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Arrangement 

Den 12.02.11 kl. 13- 18, Gadejuristen, 
Værnedamsvej 7a, baghuset. 1819 
Frederiksberg 

Alle interesserede er velkomne. 

13.00-15.00 Oplæg ved Levent Akbulut  
om SSPD`s historie, arbejdsfelt og 
kampagner  

15.30 -16.30 Fremlæggelse og 
diskussion vedrørende den danske 
narkotikapolitiske situation og den 
danske netværksdannelse – ved Mathias 
Hansen og Bjarke Jørgensen 
 
16.30 – 18.30 Om græsrodsarbejde, 
kampagner og netværk. Ved Karina 
Rohr og Ditte Løjborg 
 
Der vil blive mulighed for spørgsmål 
og debat. 

Pressemeddelse udsendt 31. januar 2011 
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Tallene taler sit klare sprog, og et stadigt større 
antal  danske unge bruger illegale stoffer. Dette sker 
til trods for at straffene, bøder og 
ordenshåndhævelsen aldrig har været hårdere. 

Som illustration viser tallene fra ESPAD (The 
European School  Survey Project For Alcohol And 
Other Drugs) i relation til de 15-16-årige, at der i 
1995 kun var 1 kokainbruger for hver 333 personer. 
Det er nu steget til 1 kokainbruger pr. 32 unge. Den 
største stigning er paradoksalt nok sket siden 2003, 
hvor VK regeringen indførte nultolerance i dansk 
narkotikalovgivning. For ældre grupper er trenden 
den samme. 

Derfor kommer stadig flere unge i kontakt med 
retssystemet, og i 2008 fik 2400 unge en plet på 
straffeattesten for besiddelse af illegale rusmidler, 
næsten en tredobling på blot 5 år. Disse nu 
stigmatiserede unge har fået deres fremtidsudsigter 
ødelagte, da de kun vanskeligt kan skaffe sig et job 
og bidrage til samfundet. Det eneste sted de nu er 
velkomne, er i de kriminelles rækker. 

Denne udvikling finder en gruppe danske unge bekymrende, og de har taget initiativ til at etablere 
et dansk netværk for mennesker, som er interesserede i at påvirke den aktuelle udvikling i 
narkotikapolitikken.  Netværket har i den forbindelse inviteret Levent Akbulut på besøg fra den 
britiske afdeling af SSDP – Students for Sensible Drug Policy, med henblik på at formidle 
erfaringer fra lignende netværk i USA og i Storbritannien 
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Students for Sensible Drug Policy er en international græsrodsorganisation bestående af unge 
studerende, som anerkender de risici som eksisterer i forbindelse med forbrug af illegale 
rusmidler, men som også pointerer, at den nuværende forbudspolitik har en række utilsigtede, 
negative konsekvenser og hermed forbundne unødige, store samfundsomkostninger. SSPD er en 
organisering af unge studerende, der ønsker at påvirke narkotikapolitikken, og de sætter fokus på 
forbudspolitikkens negative konsekvenser, der ofte skaber større problemer end rusmidlerne selv, 
og som hæmmer unge menneskers sundhed, sikkerhed og fremtid. 

SSDP hverken tilskynder til eller fordømmer brug af rusmidler, men SSDP mener ikke, at de skader 
der opstår i forbindelse med forbrug af illegale rusmidler bliver adresseret af den nuværende politik. 
Derfor støtter man initiativer, der kan forbedre situationen for de mennesker, som oplever reelle 
problemer forbundet med brug af rusmidler. Men SSDP mener også at voksne, myndige borgere har 
ret til at træffe egne beslutninger, så længe deres handlinger ikke krænker andres frihed eller 
sikkerhed.. 

 

 


