
Utan missbrukare, ingen marknad

> LIBERAL DROGPOLITIK DÖDAR
> DET ÄR DAGS ATT SLUTA SE MISSBRUKARE SOM OFFER 

Alltsedan 2006 har Sverige sakta men säkert avlägsnat sig från en restriktiv 
narkotikapolitik, till en permissiv politik, en mera tillåtande politik med 
liberalare utskrivning av droger i vården och minskad kontrollpolitik.
I verkligheten rör det sig om övergången till en betydligt dödligare politik, 
permissiv repression, där den ökade dödligheten är det repressiva inslaget i 
den permissiva politiken. Så kan det gå när man sitter med byxorna nere kring 
knäna, huvudet under armen och verkligheten i en trolleriväska på 
Socialstyrelsen.
Politiken liknar den legalförskrivning som pågick under åren 1965-1967, och 
som fick avslutas på grund av att missbruket och dödligheten ökade och 
grundlade narkotikaepidemin i Sverige. De flesta opiatmissbrukare som dör 
idag dör av metadon, buprenorfin och fentanyl som skrivs ut av vården, inte av
heroin köpt på plattan på Sergels torg. I avsaknad av nödvändig kontrollpolitik 
läcker så dessa preparat ut till övriga missbrukare. 

HUR HAR DET BLIVIT SÅ HÄR TOKIGT DÅ? Så går det när man inte förstår att 
narkotikamarknaden inte fungerar annorlunda än någon annan 
marknadsekonomi. Man väger det insatta kapitalet mot riskerna att åka fast, 
och med en så lukrativ marknad som narkotikan är man beredd att ta mycket 
stora risker. Sedan låter man behovet, efterfrågan hos missbrukarna fungera 
som dragkraft och med tanke på beroendets natur, styrka, dynamik och 
kompulsivitet, skapat av hjärnans addiktiva strukturer har man de kanske 
säkraste kunderna på alla marknader på jorden.
Denna addiktiva struktur stärker kundrollen, missbrukarrollen och försvagar 
människorollen. Det är missbrukarna som är huvudkraften på 
narkotikamarknaden.
Missbrukarna är inga offer som vissa av våra politiker gärna vill se dem. Utan 
missbrukare, ingen narkotikamarknad. Så länge vi har missbrukare med sin 
efterfrågan kommer varje krossad narkotikaliga att ersättas av en bättre 
organiserad liga i morgon. 

SÅ LÄNGE DE AMERIKANSKA myndigheterna struntar i att göra upp med det 
omfattande missbruket och ställa sina missbrukare till ansvar för sina 
handlingar och istället strävar efter att legalisera narkotikan i stat efter stat, 
kommer Mexiko att sjunka allt djupare ner i drogträsket.
USA och dess missbrukare bär det totala ansvaret för detta. 2 300000 
människor sitter i fängelse i USA. Missbruket bidrar starkt till detta.



Familjeterapeuten Craig Nakken, St Pauls, Minnesota hävdar att USA är det 
mest addiktiva landet på jorden. Det utbredda missbruket och dess 
bakomliggande beroende förklarar mycket av märkligheterna i Förenta 
staternas inrikes- och utrikespolitik. Varje generation har sitt krig.
Samma gäller Sverige och de skjutningar vi har i Malmö, Göteborg och 
Stockholm. Dessa beror på att de olika ligorna strider om marknadsandelarna 
för narkotikan men beror också på att vi bortser från missbrukarna som part på
marknaden. Vi ser dem enbart som offer. Offer är det ju synd om.
Men det är trots allt missbrukaren som tagit det avgörande beslutet att 
missbruka, ingen annan. 

SIST MEN INTE MINST SÅ INGÅR också den permissiva repressionen i en 
medikalisering
av beroendeproblematiken. Här går många inom vården läkemedelsindustrins 
ärende, dock inte alla bör vi noga notera.
Att medikalisera beroendet är att ta bort skulden från missbrukaren. Att 
missbruka beroendeframkallande medel år inte ett medicinskt problem. 
Rattfylleri är inte ett medicinskt problem, det är ett beteendevetenskapligt 
problem, ett kriminellt problem. Narkomani är ett kriminellt 
marknadsbeteende. 
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> På Kommunisternas sommarläger kommer Bengt Holmgren att hålla ett 
föredrag under rubriken ”Missbrukare — offer eller skyldiga?”. Se annons sid 
19.
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