han/hon vill bruka narkotika eller inte, så länge bruket inte drabbar någon

annan, eller kränker någon annan människas frihet. Varje individ ska ha rätt att göra det han/hon
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vill, utan att staten blandar sig i. Det nämnda är ett etiskt problem med hänvisning till lagens

utformning. Ytterligare ett etiskt dilemma med lagen är att den som brukar ses som kriminell och

inte som en person som behöver hjälp. Förbundet ser däremot inget etiskt problem med att

narkotika är kriminaliserat till skillnad från alkohol och tobak.

5.4.3 Kontrollpolitik/lagen ur ett framtida perspektiv (15-20 år):

Om konsumtionen ökar vilket den troligtvis kommer att göra, anser liberala ungdomsförbundet

att kommer lagen om kriminaliseringen av bruket kommer att få mindre effekt eftersom samhället

kommer att ha svårt att kontrollera att lagen efterföljs. Lagar som inte har någon effekt bidrar till

att rättssystemet urvattnas och att människor förlorar respekten för lagar i allmänhet. Liberala

ungdomsförbundet är återhållsamma med kontrollpolitik i allmänhet, eftersom de vill att

individen ska ha en så stor frihet som möjligt, utan att staten blandar sig i. Förbundet är därmed

inte heller för en strängare narkotikapolitik än den vi har idag. De ser en framtid där lagen om

kriminaliseringen av bruket tas bort och innehav i små mängder för enskilt bruk blir lagligt.

Förbundet stödjer inte en legalisering av narkotika, men de tror att de drogliberala tendenserna

som finns i andra länder påverkar Sveriges debatt.

5.4.4 Visionen om ett narkotikafritt samhälle:

Liberala ungdomsförbundet delar Sveriges vision om ett narkotikafritt samhälle, men tror inte att

den går att uppnå. Trots det sistnämnda, anser förbundet att visionen är värd att stå fast vid,

eftersom den betyder att samhället strävar mot någonting, vilket i sig är värdefullt. Det medel

som förbundet anser vara mest effektivt för att sträva mot målet är prevention, men även vård. De

vill ha preventiva insatser som ger en realistisk bild av narkotika. Förbundet stödjer åtgärder i

form av exempelvis sprututbytesprogram. Åtgärden kan vara ett sätt att förebygga sjukdomar och

att den kan underlätta möjligheten att ge missbrukare stöd och vård. Ungdomsförbundet ser i och

för sig en konflikt med att samhället delar ut verktyg som kommer att användas för att begå en

kriminell handling, men anser dock att vinsterna med friska människor som har lättare att komma

in i samhället är större än förlusterna.
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5.5 Moderata ungdomsförbundet, intervju med förbundsordförande

Christofer Fjellner

5.5.1 Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminalisering av bruket:

Moderata ungdomsförbundet anser att lagen om kriminalisering av bruket ger polisen större

befogenheter att ta in folk som brukar narkotika och är påverkade. Den är ett redskap, framförallt

mot slutkonsumenten. En annan möjlighet menar de är att lagen ger en signalverkan, såtillvida att

den visar samhällets ställningstagande mot narkotika. En begränsning med lagen är att den inte

ger särskilt stora möjligheter att ge sig på dem som förser människor med narkotika. Vidare kan

Moderata ungdomsförbundet se att lagen kan skapa en oro hos missbrukarna, en oro för att söka

hjälp med tanke på kriminaliseringen och dess straffrättsliga följder. Förbundet anser inte att det

finns någon risk med att lagen är, eller kommer att bli en klasslagstiftning. Avslutningsvis tror de

inte att lagen uppnår sitt syfte, nämligen allmänprevention.

5.5.2 Lagen ur ett etiskt perspektiv:

Moderata ungdomsförbundet anser att det finns åtminstone två etiska problem med lagen om

kriminaliseringen av bruket. Det ena är att människan ska vara fri, ha rätt att bestämma över sin

egen kropp och sitt eget liv. När narkotika påverkar den enskilde personen i den utsträckning att

han/hon anses utgöra en fara för samhället och sin omgivning är det dock inte längre en personlig

angelägenhet. Enligt förbundet, kan lagen försvaras just utifrån det sistnämnda. Det andra

dilemmat, förutsatt att missbruk ses som en sjukdom, är att samhället kriminaliserar en individs

sjukdom. Samhället ger sig på symptomen snarare än orsakerna.

5.5.3 Kontrollpolitik/lagen ur ett framtida perspektiv (15-20 år):

Ungdomsförbundet vill behålla den restriktiva narkotikapolitiken, men tror att det sydeuropeiska,

drogliberala synsättet kan komma att påverka Sverige, främst avseende medicinska bedömningar

om vad som är narkotika och inte. Förbundet anser att narkotikapolitiken ska vara vetenskapligt

förankrad så att samhället inte kan gå emot alla droger som verkar otäcka och som inte är

kulturellt accepterade. Vidare tror moderata ungdomsförbundet att det kan komma att ske en

uppdelning mellan lättare och tyngre narkotika. De två nämnda förändringarna tror de kommer

att inverka på kontrollpolitiken i allmänhet och lagen om kriminalisering i synnerhet. De ser inga

problem med att Sverige har olika lagar jämfört med andra länder, men menar att den europeiska
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synen kan komma att påverka värderingarna hos individer i vårt land och att lagstiftningen

förändras med hänvisning till det. Ungdomsförbundet menar att lagar inte ska upprätthållas om

medborgarna inte ställer upp på dem. Lagstiftarna ska inrätta de lagar som medborgarna vill att

de ska stifta och de ska inte vara förmyndare gentemot medborgarna.

