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EMCDDA om
amfetamin i europeiskt sammanhang

Ecad önskar
ett gott och
framgångsrikt
2012 !
I mitten av december publicerades EMCDDA–Europol analysrapport

europeiska länder, särskilt i Tyskland medan länderna i söder och i

Amphetamine: a European Union perspective in the global context -

Östeuropa (Bulgarien och Turkiet) är kända för produktion av capta-

som beskriver mönster och trender för amfetamintillverkning och

gon, men det finns fler tecken på att produktionen kan ha flyttat när-

smuggling.

mare etablerade narkotikamarknader i Främre- och Mellanöstern.

Enligt rapporten, kan amfetamin kallas ”eiropeisk narkotika” efter-

I nordvästra Europa kan användning av industriell utrustning leda till

som det finns uppgifter att Europa är största amfetaminproducenten

ökad produktionskapacitet och en ”skörd” av cirka 5-8 kg upp till 30 -

och substansen även konsumeras i Europa mest. Medan på den globa-

40 kg amfetamin per parti. Produktionsmöjligheterna och dess kapaci-

la skalan missbrukas oftast metamfetaminer har amfetamin stabilise-

tet i Polen har ökat från 3 till 4-8 kg per producerat parti amfetamin.

rats som populäraste stimulansnarkotika efter kokain i flera europeis-

Amfetamin kan produceras relativt billigt och nära potentiella konsu-

ka länder, särskilt i de nordiska och länderna i Östeuropa. Idag räknas

menter. Mer problematiskt blir det att införskaffa prekursorer till ke-

amfetamin som andra mest använda drog efter cannabis i Europa.

miska substanser som är nödvändiga för att producera narkotika.

Storskalig produktion och organiserad brottslighet involverad i am-

Amfetaminmissbrukare i Europa kan delas i två olika grupper: socialt

fetaminproduktion har ett mönster i nordeuropeiska länder med fokus

etablerade tillfälliga missbrukare (de står för majoriteten) och margina-

på Nederländerna och i mindre grad Belgiuen, med specialtillverkad

liserade problematiska missbrukare. Amfetamin anses ofta vara ”den

industriell utrustning. Betydande stor produktion och smuggling av

fattiges kokain” i och med att den är billigare av de här två substanser-

amfetaminer koncentreras kring nordöstliga EU-länder, mestadels i

na. I länder som Finland och Sverige representerar användning av

Polen, där produktionen ökar, men också i Litauen. Där har smuggla-

amfetamin en viktig del av narkotikaproblematiken och är anledning-

re återigen rapporterats att övergå till produktion av metamfetamin

en till att en stor del människor söker vård.

för skandinaviska marknader. Mindre mängder produceras i central

/Källa: EMCDDA.europa.eu
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ECAD member cities, Killarney in Ireland and Staffanstorp
in Sweden will co-host XIX Mayors Conference this year.
Two city Chancellors invite you to the Town of Killarney on
May

9

-

12,

2012

where

we

will

talk

about

how

international

cooperation in practice makes a difference on community level.

WELCOME TO KILLARNEY!

Read invitation letter and First conference Announcement at www.ecad.net

EMCDDA:s årliga rapport för 2011: stabilt läge
EMCDDA:s

(Europeiska centrumet för

årligen på grund av sitt missbruk, ofta från

(metadon eller buprenorphine). Forskare

kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) senaste årsrapport för 2011 visar att

överdoser, men också av andra anledning-

rapporterar att det finns för lite informa-

ar (såsom sjukdomar, självmord, trauma

tion om missbruk av dessa substanser i

narkotikamissbruk är relativt stabil i Euro-

mm.), majoriteten var män i 30 års ålder.

Europa och uttalar oro över att syntetiska

pa. Det finns positiva tecken på att cannabismissbruk redan har nått sin kulmination och att dess användande bland ungdomar börjat avta.

