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Vulkanutbrottet och
ECAD:s borgmästarkonferens
Dagens hjälte
ECAD:s direktör Jörgen Svidén befann sig i
Reykjavik när utbrottet av den lilla Eyjafjallajökull rykte ut sådana mängder aska högt
upp i himmeln att flygtrafiken i hela Europa
fick ett abrupt stopp. ECAD:s medarbetare
blev riktigt glada och en aning stolta när vi
fick veta att vår direktör var bland de första
”strandsatta” på Island som lyckades komma hem till Skandinavien. Ett par dagar
under vulkanskuggan och en natts bilfärd
från norska Trondheim (den första öppna
lyftkorridoren till Europa sent på söndagsBoston Big Picture
Den 20 april klockan 14:00 senarelades

De gästerna som hunnit anlända till Gozo

ECAD:s 17-e borgmästarkonferens enligt

blev välomhändertagna av maltesiska vär-

medarrangörernas beslut, kansliet av den

darna.

maltesiska premiärministern. Inom en vecka

Vi ber alla som har fått informationen om

annonserades ett nytt datum för konferen-

uppskjutning av konferensen under påbör-

sen, den 23-24 september.

jad resa om ursäkt för allt besvär och svårig-

De

maltesiska

medarrangörerna

och

heterna som ni kunde ha erfarit.

eftermiddag den 18 april) till Stockholm –
på så sätt lyckades direktören komma till
jobbet på måndag!
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UNODC:s expertstöd är efterfrågat

ECAD beklagar den sena ändringen av datu-

Kära ECAD:s medlemmar, talare och vän-

met. Dock tvingades många medlemmar och

ner! Konferensprogrammet är oförändrat.

talare att avboka sitt deltagande i sista

Vädret på Malta är ännu trevligare i septem-

UNODC (United Nations Office on Drugs

stund, på grund av osäkerheterna i flygsitu-

ber än i april… De isländska vulkanerna

and Crime) årsrapport för 2010, Promoting

ationen. Det maltesiska beslutet taget i såda-

förhoppningsvis tröttnar tills dess och luft-

health, security and justice – Cutting the

na exceptionella omständigheterna är förstå-

rummet ovan vårt kära gamla Europa för-

threads of drugs, crime and terrorism visar

eligt.

blir öppet för resandet...

att UNODC:s expertis är efterfrågad av
medlemsstaterna.
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Enligt UNODC:s bedömning,
den globala marknaden för illegala narkotika är värd över 300
miljarder dollar årligen. Om den illegala narkotikaindustrin var en stat,
dess nationella produkt skulle kunna
placeras nummer 21 i världen, direkt
efter Sverige”

”

Ur UNODC årsrapport för 2010
MALTA, SEPTEMBER 23-24, 2010 GOVERNMENT OF MALTA & PEMBROKE LOCAL COUNCIL

UNODC

planerar att utöka sitt ansvarsområde.

UNODC:s expertstöd är efterfrågat
Från sidan 1
Rapporten redovisar omfattningen av UNODC:s arbete inom olika

jektets mål var att ge det civila samhället möjlighet att delta i utvär-

verksamhetsområden över hela världen – behandling, alternativ ut-

deringen av FN:s narkotikastrategi antagen på den 20-e speciella

veckling, förbättring av rättsväsendet, förstärkning av integriteten,

sessionen i 1998. ECAD bidrog till framgången genom att samordna

minska utsattheten för brott m.m. Rapporten beskriver också

en del östeuropeiska frivilligorganisationerna under förberednings-

UNODC:S forskningsverksamhet och utvecklingen inom det forensis-

processen. UNODC utökar sitt samarbete med det civila samhället

ka området. Ett huvudtema genom hela rapporten är det hot som

och kommer att applicera erfarenheterna inom andra områdena som

utgörs av den organiserade brottsligheten. Åtgärder mot den står

ingår i UNODC:s mandat, såsom brottprevention, rättsväsendet,

högt upp på den internationella agendan, och man kommer också

motverkning av korruption och trafficking.

fortsättningsvis att särskilt fokusera på den.

