Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för föreningen Tryggare Ruspolitik önskar härigenom avge sin
verksamhetsberättelse för år 2021.
Om Föreningen
Föreningen Tryggare Ruspolitik 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 tidigare år blivit medlemmar i Vienna NGO
Committee och formulerat ett gemensamt utlåtande
tillsammans med International Drug Policy Consortium och Stockholms
Brukarförening till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Föreningen är också systerförening till norska Foreningen
Tryggere Ruspolitik.
Antal medlemmar: Överstiger 500
Medlemsavgift: Från 100 kronor per person
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Föreningen har utöver styrelse även en rådgivande forskningskommitté
bestående av följande personer:
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.

2 av 7

Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 2021
Föreningen Tryggare Ruspolitik - Org Nr: 802520-0828

Sammanfattning
Under 2021 har vi fortsatt att arbeta för att etablera föreningen som en av få civila
organisationer som arbetar för en human och skademinimerande
narkotikapolitik.
Vi har under året arbetat med att skriva debattartiklar, arrangera egna
webbinarium och delat relevanta artiklar på våra sociala medier. Vi har varit
medarrangörer till Nordic Reform Conference i Oslo och deltagit vid FN.s
narkotikakommission. Föreningen har skrivit under ett antal internationella
dokument som lyfter mänskliga rättigheter inom ramen för den globala
narkotikapolitiken och visat sitt stöd för den globala SupportDontPunish dagen.
Vi har arbetat för att hitta en mer stabil finansieringsmodell och arbetat för att
utveckla den interna organisationen. Vi har också påbörjat flera viktiga projekt
under året. Donationer som tidigare gjorts av Advokatfirman De Basso och för
året av Foreningen Tryggere Ruspolitik (Norge) och medlemsinbetalningar har
varit avgörande för att kunna bedriva verksamheten.

Utmaningar under 2021
Föreningen Tryggare Ruspolitik är en förening bestående av styrelseledamöter
som medlemmar som befinner sig i hela landet. Under pandemiåret har
verksamheten skett helt digitalt. Det har bidragit till att vi tappat en del av den
naturliga synligheten även om föreningen deltagit och arrangerat konferens och
webinarier. Att fysiska möten uteblivit har varit utmanande för både
styrelsemedlemmar och föreningens medlemmar där fysiska möten kan stärka
ett gemensamt engagemang. Vidare har föreningen utmaningar när det
kommer till finansiering som kan bidra till kontinuerligt dagligt arbete som kan
bli en säkrare grund för utökade insatser.
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Därför behövs Föreningen Tryggare Ruspolitik
Det finns ett stort behov av att lyfta kunskapen på en samhällsnivå, spridning av
fakta och information för att öka förståelsen för människors livssituation när det
kommer till användning av illegala rusmedel. Det här är särskilt angeläget när
grupper som står utanför samhället och arbetsmarknaden kan få möjlighet till
inkludering i samhället, förbättrad hälsa och livsvillkor.
Det finns en delad intressegemenskap mellan regering och en majoritet av de
svenska civila organisationerna på området och väldigt få civila organisationer
som utmanar de föråldrade föreställningarna om illegala rusmedel.
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL) har
länge varit en organisation som inte delat målet om det narkotikafria samhället
och under året har föreningen gått i konkurs.
Föreningen Tryggare Ruspolitik förblir en av få föreningar som samlar personer
från svenskt civilsamhälle och som verkar för en human, kunskapsbaserad och
skademinimerande narkotikapolitik.
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Från det föregående året 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 12 styrelsemöten utöver det konstituerande mötet.
● Utvecklat samarbetet med internationella organisationer som International
Drug Policy Consortium och med vår systerförening Foreningen Tryggere
Ruspolitik i Norge.
● Föreningen fanns representerad under FN:s narkotikakommission där bland
annat två frågor ställdes under de informella mötena med chefen till UNODC
Ghada Fathi Waly och en motsvarande fråga ställdes WHO:s representanter.
Frågorna respektive svaren för från de respektive FN organen hittar ni här:
UNODC
WHO
Bilden är tagen från UNODC’s chef
Ghada Fathi Waly Twitter konto och
nere till vänster ser ni föreningens
representant Johan Lindskog.