Grekland, ett land som historiskt hade
kännetecknats av låg HIV-prevalens, hade

opiumpreparat som ovan producerades
illegalt.

ett utbrott av HIV–smitta bland injicerande

Vissa europeiska länder hade rapporterat

missbrukare noterat i juli 2011. Senaste

att syntetiska substanser ersatte heroin på

De positiva stabilitetstecken när det gäller

spridning av HIV eskalerade även i Bulga-

narkotikamarknaden. I Estland, ¾ delar av

de ”etablerade” narkotikaarter översväm-

rien, Estland och Lettland, vilket i sig pekar

de som påbörjar behandling nämner fenta-

mas av nya hot. Årets rapport (2011) utfors-

på växande potential för HIV spridning i

nyl som missbruksdrog. Rapporter om Fen-

kar utvecklingar inom marknaden för synte-

fler länder. Under senaste mötet (i oktober

tanylmissbruk kommer från fler länder,

tisk narkotika, nya substanser och allt mer

2011) hade EMCDDA experter kommit till

särskilt från östeuropeiska medlemsländer.

utspridd blandning av flera narkotiska pre-

slutsatsen att HIV-smittan ökade bland

Fentanyl är syntetisk opiumsubstans som är

parat. Denna utmaning måste besvaras med

narkotikamissbrukare i Rumänien och

mycket mer potent än heroin, binds särskilt

nyutformad narkotikapolitik i Europa, påpe-

uttryckte oro över riskfaktorer för det i

samman med överdoser och antagligen

kade EMCDDA direktör Wolfgang Götz.

Ungern.

tillverkas illegalt i länder gränsande till EU.

UNODC och EMCDDA samarbetar om att

Antal HIV diagnoser i samband med

Den mest rapporterade illegala substansen

utforma nya standarder för utvärdering av

intravenöst missbruk (per miljon invånare)

för dem som kommer in på behandling i

narkotikarelaterade frågor och föra europe-

år 2009 hade stannat på relativt hög nivå i

Finland är buprenorphine.

isk data insamling på ett konsekvent sätt.

Estland (63,4), Litauen (34,9), Lettland

Den genomsnittliga prevalensen av narkotikamissbruk är lite lägre i EU och Norge
(mellan 3,6 till 4,4 fall för 1000 vuxna mellan
15 och 64 år) än i Australien (6,3), USA (5,8)
och Kanada (5,0), och betydligt lägre än i
Ryssland (16) och Ukraina (10-13).
EMCDDA har räknat för första gången
antal opiatmissbrukare som dör i Europa

(32,7), Portugal (13,4) och Bulgarien (9,7).
Växande missbruk av annat opiumrelate-

Regeringens beredning av förslag till effekti-

rad narkotika än heroin rapporteras i Au-

vare missbruksvård kan försenas. Detta sedan
en utredning om översyn av tvångsvårdslagen

stralien, Kanada och USA.

fått förlängt till 30 mars 2012.

Flest av de opiumrelaterade substanserna

Gerhard Larsson vill att LVM (Lagen om

används i mediciniskt syfte som smärtdämpande (exempelvis morfin, fentanyl eller

vård av missbrukare i vissa fall) slopas och
ansvaret för tvångsvård av missbrukare flyttas

kodein) eller preparat som används vid

över från kommunerna till psykiatrin. Drogbe-

substitutionsbehandling av heroinmissbruk

roende räknas för övrigt numer som en psykiatrisk diagnos.

