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”Coffee shops kan tvingas 
stänga efter EU-beslut" 
Ett rambeslut inom EU om ett lägsta max-
straff för narkotikahandel på ett års fängelse 
har träffats av unionens justitieministrar. 
Beslutet är enligt justitieminister Thomas 
Bodström ett steg mot att Holland kan tving-
as stänga de ”coffee shops”- butiker som 
bland annat säljer cannabis. ”Sverige har 
lyckats avvisa en liberal och tillåtande syn 
på narkotikahandel”, säger han i en kom-
mentar.  

Överenskommelsen som antogs den 27 
november betraktar Bodström som en stor 
svensk seger. Frågan om gemensam syn på 
straff mot överlåtelse har varit en känslig 
fråga i två års tid. Det är främst Sverige och 
Frankrike som drivit på, medan flera andra 
länder ville ge exempelvis Holland undan-
tag från harmoniseringen.  

Men ingen ville vänta ytterligare och låta 
frågan avgöras först nästa år när ett tio nya 
länder blir EU-medlemmar. Och ett kompro-
missförslag för ett holländskt undantag av 
EU-kommissionären Antonio Vitorino, som 
nyligen besökte Stockholm, tillbakavisades 
av Sverige.  

Thomas Bodström understryker att han 
inte kunde kompromissa om ramavtalet om 
narkotikahandel som är en av Sveriges vikti-
gaste framgångar tillsammans med det om 
människohandel inom området brottsbe-
kämpning i EU.  

Överenskommelsen, som nu alltså även 
den holländske justitieministern gått med 
på, slår fast att all narkotikahandel krimina-
liseras, inga undantag görs för småskalig 
handel. Det nya ramavtalet omfattar dock 
inte de lika känsliga frågorna om eget inne-
hav och bruk av narkotika.  

Ett gemensamt lägsta maxistraff för överlå-
telse införs nu inom unionen på ett års fäng- 

else och för grovt brott minst tio års fängel-
se. Det senare något som Sverige klarar på 
håret då tio år är maxstraff för narkotikabrott 
i Sverige.  

Svårare får länder som Holland och Dan-
mark som idag ser mellan fingrarna med 
langning av mindre mängder av exempelvis 
hasch och marijuana i hundratals coffee-
shops-butiker respektive små bodar på 
”Pusher Street” i fristaden Christiania.  

Den svenska regeringen ser beslutet som 
ett stort steg mot en framtida stängning av 
coffee-shops i Holland, där cannabis idag 
säljs och röks öppet.  

”Även i Holland är egentligen mindre 
överlåtelse av narkotika otillåten, men i 
praktiken följs inte bestämmelserna utan 
åtalseftergift ges. Nu införs en uppföljnings-
mekanism som gör att EU-kommissionen ska 
se till att länderna följer sina egna straffbe-
stämmelser”, säger Per Lindqvist, ämnesråd 
på justitiedepartementet, till Drugnews.  

 

Hur effektiv den uppföljningen blir åter-
står dock att se och avgörs troligen inom 
ramen för den författning som nu förhandlas 
fram.  

Holland tolkar redan torsdagens beslut 
annorlunda, som att man tillåts behålla cof-
fee-shops-systemet, men att bara landets 
egna invånare som kan visa id-kort tillåts 
handla där, enligt Washington Times/UPI. 
Justitieminister Piet Hein Donner säger att 
hans regering för att motverka drogturism 
ska förbjuda butiksinnehavarna att sälja dro-
ger till utlänningar. 

Av Drugnews/SL 
 

  ECAD NYHETER 

”89 millimeter från Europa” 
Rapport från Vitryssland, november 2003 

Minsk, Vitryssland 

ECAD kommer under 2004 att arbeta med 
att utveckla det narkotikapolitiska arbetet i 
Vitryssland. För detta har man erhållit ca 
250.000 kronor från Forum Syd/Sida. 

2004 kommer att bli det första året i ett 
treårigt projekt med syfte att stärka insatser-
na mot narkotika i allmänhet, och stödja 
frivilligorganisationers insatser i synnerhet. 
Projektet drivs tillsammans med svenska 
KRIS och Litauiska AIDS-centret. 

Ett första besök har gjorts i Minsk där vi 
träffat företrädare för hälsovårdsministeriet, 
parlamentet och framför allt organisationen 
”Republic Without Drugs” som är vår sam-
arbetspartner i Vitryssland.  

Vid våra officiella möten framhöll både 
regeringens och parlamentets representan-
ter att myndigheterna har narkotikasituatio-
nen i landet under kontroll (oj då!!!) och att 
Vitryssland bedriver en restriktiv narkotika-
politik. 
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Criminal Assets Bureau eller CAB som de förkortar sig är en fram-
gångssaga. Det hävdade en av grundarna Barry Galvin, Cork, vid ett 
möte med vice riksåklagaren Björn Ericson från Sverige. Galvin, som 
numera har lämnat byrån, var en av frontfigurerna och en av de få 
som skyltade med sitt ansikte. När verksamheten startade 1996 var 
det han som skrev handlingsplanen och ledde arbetet. 