5.5.4 Visionen om ett narkotikafritt samhälle:

Moderata ungdomsförbundet har inte tagit ställning till om visionen är uppnåelig, men de ställer

upp på målet och strävan efter att nå ett narkotikafritt samhälle. De har en positiv inställning till

metadon och sprututbyte. Förbundet anser att en åtgärd i form av sprututbyte kan underlätta för

människor att ta sig ur sitt missbruk och att åtgärden dessutom ger möjlighet att upptäcka och

förebygga sjukdomar. Det medel som förbundet anser vara det mest effektiva för att uppnå målet

är upplysning och information. Ett annat viktigt medel är internationellt samarbete. De anser även

att lagstiftningen fyller sin funktion, bland annat genom att den ger möjlighet att nå de som

producerar och säljer och att den på olika sätt kan användas för att hjälpa missbrukaren t ex

genom LVM, lagen om vård av missbrukare.

5.6 Socialdemokratiska ungdomsförbundet, intervju med Skånes

distriktsordförande Daniel Hedén

5.6.1 Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminalisering av bruket:

Socialdemokratiska ungdomsförbundet ser lagen om kriminalisering av bruket som ett redskap

för polisen att ingripa och vid misstanke utföra blodprov och urinprov. De ser även lagen som en

symbolfunktion på så sätt att den markerar samhällets avståndstagande från all typ av narkotika.

En begränsning med lagen, enligt förbundet, är att det inte hjälper att sätta narkotikamissbrukarna

i fängelse och göra dem till brottslingar. De ser ingen begränsning med lagen såtillvida att den

skulle skapa en konflikt mellan samhället och narkotikabrukarna, utan menar istället att lagen ger

möjlighet att hjälpa människor att komma tillbaka in i samhället. En anledning till att lagen finns,

enligt förbundet, är alltså att samhället ska kunna ta sig an och hjälpa narkotikamissbrukare.

Vidare tror socialdemokratiska ungdomsförbundet att lagen uppfyller syftet med

allmänprevention.
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5.6.2 Lagen ur ett etiskt perspektiv:

Förbundet ser en generell risk med att lagen är en klasslagstiftning. De anser dock, när det gäller

lagen om kriminalisering av bruket, att problemet mer handlar om hur lagen i så fall används i

praktiken. Ett annat etiskt problem med lagen enligt ungdomsförbundet är att den personliga

friheten inskränks. De menar dock att den personliga friheten måste ställas mot de skador och

följder som narkotikamissbruk kan medföra för andra människor i missbrukarens omgivningen.

Vidare menar förbundet att den personliga friheten på sätt och vis upphävs i samma stund som en

människa brukar narkotika och blir påverkad. Ytterligare ett etiskt dilemma är att narkotika är

kriminaliserat, till skillnad från tobak och alkohol.

5.6.3 Kontrollpolitik/lagen ur ett framtida perspektiv (15-20 år):

Ungdomsförbundet tror inte att något särskilt kommer att ske med förbudslagarna i Sverige. De

är nöjda med den lagstiftning som finns idag gällande narkotika och menar att samhället istället

ska satsa mer resurser på att leva upp till de lagar som finns, genom att satsa mer resurser på polis

och rättsväsende. Förbundet anser alltså att problemet inte ligger i lagboken. Vidare menar de att

rättsstaten ska satsa på att slå ut de som distribuerar, den så kallade knarkmaffian. Samhället kan

dock inte enbart rikta in sig på den ena gruppen. De som råkar riktigt illa ut är de som sitter i

brukarledet och där ser förbundet att polisen ska vara en länk mellan missbrukarna och de

vårdande instanserna. Vidare är ungdomsförbundet av den åsikten att samhället måste verka mot

narkotika på flera olika plan, vilket enligt dem inte sker idag i tillräcklig utsträckning. De ser

ingen risk med de drogliberala tendenserna nationellt och internationellt, men menar att debatten

påverkas, och även om de inte ser någon risk så är det därmed inte sagt att det inte finns någon,

enligt Socialdemokratiska ungdomsförbundet.

5.6.4 Visionen om ett narkotikafritt samhälle:

Socialdemokratiska ungdomsförbundet delar visionen om ett narkotikafritt samhälle, men menar

att Sverige är långt därifrån idag. En dag tror de dock att den kommer att uppnås. Ett viktigt

medel, för att nå målet, är att återupprätta skolhälsovården och se till att bra människor

informerar om narkotika. Förbundet menar också att det är viktigt att förhindra nyrekryteringen

av narkotikamissbrukare och de förespråkar god och tillgänglig vård för alla. Samhället ska

hjälpa och ta hand om människor som har problem. Vad gäller åtgärder som metadon och
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sprututbyte, menar förbundet att de är bra. Åtgärderna möter missbrukaren på hans/hennes egna

villkor och skapar en god kontakt mellan missbrukare och myndigheter av olika slag. Åtgärderna

förhindrar även spridning av sjukdomar.

5.7 Ung Vänster, intervju med förbundsordförande Ali Esbati

5.7.1 Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminalisering av bruket:

Ung Vänster anser att det med hjälp av lagen kan bli lättare för individen att komma i kontakt

med myndigheter. De anser att samhället bör ha lagstiftningsstöd för eventuell tvångsvård. Vad

gäller lagen om kriminaliseringen av bruket, kan den leda till problem just avseende vården,

såtillvida att brukaren blir rädd för att uppsöka hjälp på grund av de straffrättsliga efterföljderna.

En annan begränsning är att det allmänpreventiva syftet med lagen inte uppnås på grund av att

samhället rustat ner de sociala dimensionerna runtomkring.

5.7.2 Lagen ur ett etiskt perspektiv:

Förbundet menar att det finns ett etiskt dilemma med allting som har med polisiära och juridiska

insatser att göra, eftersom det finns en risk att samhället jagar människor och sätter dit människor,

utan att se till att de får hjälp och kommer bort från sina sociala kretsar. Vidare anser förbundet

att kriminaliseringen innebär att människor stämplas som kriminella, istället för att ses som

vårdbehövande individer. Ett annat etiskt problem är att lagen på sätt och vis är en

klasslagstiftning, såtillvida att den drabbar människor från arbetarklassen hårdare. All ökning av

mängden lagstiftning och skärpning av den, drabbar klassmässigt väldigt skevt, enligt Ung

Vänster. Det är kombinationen av i det här fallet narkotikabruk och andra sociala problem som

gör att människor drabbas hårt och det är i sin tur beroende av den klassmässiga situationen.

