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USA: droger en 

folkhälsofråga 

Droger ska mötas som ett folkhälsoproblem, inte ett 

”krig mot knark”. Den väntade omsvängningen genomsy-

rar USA:s nya narkotikastrategi som president Obama 

presenterade i tisdags. Målet är att inom fem år minska 

ungas droganvändning, gravt missbruk och relaterade 

dödsfall med 15 procent. 

I den nationella strategin mot narkotikaproblem betonas 

behov av balanserade insatser för att ta itu med den kom-

plexa utmaning som drogmissbruk och dess konsekvenser 

medför. 

Totalt vill Obama-administrationen satsa – som Drug-

news tidigare rapporterat – hela 15,5 miljarder dollar nästa 

budgetår för att förebygga och behandla drogproblem, 

men också minska tillgänglighet med kontroll och interna-

tionellt samarbete. 

- Jag är övertygad om att när vi börjar ta de steg som redovi-

sas i denna narkotikastrategi, så kommer vårt land blir starkare 

och vår befolkning friskare och tryggare, sade president Ba-

rack Obama vid presentationen i Washington. 

Det är Vita husets nationella narkotikasamordning, 

ONDCP, och dess nya drogtsar Gil Kerlikowske som arbe-

tat fram detaljerna i strategin. Notabelt är att den gamla 

omtvistade devisen om ”War on Drugs” nu är borta.  

Administrationen vill försöka bryta den hittills vanliga 

rundgången av att droganvändning leder till kriminalitet, 

fängelse och åter missbruk.              /FORTS. PÅ SIDAN 3 

  Nya strategier mot nätdroger i EU 
Ökat blandmissbruk och en fortsatt ström av nätdroger oroar Europas narkotikasamordnare, som möttes i Madrid i maj. Ifjol rapporterades 

rekordmånga nya psykoaktiva substanser. Alkohol finns ofta med i bilden vid användning av illegala substanser. Länder på kontinenten oroas 

över ökat berusningsdrickande bland ungdomar. Så även EU-ordförandelandet Spanien, som hade samlat unionens drogsamordnare till ett möte. 

– Supkulturen i Norden och Storbritannien har spritts till övriga Europa. Samtidigt noteras att blandmissbruk ökar. Flera länder väljer att samordna sina 

narkotika- och alkoholstrategier, säger Ralf Löfstedt, ämnesråd på socialdepartementet, till Drugnews. Han representerade Sverige tillsammans med 

Maria Renström på regeringens ANTD-sekretariat vid det informella mötet. Sekretariatet är exempel på den svenska samordningen av insatser 

mot problem kring alkohol, narkotika, tobak och doping.         /FORTS. PÅ SIDAN 2 

II World Forum Against Drugs 

prisar A.M. Costas FN 
insats dubbelt 
Vid invigningen av World Forum Against Drugs tilldelades avgående chefen för 

FN:s narkotikakontroll, Antonio Maria Costa, två priser för sin kamp mot värl-

dens drogproblem. Dels ett nyinstiftat pris, The Nils Bejerot Award efter den 

framlidne svenska socialläkaren som lade grunden till svensk restriktiv narkoti-

kapolitik. Dels ett pris från Drug Free America Foundation – The Moxie Award – 

för sitt mod att stå emot legaliseringsrörelser. 

Costa var överraskad, men mycket nöjd över priserna. 

 – Det är ärofyllt, men jag vill lämna över dem till världens folk som kämpar mot drog-

problem, sade en rörd Antonio Maria Costa till Drugnews. 

Costa har sedan 2002 varit i ledningen för den FN-myndighet som granskar drog-

situationen i världen och hur medlemsstaternas sköter sin narkotikakontroll enligt 

de internationella konventionerna. 

De åtta gångna åren har drogproblem mer börjat ses som hälsofrågor, inte brott. 