Rapporten redovisar helt öppet UNODC:s ekonomiska svårighe-

Rapporten riktar uppmärksamheten till det värdefulla samarbetet

terna, nämligen att effektiviteten av UNODC:s arbete urholkas av en

mellan UNODC och det civila samhället inom ramen för projektet

ohållbar finansieringsmodell. UNODC är helt beroende av ett fåtal

”Looking Beyond” som är fortsättning på det framgångsrika projektet

finansiärer. Kärnbudgeten har minskat under de senaste åren, samti-

”Beyond 2008”. Över 440 friviligorganisationer deltog i arbete. Pro

digt som förväntningarna ständigt ökar.

Kokainsmugglingen till Europa

Brittisk klassning av mefedron

Allt mer sofistikerade tekniker används för att dölja och smuggla

Efter flera dödsfall klassas snart nätdrogen mefedron som narkotika

kokain till Europa, enligt en ny rapport från Europol och EMCDDA -

även i Storbritannien och import stoppas omedelbart. Dessutom

Cocaine: A European Union perspective in the global context. Rappor-

föreslås ett system med ”familjeklassning” av droger för att kunna

ten ger dels en inblick i hur kokain produceras och smugglas till EU,

hindra preparat med liknande kemisk struktur.

vilka som är involverade, smugglingsvägar och omfattningen av

Syntetdrogen mefedron som ofta snortas har fått ordentligt fäste i

kokainproblemet i Europa, dels information om vilka åtgärder som

Storbritannien. En växande grupp ungdomar missbrukar drogen och

redan vidtagits mot tillgången på kokain i Europa. Beslagen av ko-

åtskilliga dödsfall har skett, de senaste för ett par veckor sedan då

kain i Europa är tämligen omfattande. 2007 gjordes cirka 73 800

två ungdomar avled efter att ha tagit mefedron.

beslag i EU:s medlemsländer, Kroatien, Turkiet och Norge med en

Dödsfallen har följts av en landsomfattande debatt och dåvarande

totalvikt av nästan 77 ton. Detta innebär att Europa ligger på en tred-

inrikesministern Alan Johnson tillhörde dem som har tagit intryck.

je plats när det gäller mängden beslagtaget kokain – efter Syd- och

Han föreslog att drogen skyndsamt narkotikaklassas i farlighets-

Nordamerika. Eftersom en ökande andel kokain nu smugglas till

grupp

Europa har nya smugglingsvägar etablerats. I rapporten beskrivs de

En klassning i den gruppen, där även cannabis finns, ger rättsligt

tre främsta smugglingsvägarna för kokainet till Europa.

straffvärde till upp till fem års fängelse för innehav och 14 år för
/Actnow
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– Jag har dessutom lagt ett omedelbart förbud om import av drogen och förelagt gränskontroll och tull att förstöra försändelser som
innehåller mefedron, säger Alan Johnson, till AP.
Tillkännagivandet kom sedan regeringens rådgivande kommitté
om droger, ACMD, rekommenderat att en klassning av drogen. Forskare kan härleda över 25 dödsfall till mefedron, men samtliga är
ännu inte bekräftade.
Samtidigt kommer ett tidigare utlovat brittiskt lagförslag, som
Drugnews rapporterat, om att klassa generiska liknande molekylära

Narkotikasituationen på Malta

produkter som narkotika. Detta för att kunna hindra tillverkare att

Narkotikapolisen på Malta gjorde rekordbeslag av narkotika 2009 –

katinoner än mefedron kan klassas under grupp B.

lansera andra liknande skadliga substanser. Det innebär att andra

totalt över 500 kilo - varav merparten cannabis (23,4 kilo hasch och

På nätet säljs mefedron som ett växtnäringstillskott med underru-

458,3 kilo marijuana). För övrigt beslagtogs bland annat 16,05 kilo

briken ”ej lämpligt för människor”. Detta för att undvika att klassas

kokain och 8,41 kg heroin. Det framgångsrika arbetet är till stor del

som medicin.