Fortsättningsvis ser de inget etiskt dilemma med att just narkotika är kriminaliserat och inte

alkohol och tobak, just av den anledningen att de två sistnämnda drogerna resulterat och

resulterar i stora problem för den enskilde och samhället. Det finns ingen anledning att göra fler

droger socialt accepterade, eller mer tillgängliga. Det ska, enligt Ung Vänster, vara förbjudet att

sälja och distribuera narkotika.

Vidare anser ungdomsförbundet att det hela tiden måste göras en avvägning mellan

människans frihet kontra statens makt. Vad gäller narkotikamissbruk anser förbundet att det inte

är individens personliga problem, utan i huvudsak ett samhälleligt problem, som samhället måste
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försöka lösa på olika sätt. Narkotikabruk leder till ökade kostnader för samhället i form av

hälsokostnader och produktionsbortfall etc, samtidigt som det skadar den enskilde individen.

5.7.3 Kontrollpolitik/lagen ur ett framtida perspektiv (15-20 år):

Vad gäller lagen ur ett framtida perspektiv tror Ung Vänster att den kommer att försvinna i

kombination med andra åtgärder. De tycker exempelvis att tvångsvård är en viktig åtgärd. Vidare

anser de att det måste finnas lösningar på flera olika plan, med andra ord måste det finnas en

helhet i narkotikapolitiken. Förbundet anser att politiken ska bygga på flera olika pelare

samtidigt, nämligen vård, uppföljning och polisiära insatser som minskar narkotikabruket. I

grund och botten anser förbundet att en kriminalisering i brukarledet är problematisk. De ser

hellre en kriminalisering i andra led, nämligen försäljningsled. Fortsättningsvis tror förbundet på

en restriktiv, inte repressiv narkotikapolitik, också i framtiden. De anser även att det måste ske en

kraftsamling mot de drogliberala tendenserna nationellt och internationellt.

5.7.4 Visionen om ett narkotikafritt samhälle:

Ung Vänster delar Sveriges vision om ett narkotikafritt samhälle och menar att vård, kontroll och

prevention är de viktigaste medlen för att nå dit. Det behövs inga nya medel, däremot är det

viktigt att finna en balans mellan dem som redan finns. Samhället har som det ser ut idag, använt

sig av polisiära insatser i alltför stor utsträckning. Förbundet är negativt inställt till åtgärder som

sprututbyte därför att åtgärden ger en signal om att samhället accepterar att narkotika finns. De

menar även att det inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis för att åtgärderna resulterar i något

positivt för individen och samhället.

6. Analys

I detta avsnitt kommer vi att analysera det empiriska materialet som presenterades i

resultatredovisningen enligt ovan. För att förstå och kunna analysera det insamlade materialet har

vi, som nämnts i teoriavsnittet, tagit hjälp av Nils Jareborgs teori om principer för kriminalisering

och Jenny Grens teori om etiska principer. Vår tanke är Jareborgs teori ska hjälpa oss att förstå

ungdomsförbundens syn på narkotikapolitiken, främst avseende lagen om kriminalisering av

narkotikabruket, ur ett samhälleligt perspektiv. Den andra teorin, Grens teori om etiska principer,
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ska mer användas för att hjälpa oss att se på ungdomsförbundens uppfattning om

narkotikapolitiken och lagen, sett ur ett individualistiskt och etiskt perspektiv.

Fortsättningsvis är analysen uppdelad i två block, där den första delen av vår analys ger en bild

av ungdomsförbundens olika syn på dagens svenska narkotikapolitik. Det andra blocket

behandlar ungdomsförbundens olika syn på den framtida narkotikapolitiken.

För enkelhetens skull har vi i det här avsnittet valt att förkorta ungdomsförbundens

namn enligt följande: CUF (Centerpartiets ungdomsförbund), Grön Ungdom, Kdu

(Kristdemokraternas ungdomsförbund), Luf (Liberala ungdomsförbundet), MUF (Moderata

ungdomsförbundet), SSU (Socialdemokratiska ungdomsförbundet) och Ung Vänster.

Anledningen till att vi inte förkortat Ung Vänster och Grön ungdom är att de inte själva använder

några förkortningar.

6.1 Synen på den rådande narkotikapolitiken

Ett viktigt villkor som en gärning ska uppfylla för att en kriminalisering ska vara berättigad,

enligt Nils Jareborg (2001) är att gärningen skadar skyddsvärt intresse. Liv, frihet och hälsa är

exempel på sådana intressen. Det är de skyddsvärda intressena som skapar behovet av

regleringen. Ett annat viktigt villkor är att straffhot bara bör användas för att främst förhindra

sådant som drabbar annan individ och annan allmän verksamhet som ligger i det allmännas

intresse. Samtliga ungdomsförbund tycker att missbruk av narkotika inte bara påverkar den

enskilde individen, utan att narkotikaanvändandet också får konsekvenser för personer i

missbrukarens närhet, andra individer och för andra allmänna verksamheter som ligger i det

allmännas intresse.

”…om man hamnar i ett tungt drogmissbruk i en familj där man

påverkar sina nära, sina barn, man kanske påverkar människor som på

ett eller annat sätt är inblandade i ens eget liv. Då tycker jag att det går

över gränsen till där man själv inte har det personliga ansvaret över

drogerna, utan där man faktiskt på något sätt lite illa belastar någon

annan med ansvaret för de problem som uppstår…” (Westergaard,

förbundsordförande Grön ungdom).

