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Malta välkomnar ECAD årliga
borgmästarkonferens 2010

Brittisk studie om behandlingen av
heroin och crack cocaine
missbrukare imponerar
Efter sex månader i behandlingsprogrammet hade 42
procent av heroinisterna och 57 procent av användarna
av kokain eller crack slutat missbruka, visar en ny brittisk studie. Resultaten intresserar den amerikanska regeringen.
Av 1 000 engelsmän i åldrarna 15–64 år är åtta heroinister och fem missbrukar kokain/crack. Metadon är
vanligaste opiatsubstitutet för att få heroinisterna att
medlet för kokainisterna. Det framgår i en studie
som publiceras i medicintidskriften Lancet.

ECAD:s styrelse hade sitt höstmöte den 25 september på Malta i år. På grund av
ekonomiska svårigheter i flera städer har styrelsemedlemmar haft möjligheten att
träffas endast två gånger detta år. Dock har styrelsen fått förstärkning från St. Petersburg:s regering och dess verkställande organ och välkomnade sin nya medlem

Men experter som kommenterat studien menar
att behandlingen måste fortsättas, annars är risken för återfall överhängande.
Forskare följde drygt 14 600 patienter över hela

för offentlig säkerhet och

Storbritannien som antingen missbrukade heroin,

Styrelsen har diskuterat vägar hur man skulle göra ECAD ännu mer effektiv och

behandling med metadon under minst sex måna-

– Leonid Bogdanov från St.Petersburg:s kommitté
brottsbekämpning.

offentlig i sitt agerande. En av instrumenten blir organisationens nya moderna
hemsida (www.ecad.net); där kommer att öppnas en ny del för kunskapssamling
och kontaktfrämjande bland ECAD städer, med fokus på praktiker och forskare.
Detta i syfte att skapa ett praktiskt kontaktnätverk utan mellanhänder, för att hitta
kontakter inom samma arbetsområde och starta internationella projekt.
Maltas regering har uttryckt sin vilja att hjälpa ECAD med att anordna 17 borgmästarkonferens på Gozo ön i Malta i slutet av april 2010. vår.
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kokain eller båda drogerna. Heroinisterna fick
der under 2008. Några av dessa patienter fick

NY FORSKNING

sluta injicera och psykosocial terapi är bästa bot-

också psykosocial terapi. Eftersom det inte finns
något ersättningsmedel för kokain fick de missbrukarna enbart psykologisk terapi.
Efter ett halvår uppgav 42 procent av heroinisterna och
57 procent av kokainisterna at de hade slutat missbruka.
Cirka hälften av blandmissbrukarna hade slutat.
Studien som finansierats av the Britains National Treatment Agency for Substance Misuse visar att kostnaden
för behandlingen är upp till 5 000 pund per person och

WFAD 2010:
World Federation Against Drugs

år. I en kommentar till studien säger Thomas McLellan,

Vid ett styrelsemöte i oktober 2009 bildades World Federation Against Drugs.
WFAD:s uppgift blir att föra in vett och sunt förnuft i drogdebatten. Vi kan inte

inget bot men vi kan hantera det. Men missbrukarna behöver

leva tillsammans i moderna samhällen om vi inte reglerar missbruk av droger
ordentligt, skriver Per Johansson som representerar Europa i det nya nätverket.

psykiatriker och vd på amerikanska regeringens narkotikakontor, ONDC:
- Missbruk ska helst ses som en kronisk sjukdom, det finns
ständig omsorg.
McLellan menar vidare, enligt nyhetsbyrån AP, att
studien visar att den brittiska behandlingsmodellen är

Så har vi då äntligen kunnat genomföra det första styrelsemötet med World

överlägsen liknande försök som gjorts i USA, där man

Federation Against Drugs, WFAD, som är resultatet av att vi i september förra året

främst fokuserat på den akuta avgiftningsperioden. En

arrangerade World Forum Against Drugs i Stockholm. Den nya organisationen

fortgående behandling skulle sänka sjukvårdens och de

kommer att registreras i Sverige, men vara öppen för antinarkotikaorganisationer

sociala kostnaderna för missbruksvården. Dessutom

över hela världen att bli medlemmar i.

skulle samhället spara genom minskad kriminalitet och
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ökad produktivitet.

