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ALTERNATIVET: STATEN SKAL VÆRE CANNABISHANDLER
”Reaktionært og mod bedre vidende”. Således opsummerer Alternativet de politiske ønsker om at
lukke Pusher Street fuldstændig: ”Der er ganske enkelt intet belæg for, at øget tryk på
kriminaliseringen vil hjælpe, hvorimod der er masser af belæg for, at legalisering – under de rette
forudsætning – hjælper helt enormt,” siger retsordfører Josephine Fock (Å).
Både fra USA, Holland og Portugal strømmer det ind med empiri og gode erfaringer, der underbygger, at
legalisering af cannabis-salg er den bedste vej at gå. Derfor finder Alternativet det helt uforståeligt, at
både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti samt Konservative vil sætte tryk på lukningen af Pusher
Street på Christiania, forklarer retsordfører Josephine Fock (Å):
-

Jeg er fuldstændig med på, at loven skal overholdes, men vi har absolut intet vundet, siden vi i
2004 begyndte en hårdere linje på Christiania. I stedet har vi fået et fragmenteret salg, hvor nogle
få bander kæmper indædt om retten til nogle bestemte territorier – og salget er ikke blevet mindre.

-

Vi må holde fast i, at cannabismisbrug eksisterer i en tid, hvor det netop er ulovligt – det er derfor
dem, der vil fastholde kriminaliseringen, der må argumenterer for, at det skulle være det bedste.
Den opgave kan de ikke løfte, for det er ganske enkelt ikke tilfældet.

-

I USA har man langt om længe erkendt, at ”the war on drugs” ikke kan vindes, men at den faktisk
modarbejder ønsket om sikkerhed for borgerne. Derfor er mange stater gået den anden vej, og det
har hverken ført til et merforbrug eller øget misbrug. Det har tværtimod øget sikkerheden og
gennemsigtigheden – både for borgerne og brugerne.

-

Kriminaliseringspolitikken baserer sig på ufornuftige følelser og en gammel opfattelse af bedste
viden på området. Det er kort sagt en reaktionær og yderst konservativ politik, og der er gang i en
global erkendelsesproces, som Danmark endnu ikke er hoppet med på.

-

I Alternativet vil vi en helt anden vej, og vi argumenterer for en legalisering efter amerikansk
forbillede, og det kræver i første omgang, at vi får gang i erkendelsen af, at den nuværende tilgang
ikke virker.

-

Vi mener, at cannabis bør legaliseres, og staten stå for produktionen – det er den intelligente måde
at gøre op med banderne, sikre at cannabis’en ikke er tilført skadelige kemikalier, øge
gennemsigtigheden samt målrette kampagner og tilbud dem, der har et decideret misbrug.

Det foreslår Alternativet:
 Legalisér cannabis og lad enten staten varetage eller føre opsyn med storskala-produktion samt
salg
 Målret overskuddet: 1. Oplysningskampagner for at undgå misbrug og 2. Tilbud til personer, der
har et misbrug
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