Under FN:s narkotikakommission röstade föreningen på representanter till valet
av ny ordförande respektive biträdande sekreterare till VNGOC. De två personerna
som föreningen röstade på fick respektive position.
- Ordförande: VNGOC Jamie Bridge från IDPC.
- Biträdande sekreterare: Penny Hill från Harm Reduction Australia.
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● Publicerat flertalet debattartiklar via enskilda ledamöter och
enskilda forskare från kommittén. Däribland följande:
- “Sveriges drogpolitik förvånar omvärlden” i Svenska Dagbladet.
- “Vi måste experimentera med vår narkotikapolitik” i Göteborgs-posten.
- “Ja till nordisk modell – och svensk rusreform” i Alkohol & Narkotika.
- “Svenska Narkotikapolisföreningen bör granskas – precis som i Norge” i
Alkohol & Narkotika.
- “Fult spel att gömma lagförslag om narkotika i Gängbrottsutredningen” i
Dagens Juridik.
- “Kamp eller reträtt?” i Alkohol & Narkotika.
● Lanserade kampanjen “Brukarröster”.
● Intervju i tidningen Flamman.
● Föreningen har haft två webbinarium under året tillsammans med bland andra
Ted Goldberg, Kenneth Arctander och Dagfinn Hessen Paust.
● Styrelsen har kommunicerat artiklar och händelser på det narkotikapolitiska
området via nyhetsbrev vid sex tillfällen under året.
● Föreningen har varit medarrangörer och deltagit vid Nordic Reform Conference,
Johan Lindskog representerade föreningen om ett samtal med representanter för
de nordiska länderna som handlade om framtidens narkotikapolitik inom Norden.
● Föreningen har skrivit under ett öppet brev i samband med UNODC:s uttalande
om internationella människorättsdagen 2021. Brevet uppmanar chefen för
UNODC att reformera narkotikapolitiken som befäster ojämlikhet och har skrivits
under av 88 NGO:er.
● Styrelsen har delat aktuella artiklar och innehåll på våra sociala medier.
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Medlemmar
Föreningen medlemsantal överstiger 500 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 Foreningen Tryggere Ruspolitik.
Föreningen har fortsatt haft utmaningar med att hitta en finansieringsmodell för
att kunna anställa någon deltid eller för att finansiera genomförandet av projekt.
Föreningens ekonomi förbli stabil under de förutsättningar som verksamheten
bedrivits. Utifrån verksamhetsplanen för året så har föreningen spenderat mindre
pengar än vad som budgeterats för det innevarande året. Föreningen har också
relativt få löpande kostnader och utgifter. Föreningen har inga större kostnader
med undantag för utlägg för resa och logi till konferensen i Norge. Utöver fasta
kostnader för tjänster föreningen använder via bank, mailchimp och kostnader
som relaterar till hemsida så finns det inga större utgiftsposter. Styrelsen har gjort
bedömningen att en balans och resultaträkning inte kommer att redovisas med
den enkla anledningen att det har gjorts få ekonomiska transaktioner och att
ingen person varit anställd under föreningen.

Slutord
Det har varit ett utmanande och givande år för föreningen. Vi noterar att debatten
har förändrats sedan föreningen grundades och mycket av det här beror på en
förändrad omvärld. Medialt ser vi också en stor förändring och media har ett stort
ansvar och är en nyckelaktör för att medborgare i Sverige får ett faktabaserat
informationsunderlag. Vi i styrelsen har påbörjat projekt under det innevarande
året och som kommer att presenteras under nästa verksamhetsperiod. Vi är
tacksamma för att ni väljer att fortsätter att vara medlemmar och stöttar oss.

Styrelsen för Föreningen Tryggare Ruspolitik, genom

Johan Lindskog
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