Utifrån det villkor enligt ovan som en gärning ska uppfylla, menar Jareborg att följande slutsats

kan dras: Att kriminalisering inte kan användas för att enbart förhindra att en individ utsätter sig
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själv för skada. Grön ungdom, MUF och Luf förespråkar i grund och botten människans frihet,

självbestämmande och personliga ansvar så länge det inte drabbar någon annan, men trots

grundsynen tycker inte de tre förbunden att en individs narkotikaanvändning enbart drabbar den

enskilde. De menar att kriminaliseringen inte endast används för att förhindra att en enskild

individ utsätter sig själv för fara, utan att den även hjälper till att skydda samhället, dess

medborgare och institutioner. ”…men någonstans är det så, att oavsett vilken drog individen är

beroende av, så inkräktar han/hon på andra människors frihet /…/ då får man avväga den

individuella friheten för mig att förstöra mitt liv med drogen, eller friheten för människor att

känna sig trygga i samhället” (Federley, förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund).

Enligt Jenny Gren (1996) finns principer inom etiken, och då läran saknar

vetenskapliga sanningar kan dessa principer hjälpa oss i våra etiska funderingar och frågor. Med

hänvisning till förbundens ovanstående syn på dagens narkotikapolitik går det att utläsa att

samtliga förbund menar att godhetsprincipen och lidandeprincipen står över autonomiprincipen,

såtillvida att omgivningens och samhällets skyddsvärda intressen anses viktigare än att

människan ska ha rätt att bestämma över sig själv och sin egen kropp. Det är alltså viktigare att

göra gott, minska lidande och förebygga skada, än att människan ska ha rätt att bestämma över

sig själv och sin egen kropp.

Kdu, MUF, CUF, SSU och Grön ungdom anser att lagen som kriminaliserar det

egna bruket markerar samhällets motstånd och kraftiga avståndstagande gentemot narkotika.

Samhället måste föra fram sin hållning och de ser lagen som ett av många viktiga redskap i denna

kamp. ”En möjlighet kan ju vara att lagen ger en signalverkan, den visar ett signalspråk, till

exempel som förbudet mot aga som kom och som faktiskt påverkade inställningen till

barnmisshandel” (Fjellner, förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet). Enligt Jareborg

(2001) kan kriminaliseringen ha en symbolisk funktion genom att en gärning ses som socialt

oacceptabel om den är kriminaliserad. Men endast en symbolfunktion kan inte motivera en

kriminalisering som åtgärd och den kan inte heller vara ett huvudsyfte. Avsikten med en

kriminalisering är att påverka samhällsmedborgarnas beteende.

Ovannämnda fem ungdomsförbund delar Jareborgs syn och de menar att lagen inte

är stiftad enbart på grund av dess symbolfunktion, utan att det även finns andra möjligheter med

den. Genom lagen menar förbunden att samhället visar sitt avståndstagande från narkotika, vilket

i sin tur får betydelse för samhället i stort. På grund av kriminaliseringen, ses handlingen som
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socialt förkastlig och avsikten är att påverka beteendet hos alla människor i samhället.

Människors avståndstagande från narkotika ger i sin tur vinster för samhället i form av att

kostnader för exempelvis inbrott, våld och skadegörelse minskar. För att gå från

samhällsperspektivet och titta mer på vilka konsekvenser kriminaliseringen och dess

symbolfunktion får för den enskilda individen appliceras de etiska principerna. När det gäller

symbolfunktionen anser alltså de flesta, Kdu, MUF, CUF, SSU och Grön ungdom, att

godhetsprincipen, om att göra gott, minska lidande och förebygga skada står högst. Lagen får

betydelse på individnivå såtillvida att om den enskilde individen avstår från att bruka narkotika

förebyggs och reduceras risken för lidande och personliga skador hos honom/henne.

CUF och MUF anser att lagen om kriminalisering av bruket möjliggör en störning i

brukarledet. Störning på så sätt att insatser inriktas på de enskilda brukarna, vilket i sin tur

innebär ett försvårande för dem att bruka och köpa narkotika. ”Lagen är ett redskap egentligen,

framförallt mot slutkonsumenten, där ger den möjligheter” (Fjellner, förbundsordförande

Moderata ungdomsförbundet). Grön ungdom, Ung Vänster, Kdu- och Luf framhåller istället

begränsningen med lagen och menar att missbrukare blir rädda för att söka vård på grund av de

straffrättsliga följderna. ”…begränsningarna är ju just att man kan försvåra kopplingen med

vårdande myndigheter om det är så att det är kriminaliserat med bruk. Poängen med

narkotikapolitiken ska ju inte vara att jaga och sätta dit människor, utan att se till att de får den

hjälp de behöver” (Esbati, förbundsordförande Ung Vänster). Enligt Jareborg (2001) innebär ett

straff lidande och obehag och är oftast något negativt. Straffet lindrar inte den skada, eller det

lidande som uppkommit av brottet, utan bidrar istället till ytterligare personligt obehag och

förluster. En uppfattning som Grön ungdom, Ung Vänster, Kdu och Luf delar. De menar att det

finns en risk för att människor blir stämplade som kriminella istället för att de ses som

vårdbehövande individer. SSU tänker tvärtemot de fyra ovannämnda förbunden, då de menar att

lagen istället är ett verktyg för att komma i kontakt med missbrukarna och hjälpa dem vidare och

se till att de får den hjälp och vård de behöver. Ungdomsförbundens ståndpunkter utifrån Grens

(1996) teori om de etiska principerna innebär att Grön ungdom, Ung Vänster, Kdu och Luf sätter

lidandeprincipen före godhetsprincipen. MUF och CUF gör tvärtom, liksom SSU. MUF och CUF

ser i och för sig en poäng med att lagen pekar ut den enskilde individen, men de tycker trots allt

att störningen i brukarledet är av större betydelse i bekämpningen av narkotika och placerar

alltså, som nämnts tidigare, godhetsprincipen, vilken innebär att man skall göra gott, minska
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lidandet och förebygga skada, högre än lidandeprincipen. Grön ungdom, Ung Vänster, Kdu och

Luf ser istället att lagen pekar ut den enskilde individen och orsakar obehag och lidande för

honom/henne. Vinsterna med att komma tillrätta med det enskilda bruket är för dem inte

tillräckligt stora i förhållande till förlusterna för den enskilde och därför placerar de

lidandeprincipen, som innebär att man inte skall skada eller åstadkomma lidande, före

godhetsprincipen. I sin teori om etiska principer nämner Gren (1996) att principerna ofta kan gå

in i varandra eller hamna i konflikt och det kan då vara svårt att bestämma vilken av dem som

skall prioriteras.