Allt gick mycket fort, berättade Galvin. Från det att vi började skri-
va på ett förslag till upplägg till beslut tog det endast några veckor. Vi 
arbetade under hård press redan från början och så har det fortsatt. 
Förklaringen till de snabba och spektakulära besluten var stämningen 
som rådde på Irland sommaren 1996. 

Den utlösande faktorn var två mord som begicks inom loppet av 
några veckor. Det första var på en polisman och det andra på en jour-
nalist. Båda hade arbetat mot den organiserade brottsligheten och 
utgjorde ett hot mot deras verksamhet. Framför allt var det mordet på 
journalisten Veronica Guerin som utlöste ett folkligt raseri. Hon hade 
i upprepade artiklar utmanat kända brottslingar, skrivit om deras 
verksamhet, följt dem till deras bostäder och ställt komprometterande 
frågor. Guerin hade tidigare blivit misshandlad och hotad men sade 
helt öppet att hon aldrig skulle ge upp. Den organiserade brottslighe-
ten i sin tur hotade att ta livet av henne om hon inte slutade rapporte-
ra om deras verksamhet. 

Guerin blev avrättad med 6 skott på nära håll av två personer på en 
motorcykel.  

Händelsen ledde till massivt tryck, framför allt från media, på poli-
tiker att de måste göra något åt dessa kriminella som sitter i stora 
villor, åker dyra bilar och så uppenbart utmanar samhället. 

Galvin och hans medarbetare fann ganska snart att det egentligen 
inte behövdes någon ny lagstiftning för att ta itu med problemen. Vad 
som behövdes var samordning från en mängd olika myndigheter. För 
att effektivt bekämpa narkotikabaroner skall man slå mot deras sva-
gaste punkt. Ta deras pengar blev organisationens motto och så föd-
des Criminal Assets Bureau.Ca 50 medarbetare med placering i Dub-
lin och hela Irland som arbetsfält, rekryterades från olika myndighe-
ter. Det var högkvalificerade specialister från skattemyndigheten, 
polisen, tullen och åklagarväsendet som började utnyttja alla lagliga 
medel som samhället erbjuder att ta tillbaka tillgångar som någon 
olagligt tillägnat sig. 

För att inte överhopas med mängdärenden så sattes gränsen till      

13 000 euro för att starta en utredning.   
Nyckel till framgång fann man inom skattelagstiftning. På Irland är 

man skyldig att betala 45% skatt på alla inkomster även om de är 
illegala. Inom skattelagstiftningen råder också omvänd bevisbörda. 
Det är den skattskyldige som skall bevisa eller göra troligt att han 
tjänat sina pengar ärligt. 

CAB är inte billig, men är väl värda pengarna, understryker Gal-
vin . Under de här åren har det kostat ca 25 miljoner euro att driva 
verksamheten men det skall jämföras med de 100 miljoner som har 
beslagtagits från brottslingar. 

350 tungt kriminellt belastade i ca 300 ärenden har CAB lyckats 
utreda. Om vi tidigare jagade Manchester United-spelare så är vi nu 
nere i gärdesgårdsserien, för att göra en jämförelse med idrottens 
värld, fortsätter Galvin. De stora knarklangarna lever inte öppet på 
Irland längre. 

- En annan positiv bieffekt är att befolkningens förtroende för poli-
sen har höjts, avslutar Galvin. Innan CAB startade så hamnade poli-
sen på de 3-4 sista platserna när det gäller olika yrkesgruppers förtro-
ende bland befolkningen. Efter ett och ett halvt år så nådde de andra 
platsen efter sjuksköterskorna. 

Tomas Hallberg 

Byrån för olaglig egendom  
Rapport från  Irland 

Björn Ericson, Colm Burke (Corks borgmästare), Barry Galvin 

Aftonbladet: EU:s nya drogpolitik - en seger för Sverige  
”Det vi bevittnade var inget mindre än ett trendbrott i 

europeisk narkotikapolitik” skrev Aftonbladet på ledarplats 
dagen efter beslutet.  

Tidningen påminner om att det ännu oklara holländska 
undantaget inte förtar huvudintrycket av beslutet.  

”Bakom oss har vi ett årtionde då haschlobbyn, en märklig 
och ohelig allians mellan flumvänster, libertarianer och den 
mäktiga tobaksindustrin, sakta men säkert liberaliserat Eu-
ropas inställning till narkotika. Allt fler europeiska stater 
har talat om att lätta på lagstiftningen. Holland har gått före 
och många har mer eller mindre tagit för givet att andra 
länder förr eller senare skulle följa efter. Nu blir det inte så”, 
konstaterar Aftonbladet.  