/Drugnews

Drug dependency— a disease?
A new book "Touching the spot" by

lems with drugs all over the world,

Doctor Manuel Pinto Coelho, based on
his work done in the scope of a doctor-

and their families, to live happier lives.

ate thesis in Educational Sciences and

ECAD looks forward to a hard copy

supervised by Professor Amaral Dias is

of the book to be published in English
and Russian in the near future. Con-

due to be published in English .
This book deals with a controver-

tact us if you wish to know more!

sial notion of addiction as a disease, a
model that may be misplaced, according to Doctor Manuel Pinto Coelho,
ECAD representative in Portugal, medical director of the Permanent Medical

MANUEL PINTO COELHO

TOUCHING
THE SPOT

Cannabis rushalt avgörande
Regeringen i Nederländerna vill förbjuda coffee-shops
att sälja cannabis med rushalt över 15 procent THC och
lista den som tung narkotika tillsammans med kokain
och heroin.
Flytta över stark rushalt av cannabis (typ skunk) från
”soft” till ”hård" drog (klassningslista I) och förbjuda
Hollands/Nederländernas cirka 670 marijuanacaféer att
sälja sorter över 15 procent THC. Annars får de stänga. På
så sätt vill regeringen sända en signal om hälsoriskerna
med cannabis´.

Service in Portugal since 2003.

Förslagen kom från Garretsen-kommittén som i juni
lade fram en rapport om cannabis och insatser. De poten-

"This book is a proof that drug depend-

tare sorterna, med rushalter på 16-18 procent, har blivit

ent is not a condemned victim", says

allt vanligare och utgör nu fyra femtedelar av handeln

Doctor Coelho, who has a degree in

med cannabis i landet. Allt fler holländare söker vård för
cannabisrelaterade problem. Riskerna för hälsoskador

Medicine and Surgery.
"Touching the spot" is about figuring
out a new paradigm to drug dependence, to help everyone who has prob-

gäller särskilt när drogen börjar användas i unga år, konstaterar regeringen.
/ Drugnews.nu

Ska danska cannabisavkriminalisering överträffa holländska modellen?
Det har knappast passerat obemärkt att politiker i Köpenhamn röstade fram ett förslag till att undersöka nya sätt att avkriminalisera cannabis. En särskilt kommitté har bildats för att Köpenhamn stad kunnat reglera hasch försäljning och politiker i Stadshuset föreslog att öppna
egen butik för cannabisförsäljning som ett alternativ.
Det var stadsfullmäktige i Köpenhamn som beslutade att ge kommunens socialutskott i uppdrag att ta fram ett förslag om ett försök med försäljning av hasch i offentliga butiker. Idag är all försäljning, användning samt produktion av cannabis förbjudet i Danmark, lagbrott innebär
varning, fängelsestraff eller böter. Trots detta Danmark har en stor svartmarknad för narkotikaförsäljning som kontrolleras av kriminella och
genererar 1,5 miljarder danska kronor årligen.
Detaljerad plan för cannabistillförsel och distribution kommer att presenteras inför Folketinget som i sin tidigare församling visat sig negativt
inställd till förslaget. Mikkel Warming, Socialborgarråd i Köpenhamn stad, stödjer svensk modell av statlig monopol av alkoholförsäljning i den
bemärkelsen att den skulle passa danska experiment med cannabis monopolisering av allmänförsäljning. I det fallet skulle ungdomar få cannabis från Köpenhamnstads anlitade tjänstemän som skulle förse Köpenhamn med cirka 100 miljoner Euro i skattintäkter.
Samma politiker vill att danska cannabisavkriminaliseringspolitiken skulle gå djupare än den holländska modellen med coffee-shops. Mikkel
Warming skulle vilja legalisera cannabisimport och odling. Hens kollega, Lars Alsan Rasmussen säger att genom att ta över cannabisförsäljning
från narkotikasmugglare skulle gagna alla medborgare, inte minst Köpenhamn stad.
Socialdemokraternas socialpolitiska talesman i Köpenhamn, Lars Aslan Rasmussen, hoppas att huvudstaden ska få möjlighet att försöka med
en ny politik.
– Vi kan inte bara fortsätta med den nuvarande förbudsstrategin mot hasch, eftersom den är mycket föråldrad, säger han till den danska nyhetsbyrån
Ritzau.
Dansk narkotikapolitik svängde betydligt i 2004 då nolltolerans infördes av liberal-konservativa partiet och inte visade sig vara effektiv, vilket
ledde till växande svarta narkotikamarknaden, våld och narkotikagängkrig. Danska Polisfederationens president har uttalat sig att polisen misslyckades med att stoppa cannabisförsäljning fullkomligt för att det var enormt resurskrävande.
Köpenhamns kommun har tidigare inte haft framgång med liknande förslag, men hoppas på att det finns större stöd med en ny socialdemokratiskt ledd regering. Det sistnämnda förslaget har kommit ut efter ett memorandum för 3 års försök av stadens tjänstemän cannabisförsäljning
i småmängder antogs av Köpenhamn stads politiker. Vad gäller propositionens avvikelser från FN narkotikakonventioner, kommunalråd Warming anser att detta är en ”tolknings fråga”.