resultatet av ökad bemanning med nästan en fördubbling av den

• I Sverige narkotikaklassades mefedron förra året efter flera döds-

personal som arbetar mot narkotika. Till detta kommer också ökat

fall. Drogen har fått spridning bland ungdomar och anses vara en av

samarbete med Interpol och polismyndigheter i andra länder. 17 av

de farligaste drogerna med en hastig tillvänjning där små doser på

de största beslagen gjordes på Maltas flygplats. Totalt greps 626 per-

50 milligram ger rus.

soner för narkotikarelaterade brott 2009 och polisen genomförde
totalt 421 razzior och husrannsakningar.

En generisk släktklassning av droger är något som svenska beslutsfattare hittills har avvisat.

/Actnow
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JO stöder drogtester i skolan
Justitieombudsmannen går emot Skolinspektionen och anser inte att

I Nässjö ser man JO-beslutet som en seger.

slumpmässiga drogtester på Brinellgymnasiet i Nässjö strider mot

– Det har stundtals varit jobbigt att gå emot en tillsynsmyndighet,

grundlagen när deltagandet är frivilligt. ”Skönt, nu kan vi fortsätta att

lite av David mot Goliat. Men vi har alltså inte varit fel ute, utan kan

rädda unga från missbruk”, säger Leif Ternstedt, ordförande barn-

nu gå vidare och från i höst erbjuda alla elever som vill att delta i

och ungdomsnämnden, till Drugnews.

testprogrammet, säger Leif Ternstedt (S) på barn- och ungdomsnämn-

I den omstridda frågan om slumptester för att förebygga och upp-

den.

täcka drogmissbruk bland elever, så har Skolinspektionen hårt kritise-

Nämnden har varit helt enig över partigränserna i beslutet att star-

rat flera kommuner som velat det. Främst därför att det är integritets-

ta drogtesterna. Först i årskurs två på gymnasiet där från vårtermi-

kränkande och att elevernas frivilliga deltagande inte kan garanteras

nen ett hundratal elever valt att medverka, fem elever i månaden

vara reellt.

lottas att lämna urinprov till skolsköterskan. Efter JO-beslutet kan

Inspektionen hade i sitt remissvar till JO ifrågasatt om det överhuvud taget är en gymnasieskolas uppgift att anordna slumpvisa drogtester.

man nu gå vidare och från i höst erbjuda alla cirka 1200 elever på
Brinellgymnasiet att delta, även föräldrar ska ge sitt klartecken.
På Riksförbundet narkotikafritt samhälle – som länge förespråkat

Men i ett beslut av justitieombudsmannen Kerstin André, efter en

slumpvisa drogtester i skolan – är man också nöjd med beslutet.

anmälan mot Nässjö kommun, så finner hon att då elever kan ”fatta

– Justitieombudsmannen har gjort en grundlig utredning och det är

ett eget beslut om att vara med i "testgruppen" och att eleven själv och

klart att med frivillighet i alla led så kan slumptester användas i sko-

fritt kan bestämma om att lämna ett urinprov om han eller hon blir

lan. Det strider inte mot gällande lagstiftning och fler skolor kommer

tillfrågad. Enligt min mening kan de slumpvisa drogtesterna därför

säkert att börja framöver, säger generalsekreterare Per Johansson på

inte generellt anses stå i strid med 2 kap. 6 § Regeringsformen”.

RNS till Drugnews.

I beslutet, som inte går att överklaga, pekar dock JO på vikten av att

I USA är slumpvisa drogtester i skolor vanligt. Några erfarenheter

skolhälsovården följer rutinerna vid provtillfällena och förvissar sig

är att metoden som del i policyprogram leder till mindre missbruk,

om att eleven inte har någon invändning mot att lämna urinprov.

ökad studiero och bättre skolresultat.

