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DSU ønsker, at så få mennesker havner i et stofmisbrug som overhovedet muligt. Vi ved, at et 
misbrug af hash, kokain og lignende bl.a. kan føre til psykiatriske diagnoser, langvarige indlæg-
gelser, frafald i uddannelsessystemet og en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Rigspolitiet regi-
strerer årligt ca. 250 dødsfald relateret til stoffer som følge af ulykker eller forgiftninger, og i 2013 
blev over 5.500 mennesker indlagt på et psykiatrisk hospital med en diagnose relateret til stoffer.

Spørgsmålet er altså ikke om stoffer er farlige eller ej. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst og mest 
effektivt hjælper de mennesker, som havner i et misbrug. Gennem årtier er det ikke lykkedes for 
os som samfund at tage ordentligt hånd om de mest socialt udsatte borgere i Danmark – herun-
der stofmisbrugere. På trods af en benhård forbudspolitik fra myndighedernes side, hvor politi og 
straffe er gået forud for sociale indsatser, er antallet af stofmisbrugere ikke faldet.

Tværtimod skete der i perioden 2008-2013 en stigning på 23 procent i antallet af personer, der har 
et registreret stofmisbrug. Især unge mennesker i 20’erne står for en stor bid af stigningen, da 
der nu er 50 procent flere unge mellem 20 og 29 år, som har et registreret stofmisbrug . Der er for 
unges vedkommende primært tale om cannabis – herefter kommer kokain og ecstasy.

Samtidig står vi i en situation, hvor politiet er totalt magtesløse over for den kriminalitet, som 
lukrerer på myndighedernes forfejlede forbudspolitik. I 2017 blev 16.000 danskere sigtet for 
overtrædelser af narkotikalovgivningen, og der blev foretaget godt 24.000 anmeldelser. Det har 
ingen effekt haft på forbruget, og især i hovedstadsområdet kan vi se, at bandekriminalitet, uro 
i bestemte byområder og undergrundshandel for milliarder af kroner gør hverdagen usikker for 
tusindvis af mennesker.

MÅLENE FOR DSU ER KLARE:

1. Vi ønsker, at færre borgere – specielt unge – får et stofmisbrug.

2. Vi ønsker at skabe værdighed for de mest udsatte stofmisbrugere.

3.  Vi ønsker at nedbringe kriminaliteten og styrke statens kontrol med stofferne.

For at opnå disse mål foreslår DSU følgende:
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LEGALISERING
AF CANNABIS
Den nuværende kamp mod udbredelsen af cannabis har slået 
fejl. Ifølge Sundhedsstyrelsen har svimlende 45-46 procent 
blandt de 16-44-årige prøvet at ryge hash. Af dem er det blot 
3,5 procent, der har røget hash i den sidste måned. Ifølge den 
førende ekspert på området herhjemme, Henrik Rindom, skyl-
des det, at langt de fleste dropper hash efter en kort periode.

DSU vil ikke spilde politiets og samfundet ressourcer på dem, 
som i en kort periode benytter sig af cannabis. Derimod vil 
vi kanalisere alle ressourcerne ind i jagten på dem, som pga. 
kriminaliseringen ikke får den misbrugshjælp, de har brug 
for. Det er også langt de fleste misbrugs og sundhedseksper-
ters forslag.

DERFOR VIL DSU:

• Legalisere cannabis i en national forsøgsperiode. Der skal 
laves en særlig erhvervslovgivning, der sikrer at kun visse 
erhvervsdrivende kan sælge det, og at der er en statslig 
kontrol med kvalitet, salg og distribution samt grundig 
vejledning om konsekvenserne ved at indtage cannabis.

• Gøre det muligt for landbruget at producere cannabis i det 
åbne og sikre, at producenterne får afsætningsmuligheder 
på vores hjemmemarked. Det vil også skabe sikkerhed for 
kvaliteten.

• Bruge skatteindtægterne til at gennemføre en række initi-
ativer, som gennem forebyggelse skal sikre, at færre hav-
ner i stofmisbrug, og at langt flere socialt udsatte hjælpes 
på en værdig måde (se forslag længere nede).

AFKRIMINALISERING 
AF STOFFER
I Danmark har vi faktisk næsten allerede afkriminaliseret 
stoffer ved at oprette nogle af de eneste stofindtagelsesrum 
i verden. Der findes kun 90 stofindtagelsesrum på verdens-
plan, og fire af dem ligger i Danmark – Odense, Aarhus og to i 
København. Her kommer stofmisbrugere i alle døgnets timer, 
registrerer sig og indtager deres stoffer under renlige, værdi-
ge og sikre forhold. Sundhedsfagligt personale sørger for, at 
ingen kommer noget til eller dør af en overdosis.

