
        ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT KORTPROGRAM



”Det handlar inte om 
innehållet i flaskan, 
det handlar 
om innehållet 
i människors liv”



Missbruk* är ett allvarligt socialt 
problem som tar liv, ödelägger fa-
miljer och ökar våldet i samhället. 
Det handlar förstås om missbruk 
av alkohol, droger och doping, 
men även om spelmissbruk och 
läkemedelsmissbruk. 
     Verdandi anser att det finns 
sociala orsaker till människors olika 
missbruks- och beroendeproblem. 
Därför handlar kampen mot miss-
bruk om att sätta sociala reformer 
och förbättringar av välfärden i 
förgrunden. 
     Orsakerna till missbruk ska 
i första hand sökas i människans 
hela livssituation. Verdandi anser att 
det, förutom god vård och behand-
ling och en politik som tar social 
helhetssyn, måste till många andra 
insatser. Vi behöver till exempel 
meningsfull sysselsättning eller helst 
ett arbete, ordnat boende och en 
ny gemenskap utanför missbruket. 
Men också möjligheter att vara en 
människa som räknas, har infly-
tande och tas på allvar. När hela 
vår situation har blivit bättre finns 
förutsättningar att bli fri från ett 
missbruk.
     För Verdandi handlar kampen 
mot missbruk om människosyn. 
Alla människor har i stort sett sam-
ma behov. Vi har rent fysiska behov 
som att få sova, äta, dricka och hålla 

oss varma. Men vi har också behov 
av att bli sedda och accepterade av 
andra. Vi behöver gemenskap, när-
het och kärlek. När våra grundläg-
gande behov inte möts, får vi ofta 
stora problem i livet. 
    I vår egen verksamhet försöker 
vi därför möta hela människan. Det 
mötet kallar vi för kamratstöd och 
det handlar om att ställa upp för 
varandra, så som vänner gör. Till-
sammans med andra som bryr sig, 
är det mycket lättare att hitta vägar 
framåt i livet. Det gäller inte minst 
när man har hamnat i svåra situatio-
ner som missbruk, hemlöshet eller 
arbetslöshet.
     Verdandi arbetar för en social 
alkohol- och drogpolitik. Med det 
menar vi att politiken ska syfta till 
att förstärka människors totala livs-
situation och undanröja orsakerna 
till missbruk. Våra krav kan samman-
fattas så här:
     
EN POLITIK SOM UTGÅR FRÅN 
EN SOCIAL HELHETSSYN

Verdandi tar avstånd från ett synsätt 
som anser att vissa människor är för-
utbestämda till missbruk. Vi men-
ar att missbruk och andra sociala 

* I texten används genomgående termen ”missbruk” 
för att göra den enklare att läsa. Men vi är medvetna 
om att begreppet är på väg att bytas ut mot ”skadligt 
bruk”, enligt inrådan från WHO.
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problem i första hand är en följd av 
brister i vår livssituation. Det kan 
handla om brist på trygghet, fram-
tidshopp, sociala relationer och 
grundläggande behov som arbete, 
bostad och resurser till sin försörj-
ning. Det innebär inte att tillgången 
till alkohol- och droger eller våra 
egna förutsättningar saknar bety-
delse.
     Därför kräver Verdandi en aktiv 
och ansvarsfull politik som ac-
cepteras av de flesta. Målet med 
politiken ska vara ett samhälle fritt 
från droger och fritt från skador 
av alkoholmissbruk. Därför vill vi 
behålla Systembolagets försäljnings-
monopol och ha strikta regler mot 
reklam och åldersgränser för inköp. 
Vi vill ha ett förbud i alla medier 
mot livsstilsreklam i samband med 
alkohol samt ett förbud mot lang-
ning till minderåriga. Vi vill att all 
narkotika ska betraktas som illegal, 
förutsatt att den inte är medicinskt 
utskriven av läkare. 

EN VÄLFÄRDSPOLITIK SOM 
NÅR ALLA

Social rättvisa i samhället är nyck-
eln för att komma till rätta med so-
ciala problem, exempelvis olika for-
mer av missbruk. Om vi ska uppnå 
en välfärd som når alla, så behöver 

vi vara överens om att det är en klok 
och god investering. Det här är Ver-
dandis viktigaste utgångspunkter för 
att nå en politik för allmän välfärd:

•   Alla människor har lika värde
•   Likvärdiga rättigheter för alla
•   Alla har rätt till ersättning 
      i socialförsäkringarna enligt 
      inkomstbortfallsprincipen
•   Alla har rätt till inflytande och 
     delaktighet
•   Skatt efter bärkraft

VÅRD EFTER BEHOV

Den som behöver vård eller behand-
ling ska erbjudas det så snabbt som 
möjligt. Det är samhällets ansvar. 
Vid vård av missbruk vet vi av erfa-
renhet att det som passar den ene 
passar inte den andre. Därför vill vi 
att det ska råda en bred syn på vad 
som är vård och behandling av miss-
bruk, utan att ge avkall på vårdens 
kvalité. Vår erfarenhet är också att 
en humanistisk människosyn är en 
förutsättning för framgångsrik vård.
     Vårdgivare bör sträva efter att be-
handlingen sker så nära den enskil-
des vardag som det är möjligt. 
    Verdandi vill att all vård och be-
handling har en social helhetssyn. 
Verdandi anser inte att vinstintres-
sen är bra inom vården. Vi tycker 
att vårdgivare bör motiveras av 
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helt andra saker än egen ekonomisk 
vinning. All vård och behandling 
riktad till personer med missbruks/- 
beroendeproblem, ska ske med en 
helhetssyn på människans grundläg-
gande behov. Med det menar vi att 
man redan innan eller allra senast 
under vårdtiden säkerställer att 
vårdtagaren har en meningsfull sys-
selsättning och en bostad att gå till 
efter behandlingens slut. Dessut-
om behöver vårdtagaren erbjudas 
en positiv, social miljö i en drogfri 
gemenskap. Därför kräver vi funge-
rande rutiner för samverkan mellan 
vårdgivare och andra samhällsaktö-
rer för den enskildes bästa. 
     En annan viktig hörnsten vid vård 
och behandling är att få stöd av dem 