Källa: www.undrugcontrol.info / Drugnews

The Forum is arranged under the high patronage of H.M. Queen Silvia of Sweden who will
also inaugurate the Forum.
Register at
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The 3 rd World Forum Against Drugs will take
place in Stockholm in May 21-23, 2012.

be:

» Human rights and the Rights of child to be protected from illicit drugs
» Illicit drug use and trafficking problems of Latin America
» Primary prevention and its role in drug policy

Generisk narkotikaklassning föreslagits
Inför generisk narkotikaklassning av liknande molekylära droger

Från 1 april tillämpas en ny lag som ger polis och tull möjlighet att

för att ligga steget före tillverkare av nya skadliga substanser. Det
föreslår riksdagsman Lars-Axel Nordell (KD) i en motion.

stoppa och omhänderta – och även förstöra – även oklassade misstänkta droger i väntan på utredning. Något som tullen påstår gjort
drogbekämpning effektivare.

Syntetiska droger har ökat dramatisk senare år i världen och nya

Det är väl bra att polis och tull kan agera mot oklassade droger och inte står

preparat strömmar till som tar lång tid att utreda innan klassning kan

overksamma. Men det går ju inte lagföra de som handlar och använder dessa

ske. Genom att ändra någon kemisk molekyl så kan liknande drog

preparat innan klassningsbeslut trätt i kraft, säger Nordell.

snart åter säljas lagligt via internet en tid innan myndigheter hinner
utreda och stoppa även denna.

Det svenska klassningsförfarandet anses idag gå snabbare än tidigare, men att EU måste godkänna varje klassning.

– Myndigheterna ligger steget efter i att bekämpa handeln och användning

Några länder har redan infört generisk klassning, exempelvis Stor-

av narkotika. Denna ojämna kamp som är ett hot mot särskilt ungdomar

britannien. Ett problem är att industrin måste söka dispenser och un-

skulle kunna balanseras om en familjeklassning införs, istället för att klassa

dantag för att få använda preparaten i sin lagliga verksamhet.

preparat för preparat, säger Lars-Axel Nordell.

Av Drugnews

Khat förbjuds i Holland
Växtdrogen khat klassas som olaglig narkoti-

– Stämmer uppgifterna om att Holland nu

och komma från ett utanförskap där droger

ka i Holland. Beslutet från landets regering i

stoppar khat så är det mycket välkommet.

kan bli en alltför lockande verklighetsflykt.

tisdags välkomnas av många, då stor del av

Landet är ett nav i smugglingen till Europa

Arbetet är inte avslutat, men tack vare det

smugglingen av drogen till Europa går via

och missbruket leder till gigantiska problem

holländska beslutet idag har vi kommit en

Amsterdams flygplats. I Sverige tog tullen

för användarna och deras anhöriga, säger

bra bit på väg, säger Olle Schmidt i en kom-

ifjol 18,3 ton khat.

Lars Hansson, narkotikaexpert på tullverket,

mentar.

Tre ministrar meddelar i ett brev till neder-

till Drugnews.

ländska parlamentet om beslutet att khat (kat,

Tullens sambandsman har dock ännu inte

qat) ska föras in förteckning 2 i narkotikala-

fått uppgifterna bekräftade av Europol, bara

gen. Detta delvis efter en undersökning av

att drogen är på gång att förbjudas i Holland.