/Av Drugnews, källa: Lancet
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World Federation Against Drugs
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Den allra första styrelsen har medlemmar från alla världsdelar, i enlighet med de stadgar som tagits fram av de fyra svenska organisationer,
IOGT-NTO, Riksförbundet narkotikafritt samhälle, Sveriges invandrare
mot narkotika och Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor,
som formellt grundat WFAD. Rogers Kasirye från Afrika, Jo Baxter från
Oceanien, Mina Seinfeld de Carakushansky från Latinamerika, Datin
Masni från Asien, Robert DuPont från Nordamerika och undertecknad
från Europa. Styrelseordförande är Sven-Olov Carlsson, förbundsordförande i IOGT-NTO.
Mötet hölls i Wien som är en bra plats att träffas i antinarkotikasammanhang. FN:s olika narkotikakontor har säte i staden och flygförbindelserna till Wien är utmärkta. Vi hade också förmånen att få hålla vårt möte
i den svenska ambassadörens residens som är ett mycket stiligt mindre
palats från tidigt 1800-tal. Datin Masni och Robert DuPont kunde inte komma till Wien, men deltog ändå på delar av mötet genom Skype-kontakt
och webbkamera.
Varje resa – hur lång den än är – börjar alltid med ett första steg. Och det var det steget vi tog i Wien den 26 juni, som ju för övrigt är FN:s internationella antinarkotika - dag.
WFAD har en stor uppgift framför sig att ta för sig i den internationella narkotikadebatten. Den debatten domineras idag nästan helt av organisationer som vill göra det enklare för folk att använda narkotika.
I slutet av 70-talet var det mycket udda att hävda att ett samhälle fritt från narkotikamissbruk var något att sträva efter. När RNS började driva
frågan om att polisen skulle ha rätt att använda urinprover som bevis för ringa narkotikabrott attackerade Hans Holmér, som då var polismästare
i Stockholm, förslaget genom att säga: "Ska poliserna vada omkring i urin på polisstationerna?"
Ungefär där befinner sig den internationella debatten. WFAD:s uppgift är att föra in vett och sunt förnuft i den och börja tala om mål som inte
bara är önskvärda utan även nödvändiga.
Vi människor kan inte leva tillsammans i moderna samhällen om vi inte reglerar missbruket av droger ordentligt. Vi har stora hälsoproblem
med de två legala drogerna tobak och alkohol. Rättvist eller inte rättvist finns det ingen anledning att släppa fler droger fria juridiskt. Istället måste målet vara att pressa ner tobaksbruket steg för steg och på sikt helt förbjuda drogen. Alkohol tror jag inte är möjligt att förbjuda utan där gäller
det att jobba för en så låg totalkonsumtion som möjligt.
Den stora frågan är cannabis. Många vill reducera narkotikaproblemet till att mest bara handla om heroin och andra opiater.
Dödligheten är som störst på denna drog och det finns läkemedel som läkare kan skriva ut som i vissa fall hjälper. Men den stora volymdrogen
är cannabis. Och där finns en stark rörelse för att helt legalisera drogen. I praktiken är den redan legaliserad i många länder.
/Av Drugnews