En utveckling som Costa applåderar. Han tycker att narkotikakontrollen överlag i 

världen fungerar, även om blodiga, drogrelaterade strider pågår i länder som Af-

ghanistan och Mexiko. Kokainproduktion har minskat senare år. Men det behövs 

globalt samarbete och han välkomnar både USA:s nya, mer humana narkotikastra-

tegi och det folkrörelsebaserade nätverket World Federation Against Drugs som 

arrangerar konferensen i Stockholm.            /FORTS. PÅ SIDAN 2 

”Drogproblem är en sjukdom, det går att 

diagnostisera och helt klart att behandla, 

men det är inte ett krig” 

 
- Gil Kerlikowske till media vid följande presskonferens 

http://www.whitehousedrugpolicy.gov/news/press10/051110.html


 Nya strategier mot nätdroger i EU 

FRÅN SIDAN 1 

De förebyggande insatserna mot de olika delarna hänger ju ofta ihop, 

det är samma barn och unga i farozonen och skyddsfaktorerna är lika. 

Fler EU-länder har inte tidigare haft handlingsplaner för alkohol 

som först på senare år blivit ett uppmärksammat problem. Nu finns 

strategier och handlingsplaner i EU för både alkohol och narkotika, 

det är rekommendationer, inte direktiv, till de enskilda länderna att 

använda. 

Det finns även ett gemensamt varningssystem (Early Warning Sy-

stem) för nya substanser, som är knutet till drogobservatoriet i Lissa-

bon. Dit rapporterar medlemsländerna om drogvanestudier, beslag, 

missbruksvård – och EWS samlar in uppgifter om nya substanser som 

dyker upp. 

I maj kom en rapport från EU:s drogobservatorie och Europol om att 

ifjol inrapporterades rekordmånga nya droger: 24 nya psykoaktiva 

ämnen, jämfört med 13 året före. Totalt har över 110 substanser rap-

porterats sedan varningssystemet startades 1997. 

Särskilt noteras flera rökbara växtdelar som duschats med syntetiska 

cannabinoider, typ Spice. Men även allt fler syntetiska katinoner, typ 

mefedron och metedron. 

– De flesta EU-länder har problem med nätdroger, s.k. legal highs, 

som säljs legalt via internet en tid innan länder hinner klassa dem. EU 

analyserar och kan varna för och rekommendera klassning, men det är 

FN och de enskilda länderna som själva beslutar, säger Ralf Löfstedt 

som även sitter i styrelsen för narkotikaobservatoriet. 

Han tycker varningssystemet fungerar, att länder samarbetar och 

utbyter erfarenheter om nya drogmönster. Flera kritiker anser dock att 

det tar för lång tid att stoppa nya farliga droger och förespråkar en 

gemensam narkotikaklassning av kemiskt liknande substanser. Exem-

pelvis Storbritannien vill pröva sådana familje-klassningar. 

Löfstedt är tveksam till ett sådant generiskt system. Han understry-

ker att rättssäkerhet måste upprätthållas och att man måste veta vilka 

substanser som är lagliga och vilka som är förbjudna. 

 
Svenska regeringen förbereder i stället en annan metod för att försö-

ka stoppa nya nätdroger. Att tillåta tull och polis skyddsomhänderta 

ännu ej klassade substanser som misstänks ha missbrukspotential. Det 

är dock juridiskt knepigt vilket försenat förslaget. I vår var narkotika-

förslaget tänkt att lämnas. ”Men något datum för propositionen är inte 

klart”, uppger Ralf Löfstedt. 

/Av Drugnews 

II World Forum Against Drugs prisar A.M. Costas FN insats dubbelt 

/FRÅN SIDAN 1 

– Det är inte modernt att resonera som harm-reduction-rörelsen, en 

liten med högljudd grupp som egentligen vill legalisera. Istället bör 

mänskliga rättigheter, rätten till hälsa och drogfri barndom sättas i 

centrum, säger Costa. 

Narkotikamissbruk hindrar även att många fattiga länder utvecklas och 

skapar istället otrygghet och instabilitet. Han kommer just från en resa i 

Afrika och har mött kriminalitet och rädsla i Nairobi i spåren av crack-

rökande ungdomsgäng. 

Han vet inte vem som efterträder honom när han slutar som exekutiv chef för UNODC i sommar. Men vet vad han själv gärna skulle göra. 