Skolinspektionen medger nu i en kommentar att JO inte finner det
sätt som drogtesterna genomförs i Nässjö strider mot grundlagen.
Men också att frivilligheten måste garanteras och att JO inte uttalar
sig om tester på grundskolan, vilket Landskrona kommun prövat och
kritiserats av Skolinspektionen för.
– Med tanke på att såväl Skolinspektionen som JO fortfarande ställer stora krav på att frivilligheten ska vara garanterad vore det bra att
skolorna – om lagstiftaren så vill – fick ett tydligare lagstöd för denna

/Drugnews
Svenska Carnegie Institutet har låtit Sifo undersöka vad folk tycker
om slumpvisa, frivilliga drog-tester på högstadiet och gymnasiet.
76% är för, 20% mot och 4% vet ej. Egentligen inget oväntat resultat
men ändå intressant med tanke på den hårda kampanjen Skolinspektionen drivit mot denna preventions-metod säger Per Johansson, RNS generalsekreterare.
/rns.se

typ av åtgärder, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skoinspektionen, i ett pressmeddelande.

Norsk narkotikapolitik – vad gick fel?
– Politiker och media började förändra sitt sätt att prata om narkotika från ett restriktivt, till ett tillåtande. I detta vilar en fara. Det man
nu ser är att drogliberalerna lyckats förändra Norges tidigare restriktiva hållning, säger Harald Dyrkorn till Drugnews.
Konferenser hålls för att ändra värdegrunderna. Kända personer,
organisationer och partier som Venstre, de Gröna och Fremskrittspartiet ligger på för en liberalare drogpolitik, därtill en kluvenhet inom
Arbeiderpartiet i regeringskoalitionen.
Förre utrikesministern Thorvald Stoltenberg leder nu en utredning

En scen i Oslo; foto Kristina Hillgren

om norsk narkotikapolitik. Sonen är statsminister Jens Stoltenberg
(AP), och vars syster Nini – som haft missbruksproblem – har före-

met per dag. En följd av sprutrummet är att polisen inte längre ingri-

språkat legalisering. Relationer som kan påverka Arbeiderpartiets

per mot innehav av en heroindos.

drogpolitik och utredningen, enligt Reinås och Dyrkorn som befarar

Nu diskuteras att även öppna sprutrum i Bergen, en stad som lik-

ett förslag om utdelning av fritt heroin när utredningen läggs fram i

som Oslo har ett stort, men minskande heroinmissbruk. Samtidigt

juni. I slutet av 1990-talet hade Norge växande heroinproblem med

bedrivs omfattande sprutbyten och metadonförskrivning, men med

många överdoser och dödsfall. I försök att stävja överdoser öppnades

brister i andra stödåtgärder så förblir flera missbrukare kvar i sina

2005 ett sprutrum i Oslo, där missbrukare under översyn av vårdper-

gamla miljöer.

sonal skulle kunna injicera ”säkrare”. För att få delta behöver bara

• Mötet i Stockholm hade arrangerats av några drogrestriktiva orga-

förnamn uppges, ledordet är anonymitet. Men då hade opiatmissbru-

nisationer – Blå Bandet, Nykterhetsrörelsens samorganisation i Stock-

ket redan börjat minska. 1998 fanns uppåt 15 000 heroinister i Norge,

holm, Riksförbundet narkotikafritt samhälle och studieförbundet

antalet har sjunkit till kanske 9 000 idag. Idag är 1 500 av Oslos cirka 4

NBV.

000 heroinister registrerade, men bara 60–70 injektioner görs i rum-

/ Drugnews

Godiskanal för droger har stängt

Rekordstort antal nya
droger rapporterade 2009

Reaktionen blev för stark. Godisbutiken i
Göteborg har nu slutat att sälja ej klassade

Ett rekordstort antal nya droger rapportera-

droger i Göteborg. ”Det är trist, vi söker nu

des in till EU:s drogobservatorium i Lissa-

istället andra butiker att leverera till”, säger

bon och Europol via EWS (Early Waning

Smartbars inköpschef Fredrik Finné till Drug-

System) år 2009. 24 nya psykoaktiva sub-

news.

