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Narkotikapolitiken måste reformeras i USA
– USA:s krig mot narkotika (War on Drugs) började egentligen 1985. Då
mördades en ung amerikansk narkotikaagent, Enrique Camarena, i södra
Mexiko. Han hade kidnappats och sedan begravts av mexikanska drogbaroner.
USA:s kongress svarade några månader senare med mycket striktare
narkotikalagar, bland annat ett minimistraff på 10 års fängelse för smuggling av
fem gram crack.
Det här berättar Kevin Sabet, som är något av ett underbarn inom den
amerikanska drogdebatten. Han var bara 21 år när han år 2000 anställdes som
talskrivare åt drogtsaren Barry McCaffrey, USA:s högsta tjänsteman inom
narkotikabekämpningen. Sabet fortsatte med samma uppdrag åt nästa drogtsar
John P. Walters. Han har en doktorsexamen i statsvetenskap vid engelska Oxford
och har tillhört USA officiella delegation i FN:s Narkotikakommission, CND.
Idag arbetar Sabet som forskare åt drogforskningsinstitutet NIDA och
är engagerad i det statsfinansierade Drug Free America Foundation där han
framför allt arbetar för att understödja FN:s antinarkotikaarbete.
– Den nuvarande narkotikalagstiftningen i USA måste reformeras, säger
han, men alternativt är inte att göra precis tvärtom och införa en långtgående
liberalisering som Drug Policy Alliance och andra reformrörelser vill. De
undviker visserligen att prata om legalisering, istället för de fram
sprututbytesprogram, medicinsk marijuana, mänskliga rättigheter för
narkotikaanvändare, heroinbehandling och mindre polisaktiviteter. De här
åtgärderna kommer inte att göra så stor skillnad, vare sig positivt eller negativt i
missbrukarnas liv. Det som verkligen skulle kunna hjälpa dem är att komma bort
från drogerna helt och hållet.
Kevin Sabet menar att de stränga narkotikalagarna i vissa fall är orimliga
som i fallet med crack. Dessutom tycks de drabba de den svarta befolkningen
mycket hårdare. De är i alla fall kraftigt överrepresenterade i fängelserna.
– Vi kan mildra vissa av lagarna utan att det behöver innebära ökat
missbruk, säger han. I vissa fall är folk inlåsta alldeles för länge, men i andra fall

kan missbrukare och langare gång på gång åka fast och för att sedan fortsätta
med samma narkotikabrott.
Han tycker att möjligheter till behandling måste stärkas. En modell han
tror på är det alternativ till fängelse man har infört i Hawaii. Modellen kallas
HOPE, (Hawaii Opportunity Probation with Enforcement). Ett högintensivt
övervakningsprogram som ska hjälpa narkotikadömda missbrukare tillbaka till
ett drogfritt liv, bland annat genom täta drogtester.
– Istället för att ha “tuffa lagar” kan vi ha”smarta lagar”, säger Kevin
Sabet.

