
Utökat förebyggande
arbete, information
om biverkningar och
skador.

Ja. Information om 
alkoholens bi- och
skadeverkningar be-
hövs i syfte att skjuta
upp alkoholdebuten.

Nej. Däremot kan det
vara lämpligt att dom-
stolarna utdömer hår-
da befintliga straff.

Nej.

Nej. Troligen skulle det
inte ge någon önsk-
värd effekt. Risk för
motsatt effekt.

Poliser i allmänhet bör
göra det oavsett om
de är uniformerade el-
ler inte. 

Framför allt krävs det
ökad information till
dagens föräldrar om
drogernas påverkan.

Ja.

Framför allt genom ett
internationellt sam-
arbete med polis, tull
och det sociala.

Ja. När bönderna kan
försörja sig på livsme-
delsproduktion ökar
förutsättningarna att
bekämpa narkotikan.

Genom en fortsatt re-
striktiv narkotikapoli-
tik och ökad satsning
på drogupplysning i
skolan.

ANT-undervisning,
satsa på missbrukar-
vård, bra lagstiftning,
mer resurser att be-
kämpa langning.

Minska tillgången,
stärk individen så att
det blir lättare att säga
nej och skapa ett lug-
nare samhälle.

Mer information om
droger i skolan. Bättre
vård till missbrukande
ungdomar och tidigt
stöd till de drabbade. 

Genom förebyggande
insatser. Information
på ungdomars villkor i
skolan och till föräldrar
behövs. 

Med förebyggande  in-
satser, bra vård, ut-
bildning, arbete,
generell välfärd och
mindre segregation.

Ja. Bättre Alkohol,
Narkotika och Tobak -
undervisning (ANT),
åtgärder mot langning
och svartsprit.

ANT-undervisningen
måste prioriteras. In-
satser behövs för att
motverka tillgången
på illegal sprit.

Ja. Bättre tillsyn av för-
säljningen, fler roliga
alkoholfria ungdoms-
aktiviteter.

Mer och bättre infor-
mation i skolan och till
föräldrar. ”Farsor och
morsor på stan” gör
en bra insats. 

Ja. Information, kon-
troll av åldersgränser
och fler drogfria alter-
nativ. Ökad uppmärk-
samhet från vuxna.

EU:s krav har gett
ökad tillgång och lägre
priser. Sverige bör
återta sin restriktiva 
alkoholpolitik.

Nej.Nej. Lagstiftning är vik-
tig för att begränsa an-
vändning och minska
smuggling och försälj-
ning av knark.

Ja. Det viktigaste är inte
straffen utan vården
som gör att unga inte
hamnar i knarkträsket.

Nej. Vi har redan hår-
da straff. Förebyggan-
de insatser och reha-
bilitering behöver för-
bättras.

Nej. Men vården för
missbrukare ska ut-
vecklas.

Nej. Definitivt inte. Fp
är för en mycket 
restriktiv narkotika-
politik.

Nej.Nej. Cannabisbruket
är som att hälla klister i
hjärnan; det passivi-
serar och förhindrar
utveckling.

Nej.Nej. Cannabis är
skadligt och ofta in-
körsporten till tyngre
droger och måste där-
för bekämpas.

Nej. Cannabis ska inte
legaliseras i någon
form.

Nej. Yttrandefriheten
är en viktig liberal prin-
cip.

Nej. Det är knappast
möjligt att genomföra
praktiskt.

Nej. Det är att gå för
långt.

Nej.Det skulle knappast
ha någon effekt.

Nej.

Det är en fråga för po-
lisen att avgöra.

Ja. Självklart ska poli-
ser kunna göra sitt
jobb civilklädda. Om-
händertagande ska
följas av vård.

Ja. De som haffas bru-
kar tycka det är skönt
att någon fångat upp
dem och satt stopp.

Det viktiga är inte vilka
kläder poliserna har
utan att ungdomar ti-
digt får hjälp och vård.

Det kan vara ett sätt
att bekämpa droger
men i första hand är
det mer stöd och hjälp
som krävs.

Drogpåverkade per-
soner som behöver
tas om hand ska få
hjälp, av polis eller
annan.

Nej. Det är bra med
dagens straffsatser.

Nej. Men större insat-
ser behövs för att upp-
lysa alla vuxna om vil-
ka följder langningen
får.

Nej. Samma regler
ska gälla för alla, föräl-
der eller inte. Men
skammen för en föräl-
der är dubbel.

Det hjälper tyvärr inte
om föräldrarna är så
dumma att de köper ut
sprit.

Att köpa ut alkohol till
den som inte fyllt 20 är
redan olagligt. Svårig-
heten är att komma åt
det. 

De nuvarande regler-
na ska följas, oavsett
om man är förälder el-
ler inte.

Ja.Ja. Det är viktigt att
samhället markerar att
även bruk av narkotika
är straffbelagt.

Ja. Förbudet måste
kopplas till resurser för
förebyggande och
vård.

Ja.Ja. En hård lagstift-
ning är viktigt i arbetet
för ett narkotikafritt
samhälle.

Ja. Men straffet kan
diskuteras. Alla miss-
brukare måste kunna
få vård.

Genom att ge tullen
mer resurser.

Satsa mer pengar på
tull och kustbevakning
som är de myndighe-
ter som hindrar inflö-
det av narkotika. 

EU:s öppna gränser
är problemet, men vi
kan förstärka egna
kontroller och bekäm-
pa drogmaffian.

Ökat internationellt
samarbete, intensifi-
erat polisarbete och
insatser för att min-
ska efterfrågan. 

Det behövs bättre
samarbete mellan tull
och polis i olika länder
och minskad efterfrå-
gan här hemma.

Minska efterfrågan.
Öka tullens resurser.
Öppna gränser mot
EU gör det svårt att
stoppa inflödet.

Ja. Exempelvis ge-
nom FN:s program för
detta samt genom
svenskt bistånd.

Öka biståndet till
bönder i U-länderna i
syfte att underlätta
odling av vanliga grö-
dor.

Ja. Genom att satsa
på ersättningsgrödor,
då bekämpas också
korruption och fattig-
dom!

Självklart! Genom att
riva handelshinder blir
det mer lönsamt att
odla och exportera
andra råvaror.

Ja. Genom bistånd
kan vi öka de fattiga
folkens levnadsnivå
så att behovet av nar-
kotikaodling minskar.

Ett riktat bistånd kan
göra så att inte ekono-
min tvingar dem att
odla narkotika istället
för matgrödor.
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S Å T Y C K E R P A R T I E R N A

Ska straffen bli strängare för ringa narkotikabrott?

Hur ska ungdomars narkotikaanvändning minskas?

Behövs insatser för att minska ungdomars alkoholkonsumtion? I så fall vilka?

Ska cannabis legaliseras?

Ska musik med drogvänligt budskap märkas med varningstext?

Ska civilklädda poliser i ökad utsträckning omhänderta drogpåverkade ungdomar?

Bör samhället i ökad utsträckning straffa föräldrar som langar sprit?

Ska bruk av narkotika fortsätta att vara förbjudet – inte bara försäljning?

Hur kan Sverige stoppa inflödet av narkotika?

Kan Sverige hjälpa fattiga bönder i u-länder att sluta odla narkotikagrödor?
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