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Med utsikten över
Oslofjorden…
Landstinget: ja
till sprutbyte i Stockholm
Landstingsfullmäktige i Stockholms län
antog vid ett extra möte den 21 juni en narkotikastrategi, inklusive försök med sprutbyte, med rösterna 87 -55. Beslutet hade
uppskjutits efter en begärd återremiss av
moderaterna.
Den omstridda frågan om att tillhandahålla rena sprutor till injektionsnarkomaner
diskuterades under hela förmiddagen innan
voteringen. Extramötet kom till då sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt M)
på förra mötet för två veckor sedan efterlys-

Bjørg Månum Andersson, Oslo; Rådhuset känner fjordens friska vindar...

te tydligare förslag och begärde återremitte-

ECAD:s styrelse hade sitt ordinarie möte den

kompletteras också med ett generöst bidrag

18 juni i Oslo. Styrelsen diskuterade fortlö-

från Stockholms stad som står för lokalerna

pande frågor med fokus på ekonomi.

och andra nödvändiga kontrosbehov.

Styrelsen skulle vilja dra medlemmarnas

Den vulkaniska askan som fördunklade

uppmärksamhet till det faktum att ECAD:s

skyarna över Europa förhindrade ECAD från

ekonomi är fullständigt beroende av med-

att genomföra den 17:e borgmästarkonferen-

lemsavgifter. Deras storlek avgörs av antalet

sen som planerad i april i Malta. Konferensen

invånare i staden. Denna modell infördes i

flyttades till 23-25 september istället. Mötet

1998 och anses fortfarande som lämplig och

gick igenom återstående förberedelserna.

rättvis. Alla tillskott, stora som små, betalda

Styrelsen var nöjd att programmet håller som

av medlemsstäder av olika storlekar, är livs-

helhet och kräver endast mindre justeringar.

viktiga för att en internationell organisation

Mer information finns på www.ecad.net.

av ECAD:s mått ska kunna drivas. Förutom

ring.
Landstingsstyrelsens förslag om en bred
narkotikasatsning – där ett sprutbyter ingår
– stöddes av sex partier, utom Moderaterna
som reserverat sig mot själva sprutbytet.
Landstingrådet Birgitta Rydberg (FP) sade
att man inte ska kopiera Skånes sprutbyten,
utan ta fram en Stockholmsmodell med
strikta krav och socialmedicinsk satsning
för att minska missbruk. Och själva sprutbytet ska utvärderas efter fyra år.
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medlemsavgifterna, ECAD:s ekonomi

EMPOWERING OUR CITIZENS to
LIVE HEALTHIER LIFESTYLES

Hon

stöddes

av

flera

debattörer.

– Det handlar om humanitär insats för utsatta grupper och att förhindra smittspridning, att rädda liv, sade bland andra socialdemokraternas Dag Larsson.
Men förslaget fick även kritik från FPledamöter.
– Rädda liv för stunden är hedervärt, men
det är väl även att upprätthålla en restriktiv
narkotikapolitik som nu riskeras.
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Polisen och tullen föreslås också få rätt att omhänderta misstänkta
preparat och substanser i avvaktan på åklagares beslut. Syftet är att
förhindra fortsatt spridning av substanser som är på väg att klassificeras.
- Förslagen bör leda till att vi snabbare ska kunna upptäcka och
förebygga att substanser når en vidare spridning innan de är klassade antingen som hälsofarlig vara eller narkotika, säger Matz Larsson,
chef, avdelningen för tillsyn.
Lagrådsremissen föreslår också höjda straff för dopningsbrott,
från fyra till sex års fängelse. Ett annat förslag är att substanserna 1,4butandiol och GBL narkotikaklassas. Ett förslag som Statens folkhälsoinstitut också ser positivt på. Den användning av substanserna
som idag förekommer i industriell verksamhet kan fortsätta efter en
viss reglering. Förslagen ska nu närmast behandlas i lagrådet.
/Actnow