6.1.1 Sammandrag

Vad gäller synen på dagens svenska narkotikapolitik går det att utläsa att ungdomsförbunden har

liknande funderingar och åsikter kring den politik som förs idag. Samtliga förbund menar

exempelvis att bruk av narkotika inte bara påverkar den enskilde individen, utan att

narkotikabruket får konsekvenser även för andra individer och allmänna verksamheter.

Förbunden menar med andra ord att godhetsprincipen och lidandeprincipen, står över

autonomiprincipen. Vidare anser de flesta ungdomsförbund att lagen markerar samhällets

motstånd och kraftiga avståndstagande gentemot narkotika och de ser lagen som ett av många

viktiga redskap i denna kamp. Några av ungdomsförbunden anser att lagen möjliggör en störning

i brukarledet, medan andra istället framhåller begränsningen med lagen och menar att

missbrukare blir rädda för att söka vård på grund av de straffrättsliga följderna.

6.2 Visionen om morgondagens narkotikapolitik

Grön ungdom, SSU, Kdu, CUF och MUF tror att lagen om kriminaliseringen av bruket kommer

att finnas kvar i ett framtida perspektiv, i ett perspektiv av 15-20 år. CUF tror dock att samhället i

framtiden kommer att se igenom fingrarna avseende det enskilda bruket och de hoppas att

lagstiftningen lindras för den enskilde individen. Till skillnad från övriga ungdomsförbund tror

Ung Vänster och Luf att lagen kommer att försvinna i kombination med andra åtgärder.

En viktig princip, enligt Jareborgs teori (2001) om principer för kriminalisering, är

att det är de mest förkastliga gärningarna som ska kriminaliseras. Det finns inga kriterier för vad

som är förkastligt, utan det är de rådande normerna i samhället som avgör vad som är moraliskt

respektive omoraliskt. Några exempel på gärningar som ofta anses som omoraliska är gärningar
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som skadar en annan individs liv eller hälsa. Grön ungdom, SSU, Kdu, CUF och MUF anser att

narkotikabruk är en så pass allvarlig gärning, förkastlig för att applicera Jareborgs begrepp, att

den ska vara kriminaliserad. De fem ungdomsförbunden anser, som nämnts tidigare, att

narkotikabruk är en gärning som ofta skadar annan individs liv eller hälsa och de ser

kriminaliseringen som ett nödvändigt och viktigt medel för att uppnå visionen om ett

narkotikafritt samhälle. De ser dock åtgärden i ett större sammanhang, där den måste

kompletteras med andra åtgärder. Ung Vänster och Luf lägger istället tonvikten på andra

åtgärder. Ung Vänster framhåller exempelvis att tvångsvård kan ses som ett alternativ till

kriminaliseringen av bruket.

”En narkotikapolitik där polisen inte är med överhuvudtaget är en

haltande narkotikapolitik, men en narkotikapolitik där vi har polisiära

insatser men ingenting annat, det är en ännu sämre narkotikapolitik. Det

är svårt att säga exakt vilka effekter lagen får isolerat, men däremot

menar vi att det i grund och botten är viktigt att ha kriminalisering i

andra led, i försäljningsled och inte i första hand i brukarled” (Esbati,

förbundsordförande Ung Vänster).

Grön ungdom, SSU, CUF, Kdu och MUF vill behålla den svenska restriktiva narkotikapolitiken,

avseende kontrollpolitiken. Ung Vänster tror också på en restriktiv narkotikapolitik, men menar

att det i dagens samhälle har varit alltför stort fokus på att samhället ska lösa narkotikaproblemet

med polisiära insatser. Luf är restriktiva vad gäller kontrollpolitik inom narkotikapolitiken, då de

menar att individen ska ha så stor frihet som möjligt utan att staten blandar sig i. Förbundet är

därmed inte för en strängare narkotikapolitik än den vi har idag.

Enligt teorin om principer för kriminalisering kan ett huvudsyfte med straffhot vara

att bidra till att avskräcka människor från att utföra vissa typer av handlingar. Ett syfte som dock

uppnås i begränsad utsträckning. Låg upptäcktsrisk och begränsade resurser kan vara orsaker till

kriminaliseringens ineffektivitet (Jareborg 2001).

”…om konsumtionen ökar, så kommer ju lagen att få mindre effekt

eftersom vi inte kan spärra in hur många människor som helst och den

blir även ganska svår att kontrollera. Lagar som inte har någon effekt gör

att rättssystemet i sig urvattnas och att man förlorar respekten för
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lagarna i allmänhet och det vore inte bra” (Rickardsson,

distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet).

Som citatet visar enligt ovan menar Luf, liksom Jareborg, att kriminaliseringen ska avskräcka

människor från att utföra vissa typer av handlingar. På grund av en låg upptäcktsrisk och

begränsade resurser, ser förbundet en risk med att syftet i framtiden inte kommer att uppnås och

det är också en anledning till att Luf förespråkar att lagen inte bör finnas kvar. Detta i

kombination med att Luf förespråkar att människan ska vara fri så långt det är möjligt och att en

individ själv ska få välja om han/hon vill bruka narkotika eller inte, så länge bruket inte drabbar

någon annan eller kränker någon annan individs frihet.