Kat smugglas in för upp till 800 miljoner kronor
Handeln med drogen kat omsätter uppemot 800 miljoner kronor om året i Sverige och Norge och tullens beslag ökar kraftigt, visar en kartläggning som tullverket har gjort. Växten kat tillhör samma grupp av centralstimulerande droger som amfetamin och kokain, men det är en
färskvara, säger Lars Hansson, tullens narkotikaexpert.
– Det smugglas väldigt snabbt från Kenya till Holland och sedan för vidare transport mot Skandinavien, främst då Sverige och Norge, säger Lars Hansson.
Fem olika nätverk står bakom katsmugglingen till Sverige och Norge. Varje tisdag och torsdag landar flygplan lastade med flera ton kat på
flygplatsen Schiphol utanför Amsterdam, från Kenya till den svenska drogmarknaden på under 24 timmar.
– Man har utarbetat en logistik genom åren som gör att det är en effektiv organisation som står bakom det här. Man jobbar nästan som etablerade fackföretag,
säger Lars Hansson.
Kat är en färskvara och nätverken är därför beroende av snabba transporter och de snabba transporterna möjliggörs av att kat inte är olagligt i
Holland. Det är först när drogen förs in i Sverige som det blir smuggling. I Holland räknas kat som en vanlig vara och skall förtullas.
– Ja, i Holland uppskattar man ungefär tio miljoner euro i avgifter till staten, säger Lars Hansson.
Uppemot 800 ton kat smugglas varje år till Sverige och Norge. Stora partier körs i lastbilar från Holland till Danmark där partierna delas upp.
Sedan körs de mindre partierna på några hundra kilo över Öresundsbron i personbilar, oftast två och två där en bil är tom för att lura tullen.
Hittills i år har tullen slagit rekord i katbeslag och är nu uppe i över sju ton. Vinsten för de som smugglar kat ligger enligt tullen på runt en halv
miljard kronor om året.
– Narkotika och vapenhandel går hand i hand. Man säljer många gånger narkotika för att kunna finansiera inköpet av vapen som sedan i sin tur kanske
många gånger kan förknippas med till exempel terrorism och inbördeskrig och liknande, säger Lars Hansson.

/Av Drugnews

ECAD höstseminarier:
Från Östersjön till Adriatiska havet
Nu i höst prövade ECAD med framgång sin nya strategi för att erbjuda en ännu bättre plattform för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsbyte för sina medlemmar. Tillsammans med en
värdstad eller en partnerorganisation kommer vi, vid sidan om vår ordinarie verksamhet, att
ordna regionala konferenser kring ett utvalt tema. Till exempel, i september genomförde vi en
konferens om primärprevention bland ungdomar i Tallinn och i oktober ett seminarium om
drogfri rehabilitering i Rimini/San Partignano.
Seminariet i Rimini som ägde rum den 9 oktober attraherade 43 deltagare från 8 länder. Programmet inkluderade två fördjupande lektioner: en som gavs av Mats Fridell, docent i psykologi vid Lunds universitet om 5-årsuppföljning av tvångsvårdade kvinnor; och den andra av
italienske sociologen Marco Castrignano från Bologna universitet om uppföljning av San Patrignanos före detta klienter. En detaljerad beDeltagare från Göteborg

skrivning av resultat som presenterades under lektionerna finns att läsa på ECAD:s hemsida
www.ecad.net.
Den 10 oktober deltog ECAD:s delegation i
”WeFree Day” arrangerad av San Patrignano.
”WeFree Day” är ett mångsidigt utbildningsprojekt som är en fortsättning på ”Drugs off”erfarenheterna. Målgruppen är främst skolungdomar som reser till San Partignano för att träffa sina jämnåriga som genomgår rehabilitering

för narkotikaberoendet och vill berätta om sina erfarenheter och lärdomar genom teater och
andra former av självuttryck. ”WeFree Day” vänder sig även till specialister inom socialarbete,
politiker och det breda civila samhället och skapar ett forum för diskussion om aktuella frågor
inom narkotikapolitiska området.
ECAD-delegationen fick en guidad visning av behandlingskooperativet och kunde föra en
öppen dialog med våra guidar. San Partignano:s erfarenheter är en sammanflätning av många
individuella berättelser som alla vittnar om vägen från beroendet av narkotika till beroendet av
livet…

ECAD för aktiva medlemsstäder kring Östersjön
Konferens i Tallinn
Tallinn stad har i samarbete med ECAD anordnat en tvådagarskonferens för att uppmärksamma bästa preventionsmetoder i regionen i mitten av september. För att diskutera mest
effektiva arbetssätt med ungdomar och berätta om egna fungerande projekt samlades nästan
80 praktiker, tjänstemän, psykologer, skolkuratorer och socionomer från 8 länder.
Intresserade från NGOs och statliga/kommunala verksamheter samt projektledare från