Jon Sigfusson

Ingen nordisk narkotikastrategi

Jon Sigfusson, samordnare av programmet ”Youth in Europe” (YIE),

Från att Nordiska ministerrådet tidigare i år uttalat tydligt stöd för

presenterade en snabb uppdatering. Programmet är förlängt tills

restriktiv narkotikapolitik och nolltolerans mot legalisering, miss-

2012 med möjlighet till vidare förlängning. I korthet består program-

bruk och knarkhandel, så har regeringarna svårare att nu enas om

met av två delar: forskning som är riktad på att identifiera risk- och

en strategi. Länderna har delvis börjat pröva olika vägar för att

skyddsfaktorer vad gäller drogprevention bland ungdomar i varje

möta narkotikaproblemen. Norge har infört injektionsrum och dis-

deltagande stad; samt mobilisering av samhället för att använda

kuterar nu att starta heroinutdelning i behandling av grava miss-

dessa kunskaper i stadens/kommunens drogpreventiva program.

brukare, vilket Danmark redan börjat med under våren. Något som

YIE är ett ECAD-initiativ baserat på ett framgångsrikt program
Narkotikafritt Island som resulterade i en väsentlig förbättring av

folkhälsominister Maria Larsson (KD) vid mötet med sina kollegor i
Ålborg tydligt markerade att Sverige inte avser göra.

drogsituationen bland isländska ungdomar. Det är viktigt att marke-

– Skadelindrade åtgärder kan minska lidande och död, men sig-

ra i sammanhanget att YIE inte är inriktad på att jämföra städerna

nalgivandet till missbrukaren måste vara tydligt: vi hjälper dig gär-

med varandra, det finns andra källor som möjliggör en sådan jämfö-

na, men inte med ditt missbruk, kommenterar Maria Larsson.

relse. Idén går ut på att ge de intresserade städerna verktyg och me-

Av

Norges

hälsominister

Anne-Grete

Strøm-Erichsen

todologi som är beprövad effektiva för att uppnå mål inom drogpre-

(Arbeiderpartiet) fick hon den rapport om missbruksvård som Stol-

vention (och brottsprevention) bland ungdomar.

tenberg-utredningen lämnade förra veckan med förslag på bland

När ECAD:s styrelse möts i olika medlemsstäderna, en viktig del

annat försök med heroinförskrivning även i Norge. En omstridd

av agendan blir presentation av värdstadens drogpreventiva arbete.

fråga som nu ska på remiss och Stortinget ska ta ställning så små-

På så sätt får styrelsen en djupare förståelse av vilka behov som finns

ningom.

i olika delar av Europa.

Även om ministrarna inte kunde enas om ett gemensamt förhåll-

I Oslo träffade styrelsen Anniken Hauglie, kommunalråd, som gav

ningssätt, så enades man om att låta frågan om en gemensam narko-

en uppskattad översikt över narkotikasituationen i Norge. Dessutom

tikastrategi fortsätta beredas på tjänstemannanivå och av Nordiskt

berättade vice kommunaldirektör (Byrådsavdeling for eldre og sosia-

Narkotikaforum för att försöka komma till beslut under nästa mi-

le tjenester ) Nina Backer-Roed om samarbetsmodellen för brottspre-

nisterrådsmöte nästa år.

vention bland ungdomar som tillämpas i Oslo sedan 2006, SaLTo-

Folkhälsominister Maria Larsson skulle vilja se i en sådan gemen-

modellen. (Läs mer här: http://www.salto.oslo.kommune.no)

sam strategi att alla behandlingsmetoder och förebyggande insatser

ECAD:s styrelse tackar värden, kommunaldirektör Bjørg Månum
Andersson och Oslo kommun för ett utmärkt anordning av möte och

som erbjuds missbrukare ska ha hög evidens. Dessutom att det

för deras varm gästfrihet.