Stofindtagelsesrummene har kun eksisteret i få år, men 
antallet af kanyler i gadebilledet på f.eks. Vesterbro var 
allerede i 2014 reduceret med mere end 70 procent. Ifølge 
personalet på det største stofindtagelsesrum på Vesterbro 
(H17) er tallet i dag oppe på 80-90 procent. Samtidig kan vi 
se, at antallet af misbrugere, som dør af en overdosis, aldrig 
har været lavere, og eksperter kæder det direkte sammen 
med stofindtagelsesrummene.

DSU ønsker IKKE at legalisere brugen af alle stoffer, men vi 
ønsker at afkriminalisere det. Afkriminalisering betyder, at 
man ikke bliver straffet efter straffeloven for sin handling, 
selvom den er ulovlig. En afkriminalisering er den eneste vej 
frem, hvis vi ønsker at genskabe værdigheden og sikkerhe-
den for de mest udsatte mennesker i vores samfund.

DERFOR VIL DSU:

• Afkriminalisere hårde stoffer i en forsøgsperiode efter den 
portugisiske model. Her er det ikke brug og købt af stoffer, 
der er i fokus, men myndighederne slår i stedet hårdt ned 
på produktion og salg.

• Sikre at mennesker der tages med en mængde, som oversti-
ger ti dages forbrug, skal behandlingsafklares efter portugi-
sisk forbillede.

• Kortlægge behovet for flere stofindtagelsesrum i Danmark 
og flytte driften af stofindtagelsesrummene over på finans-
loven. Målet er, at det skal være muligt for langt størstede-
len af stofmisbrugerne at komme til et stofindtagelsesrum, 
og at kommunernes økonomi ikke skal være en stopklods.
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EN LANGT BEDRE 
SOCIAL INDSATS
Legalisering af cannabis og afkriminalisering af de hårde 
stoffer kan ikke stå alene, hvis færre mennesker skal ende 
som stofmisbrugere. Vi har brug for en langt bedre social 
indsats end den, vi tilbyder i dag. Siden 2010 har antallet af 
stofmisbrugere i døgnbehandling været nedadgående, og i 
samme periode har kommunerne næsten halveret deres ud-
gifter på området. Samtidig er der ikke økonomi på området 
til at udbrede gode forsøg, hvor man f.eks. har fået motiveret 
stofmisbrugere ind i behandling med gavekort.

DSU vil ikke acceptere, at den sociale indsats er så ringe. 
Tværtimod skal Danmark være det førende land i Europa, når 
det kommer til at skabe værdige forhold for stofmisbrugere.

DERFOR VIL DSU:

• Have gennemført et økonomisk princip om, at ALLE 
eventuelle indtægter og sparede kroner på legalisering af 
cannabis og afkriminalisering af hårde stoffer skal føres 
direkte tilbage til behandling, forebyggelse og information 
for socialt udsatte, misbrugere og unge, der er på vej ud i 
et stofmisbrug og unge generelt.

• Oprette et statsligt ”straksprogram” for misbrugere, som 
betyder, at et hold bestående af en læge, socialarbejder og 
jurist sammen tager stilling til, hvordan en potentiel mis-
bruger kan komme bedst ud af sit misbrug (den portugisi-
ske model). Dette straksprogram kan f.eks. aktiveres, når 
politiet får fat i unge med store mængder stoffer på sig 
eller ved en skolelærers vedvarende mistanke om hash-
misbrug hos en elev.

• Sikre statslig støtte til byggeri af nye almene boliger i 
kommunerne, som er til at betale for stofmisbrugere og 
andre socialt udsatte. Staten skal finansiere det kommu-
nale grundtilskud i kommuner med få almene boliger og 
mange socialt udsatte.

• Sørge for, at der tilknyttes socialfagligt personale til lokalt 
afgrænsede uddannelsesfællesskaber, hvor deres opgave 
er at have ansvaret for at spotte potentielle eller nuvæ-
rende stofmisbrugere på et bestemt antal uddannelsesin-
stitutioner i et lokalområde. De skal samarbejde tæt med 
uddannelsesvejledere og det lærerfaglige personale.

• Oprette flere pladser på døgnbehandlingstilbud for de 
allermest udsatte stofmisbrugere og sikre, at alle be-
handlingskrævende stofmisbrugere får lavet et ordentligt 
exit-forløb fra døgnbehandlingstilbuddene, så sundheds- 
og socialfagligt personale kan sikre en ordentlig absorbe-
ring ind i hverdagen og samfundet.