 
EU-parlamentarikern: Det är för tidigt att ropa hej! 
”Beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning, men det är för 

tidigt att ropa hej!", säger EU-parlamentarikern Olle 
Schmidt (fp).  

”Tyvärr finns fortfarande undantag kvar för t ex eget per-
sonligt bruk. I praktiken innebär detta att holländarna kom-
mer att kunna behålla sina coffee shops”, fortsätter Schmidt 
som i unionens parlament stridit för en mer restriktiv narko-
tikapolitik.  

/Drugnews 
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”89 millimeter från Europa” 
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Vitryssland/Belarus 
Invånare: 10 miljoner 
Språk: vitryska, ryska 
Huvudstad: Minsk 
Europas geografiska mittpunkt 
Europas politiska ”vita fläck” 

 
Åke Setréus, ECAD:s projektledare i Litau-
en och Vitryssland, berättade vid dessa 
möten att svenskt stöd inom narkotikaom-
rådet huvudsakligen innebär att vi är redo 
att dela med oss av svenska erfarenheter av 
att samordna insatser från olika statliga och 
icke-statliga institutioner. Ur ett svenskt 
perspektiv innebär hanteringen av narkoti-
kaproblemen också ett krav på allsidiga 
åtgärder inom förebyggande, behandling 
och kontroll. 

Det första steget i projektet blir en kart-
läggning av frivilligorganisationer och 
andra institutioner som arbetar förebyggan-
de eller inom behandling/rehabilitering. 
Projektet i Vitryssland grundar sig på erfa-
renheter från Litauen. ECAD har funnits i 
Litauen i fem år. Även där började vi med 
att analysera vad som redan hade gjorts i 
landet. Ett av de konkreta resultaten av 
ECAD:s verksamhet i Litauen är behand-
lingshemmet Meikstu Dvaras. Dess fram-
gångsrika rehabiliteringsmetoder drar nu-
mera till sig uppmärksamhet till och med 
från Litauens grannländer. Vår vitryska 
samarbetsorganisation ”Republic Without 
Drugs” har lärt känna ECAD genom detta 
behandlingshem. 

ECAD hoppas att några vitryska städer 
kommer att ansluta sig till vårt internatio-
nella nätverk under projektet. När de tre 
baltiska länderna och Polen blir medlem-
mar i EU i maj 2004, blir det endast 89 milli-
meter som skiljer Vitryssland från Europa… 

”Vitryssland – 89 millimeter från Europa” 
är en bok av Kjell Albin Abrahamsson (89 

millimeter är skillnaden mellan två olika 
spårbredder) 

 

Mässan Sverige mot narkotika 
Malmö, november 2003 

När Mats Ericson, ordförande för nätverket 
ECAD Sverige, avslutningstalade på Mäs-
san Sverige Mot narkotika 21 november 
hade 4000 besökare passerat vändkorsen 
under två dagar i Mässhallen i Malmö. 137 
föredragshållare på 67 olika temaföreläs-
ningar och 74 utställare pratade droger med 
allmänheten, politiker, yrkesfolk och var-
andra. 

Våra högsta  narkotikapolitiker, narkoti-
kageneralen Björn Fries och folkhälsominis-
tern Morgan Johansson tog chansen att lyss-
na och prata med besökarna från morgon 
till kväll under båda utställningsdagarna. 

ECAD representerades bland annat av 
George Zazulin från kontoret i S:t Peters-
burg. Lana Radionova och Tomas Hallberg, 
Stockholmskontoret, ansvarade för mon-
tern. Malmös värdfolk, med Birgitta Nils-
son, kommunalråd, och Eva Renhammar,  

folkhälsoansvarig, 
som arrangerade 
mässan för andra 
gången i rad gjorde 
som vanligt en 
helgjuten insats och 
mässdeltagarna var 
överlag nöjda. 
- Det är en impone-
rande syn att se så 
många olika aktörer 
mot narkotika sam-
lade, sade Björn 
Fries. Jag vet att  
trots att nästan alla 
här  är  för  vår  re- 

striktiva narkotikapolitik så är vi inte helt 
eniga vad det gäller metodfrågor. Jag hop-
pas att vi ända skall kunna ha en öppen 
debatt, gärna tuff men att vi efteråt skall 
kunna se varandra i ögonen och ta var-
andra i hand. 

Att Sverige inte skall skämmas för sin 
narkotikapolitik ute i Europa underströk 
Morgan Johansson i sitt slutanförande. Vi 
kan se fram emot en tuffare attityd från 
svenskt håll både i EU och i andra interna-
tionella sammanhang. Sveriges linje står 
fast. Ett fortsatt starkt stöd för FN:s konven-
tioner och mot alla former av legalisering. 