FHI om effektivare narkotika- och
dopningslagstiftning

finns drogfria vårdalternativ till underhållsbehandling.
Medan ministrarna har svårt att enas om en gemensam hållning,
så har parlamentarikerna i Nordiska rådet kommit lite längre. I
höstas antogs enhälligt en resolution vid mötet i Stockholm ”om
gemensam nordisk krafthandling mot narkotika” med uppmaning
till regeringarna att göra detsamma.

Statens folkhälsoinstitut välkomnar de förslag som regeringen presen-

Men det lyckades man alltså inte med i Ålborg denna vecka.

terat i en lagrådsremiss för en effektivare narkotika- och dopningslagstiftning.

– Det är tråkigt. Det behövs verkligen en gemensam strategi för

Remissen till lagrådet föreslår bland annat att FHI ska få en mer

nolltolerans mot narkotika i Norden, säger Hans Wallmark (M),
skånsk riksdagsman och medlem i Nordiska rådet, till Drugnews.

aktiv och offensiv roll för att motverka internethandel med nya och

Han oroas för hur heroinförskrivning och diskussioner om fritt

ännu inte klassificerade droger. Institutet föreslås få en förordnings-

hasch i Köpenhamn påverkar närområdet, även på svenska sidan av

reglerad rätt att köpa in misstänkta substanser och analysera inne-

Öresund. Och understryker vikten av gemensamt nordiskt arbete

hållet. Detta för att snabbare kunna klassificera potentiella miss-

mot narkotika.

brukssubstanser.

/Drugnews

En ”vit maffia” bildad i Italien

Narkotika slår hårt mot Afrika

De fyra största kriminella grupperingarna i Italien har runt Rom lagt

Narkotikamissbruket i afrikanska länder förvärras när ligor använder

inbördes stridigheter åt sidan och bildat en ny gemensam, femte organisation – ”Den nya vita maffian” som är mer inriktad på vanliga

dem som transitländer för smuggling till Europa. Heroin via Östafrika, kokain via Västafrika och Sydafrika har stora problem med metam-

affärer.

fetamin.

De senaste fem åren har de stora italienska maffiagrenarna Cosa

Vid ett seminarium på World Forum Against Drugs berättade före-

Nostra, Camorran, Sacra Corona Unita och `Ndrangheta bildat en

läsare om konsekvenser som en ökad narkotikahandel i Afrika för

gemensam stark ”legal” fraktion kring Rom och intilliggande regio-

med sig. Transitländer där ”smittas” genom att nya marknader upp-

ner.

står längs smuggelvägarna och missbruket förhindrar fattiga länders

Denna nya organisation styrs av de fyra maffiagruppernas gudfä-

utveckling.

der, men är affärsinriktad och använder sig av välutbildade ekono-

Till Östafrika, en region av fem länder, smugglas varje år 35 ton

mer, affärsjurister och politiker som är starkt lierade med maffian,

afghanskt heroin. I regionen finns nu uppskattningsvis 1,3 miljoner

antingen genom släktskap eller genom korruption.

heroinmissbrukare, en siffra som ökar. Mer än två tredjedelar av

Pengarna som används har tvättas i komplicerade transaktioner,

heroinisterna är smittade av hiv/aids.

en mycket stor del av dem kom in vita systemet när världens banker

Vid sidan av familjetragedier för narkotikan även med sig korrup-

var i behov av kontanta medel under senaste finanskrisen. Omkring

tion, kriminalitet, människohandel, drogade barnsoldater och insta-

352 miljarder dollar – från narkotikahandel, utpressning, människo-

bilare samhällen. Det driver på arbetslöshet och flykt från landsbygd

handel och annan brottslighet – kom in i det ekonomiska systemet

till städerna.

och finns nu som en del i det officiella banksystemet.

Bönder i Östafrika lockas även odla cannabis och växtdrogen khat

Något som uppmärksammats av världsamfundet. Förenta Natio-

istället för mat, eftersom det ger mer pengar. Inhemskt missbruk

nernas säkerhetsråd antog den 8 december förra året ett uttalande

ökar av dessa droger och skadorna förvärras då växterna förädlats

om att ”narkotikahandel är ett hot mot global fred och säkerhet” och

och gjort blivit mer potenta.

påverkar alla regioner i världen.