För att förstå ungdomsförbundens syn på framtidens svenska narkotikapolitik och

för att titta på åsikterna ur ett etiskt perspektiv tar vi hjälp av Grens (1996) teori om de etiska

principerna. De fem förbund som vill behålla lagen om kriminaliseringen av bruket i framtiden,

anser att godhetsprincipen och lidandeprincipen även i framtiden ska rangordnas högre än

autonomiprincipen. Orsaken är, som vi nämnt tidigare, att de menar att narkotikabruk är en

gärning som ofta skadar annan individs liv eller hälsa och begränsar andra människors frihet.

Skadar och begränsar i så pass stor utsträckning att godhetsprincipen och lidandeprincipen ska gå

före varje enskild individs självbestämmanderätt och frihet, autonomiprincipen. Luf däremot,

sätter autonomiprincipen i första rummet, eftersom de menar att varje människa själv ska få

bestämma om han/hon vill bruka narkotika eller inte. Varje individ ska ha rätt att göra det

han/hon vill utan att staten blandar sig i.

Som vi nämnt tidigare i kapitel 2, bakgrund, är det yttersta målet för den svenska

narkotikapolitiken att skapa ett narkotikafritt samhälle. Målet ger uttryck för samhällets hållning:

Att vi inte accepterar att narkotika sprids i samhället och att narkotikamissbruk ses som en

marginell företeelse och förblir ett socialt icke accepterat beteende. Samtliga ungdomsförbund

delar visionen. De ställer alltså upp på målet och strävan dit. Trots målet med den svenska

narkotikapolitiken stödjer Luf, Kdu, Grön ungdom, SSU, CUF och MUF skadereducerande

åtgärder i form av sprututbyte. De kan på sätt och vis se att det strider mot visionen, men

förbunden anser att det finns fler fördelar än nackdelar och menar att åtgärden förhindrar

smittspridning, samtidigt som den underlättar kontakten mellan myndigheter och missbrukare.

”…det gäller att samhället klarar av de här två rollerna, alltså dels att ta

avstånd från drogerna, men omfamna den som missbrukar droger
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samtidigt som det är kriminellt. Det är en svår uppgift /…/ det finns

tillfällen när det här blir problematiskt, jag tänker inte minst på

sprututbyte och sådant. Där tycker jag det är mycket svårare och vi säger

faktiskt ja till vissa former av sprututbyten, trots att man underlättar

närmast för människor att ta droger, men då ställs det mot en annan

faktor, nämligen att människor kan drabbas av smitta, t ex aids som kan

leda till döden…” (Forssmed, förbundsordförande Kristdemokratiska

ungdomsförbundet).

Enligt Jareborg (2001) innebär ett straff lidande och obehag och är oftast något negativt. Straffet

lindrar inte den skada, eller det lidande som uppkommit av brottet, utan bidrar istället till

ytterligare personligt obehag och förlust. Då ovannämnda förbund ställer sig positiva till

sprututbyte som skadereducerande åtgärd, kan deras syn kopplas samman med Jareborgs teori.

De nämnda förbunden menar att det är viktigt att hjälpa människor, istället för att se på dem som

kriminella och vidare menar de att åtgärden underlättar kontakten mellan myndigheter och

missbrukare. Sprututbyte kan i många fall minska personligt obehag och lidande för den enskilde

missbrukaren och han/hon får hjälp och vård istället för att hans/hennes livssituation försämras

ytterligare. Ung Vänster har inte tagit ställning till åtgärder i form av exempelvis sprututbyte,

men är i grund och botten skeptiska.

”…därför att det är för mycket en acceptans av att det finns. Det är

skillnad att acceptera att något finns och att se verkligheten, men man

kan inte likställa de sakerna. Det är inte klarlagt och säkert att det här på

längre sikt leder till positiva resultat. Att man normaliserar det faktum att

det finns ett stort antal narkomaner i samhället och sedan försöker se till

att de lever under drägliga förhållanden. Det kanske man kan göra på

annat sätt, utan att för den skull ge signaler om att det är något man får

ta, att det finns ett stort, kanske till och med växande antal narkomaner”

(Esbati, förbundsordförande Ung Vänster).

För att belysa konflikten ur ett etiskt perspektiv, där det inte finns något som är rätt eller fel utan

där det snarare handlar om moraliska värderingar, tar vi på nytt hjälp av Jenny Gren (1996). Luf,

Kdu, Grön ungdom, SSU, CUF och MUF menar att lidandeprincipen och rättviseprincipen är

överordnade de två övriga, såtillvida att skadereducerande åtgärder gör gott, minskar lidande och
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förebygger skada hos missbrukarna. Genom sprututbyte menar förbunden att samhället

underlättar kontakten mellan vårdande myndigheter och missbrukare. Åtgärden når ut till fler

människor och alla får en bättre möjlighet till vård. De som innefattas av sprututbytesprogram

möts inte som kriminella, utan de behandlas och bedöms lika som andra människor som är i

behov av vård. Även missbrukarna har rätt till samhällets hälso- och sjukvård för att exempelvis

undvika smittsamma sjukdomar.

Enligt teorin om principer för kriminalisering menar Jareborg (2001) att ett straffhot

kan påverka människors moral, vanor och beteenden. Avslutningsvis menar samtliga

ungdomsförbund att narkotikapolitiken inte bara kan bygga på kontroll, utan att människors

moral, vanor och beteenden även kan påverkas genom preventivt arbete. Ungdomsförbunden

anser att prevention är ett mycket viktigt medel för att uppnå visionen om ett narkotikafritt

samhälle och de är eniga om att det är där fokus ska ligga i framtiden.

