
Vancouver	  Deklaration	  
	  
Vi	  är	  människor	  från	  hela	  världen	  som	  använder	  droger.	  Vi	  är	  människor	  som	  
har	  blivit	  marginaliserade	  och	  diskriminerade;	  vi	  har	  blivit	  dödade,	  skadade	  i	  
onödan,	  fängslade,	  framställda	  som	  onda,	  kategoriserade	  som	  farliga	  och	  av	  intet	  
värde.	  Nu	  är	  tiden	  inne	  att	  höja	  våra	  röster	  som	  medborgare,	  etablera	  våra	  
rättigheter	  och	  ta	  tillbaka	  rätten	  att	  vara	  våra	  egna	  språkrör	  som	  strävar	  efter	  
egenmakt:	  
	  
-‐	  Att	  göra	  det	  möjligt	  för	  människor	  över	  hela	  världen	  som	  använder	  droger,	  
lagligt	  eller	  olagligt,	  att	  överleva,	  trivas	  och	  använda	  våra	  egna	  röster	  som	  
människor	  för	  att	  få	  meningsfyllt	  inflytande	  i	  alla	  beslut	  som	  fattas	  och	  som	  
påverkar	  våra	  liv.	  
	  
-‐	  Att	  bidra	  till	  en	  större	  förståelse	  för	  erfarenheterna	  hos	  människor	  som	  
använder	  illegala	  droger	  och	  i	  synnerhet	  för	  den	  destruktiva	  effekten	  av	  
nuvarande	  drogpolitik	  som	  påverkar	  droganvändare,	  likväl	  som	  icke-‐
användande	  medborgare:	  detta	  är	  en	  viktig	  del	  i	  den	  lokala,	  regionala,	  nationella,	  
internationella	  utvecklingen	  av	  denna	  socialpolitik.	  
	  
	  -‐	  Att	  använda	  oss	  av	  våra	  egna	  förmågor	  och	  kunskaper	  för	  att	  kunna	  träna	  och	  
utbilda	  andra,	  särskilt	  våra	  kamrater	  och	  andra	  medborgare	  som	  berörs	  av	  
droger	  i	  våra	  samhällen.	  
	  
-‐	  Att	  förespråka	  allmän	  tillgång	  till	  de	  verktyg	  som	  finns	  för	  att	  reducera	  den	  
skada	  som	  människor	  som	  använder	  droger	  riskerar	  utsättas	  för	  i	  sitt	  dagliga	  liv,	  
inklusive	  I)	  drogbehandling,	  lämplig	  medicinsk	  vård	  för	  droganvändning	  II)	  
reglerad	  tillgång	  till	  de	  läkemedel	  vi	  behöver	  III)	  tillgång	  till	  utrustning	  inklusive	  
injektionssprutor	  och	  rör	  likväl	  som	  IV)	  faciliteter	  för	  säkert	  omhändertagande	  
av	  använda	  verktyg,	  V)	  uppsökande	  verksamhet	  i	  våra	  egna	  miljöer	  och	  ärlig	  
uppdaterad	  information	  om	  droger	  och	  alla	  deras	  användningsområden,	  
inklusive	  VI)	  säkra	  faciliteter	  för	  konsumtion	  som	  är	  nödvändiga	  för	  många	  av	  
oss.	  
	  
-‐	  Att	  etablera	  våra	  rättigheter	  till	  evidensbaserad	  och	  objektiv	  information	  om	  
droger	  och	  hur	  vi	  ska	  skydda	  oss	  själva	  från	  potentiellt	  negativa	  effekter	  av	  
droganvändning	  genom	  allmän	  tillgång	  till	  rättvis	  och	  omfattande	  sjukvård	  och	  
sociala	  tjänster,	  samt	  stöd	  till	  trygga	  och	  ekonomiskt	  överkomliga	  möjligheter	  till	  
bostad	  och	  arbete.	  
	  
