
Gadejuristen inviterer til fagligt arrangement 
om international narkotikapolitik set fra Latinamerika 
Onsdag d. 4. september 2013 kl. 16-19 
 

I anledning af Gadejuristens 14. årsdag og besøg fra Brasilien inviteres til fagligt arrangement 
om international narkotikapolitik, hvor man kan blive klogere på udviklingen i Latinamerika. 
En udvikling, der har trukket overskrifter den seneste tid. 
 
Arrangementet indledes med oplæg af  
 

Maria Lucia Karam, Brasilien, tidligere dommer og nu formand for den brasilianske 
afdeling af LEAP, Law Enforcement Against Prohibition  
 
Herefter perspektivering og debat med økonom, Latinamerika-kender, skribent for Børsen og 

folketingskandidat Niels Westy Munch-Holbek  

 
Sammen sætter de fokus på udviklingen i Latinamerika og de omkostninger narkotikakrigen 
har for kontinentet. 
 
Dato og tid:  Onsdag d. 4. september 2013, kl. 16-19 
Sted:  Gadejuristen, Værnedamsvej 7A, stuen, 1918 Frederiksberg C 
Gratis adgang (tilmeld dig gerne pr. mail til kontakt@gadejuristen.dk af hensyn til planlægningen)  
Oplæg og diskussion foregår på engelsk. Der er mulighed for at stille spørgsmål på dansk.  
 
Baggrund: 
Vejrer der nye vinde i den internationale narkotikakontrol? Repræsenterer et stigende fokus 
på behovet for pragmatisme og nye tilgange i narkotikapolitikken en ny begyndelse for den 
globale narkotikakontrol?  
 
Der er slået sprækker i den globale konsensus om at krigen mod narkotika kan vindes ved en 
repressiv politi- og militærindsats. Nul-tolerance ideologien bliver i stigende grad udfordret af 
opfordringer til at afkriminalisere, krav om skadesreducerende tiltag og implementering af 
menneskerettigheder i narkotikakontrollen. Behovet for et lovligt reguleret marked for 
cannabis er blevet en del af mainstream debatten om en mere effektiv kontrolmodel. 
 
Udbredelsen af hiv/aids blandt intravenøse stofbrugere, overbelægning i verdens fængsler, 
den latinamerikanske modvilje mod at vedblive at være en scene for militære anti-narkotika 
operationer, og ikke mindst den manglende effekt af den repressive narkotikakontrol i 
forhold til at nedbringe det illegale marked har bidraget til en spirende udfordring af krigen 
mod narkotika. 
 
Debatten vil tage afsæt i den latinamerikanske udvikling, hvor narkotikapolitik har stået højt 
på dagsordenen på de seneste OAS-møder, og hvor Uruguay som det første land i verden ser 
ud til at etablere et reguleret cannabismarked i nær fremtid. Er Latinamerika i færd med at 
vise vejen for en ny global narkotikapolitik? 
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