6.2.1 Sammandrag

Vad gäller synen på framtidens narkotikapolitik tror Grön ungdom, SSU, CUF, Kdu och MUF att

lagen om kriminaliseringen av bruket kommer att finnas kvar i framtiden. De anser att

godhetsprincipen och lidandeprincipen även i framtiden ska rangordnas högre än

autonomiprincipen. Till skillnad från de övriga förbunden tror Ung Vänster och Luf att lagen

kommer att försvinna i kombination med andra åtgärder. Vidare vill de fem förstnämnda

förbunden behålla den restriktiva narkotikapolitiken, avseende kontrollpolitiken. Ung Vänster

tror också på en restriktiv narkotikapolitik, men de menar att det i dagens samhälle har varit

alltför stort fokus på att samhället ska lösa narkotikaproblemet med polisiära insatser. Luf är

restriktiva vad gäller kontrollpolitik inom narkotikapolitiken, då de menar att individen ska ha så

stor frihet som möjligt utan att staten blandar sig i. Samtliga ungdomsförbund delar visionen om

ett narkotikafritt samhälle och anser att prevention är ett av de viktigaste medlen för att uppnå

målet. Trots målet om ett narkotikafritt samhälle, stödjer Luf, Kdu, Grön ungdom, SSU, CUF och

MUF skadereducerande åtgärder i form av sprututbyte.

7. Slutdiskussion

I det här kapitlet har vi för avsikt att inleda med en sammanfattning utifrån uppsatsens syfte och

frågeställningar, därefter följer en diskussion kring aspekter som vi funnit intressanta i resultatet.
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Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka de sju politiska ungdomsförbundens

syn på möjligheter och begränsningar med Sveriges narkotikapolitik, avseende lagen om

kriminaliseringen av bruket.

Det yttersta målet för den svenska narkotikapolitiken är, som vi tidigare nämnt, att

skapa ett narkotikafritt samhälle. Ett högt mål som sattes upp redan i slutet av 1970-talet och som

fortfarande står fast, men som hittills inte har uppnåtts. I vår uppsats presenteras en komparativ,

kvalitativ studie av ungdomsförbundens syn på möjligheter och begränsningar med den svenska

narkotikapolitiken. Vi har intervjuat representanter från de olika ungdomsförbunden. Förbundens

syn på möjligheter och begränsningar med dagens och morgondagens narkotikapolitik har

jämförts och analyserats utifrån två teorier, teorin om principer för kriminalisering och teorin om

etiska principer.

7.1 Sammandrag

Vad gäller synen på dagens svenska narkotikapolitik, anser vi att det går att utläsa att

ungdomsförbunden har liknande funderingar och åsikter kring den politik som förs idag. Samtliga

menar att bruk av narkotika inte bara påverkar den enskilde individen, utan att bruket även får

konsekvenser för andra människor och allmänna verksamheter. Ungdomsförbunden menar att

godhetsprincipen och lidandeprincipen står över autonomiprincipen, såtillvida att omgivningens

och samhällets skyddsvärda intressen anses viktigare än människans rätt att bestämma över sig

själv och sin egen kropp. Det är alltså viktigare att göra gott, minska lidande och förebygga

skada, än att den enskilde individen ska ha rätt att bestämma över sig själv. Nästan alla förbund,

utom Ung Vänster och Liberala ungdomsförbundet, framhåller att lagen markerar samhällets

motstånd och kraftiga avståndstagande mot narkotika.

Moderata ungdomsförbundet och Centerpartiets ungdomsförbund anser att lagen möjliggör en

störning i brukarledet. Socialdemokratiska ungdomsförbundet är det enda förbund som ser lagen

som ett verktyg för att komma i kontakt med missbrukarna och hjälpa dem vidare och se till att

de får hjälp och vård. Övriga fyra förbund, framhåller istället begränsningen med lagen och

menar att missbrukare blir rädda för att söka vård på grund av de straffrättsliga följderna.

Vad gäller synen på framtidens narkotikapolitik tror alla förbund, utom Ung

Vänster och Liberala ungdomsförbundet, att lagen om kriminaliseringen av bruket kommer att

finnas kvar i framtiden. Ung Vänster vill att lagen ska försvinna i kombination med andra
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åtgärder. En övervägande del av förbunden vill behålla den restriktiva narkotikapolitiken,

avseende kontrollpolitiken. Ung vänster tror på en restriktiv narkotikapolitik, men framhåller att

det i dagens samhälle har varit för stort fokus på att samhället ska lösa narkotikaproblemet med

polisiära insatser. Liberala ungdomsförbundet är restriktiva vad gäller kontrollpolitik inom

narkotikapolitiken, då de menar att individen ska ha så stor frihet som möjligt utan att staten

blandar sig i. Samtliga delar visionen om ett narkotikafritt samhälle och anser att prevention är ett

av de viktigaste medlen för att uppnå målet. Trots att vi har ett mål om ett narkotikafritt samhälle,

stödjer samtliga ungdomsförbund, utom Ung Vänster, skadereducerande åtgärder i form av

sprututbyte.

7.2 Avslutande kommentarer

Lagstiftningen i vårt land lägger stor tonvikt vid att människan ska få sin autonomi, frihet och

integritet respekterad (Gren, 1996, s 55-60). Med hänvisning till det är det enligt vår åsikt

intressant, att ungdomsförbunden placerar autonomiprincipen lägre än godhetsprincipen och

lidandeprincipen när det gäller lagen om kriminalisering av bruket. Förbunden försvarar

autonomiprincipens åsidosättande, att människan ska vara fri och få bestämma över sig själv,

med att narkotikabruk oftast får konsekvenser för personer i missbrukarens omgivning. Vi menar

att det i grund och botten handlar om etiska frågor, om vad som har ett värde och vad som bör

göras. Vad som bör uppfattas som rätta handlingar och vad som är tilltalande mänskliga

egenskaper, samt vad som är ett gott liv och vad som är ett bra samhälle. Inga lätta frågor och

etiska funderingar. Det framgår av resultatet i vår studie att ungdomsförbunden tycker att det är

svårt att ge raka och bestämda svar på narkotikapolitikens etiska frågor.