– Jag skulle gärna arbeta söder om Sahara. Afrika lider – fattigdom, växande drogproblem och transitsmuggling. Där skulle jag vilja hjälpa till, 

men Gud vet vad jag gör i framtiden.                            /Av Drugnews 

 
 

Under det här året väntas ett avgörande i EU-domstolen om ett förbud mot försäljning av cannabis till utländska medborgare är ett brott 

mot EU:s regler för den inre marknaden. Det aktuella målet (Josemans v. Maastricht) handlar om två utländska medborgare som 2006 be-

sökte Easy Going, en av 14 coffee shops i Maastricht, strax efter att fullmäktige där förbjudit försäljning av cannabisprodukter till utländska 

medborgare.  Ärendet har vandrat genom hela den holländska rättsapparaten och många väntar på ett besked. 

André Beckers, som är juridiskt ombud för Josemans hävdar att cannabis är en vara som vilken som helst och han har i det aktuella målet 

hävdat att Easy Going i år förväntas sälja cannabis till ett värde av tio miljoner euro (cirka 100 miljoner kronor). 

ECAD nyhetsbrev har skrivit om volymer av cannabisförsäljning som flöder till utlandet från holländska coffee-shops. I intervjuer till flera 

holländska medier har Max Daniel, chefen för insatsstyrkan mot organiserad brottslighet i hampaodling, menade att det är just grov organi-

serad kriminalitet som siktar på utländska köpare.                   /Källa: Actnow.nu 

Kan holländska coffee shops säga nej till kunder från utlandet? 

 

Rätten till hälsa är centralt. Drogberoende ska 

till sjukhus och få vård, inte kastas i fängelse. Det 

behövs en balanserad politik med även förebyg-

gande insatser och tillgångskontroll, 

     — säger Antonio Maria Costa  
 

 

http://www.actnow.nu/artiklar/1-nyheter/3055-kan-hollaendska-coffee-shops-saega-nej-till-kunder-fran-utlandet


Ryska Forum on narkotikaproduktion i Afghanistan 

Representan-

ter från värl-

dens ledande 

narkotikabe-

kämpande 

organ och 

narkotikaex-

perter möts i 

Moskva 9–10 

juni för att 

diskutera hur man gemensamt ska bekämpa narkotika från Afghani-

stan och bilda en internationell antidrogkoalition. 

Forumets syfte är att enas kring en gemensam strategi mot narkoti-

kaproduktion och internationell narkotikasmuggling. 

– Problemet med den afghanska narkotikan är så allvarligt att det 

måste till en gemensam internationell strategi för att ta itu med det. 

Därför måste vi samla världens viktigaste drogkontrollerande myn-

digheter och ledande narkotikaexperterna. 

  

– Det är nödvändigt för de internationella samfunden att fokusera på 

denna fråga och bilda en internationell anti-narkotika koalition, säger 

Viktor Ivanov, chef för den ryska anti-narkotikakommissionen, till 

nyhetsbyrån Ria. 

Narkotikamissbruket i Ryssland har de senaste tio åren stigit kraftigt 

och beskrivs nu som ett nationellt säkerhetshot av de ryska ledarna. 

I Afghanistan produceras illegalt över 90 procent av världens rå-

opium (råvara till heroin) och numer även mest cannabis (hasch och 

marijuana). 

 FN uppskattar att det afghanska heroinet orsakade fler än 100 000 

dödsfall i världen förra året. Enligt officiell rysk statistik dör mellan 

30 000 och 40 000 människor i Ryssland varje år av narkotika. 

Tidigare i år har en febril internationell aktivitet skett inom högsta 

politiska ledningar och antidrog kontrollorgan. Möten om det af-

ghanska knarket har hållits mellan de ryska och amerikanska utrikes-

ministrarna och en arbetsgrupp har bildats som leds av cheferna 

inom de relevanta departementen och andra drogbekämpande myn-

digheter inom de båda länderna. 

– Vår agenda är att fokusera på att bekämpa det afghanska narko-

tikahotet, sade nyligen den ryske utrikesministern Sergey Lavrov 

efter ett möte med sin amerikanske kollega Hillary Clinton till ny-

hetsbyrån. 

