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Til den tilsendte EU Drugs Action Plan for 1009-2012 skal RF udtale: 
 
Retspolitisk Forening finder, at planen er holdt i meget generelle vendinger og formentlig næppe 
kan ventes ændret under hensyntagen til eventuelle høringssvar.  
Ikke desto mindre er der et par forhold, som RF finder anledning til at kommentere: 
 
Kommissionens introduktion påpeger, at resultaterne af den hidtidige handlingsplan må betragtes 
som ret beskedne, men man er – trods påpegningen af den fortsat stigende tilgængelighed af 
narkotiske stoffer i EU – moderat optimistisk mht. fremtiden. RF deler ikke denne optimisme og 
finder derfor, at der fremover må lægges mere vægt på perspektiverne omkring ”harm reduction” 
(skadesbegrænsning).  Man finder således, at harm reduction burde være nævnt som en  
”key dimension of drug policy” på linie med drug demand reduction og drug supply reduction 
(p.5. fo.). 
 
I denne forbindelse finder man også at måtte påpege, at selve bestræbelserne på ”supply reduction”, 
herunder ikke mindst retshåndhævelsen, også indebærer risiko for en række (utilsigtede, men ikke 
længere ukendte) skadevirkninger, herunder den smittespredning, der finder sted i fængsler, bl.a. 
som følge af manglen på adgang til sterilt injektionsværktøj, der som bekendt nu i de fleste EU-
lande findes tilgængelige som en ”harm reduction”-foranstaltning uden for fængslerne.  
Desuden har eskaleringen af retshåndhævelsen over for cannabis i København (lukningen af Pusher 
Street i Christiania) medført en spredning af hashhandelen til store dele af København. 
 
RF finder, at man i den videre udvikling af handlingsplanerne i højere grad bør være opmærksom 
på sådanne utilsigtede konsekvenser af strategiernes mere repressive sider, herunder 
marginalisering og kriminalisering af stadig større grupper af unge som led i det overvejende fokus 
på politimæssige indsatser og opkriminalisering. I tilgift til de i plandokumentet anførte indikatorer 
på opnåelsen af planens mål bør der efter RF´s opfattelse yderligere inddrages indikatorer på 
sådanne negative sider af de førte politikker med henblik på at inddrage disse i en samlet evaluering 
af de foreslåede strategier og dermed den nødvendige løbende revision af disse. 
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