Den sjunde mässan i ordningen går av 
stapeln i Västerås februari 2005, meddelade 
Mats Ericson, tillika ansvarigt kommunal-
råd  för social frågor i Västerås. Han hälsa-
de alla välkomna och lovade att försöka 
överträffa Malmös lyckade mässa. 

ECAD har erhållit  ytterligare 100.000 svens-
ka kronor från Forum Syd/SIDA för drog-
preventiva insatser i Ignalinaområdet, Litau-
en. Insatsen skall ske under första halvåret 
2004. 

Även KRIS har fått motsvarande medel.  
ECAD har startat ett större projekt för sko-

lor i Visagina. Man arbetar med en metod för 
drogprevention  som kallas för 
”kontraktsmetoden” och som utvecklats 
inom idrotten och föreningen SMART i Sve-
rige. För att genomföra projektet har engage-
rats en person från Vilnius som är utbildad i 
metoden. 

ECAD planerar en regional konferens i 
Visagina i april/maj som tar upp narkotika-
politiken ur perspektivet -  gränsskydd, 
kontrollpolitik och kriminalvård. 

Konferensen är tänkt att samla beröda 
myndigheter och personal från tull, polis, 
kriminalvård och rättssystemet i övrigt. 

Ytterligare information kommer under 
början av 2004. 

Alla verksamheter sker i samverkan med 
dr Saulius Chaplinskas, Vilnius samt  be-
handlingshemmet Meikstu Dvaras i Visagi-
na. 

Åke Setréus projektledare 

”Kontraktsmetoden” till Visagina 
Rapport från Litauen, November 2003 

George Zazulin vid Tullverkets monter 

  GOODNESS 

 

He said  – I just got a good idea. 
She said – That’s good! 

He said  – Did you see that falling star? 
She said – No, I just saw your face light 
up! 

 PERSPECTIVE 



Våra europeiska samhällen har experimenterat med och utvärderat både tolerans och intolerans gentemot illegalt droganvändande och drog      
missbruk. Det är våra reflektioner kring detta som styr oss mot icke-användning. Detta med hänsyn till våra medborgares väl. 

Vi tackar alla medlemmar, kollegor och vänner för 
det gångna året och hoppas på  

ett lika framgångsrikt 2004! 
 

ECAD:s huvudkontor 

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2003 till Ma-
Lou Lindholm och Torgny Peterson 

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 
för år 2003 har tilldelats MaLou Lindholm 
och Torgny Peterson, HNN International 
Centre. 

I motiveringen skriver institutets styrelse 
att MaLou Lindholm och Torgny Peterson 
får priset för ”ett personligt mod och enträ-
get arbete vid avslöjandet av Mike Trace 
skandalen i FN samt för en nyhetsservice  

via HNN med engagemang och skärpa.” 
”Svenska Carnegieinstitutets journalistpris 

utdelas varje år under fjärde kvartalet till en 
journalist som gjort särskilt förtjänstfulla 
insatser i fråga om dokumentärreportage 
eller forskningsinformation inom något av 
områdena drogmissbruk, kriminalitet eller 
anda betydande nutida samhällsproblem.” 

ECAD Sverige på nätet 

ECAD Sveriges nätverk finns nu på Inter-
net. I huvudmenyn på www.ecad.net tryck 
på ”ECAD Sverige” knappen och surfa 
bland nyheter om nätverkets arbete, med-
lemsstädernas narkotikasidor, leta efter 
styrelsens kontaktinformation och delta i 
diskussioner på Forum! 

ECAD Sveriges hemsida är tänkt att vara 
medlemmarnas verktyg att aktivt påverka 
nätverkets verksamhet och på ett snabbt 
och effektivt sätt förmedla kontakter, infor-
mation och erfarenhet från en stad/
kommun till en annan.  

Det betyder att det är DU och DIN kom-
mun som kan göra hemsidan till nytta för 
dig själv och dina kollegor runtom i landet! 

Använd e-postadressen 
 forumsv@ecad.net  

för att sända senaste nytt från din ort, tipsa 
oss om din kommuns narkotikasida, ställa 
frågor till dina kollegor eller hjälpa dem att 
hitta svar på deras! 

Har du åsikter om det du läst? Är du arg, 
upprörd, förvirrad eller nöjd? Har du idéer 
om hur man kan förbättra hemsidan? Tve-
ka inte utan skriv direkt till oss på fo-
rumsv@ecad.net! 

Glöm inte att inkludera ditt namn och din 
stad/kommun. Vi ser fram emot att få höra 
från dig! 

Redaktionen 

  QUIET WISDOM 

He said  – The future is only in your 
thoughts. 
She said – I shall think about that… 