I boken ”Socialt arbete. En grundbok” skriver Erik Blennberger (2000, s 224) om vår rätt till

integritet och det offentliga samhällets respekt. En viktigt aspekt av integritet/värdighet handlar

om självbestämmande och frihet enligt Blennberger. Rätten till självbestämmande brukar dock

begränsas av en klassisk regel: Människan har rätt till självbestämmande och frihet förutom när

hon handlar så att denna förnekas någon annan. En regel som även ungdomsförbunden

framhåller. I detta sammanhang ställer vi oss frågan om en individ kan missbruka utan att skada

någon annan? Ingen lätt fråga att besvara enligt vår åsikt, men vi menar att en

narkotikamissbrukare många gånger påverkar sin omgivning, både på individ och/eller

samhällsnivå.



44

Vi anser vidare att det kan vara svårt att veta var gränsen för självbestämmande ska dras. Ett

problem med att starkt betona människans eget ansvar kan bli, menar vi, att allt ansvar läggs på

den enskilde individen och det finns en risk för att personens levnadsförhållanden då hamnar i

skymundan. Förhållanden som kanske egentligen påverkas av samhällets struktur och som den

enskilde individen inte själv kan sägas ha fullt ansvar för. Men vad händer å andra sidan om

individens kapacitet att ta hand om sig själv trots ett narkotikamissbruk undervärderas? Våra

idéer om vad som är bra för människan kan komma i konflikt med varandra, kanske kan en

person få ökad välfärd genom att få sitt självbestämmande begränsat. Resonemanget aktualiserar

enligt vår åsikt också problemet med lagen om kriminaliseringen av det egna bruket.

En annan intressant aspekt i vårt resultat är att nästan alla förbund, utom Ung

Vänster, ställer sig positiva till skadereducerande åtgärder som sprututbyte och ser alternativet

som en fortsatt möjlig åtgärd i framtiden. En del människor i vårt samhälle hävdar att

skadereducerande åtgärder strider mot målet med den svenska narkotikapolitiken. Motståndarna

menar att åtgärderna ger ”fel signaler”: Erkännandet av att det finns människor som är

narkotikaberoende motarbetar målsättningen om det narkotikafria samhället (www.rns.se). Vi

anser att sprututbyte inte behöver ses som en uppmuntran till missbruk, utan istället som ett steg

på vägen att ta sig ur missbruket. En missbrukare fri från smittsamma sjukdomar är enligt vår

åsikt också bättre motiverad till vård och behandling än en hiv- eller hepatitsmittad. Med den

utgångspunkten behöver inte heller skadereducerande åtgärder sättas emot målet om ett

narkotikafritt samhälle.

Ett annat medel i kampen mot narkotikan, som samtliga ungdomsförbund

framhåller som ett av det viktigaste medlen, är prevention. En slutsats utifrån det sistnämnda

skulle kunna vara att ungdomsförbunden, anser det viktigt att rikta ansträngningar mot att hindra

människor från att börja bruka narkotika. Om människor inte börjar undviks många skador,

skador som i efterhand kan vara svåra att rätta till. Frågan som vi då främst tänker på är hur

tanken om preventivt arbete bäst ska översättas till konkreta åtgärder? Det kan vara lätt och det

låter bra att framhäva prevention som ett viktigt medel i kampen mot narkotika, men vi tror att

det är svårare att genomföra och uppnå ett önskvärt resultat. Förbunden nämner relevant

information i skolorna som en viktig del. Vi anser att sådan information funnits sedan lång tid,

men under vår egen skolgång såg vi inte den som direkt givande. Vi ifrågasätter om det är rätt

med preventivt arbete i form av information, kanske krävs något annat?



45

I problemformuleringen förde vi en diskussion kring ungdomars alltmer liberala syn på droger

och det var också vårt motiv till att vi valde att intervjua representanter för de sju politiska

ungdomsförbunden. Utifrån resultatet av vår studie kan vi dra slutsatsen att ungdomsförbundens

syn inte skiljer sig nämnvärt från dagens svenska narkotikapolitik. Avslutningsvis kan vi

konstatera att det finns ett växande utbud och en växande efterfrågan på narkotika. På papperet

har vi många lagar som reglerar problemet, bland annat lagen om kriminaliseringen av bruket. Vi

anser att det är viktigt att narkotikapolitiken bygger på flera pelare samtidigt. Det måste ske

insatser på flera plan och det är viktigt att inte något ben glöms bort, medan ett annat prioriteras.
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BILAGA 1.

Intervjuguide

1. Möjligheter och begränsningar med lagen om kriminaliseringen av bruket

Effekter,- fördelar och nackdelar med lagen. Störa i brukarledet, möjlighet att ta urin- och

blodprov, allmänprevention, kontrollskador, konflikt mellan samhället och avvikarna, ses som en

kriminell istället för en som behöver hjälp och vård, stora kostnader för polis, domstol, tull och

kriminalvård.

2. Lagen ur ett etiskt perspektiv

Vad de anser om lagen, kriminalisering av vissa droger och inte andra –vilka grunder,

självbestämmanderätten, människans frihet kontra statens makt, kontrollskador, konflikt

samhälle–avvikare.

3. Lagen ur ett framtida perspektiv (15-20 år)

Kontrollpolitik i allmänhet, fler eller färre lagar, strängare eller mildare straff, progression av

kontrollen i narkotikapolitiken, harmreduction, lagen om kriminalisering av bruket kontra

metadon och sprututbyte, drogliberala tendenser nationellt och internationellt, framtidsutsikter

gällande lagen, åtalsunderlåtelse.

4. Visionen om ett narkotikafritt samhälle

Visionens uppnåelighet, medel för att nå målet, etik kring medlen, alternativa medel, effekter av

åtgärder ( preventivt arbete, vård och kontrollpolitik) sedan 1960-talet, narkotika som ett

utrotningsbart problem.


