Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för föreningen Tryggare Ruspolitik önskar härigenom avge sin
verksamhetsberättelse för 2020.
Om Föreningen
Föreningen Tryggare Ruspolitik (FTR) grundades 2018 och registrerad som
en ideell förening hos Skatteverket. Föreningen verkar för en
skademinimerande narkotikapolitik genom att ge rådgivning till
beslutsfattare, deltagande i den offentliga debatten, seminarier och
konferenser, formulerar egna dokument och debattartiklar samt verkar för
att sprida saklig och faktabaserad information om svensk som
internationell narkotikapolitik.
Föreningen har under året även blivit medlemmar av Vienna NGO
Committee. Därtill har föreningen formulerat en gemensamt utlåtande
tillsammans med International Drug Policy Consortium och S
 tockholms
Brukarförening till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Föreningen är också systerförening till norska Foreningen
Tryggere Ruspolitik.

Antal medlemmar: Överstiger 400
Medlemsavgift: Från 100 kronor per person
Organisationsnummer: 802520-0828
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Föreningen har utöver styrelse även en rådgivande kommitté bestående
av bland andra:
Henrik Tham - Professor emeritus i kriminologi vid Stockholms Universitet
Ted Goldberg - Professor emeritus i sociologi
Damon Barrett - Universitetsadjunkt på Avdelningen för samhällsmedicin
och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Chef för the International Centre
on Human Rights and Drug Policy.
Alexander Söderlund - Policy Coordinator vid London School of Economics
International Drug Policy Unit samt Redaktionschef (Managing Editor) för
the Journal of Illicit Economies and Development.

Från det innevarande året och vårt årsmöte som ägde rum den 8 februari
2020 till och med 12 februari 2021 har föreningen fortsatt sitt arbete med
att befästa sig som en av få aktörer som aktivt arbetar för en reformering
av den svenska narkotikapolitiken. Det här arbetet har genomförts och
bedrivits på olika sätt, bland annat genom:
● Styrelsen har haft 6 möten utöver det konstituerande mötet. Därtill
har styrelsen haft fler informella möten under året.
● Föreningens nätverk har utökats med flera internationella aktörer,
forskare och aktivister. Styrelsen har också gjort avvägningen att inte
avslöja pågående relationer eller personer som inte önskar
redogöras i vår verksamhetsberättelse.
● Erhållit medlemskap i V
 NGOC, därmed har FTR blivit en
internationellt erkänd civil organisation som arbetar med frågor som
berör svensk och internationell narkotikapolitik. Vienna NGO
Committé on drugs fungerar som en länk mellan det civila samhället
och FN-organ.
● Upprätthållit och stärkt kontakt med organisationer som delar vår
grundsyn som bland andra International Drug Policy Consortium.
● Föreningens ledamot Johan Lindskog har representerat FTR Sverige
och FTR Norge på FN:s narkotikakommission i Wien som ägde rum
2-6 Mars.
● Hemsidan har utvecklats i viss mån.
● Fortlöpande uppdateringar på våra sociala medier där vi i huvudsak
delar nyheter, memes, artiklar och källor inom vår intressesfär. Vi
publicerar i huvudsak på Facebook där Johan Lindskog hanterat
delningar av ovan. Instagram (ftr_sverige) har flera ledamöter delat
innehåll och bilder under året. I huvudsak Ellinor Christiansson och
Johan Lindskog.
● Publicerat flertalet debattartiklar via enskilda ledamöter och
enskilda forskare från kommittén. Däribland följande:
○ Joacim Wallgren i Dagens Juridik den 19 mars
○ Christine Wallmofeldt intervjuas av vår systerförening
Foreningen Tryggere Ruspolitikk den 14 april
○ Christine Wallmofeldt och Johan Lindskog intervjuas av
Situation Stockholm i nummer 271.
Johan Svensson skriver en serie debattartiklar:
○ ETC 30 juni: “ Det är dags att avkriminalisera narkotikan”.
○ Aftonbladet 7 sept: “ Du bortser från brister i
narkotikapolitiken”.
○ Västerbottens-kuriren 5 aug: “Misslyckad narkotikapolitik”.