Det afghanska narkotikahotet har blivit en realitet för många av 

världens länder, också FN är nu djupt engagerad i bildandet av en 

internationell anti-narkotika koalition. 

Nyligen avslöjades att en mystisk sjukdom härjat opiumvallmon i 

vissa delar av Afghanistan, skörden av opium i dessa distrikt kan 

komma att minska med uppåt 70 procent i år. Afghanska bönder 

som har lång erfarenhet av opiumodling uppger att de aldrig ha sett 

eller hört talas om denna typ av smitta tidigare.             /Av Drugnews 

 
 

/FRÅN SIDAN 1 

Detta genom att kombinera polisnedslag mot langare med drogdom-

stolar och erbjuda gripna med beroendeproblem vård och behand-

lingsprogram istället för bara fängelse. 

Den tidigare polischefen i Seattle, Gil Kerlikowske, har rest landet 

runt och träffat tidigare poliskollegor, missbrukare, anhöriga, vård-

personal och frivilligorganisationer. Han betonade hur oroade ameri-

kaner är för landets drogproblem och att en förändring med breda 

insatser behövs. 

I den föreslagna femårsplanen för att minska drogmissbruk och 

dess konsekvenser är några mål – minska ungdomars droganvändan-

de, antalet kroniska missbrukare och narkotikarelaterade dödsfall 

med 15 procent. Därtill ska drograttfylleri och missbruk bland unga 

vuxna minskas tio procent, enligt ONDCP:s strategi. 

 

Tre utmaningar som administrationen avser fokusera på i år är pre-

vention, ökade problemen med läkemedelsmissbruk och droger i 

trafiken. I budgeten satsas tretton procent mer på förebyggande i år 

till 1,7 miljarder dollar och 3,9 miljarder dollar för behandlingsinsat-

ser – och sjukvårdspersonal uppmanas ställa frågor om droger vid 

rutinkontroller av patienter för att tidigare upptäckta drogproblem. 

 
Men USA ska även fortsätta med kontroll och knarkbekämpning. 

Budgeten för sådana nationella åtgärder ökar knappt två procent till 

3,9 miljarder dollar enligt planen. Insatser för att stoppa den omfat-

tande drogsmugglingen till USA från exempelvis Mexiko får höjd 

budget till 3,7 miljarder dollar och internationella antidrogprogram 

utökas någon procent till 2,3 miljarder dollar, enligt rapporten. 

/Källa: Drugnews 

    USA: droger en folkhälsofråga 

 

På tal om opiater… 
Idag får närmare 1 700 personer legalförskrivet metadon vilket är en ökning av antalet med omkring 100 

procent sedan regelverket för förskrivning ändrades 2005 . 

En ny studie visar nu att antalet opiatmissbrukare som avlider med metadon i kroppen har ökat från 29 år 

2006 till 84 år 2008. 

 - Vi måste slå larm annars riskerar behandlingen att komma i vanrykte ,  säger forskaren Anna Fugelstad vid 

Karolinska institutet till Dagens Nyheter.  

                                Källa: Actnow.nu 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2004-15/Sidor/2004-15allaversioner.aspx


Brittiskt vårdfack diskuterar fritt heroin 

Heroin bör förskrivas av den statliga brittiska vården och missbru-

kare erbjudas injektionsrum där de kan inta droger säkert. Det 

anser en ledare för Storbritanniens största sjuksköterskefack.  

Det skulle kunna minska kriminalitet bland opiatmissbrukare och 

få stopp på lämnade smutsiga sprutor kring skolgårdar, menar Peter 

Carter, generalsekreterare i Royal College of Nursing.  

Carter lade fram idén i samband med sjuksköterskefackets kon-

gress i Bournemouth. Han hänvisar till studier där grava opiatmiss-

brukare som misslyckats i andra behandlingar, såsom metadonpro-

gram, minskat kriminalitet om de istället fick gratis heroin.  

Pilotstudier med 127 patienter i London, Brighton och Darlington 

ifjol visade att beroende som fick heroin minskade sin brottslighet 

med två tredjedelar.  