Trimbos institut som visar att den centralsti-

EU-parlamentarikern Olle Schmidt (FP) i

mulerande drogen är ett problem bland

Bryssel

många somaliska invandrare.

Han har länge drivit på för att khat ska stop-

har

dock

fått

klart

besked.

Hittills har import, försäljning och bruk av

pas, uppvaktade nyligen holländska justitie-

khat varit tillåten i Holland och Storbritanni-

ministern och har ställt frågor om harmoni-

en. Tusentals ton khat smugglas från Östafri-

serad

ka till Europa via flygplatserna i Amsterdam

kommissionen och EU:s ministerråd.

och London. I Sverige har tuggande av drogen ökat, särskilt bland östafrikanska invandrare och lett till stora sociala problem.

Picture: Drugnews

narkotikalagstiftning

till

EU-

Han är mycket nöjd med beslutet av holländska regeringen.
– Nu återstår att övertyga även britterna.

Svenska tullen gjorde 2011 rekordbeslag på

Dessutom måste vi arbeta vidare med stöd

18,3 ton av växtdrogen. Det mesta kommer

till offren för missbruket, och vi måste un-

via Schiphol-flygplatsen utanför Amsterdam.

derlätta för människor att komma in i jobb

Khat har ofta betraktats som en mild drog.
Men ny forskning visar att långvarigt tuggande ökar riskerna för stroke, och hjärt- och
kärlproblem för användarna.
Källa: Drugnews.nu

Ny rysk missbrukarvård på gång?
Det är nödvändigt att övertala en person, att uppbringa sin inre motivation för övervinna sitt missbruk. Det är viktigt att människor inte finner
sig vara övergivna, att deras nära och kära, föräldrar, skola, kollegor och staten inte överger dem, sade premiärminister Vladimir Putin om statens roll för hjälpa missbrukare vid ett möte i somras. Debatten om en ny tvångsvårdsförordning startade tidigare när president Dimitri Medvedev beordrade fram en handlingsplan i april, detta för medicinsk behandling som alternativ till straff för missbrukare.
En ny lag införs nästa år för att erbjuda fler drogmissbrukare tvångsvård istället för fängelse. De får välja mellan straff eller vård och myndigheterna hoppas lagen kan hjälpa till att halvera antalet missbrukare i landet fram till 2014.
De båda ryska makthavarnas omsvängning har vunnit gehör och nya lagen förbereds för att kunna införas till våren. Men redan har domstolar
börjat döma till vård i stället för fängelse.
– Antalet personer som får vård för missbruk i Ryssland kommer att tredubblas. En exakt siffra för hela landet är omöjligt att gissa,
men för närvarande finns det enbart i Moskva cirka 600 domar om tvångsvård i stället för fängelse av missbrukare, sade ryska hälsoministeriets drogspecialist Jevgenij Brun (på bilden).
I Ryssland finns idag minst 2,5 miljoner tunga narkotikamissbrukare och 5,2 miljoner personer som sporadiskt tar droger. Varje år dör 30 000 ryssar som en direkt följd av heroinmissbruk och antalet hiv-smittade ökar lavinartat bland
sprutnarkomaner och prostituerade.

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
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ECAD Regional Representation in Russia
www.ecad.ru / zon@ecad.ru
+7 812 328 96 65
ECAD Regional Representation in Latvia
+371 26510591 /andrejs.vilks@rsu.lv
ECAD Regional Representation in Bulgaria
+359 5 684 1391 / doctor_ivo@abv.bg
ECAD Regional Representation in Turkey
ecad@ibb.gov.tr
ECAD Regional Representation in Italy
+39 4372282760 / fabio.bernabei@gmail.com
ECAD Regional Representation in Portugal
+351 935178185 / scp@mail.telepac.pt