○ Ulricehamns tidning 6 aug: “ Vad har vi vunnit med nuvarande
narkotikapolitik?”.
○ ttela 4 aug: “ Påståenden som stämmer till viss del”
○ Folkbladet 11 aug: “Tala om effekterna av nuvarande politik”.
○ Dagens samhälle 20 nov: “Basera era argument på kunskap,
Fi”.
○ Christine Wallmofeldt och Christina Örnebjär replikerar i
Aftonbladet Debatt den 12 november.
○ Christina Örnebjär replikerar i Svenska Dagbladet den 14 maj.
● Nemanja Srdic har genomfört en enkätundersökning kring
läkarstudenters inställning till avkriminalisering vid Linköpings
Universitet. Enkäten har publicerats på våra social medier.
● Deltagit som observatörer vid flertalet webbseminarier, bland andra:
Webbinarium med International Drug Policy Consortium
Webbinarium med Foreningen Tryggere Ruspolitik (Norge)
Webbinarium med Drogfokus
Webbinarium med Anders Printz mfl.
● Deltagit som observatörer vid Lunds universitets politiska och
ekonomiska förening (LUPEF) debatt om svensk narkotikapolitik i
Lund den 3 februari.
● Agerat rådgivare till enskilda politiska ledamöter på kommunal,
regional och nationell nivå i samband med motioner, debattartiklar
och strategi.
● Formulerat och lämnat in ett gemensamt utlåtande till F
 N:s
kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR).
Utlåtandet har formulerats i samband med att kommittén ska
lämna sin sjunde periodiska rapport till Sverige under
nästkommande år där den svenska narkotikapolitiken bland andra
frågor kommer att lyftas. Utlåtanden skrevs gemensamt av
föreningen, Stockholms Brukarförening och International Drug
Policy Consortium.
● Föreningen har även varit representerat och haft föreläsningar på
den norska lands konferensen anordnad av våra norska
systerförening.
● Föreningen Tryggare Ruspolitik har under året även tagit en rad
beslut däribland om att vara medarrangörer till Nordic Reform
Conference. En konferensen i Oslo som går av stapeln under hösten
2021.

Medlemmar
Föreningen har i dagsläget fler än 400 medlemmar. Medlemskap erbjuds
via en årlig avgift på 100 kronor. Betalning för medlemskap tas emot via
Swish eller bankgiro. Vi erbjuder två olika typer av medlemskap. Eldsjälar
400 kr per år och vanligt medlemskap på 100 kr per år.
Ekonomi
Föreningen har under året enbart finansierats av medlemskap och under
slutet av året mottog föreningen en gåva från Advokatfirman De Basso.
Föreningen har under det innevarande året haft stora utmaningar med att
finna finansiering för sin verksamhet från svenska stiftelser och
myndigheter. Det finns fortsatta möjligheter att föreningen söker
ekonomisk hjälp via de bidrag som öronmärks till föreningar. Därutöver
har de kostnader för resor, logi och i många fall utlägg för föreningens
räkning finansierats av enskilda ledamöter.
Föreningens ekonomi kommer att redovisas i en separat ekonomisk
berättelse.

Slutord
Det har varit ett roligt, utmanande och givande år för föreningen. Några av
de största utmaningarna är som styrelsen identifierat under året är att
mycket av det ideella arbetet tar mycket tid och resurser i anspråk. Vi i
styrelsen är glada över att ha utvecklat ett närmare samarbete med fler
aktörer, politiker, akademiker och internationella organisationer. Vi
kommer att fortsätta arbetet med att söka medel i Sverige och stärka
organisationen inför kommande år.
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