Flera representanter på vårdfacket RCN:s kongress protesterade 

mot förslaget: ”Var ska det sluta? Cannabis, kokain, crack… eller  

andra substanser”, sade Gail Brook. Hon undrade om statliga vården 

National Health Service verkligen ska bekosta det.  

 

Beroendeexperten Neil McKeganey på Glasgow Universitet var-

nar för att heroin skulle kunna spridas på samma sätt som metadon 

har gjort senare år. 

– Behandling bör handa om att få människor bort från droger inte 

att tillhandahålla dem preparat som de redan är fast med, säger han 

enligt tidningen Telegraph.  

 

Det kontroversiella förslaget om heroinutdelning till ”kroniska 

missbrukare” väcktes första gången 2002 i Storbritannien och fick ifjol 

stöd av dåvarande inrikesministern Jack Straw (Labour). I pilotstudi-

erna har heroinförskrivningen kostat runt 15 000 pund årligen per 

patient. 

/Av Drugnews  

Fler USA-soldater har opiatproblem 

I takt med att USA ökat sitt militära engagemang i Afghanistan, så 

har antalet amerikanska soldater som söker behandling för opiat-

beroende femdubblats på fem år. 

Från år 2004 till 2009 ökade antalet soldater som sökt hjälp för opi-

atmissbruk från 89 till 529 soldater, enligt statistik från Pentagon som 

nyhetskanalen Fox tagit del av. Under samma tid ökade stadigt 

USA:s militära satsningar i det av inbördeskrig, terror och fattigdom 

drabbade Afghanistan där även mestopium och cannabis i världen 

produceras. 

2004 hade amerikanska armén 14 000 soldater i Afghanistan och i 

slutet av förra året hela 46 400 soldater. Men den nya vårdstatistiken 

har inte brutits ner i hur många av de soldater som sökt hjälp som 

tjänstgjort i Afghanistan eller vilka opiatsubstanser de använt – hero-

in eller läkemedel med morfin och kodein.  

En talesman för US Army säger att man är bekymrad över de öka- 

de vårdfallen, men vet inte säkert om de kan kopplas till ökat militärt 

engagemang, ökat missbruk inom militären eller återspeglar en ökad 

rapportering av drogproblem. 

Men soldater som Fox talat med uppger att det finns en svart mark-

nad bland trupperna där man kunnat byta varor från de amerikanska 

baserna till heroin av lokala afghaner. Och tillgängligheten på droger 

är vida känd i Afghanistan. 

Även självmord har ökat senaste åren bland amerikanska soldater, 

enligt Fox artikel: 

- Stress, håglöshet och känslor av uppgivenhet har tidigare konsta-

terats kunna leda till drogmissbruk bland soldater. Exempelvis under 

Vietnamkriget då många amerikanska soldater återvände hem med 

missbruksproblem. Även ryska soldater kom hem från ockupationen 

av Afghanistan på 1980-talet med heroinberoende. 

/Av Drugnews 

Dyr ångestmedicin kanske narkotikaklassas... 
 

Läkemedlet Lyrica – mot exempelvis smärta och ångest – kan komma att narkotikaklassas efter flera rapporter om missbruk. Läkare uppmanas 

till stor försiktighet vid förskrivning till personer med beroendeproblem. Medlet har snabb blivit en storsäljare för läkemedelsjätten Pfizer, ifjol 

fick över 51 000 svenskar Lyrica utskrivet till en kostnad för nära 205 miljoner kronor för skattebetalarna. 

Läkmedelsverket fick in en första rapport om missbruk av Lyrica våren 2008 och hade till i mars i år fått in ytterligare tolv rapporter. Patienter 

uppger att de haft toleransökning, abstinensbesvär och tillvänjning med snabb dosökning och svårt att trappa ner. De flesta av dem hade fått 

medlet mot psykiska problem.            /Källa: Drugnews 

mailto:red@drugnews.nu
http://www.foxnews.com/politics/2010/05/06/number-troops-seeking-opiate-addiction-treatment-skyrockets/
http://www.pfizer.se/default____8662.aspx