stanser rapporterades in för första gången

Trycket blev för stort för Konfekthuset på

till de två enheterna, vilket är det största

Kungsportsavenyn när det kom fram att man

antalet rapporteringar som någonsin skett

förutom godis och tobak även börjat sälja

under ett och samma år och nästan dubbelt

”doftpotpurri” av örter. Örter som misstänks

så många som föregående år (13). En kom-

ha duschats med syntetiska cannabinoider

plett lista över vilka preparat det handlar

som kan rökas som marijuana.

om finns i en bilaga till rapporten. Speciellt

En affisch med budskapet ”Vi säljer inte

kan man notera en kraftig ökning av rökba-

Smartbars produkter” sattes i tisdags upp när

ra växtprodukter innehållande syntetiska

butikens goodwill riskerade nöttas i kanter-

cannabinoider (nio) och syntetiska katino-

na. Ett 50-tal färglada påsar med fyra, fem

ner (fyra).

sorters ”doftpottpurri” hade då hunnit säljas
till unga köpare.

Mot slutet av 2009 kunde man notera
James Holm

– Butiksägaren visste nog inte att det handlade

ökad tillgång och användning av mefedron
vilket resulterade i en mer formell datain-

om ännu ”legala droger”, säger Håkan Börjesson på narkotikapolisen, som besökt butiken, till

samling om mefedron, vilket i sin tur resul-

Drugnews. Godisbutiken bryter nu kontakterna med nätföretaget Smartbar som i elva år sålt

terade i en gemensam rapport.

droger i juridiska gråzonen, potensmedel och naturprodukter ”för kropp och själ”.

Av den rapporten framgår att den ökade

– Bad for business. Motståndet blev för stort. Det är mycket falsk ryktesspridning om vad

förekomsten av nya, okontrollerade synte-

våra varors innehåll. Vi kan ju inte ta ansvar för om kunderna använder de på sätt som inte är

tiska ämnen som via internet marknadsförs

avsett för, säger Fredrik Finné på Smartbar.

som ”legal highs” eller ”not for human con-

• Drugnews: går era produkter att droga sig med?

sumption” utgör en stor utmaning för över-

– Jag vet bara att de är godkända ibland annat England och blir någon klassad, såsom Spice
blev i höstas, så lämnar vi över lagret till polisen. Men har man fyllt 18 år, så tycker vi att folk
får göra som de vill, vi vill värna människors frihet. Vi har inte förgiftat någon i alla fall, svarar han.

vakning, reaktioner och kontroll av nya
psykoaktiva substanser.
I årets rapport ägnar man också uppmärksamhet åt mCPP (en euforisk drog)

Smartbar är ett aktiebolag som ifjol omsatte 32 miljoner kronor, har åtta anställda, målgrup-

eftersom information från olika källor tyder

pen är svenskar, men man har även en tysktalande säljare, och vill utveckla ”smartdrugs”-

på att ”ecstasy”-tabletter innehåller en klar

försäljningen, enligt Finné som tycker det är tråkigt att ”smartshops” inte finns i Sverige.

procentuell ökning av mCPP.

– Vi vill ha avtal med affärer och kunna sälja över disk, så att ålderskontrollen kan skötas

Totalt har EU:s medlemsstater rapporterat

som för tobak. Fyra andra butiker har nu hört av sig, i Skövde och Stockholm bland annat, så

fler än 110 substanser till EMCDDA och

vi kommer försöka igen, säger Fredrik Finné.

Europol sedan EWS-systemet inrättades

• Godisintermezzot i Göteborg ökar nu trycket på regeringen vars förslag till ny narkotika-

1997.

lag om att bland annat polis och tull ska få skyddsomhänderta misstänkta, ej ännu klassade

/Actnow

droger, har fördröjts.
/Drugnews
Våra europeiska samhälle har experimenterad med och utvärderat både tolerans och intolerans gentemot illegalt droganvändande och drogmissbruk.
Det är våra reflektioner kring detta som styr oss mot icke-användning. Detta med hänsyn till nästa generationernas väl.