som själva har erfarenhet av bero-
ende och missbruk. Där spelar de 
olika brukarföreningarna en viktig 
roll. Det är positivt att få kontakt 
med brukarföreningar redan under 
vårdtiden.

EN JÄMLIK BARNDOM

Många barn har bristande vuxenstöd, 
känner sig otrygga och är socialt ut-
satta. Fortfarande lever nästan en 
kvarts miljon barn i fattigdom i Sve-
rige. Detta är ett misslyckande för 
samhället. Att växa upp i fattigdom är 
en grogrund för dåliga skolresultat, 
maktlöshet och ökad risk för miss-
bruk. Verdandi kräver att alla barn 
ska ges goda möjligheter att lyckas 
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i skolan, få en meningsfull fritid och 
påverka samhället. Alla barn har 
rätt att växa upp I trygga hem, bli 
hörda och få sina rättigheter hed-
rade. Verdandi anser att ett viktigt 
steg för att stärka barn och unga 
i vardagen är att göra FNs barnkon-
vention till svensk lag.

ARBETE, SYSSELSÄTTNING 
OCH BOSTAD

Verdandi kräver att samhället garan-
terar arbete till alla som kan arbeta 
och en meningsfull sysselsättning 
till de som av olika skäl står utan-
för arbetsmarknaden. Det betyder 
att samhället måste se till att det 
finns arbetsplatser för oss som kan 
arbeta men behöver få göra det 
i ett lugnare tempo. Det är också 
samhällets skyldighet att erbjuda 
en meningsfull sysselsättning när vi 
inte kan arbeta. Dessa arbeten och 
sysselsättningar ska ge en lön eller 
en ersättning som räcker till att leva 
ett värdigt liv.
     En orsak till vuxnas överkonsum-
tion av alkohol är arbetslivets villkor. 
En del av oss hamnar i missbruk ef-
ter att man använt alkohol eller an-
dra droger som dövande och lugnan-
de medel efter en hård arbetsdag. 
Detta är en utveckling som måste 
brytas. 

     På samma sätt får vi aldrig accep-
tera bostadslöshet i vårt samhälle. 
Att vara hemlös är en mycket utsatt 
situation och orsakar många andra 
sociala problem. I Verdandis social-
politiska program presenterar vi en 
lång rad förslag för hur vi ska kunna 
nå målet att alla har en bostad. Här 
nöjer vi oss med att säga att det 
kräver en social bostadspolitik, en 
god tillgång på hyreslägenheter och 
att lagstiftningen mot vräkningar 
skärps. En framgångsrik metod för 
att människor ska välja ett drogfritt 
liv är Bostad först. Vi vill att mo-
dellen ska omfatta alla insatser för 
personer med missbruksproblem 
som saknar bostad. Verdandi vill 
se att Bostad först blir norm i alla 
kommuner. 

SAMHÄLLSKONTROLL

Verdandi vill att samhället ska ha 
kontroll över alkohol, droger, doping 
och spel om pengar. Vi vill behålla 
Systembolagets försäljningsmo-
nopol, Svenska Spels särställning 
inom spelmarknaden och klara och 
tydliga regler för var och hur alko-
holservering får ske. Vi vill också 
att samhället ger saklig information 
kring riskerna med alkohol, droger, 
doping och spel. Det ska ske i en 
demokratisk dialog med människor, 
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inte bestå av pekpinnar uppifrån 
eller ren skrämselpropaganda. Det 
är av yttersta vikt att alla former av 
narkotika förblir illegal och mot-
arbetas genom insatser av olika 
rättsvårdande myndigheter som 
polisen, tullen, kriminalvården och 
domstolsväsendet. 
     Verdandi ber samhället att ställa 
krav på alkohol- och spelnäringarna. 
Vi vill att alkoholnäringen ska ha 
skyldighet att redovisa för sitt lobby-
arbete. Det är naturligtvis så att det 
finns ett intresse för näringen av att 
tjäna pengar på vår konsumtion av 
alkoholhaltiga drycker. Vi tycker ock-
så att näringarna ska ta del av det 
ekonomiska ansvaret för skador och 
problem som uppstår bland konsu-
menter av deras produkter.  

     Vi tillbringar mer och mer tid till 
sociala medier, internet och den 
digitala verkligheten. Det möter 
nya utmaningar för samhällets 
kontroll av alkohol, droger och spel. 
Verdandi menar att samma regler 
som gäller i övriga samhället även 
ska gälla i den digitala verkligheten. 
Även det som sker ”online” är ju en 
del av samhället. 
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  Verdandi, Fatbursgatan 8
  118 54 Stockholm
  Telefon: 08-642 28 80
  E-post: info@verdandi.se
  Hemsida: verdandi.se
  Verdandi finns på facebook, 
  instagram, twitter.




