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Respektera allas rätt till sin egen kropp
Alla som brukar droger är inte beroende. Det vet den som tar ett glas 
vin när det är fest, en kopp kaffe innan mötet, eller röker cannabis på 
sommarfestivalen. Vi måste sluta förmyndiga vuxna människor.  Alla 
har rätt att själva besluta vad de vill göra med sina kroppar.

        Vi kan hindra att människor dör
Med en restriktiv drogpolitik kommer folk att fortsätta dö. Genom 
att ge rätt information till människor kring hur droger bör brukas, 
och tryggheten att kunna söka vård utan att möta stigma och straff 
 räddar vi många människor. Tar vi pengarna från knarklangarnas 
 fickor kan vi också stoppa finansieringen av gängkrigen som skördar 
många oskyldiga liv.

 Vi måste sluta straffa 
personer med beroenden, 
och istället hjälpa dem 

           Hjälp de som behöver hjälp
För de personer som har en problematisk relation till droger är det 
sällan substansen i sig som är det grundläggande problemet. Oftast 
är det personer med psykisk ohälsa som fastnar i ett bruk som inte 
går att kontrollera. Vi måste sluta straffa personer med beroenden, 
och istället hjälpa dem.
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För skademinimering och en evidensbaserad drogpolitik







Vuxna människor 

fråntas rätten till sin 
kropp

Piratpartiet driver en evidensbaserad drogpolitik med skade
minimering som målsättning. Mycket av den forskning som har gjorts 
tyder på att vissa droger som idag är illegala i själva verket kan vara 
mindre skadliga än de som idag är lagliga, med rätt kunskap om hur 
de används. 

Idag klumpar vi ihop en mängd olika bruk av olika substanser till en 
ond process, vilket leder till att:
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Medicinsk  forskning 
hämmas

Felaktig information  
sprids i samhället

Ett massivt och onödigt lidande kan försvinna om vi väljer att lyssna
på forskare istället för samhällets förutfattade mening. De droger 
som bevisligen är hanterbara och till och med kan hjälpa samhället 
att utvecklas med rätt kontroll, såsom cannabis och psykadelia, bör 
utvärderas och legaliseras. Brukare som behöver hjälp ska alltid kun
na få det oavsett vilken drog de brukar. Krav på att myndig heter och 
institutioner sprider rätt information ska gälla i alla lägen. Forskare 
måste även ha möjligheten att forska mer runt hur de olika substan
serna påverkar oss utan att stigma och felaktiga klassificeringar ska 
hindra dem.

Brukare i behov 
av hjälp och vård 

straffas

En marknad med stor efterfrågan 
lämnas i kriminellas händer
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