– Det finns 22 olika sorters khat och det är den starkaste sorten som

Och chefen för FN:s brotts- och narkotikakontrollorgan UNODC,

de unga tuggar. Det här missbruket leder till svåra psykiska och

Antonio Maria Costa, hävdade att miljardintäkter från kriminella

sociala skador. Det är bara en tidsfråga innan resten av världen får

aktiviteter räddat flera banker från att kollapsa. Nu används delar av

uppleva konsekvenserna när de potenta sorterna exporteras från

pengarna till att köpa upp lagliga stora företag i Italien. Maffian tar

Afrika, säger Jennifer Kimani, från National Campaign Against Drug

plats i dessa företags styrelserum och korrumperar politiker och högt

Abuse Authority i Kenya, till Drugnews.

uppsatta chefer inom statliga, kommunala och polisiära myndighe-

I Sydafrika har både missbruk (ex. cannabis, metamfetamin och

ter. Det finns flera beräkningar om att den organiserade brottslighe-

syntetiska droger) och tillverkning av droger ökat. Smuggling sker

ten i Italien, s.k. ”Maffian AB”, är största idag inom även legala af-

även via flyg direkt till Europa.

färsområden.

Situationen är liknande i de 15 Västafrikanska länderna. Där är det

– Jag är mycket pessimistisk om Italiens framtid, moralen suddas

bland annat kokain från Sydamerika på väg till Europa som spiller ut

ut och befolkningen ser upp till de som har mycket pengar. Fastän

till lokalbefolkningen. Kartellerna väljer alltmer att utnyttja Afrika

man vet att intäkterna kommer från grov organiserad brottslighet, så

som brohuvud istället för Mexiko där öppet knarkkrig råder.
/Drugnews

avgudas ofta dessa gangsters, säger Fabio Bernabei, journalist och
chef för Associazione Osservatorio Droga, till Drugnews.
Han medverkade under ett seminarium vid World Forum Against
Drugs i Stockholm i maj.

Foto Björn Olsson: Antonio M. Costa möter Fabio Bernabei under 16:e
borgmästarkonferensen i Göteborg

– Korruptionen har brett ut sig inom alla delar av samhället, förre
industriministern är under utredning för tagande av muta. Han har
visserligen avgått, men var en av premiärminister Berlusconis närmaste män. När moralen saknas hos ledarna, kan vi då begära att
befolkningen ska ha moral, undrar Bernabei.
Höga chefer i italienska säkerhetstjänsten misstänks för inblandning i en byggskandal med fejkade fakturor med förgreningar till
Vatikanstaten. Fabio Bernabei berättade utförligt om ytterligare fall
som avslöjats, men han verkar uppgiven. Rättvisans kvarnar mal
långsamt.
• Men det har ju stiftats nya lagar i Italien för att effektivare stävja maffian och även ger möjligheter beslagta deras pengar och egendomar?
Fabio Bernabei småler uppgivet.
– Dessa lagar hjälper inte. De är bara ett bländverk för att lura allmänheten. Italienska mafiosos är flexibla och väldigt fantasirika i
sina olagliga verksamheter. Där lagstiftarens fantasi slutar, där börjar
deras, säger han.
/Drugnews

Ledande kandidat att ersätta Costa
Den långvarige chefen för UNODC, Antonio Maria Costa, träder åt
sidan i juli, och den ledande kandidaten att ersätta honom tros vara
Yuri Fedotov, numera Rysslands ambassadör i Storbritannien, rapporterar jointogether.org.