Konfliktologin
som realistisk
vetenskap
ECAD kontor i Ryssland kommer att lansera ett nytt Magisterutbildningsprojekt på
distans som riktar sig till narkotikasamordnare i kommuner. Utbildningen ska formas
på engelska och St. Petersburg Universitet
har skapat praktisk vetenskaplig bas till
den. Här är programförklaringen vänligt
presenterat av Jonas Hartelius, vetenskaplig
rådgivare, Svenska Carnegie Institutet,
Stockholm.
Konfliktologin är en ”realistisk” vetenskap (jfr
Dahlbom & Mathiassen, 1993; se även Popper,
1999) i den betydelsen att den erkänner att det
finns en verklighet ”där ute”, att denna verklighet kan vara fysiskt hård samt att det i sista hand
är effekterna ”där ute” som avgör trovärdigheten
hos konfliktologins kunskapsutveckling och konfliktologernas kompetens.
Narkokonfliktologin är en tillämpning på narkotikaområdet av konfliktologins principer och
kunskaper. Vanliga konflikter kring narkotika kan
gälla exempelvis brott och hot under rus, familjekonflikter, risk för olyckor i trafik, arbetsliv m.m.,
hot och mutförsök mot myndighetspersoner som
arbetar med narkotikabekämpning, uppgörelser
mellan narkotikaorganisationer för kamp om
”territorier” m.m. I sina värsta grader hotar narkotikabrottsligheten statens våldsmonopol genom
att finansiera narkoterrorism och driva på utvecklingen mot s.k. fallerade stater (eng. ”failed
states”; jfr McCoy, 2003).
En viktig aspekt på att konfliktologin företräder
en realistisk samhällssyn är att den erkänner att
det finns motstridiga intressen mellan samhälle
(narkotikakontroll) och missbrukare (drogintag).
En viktig erfarenhet från narkokonfliktologin är
att man inte kan inta en position ”mitt emellan
parterna” när det gäller narkotikamissbruk och

Estland, Island, Ryssland, Lettland, Polen och Finland hade mycket

narkotikabrott. I många fall kan den enda hållbara
konfliktlösningen vara att minst en av parterna

att dela med sig angående forskning, arbetsmetoder, primärpreven-

upphör med sin droghantering.

tion och även tillämpning av grannarnas preventionsmodell i lokala
skolor.
Till exempel kontraktmetoden SMART härstammande från svens-

Av intresse för dagens diskussion är frågan
om vad ett paradigm för professionellt narkokontrollmanagement

skulle

innehålla.

ka Tyresö har blivit succé i många skolor över hela Östersjö-

Verksamhetsområdet skulle vara tillämpad

området. Polsk preventionsstiftelse Marathon har, tack vare enga-

narkotikakontroll.

gerat volontärarbete och stöd från Warszawa kommun, skapat en

Det högre syftet skulle vara att försvara,

bred plattform för att erbjuda fritidssysselsättning till ungdomar i

tillämpa och utveckla FN:s narkotikakonven-

risk, såsom grafisk design, idrott, musik, kreativa kurser i konst och annat. Läs mer om alla

tioner så att samhället begränsar använd-

projekt presenterade under konferensen på ECAD:s hemsida www.ecad.net, du kan även

ningen av narkotika till vetenskapliga och

ladda ner fullständiga presentationer därifrån.

medicinska syften. Analysen bör baseras på

ECAD tackar Tallinn stad för all tanke och energi som lades in i organisation av konferen-

konfliktologi. Den bör fokuseras på narkoti-

sen. ECAD kommer att fortsätta med att anordna liknande praktiska konferenser som ger

kaepidemierna, d.v.s. det missbruk som

utrymme för nätverkskapande och diskussion av aktuella ämnen för enskilda regioner. Har ni

sprids bland unga personer genom personlig

förslag till ämne eller praktiska frågor skriv gärna till ecad@ecad.net

kontakt.
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Malta välkomnar ECAD årliga borgmästarkonferens 2010
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Lokala media har upplyst om planerna på en presskonferens i Gozo där Dr. Chris Said, biträdande minister för offentliga kontakter och information bjöd ECAD gäster till Malta nästa vår.
Pembrokes kommun och dess borgmästare Joe Zammit har visat gediget intresse i samarbete med ECAD, och flera maltesiska städer har varit
engagerade ECAD-städer som dragit nytta av organisationens kontaktnätverk och regelbundet och aktivt deltagit i våra konferenser. ECAD
uppskattar detta stöd och tackar varmt för erbjudandet att organisera nästa årliga borgmästarkonferens på denna vackra ö.
Senare samma dag besökte styrelsen preventionsstiftelse Oasi. Broder Emmanuel Cordina, stiftelsens direktör berättade om tre preventionsformer läkare, volontärer och andra anställda använder sig av. Behandlingen är kostnadsfri och största delen av resurserna går till vården.
Stöd och omtanke för de i misär på grund av narkotika från alla delar av Malta, Gozo fästning, unika naturresurser och klimatet – allt detta kan
du uppleva i Malta nästa vår!