-‐	  Att	  tillhandahålla	  stöd	  till	  etablerade	  lokala,	  regionala,	  nationella	  och	  
internationella	  nätverk	  av	  människor	  som	  lever	  med	  HIV/AIDS,	  hepatit	  och	  
andra	  grupper	  inom	  harm	  reduction,	  försäkra	  att	  aktiva	  droganvändare	  
medverkar	  på	  varje	  nivå	  av	  beslutsfattande,	  framför	  allt	  att	  vi	  har	  möjlighet	  att	  
tjänstgöra	  i	  styrelser	  i	  sådana	  organisationer	  och	  få	  rättvis	  ersättning	  för	  våra	  
utgifter,	  vår	  tid	  och	  vår	  kunskap.	  	  	  
	  
-‐	  Att	  ifrågasätta	  nationell	  lagstiftning	  och	  internationella	  avtal	  som	  för	  
närvarande	  hindrar	  de	  flesta	  av	  oss	  från	  att	  leva	  trygga	  och	  friska	  liv.	  



	  
Väl	  medvetna	  om	  de	  svårigheter	  att	  bygga	  ett	  sådant	  nätverk,	  strävar	  vi	  efter:	  	  
	  
-‐	  Respektera	  mångfald	  och	  erkänna	  varandras	  olika	  bakgrund,	  kunskap,	  förmåga	  
och	  kapacitet	  och	  kultivera	  en	  trygg	  och	  understödjande	  miljö	  inom	  nätverket	  
oavsett	  vilka	  droger	  vi	  använder	  eller	  hur	  vi	  använder	  dem.	  
	  
-‐	  Utbredd	  information	  om	  vårt	  arbete	  i	  syfte	  att	  stödja	  och	  uppmuntra	  utveckling	  
av	  brukarföreningar	  i	  samhällen	  och	  länder	  där	  de	  inte	  förkommer.	  
	  
-‐	  Främja	  tolerans,	  samråd	  och	  samarbete,	  och	  skapa	  en	  kultur	  av	  aktivt	  
deltagande.	  Med	  fokus	  på	  demokratiska	  principer	  och	  skapa	  en	  struktur	  som	  
främjar	  fullständigt	  deltagande	  i	  beslutfattandeprocessen.	  
	  
-‐	  Största	  möjliga	  medverkan	  med	  speciellt	  fokus	  på	  dem	  som	  oproportionerligt	  
utsätts	  för	  förtryck	  på	  grund	  av	  könsidentitet,	  sexuell	  läggning,	  socioekonomisk	  
status,	  religion,	  osv.	  
	  
-‐	  Att	  säkerställa	  att	  människor	  som	  använder	  droger	  inte	  fängslas	  och	  att	  de	  som	  
gör	  det	  har	  samma	  rätt	  till	  hälsa	  och	  respektabla	  förhållanden	  och	  sjukvård;	  
inklusive	  drogbehandling	  och	  tillgång	  till	  hälsobefrämjande	  förnödenheter	  så	  
som	  injektionssprutor,	  kondomer	  och	  medicinsk	  behandling.	  Åtminstone	  
likvärdig	  med	  den	  vård	  de	  skulle	  få	  på	  utsidan.	  
	  
-‐	  Att	  bestrida	  avrättningar	  och	  andra	  inhumana	  behandlingar	  av	  människor	  som	  
använder	  droger	  världen	  över.	  
	  
-‐	  Slutligen,	  det	  mest	  djupgående	  behovet	  att	  etablera	  ett	  sådant	  nätverk	  kommer	  
ifrån	  det	  faktum	  att	  ingen	  grupp	  förtryckta	  människor	  någonsin	  uppnått	  frihet	  
utan	  inblandning	  av	  de	  direkt	  påverkade	  av	  förtrycket.	  Genom	  gemensam	  
handling	  kämpar	  vi	  för	  att	  förändra	  lokala,	  regionala,	  nationella	  och	  
internationella	  droglagar	  och	  utforma	  en	  evidensbaserad	  drogpolitik	  som	  
respekterar	  människors	  rättigheter	  och	  värdighet	  istället	  för	  en	  drogpolitik	  som	  
drivs	  av	  moralism,	  stereotyper	  och	  lögner.	  	  
	  
Vancouver, Kanada 
 
April 30, 2006 


