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Motion om att sprutbyte i landstingets regi inte ska verkställas
Drogmissbruket ökar och bland unga är statistiken mycket oroväckande. Tittar man på den
statistik och de undersökningar som finns på området noterar man att priser på droger idag
anses vara historiskt låga - samtidigt om tillgängligheten bedöms som mycket hög. Från 80talet till 90-talet mer än fördubblades antalet skolelever i årskurs 9 som hade testat droger. År
2011 hade 8 procent av 9:orna knarkat och dubbelt så många hade gjort det andra året på
gymnasiet.
Den allmänna uppfattningen kring droger blir allt mer liberal och samhället har successivt
anpassat arbetet mot droger i samma riktning. I flera landsting har man börjat understödja
missbrukare genom att ge dem verktyg för att de ska kunna knarka, ett understödjande som
nu även Blekinge hakat på. Syftet är att minska risken för smitta av exempelvis HIV och
hepatit C.
Det är oerhört problematiskt att sprutor till missbrukare delas ut av denna orsak när den
faktiska farligaste risken dessa människor utsätter sig för inte är smittsjukdomar, utan dödlig
utgång av narkotikan i sig. Det är därför anmärkningsvärt att landstingspolitiker fullständigt
blundar för att de skattefinansierade sprutorna indirekt kan vara orsak till trasiga människors
överdoser och död. Även rena sprutor från landstinget kan komma att delas mellan
narkomaner och därmed också leda till smittospridning.
Narkotikamissbruk och människor med kemiskt beroende måste hjälpas genom behandling,
inte genom att sprutornas tillgänglighet ökar på marknaden. För att motverka att framtida
generationer ytterligare går ett steg mot drogliberalism och hamnar i missbruk, krävs det att
samhället är noga med vilka signaler man sänder ut. Att ha lagar som gör narkotikamissbruk
straffbart samtidigt som man understödjer missbruket är både paradoxt och mycket
tveksamt. Vi Sverigedemokrater förordar en nolltoleranslinje mot narkotika där vi är noga
med att inga signaler från landstingets sida kan uppfattas som acceptans för droger.
Vi vill arbeta förebyggande mot droger och utöka psykiatrins resurser genom att satsa 15
miljoner mer där än idag. Dessutom vill vi införa Case Management enligt modellen
Integrerad psykiatri som är ett effektivt sätt att bl.a nå människor som lider av psykiska
störningar kombinerat med ett missbruk.
Med anledning av detta yrkar vi:
Att landstinget i Blekinge beslutar att inte verkställa beslutet att erbjuda sprutbyte
Att utreda hur vi på bästa sätt i Blekinge kan hjälpa människor med ett drogberoende till ett
liv utan droger
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