Bröllopsparet går med i KRIS

… Ja till sprutbyte
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Före bröllopet den 19 juni så har såväl Kron-

utsatta ungdomar, i ett fyraårigt projekt

prinsessan Victoria och blivande prins Dani-

med 585 unga har samhället sparat två mil-

el som prinsessan Madeleine tackat ja till att

jarder kronor genom att de lämnat en brotts-

bli hedersmedlemmar i Kriminellas revansch

lig bana.

i samhället.

– För oss ex-missbrukare och kriminella

Det skedde vid landshövdingarnas fest på

som har upplevt verkligt utanförskap i fäng-

Ostindiefararen Götheborg i onsdags kväll

elser och på institutioner är det fantastiskt

dit Kris ordförande Christer Karlsson var

skönt att få stöd från kungafamiljen som är

inbjuden av Stockholms landshövding Per

så aktad och respekterad i samhället, säger

Unckel.

Christer Karlsson.

– Då både kungen och drottningen är he-

KRIS bildades 1997 med syftet att främja

dersmedlemmar sedan flera år, så hade jag

kriminellas och missbrukas väg tillbaka i

förberett med medlemskort och tänkt ta en

samhället. De möter bland andra fångar

rövare och fråga kronprinsessparet om jag

som muckar från fängelse och erbjuder de

fick chansen. Och det gick ju bra, berättar

som vill stöd för att leva ett hederligt och

Christer Karlsson för Drugnews.

drogfritt liv.
/Drugnews

Han framhåller hur stolt han är för att paret och prinsessan Madeleine tackade ja direkt. Kronprinsessan Victoria sade att hon
var intresserad av Unga Kris arbete bland

HeSaidSheSaid

Signalerna vacklar och legaliseringsförespråkarnas första steg är att införa sprutbyte
och argumenteringen är lika som för att
dela ut heroin, sade Lennart Rhodin (FP)
som röstade för Moderaternas reservation.
Även partikamraten Rolf Bromme röstade
med Moderaterna och hänvisade till nya
brittiska studier som hävdar att det inte
finns vetenskaplig evidens för att sprutbyte
fungerar. Och att även den WHO-rapport
som många sprutvänner stöder sig på nu
visat sig inte hålla.
Men en majoritet antog alltså förslaget om
sprutbyte även i Stockholm. Var och när ett
sprutbyte i huvudstadsområdet kan komma
igång är ännu oklart. Nu går frågan vidare
till kommunerna i länet, främst Stockholm,
där frågan också dragit ut på tiden, innan
en ansökan kan göras till Socialstyrelsen om
att få starta sprutbyte.
Narkotikastrategin innehåller även breda
åtgärder såsom ökat prevention, uppsökande arbete, särskilt stöd för utsatta kvinnliga
missbrukare och erbjudande om testning för
att minska narkotikaanvändning och smittspridning av exempelvis hiv och hepatit.
/Drugnews

He said: I think it’s a good idea.
She said: You do.

World Drug report 2010: Drug use is shift-

The Report’s main findings are that:

caine users in Europe doubled, from 2 mil-

ing towards new drugs and new markets

The world’s supply of the two main drugs

lion in 1998 to 4.1 million in 2008. The global

Drug cultivation is declining in Afghanistan

– opiates and cocaine – keeps declining.

number of people using ATS – estimated at

(for opium) and the Andean countries (coca),

Global potential heroin production fell by 13

around 30-40 million – is soon likely to ex-

and drug use has stabilized in the developed

per cent to in 2009, reflecting lower opium

ceed the number of opiate and cocaine users

world. However, there are signs of an in-

production in both Afghanistan and Myan-

combined. There is also evidence of increas-

crease in drug use in developing countries,

mar. Cocaine consumption has fallen signifi-

ing abuse of prescription drugs. The World

and growing abuse of amphetamine-type

cantly in the USA in the past few years. How-

Drug Report 2010 exposes a serious lack of

stimulants (ATS) and prescription drugs

ever, the problem has moved across the At-

drug treatment facilities around the world.

around the world.

lantic: in the last decade the number of co-

Read at www.unodc.org

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 vårt gamla goda Europas väl.