Konfliktologin som realistisk vetenskap
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Approachen, d.v.s. det operativa arbetet, bör baseras på ”stegvis social ingenjörskonst” (eng. ”piecemeal social engineering”). Det innebär att
man gör analyser och reformer steg för steg och sedan utvärderar resultaten. Erfarenheterna får styra valet av nya idéer och nya steg.
I analysen kan ingå ett stort mått av kriminellt tänkande – eller åtminstone att lära sig att tänka som kriminella. Ty under de senaste årtiondena har den grova narkotikabrottsligheten utvecklats både ekonomiskt och metodmässigt men främst managementmässigt.
Analysen bör även innehålla en politisk kontext, bl.a. för att kunna hantera allt nonsens och önsketänkande i narkotikadebatten.
Narkokontrollmanagers bör utveckla och upprätthålla en egen professionell etik.
Som sammanfattande beskrivning av narkokontrollmanagementdisciplinens väsen och kärna som profession skulle man kunna avge följande
definition eller programförklaring:
”Narkokontrollmanagement utvecklar och förmedlar professionella kunskaper och praktiska färdigheter inom området samhällelig narkotikakontroll. Narkokontrollmanagement arbetar med att på alla nivåer genomdriva FN:s narkotikakonventioner för att skapa narkotikafria samhällen.
Narkokontrollmanagement tjänar det högre syftet att begränsa användningen av narkotika och liknande droger till medicinska eller vetenskapliga
syften. Narkokontrollmanagement har ett konfliktologiskt perspektiv med fokus på förebyggande och ingripande insatser. Narkokontrollmanagement bedriver kritik, utvärdering och forskning i syfte att bredda och fördjupa kunskapen om narkotikakontrollens grunder, arbetsformer och
resultat. Narkokontrollmanagement bedriver sin verksamhet på sätt som är förenliga med mänskliga rättigheter.”
Steg till etablering av en profession
För att underlätta processen att bygga upp en professionell kompetensnivå för ”narkokontrollmanagers” kan man tänka sig följande insatser:
En gemensam kompetensbas, specialiserad utbildning, auktorisering, en professionell organisation, еtt forum för forskning, erfarenhetsutbyte,
etisk kodex, opinionsbildning samt forskning.
Avgörande för den nya professionens resultat blir att den nya generationen narkokontrollmanagers förmår visa att deras kompetens tillför
något väsentligt i samhällets arbete med att begränsa användningen av narkotika till medicinska och vetenskapliga syften.
Oscarsborg i Söderhamn

Höstkonferens ECAD GÄVLEBORG i Söderhamn, 24 November, 2009
Tid: kl. 9.00 – 15.00 Plats: Kulturens Hus
Arbetsgruppen ECAD Gävleborg bjuder dig till kostnadsfri konferens och en intressant dag
på temat ”Narkotika – en internationell utblick”

Bilden: http2.bp.blogspot.com

Anmäl ditt deltagande till: marcus.haggstrom@soderhamn.se

ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
ECAD member cities work to
develop initiatives against drug abuse supporting the United Nations Conventions.
Has your city joined ECAD?
ECAD Head Office
European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
E-mail: ecad@ecad.net
www.ecad.net

ECAD Regional Office in Russia
www.ecad.ru
zazulin@ecad.ru
+7 812 328 96 65
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv
ECAD Regional Office in Bulgaria
www.ecad.hit.bg/home.html
doctor_ivo@abv.bg
+359 5 684 1391
ECAD Regional Office in Turkey
www.ibb.gov.tr/ecad ecad@ibb.gov.tr

