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ECAD:s årskonferens: 
Från Syd till Nord ECAD:s samarbetspartner 

Som tidigare har rapporterats i dessa  ny-
hetsbrev så medverkar Riksförbundet 
SMART i ECAD:s insatser i Ignalina-
området i Litauen. SMART bidrar med ut-
bildning och information kring kontrakts-
metoden till det pågående skolprojektet i 
Visagina. Detta via representanter från riks-
förbundets kansli i Stockholm (Slim Lidén) 
och från Social service center ”Parama”  
 i Vilnius (Silva Cizauskiene), som också 
använder sig av metoden.  

Sedan mars i år medverkar SMART även 
i ECAD:s projekt i Vitryssland. Vid ett be-
sök i Minsk den 17 – 21 mars genomförde 
SMART:s representant Malin Berglund, 
tillsammans med Jurgita Bartnykaite från 
Parama i Vilnius och Lana Radionova från 
ECAD två inledande möten, ett med elever 
och lärare från en skola, Minsk Gymnasium 
2 och ett med ungdomsorganisationen Next 
Stop New Life (NSNL). Syftet med dessa 
möten var att skapa kontakter för en intro-
duktion av och ett eventuellt samarbete 
kring kontraktsmetoden riktat till skolor 
med hjälp av bland annat volontärer. I april 
hade Jurgita Bartnykaite ett uppföljande 
möte med Minsk Gymnasium 2. 

Under vistelsen i Minsk träffade vi även 
representanter för KRIS och ECAD:s samar-
betsorganisation Republic Without Drugs 
samt Olga Vasileva, drogsamordnare från 
Veliky Novgorod i Ryssland. Hon är myck-
et intresserad av och redan har påbörjat 
introduktionen av kontraktsmetoden i V 
Novgorod.  

I slutet av april träffades företrädare för 
och intresserade av kontraktsmetoden på 
SMART:s konferens i Göteborg. Ytterligare 
kontakter knöts då mellan representanter 
från ECAD, SMART, Litauen (Parama) och 
Ryssland (Murmansk, Kronstadt och Nov-
gorod).  

Se sidan 4 

Den 20-21 maj i 
Larnaka, Cypern, 
träffades represen-
tanter för drygt 60 
av ECAD:s med-
lemsstäder på den 
elfte borgmästar-
konferensen. Sta-
den Aglantzia var 
värd för konferen-
sen. Nästa num-
mer av ECAD:s 
nyhetsbrev ägnar 
vi helt åt detta 
evenemang. Alla 
tal samt ett fotogal-

leri kommer inom kort att finnas tillgängliga 
på ECAD:s hemsida www.ecad.net 

Från syd till nord: ECAD:s medlemmar är 
inbjudna att besöka Skandinavien igen. Års- 

konferensen 2005 äger rum i Oslo. Teman 
som narkotikaindustrin och dess offer kommer 
att diskuteras. Vi kommer att titta närmare 
på narkotikaindustrin och dess cyniska 
verksamhet och diskutera de åtgärder som 
är avsedda att motverka denna. Vi kommer 
också att fokusera på narkotikaindustrins 
offer och deras situation genom att diskute-
ra olika behandlingsmetoder. 

År 2005 är ett speciellt år för Norge. Våra 
grannar firar etthundra år av självständig-
het. Vi på ECAD är glada att vi kan bidra till 
firandet med vår konferens. Oslo stad har 
lovat att det norska vädret kommer att över-
raska med sol och värme under konferens-
dagarna den 26-27 maj 2005. Vi ses i Oslo!  

 
För mer information kontakta oss på 

ecad@ecad.net 

ECAD välkomnar Staffanstorp 
"Staffanstorps kommun ligger långt framme 
jämfört med andra kommuner när det gäller 
organisationen av förebyggande insatser". 
3 maj blev Staffanstorps kommun i Skåne 
formellt medlem av ECAD i samband med 
att kommunstyrelsens ordförande Michael 
Sandin (m) skrev under ECAD-dek-
larationen i samband med kommunfullmäk-
tiges sammanträde samma dag. 

Tidigare under dagen hade Torgny Peter-
son från ECAD:s samordningskontor i Stock-
holm fått en föredragning om Staffanstorps 
kommuns organisation för förebyggande 
insatser av kommunens metodutvecklare för 
drog- och brottsprevention, Patrik Runesson. 

"Staffanstorps kommun ligger långt fram-
me jämfört med andra kommuner när det 
gäller organisationen av förebyggande insat-
ser", säger Torgny Peterson. "Ledstjärnan har  

 

varit att Staffanstorp ska vara ett tryggt 
samhälle att leva i och med detta som ut-
gångspunkt har flera delmål för förebyg-
gande insatser inom områdena alkohol, 
narkotika, tobak, folkhälsa och brott satts 

upp. 
I kommunen har man valt att arbeta pro-
blemorienterat och med stor flexibilitet. Ett 
mycket genomtänkt program för arbetet gör 
att flera kommuner, inte bara i Skåne, kan 
hitta mycket 'matnyttigt' för det egna arbetet 
hos Staffanstorps kommun." 

Det är intressant att notera att den opera-
tiva styrgruppen består av representanter 
på 'hög nivå', nämligen polischef, kommun-
direktör… 

Se sidan 2 
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ECAD välkomnar Staffanstorp 
Från sidan 1 

… representant för primärvården, rädd-
ningschef och kommunstyrelsens ordföran-
de. Vid behov kompletteras gruppen med 
andra beslutsfattare. 

Kommunen har vidare anställt en metod-
utvecklare för arbetet på försök under två år. 
Kostnaden för tjänsten finansieras delvis 
genom statsbidrag. Metodutvecklarens pri-
mära uppgift är att arbeta med förebyggan-
de insatser, i första hand inom alkohol- och 
drogområdet där de viktigaste uppgifterna 
är att 

1. motivera, stimulera och engagera yrkes-
grupper, medlemmar i föreningar och vanli-
ga medborgare i det allmänt förebyggande 
arbetet. 

2. Bli en 'spindel' i nätet för förebyggande 
arbete i Staffanstorp. Han ska se till att grup-
per och individer som arbetar med samma 
typ av problem träffas och gemensamt försö-
ker hitta lösningar. 

3. Uppmärksamma riskområden och före-
slå insatser 

4. Vid behov utforma förslag till mål och 
handlingsplaner. 

5. Initiera och ibland 
leda projekt inom områ-
det. 

6. Vara föredragande 
till den operativa grup-
pen. 

I samband med undertecknandet av Staf-
fanstorps medlemskap i ECAD hade kom-
munen inbjudit till en välbesökt presskonfe-
rens. Torgny Peterson, som inbjudits att ge 
en presentation av ECAD inför kommun-
fullmäktige, delgav kommunfullmäktiges 
ledamöter information om ECAD:s historia 
och de drogpolitiska utmaningar vi står 
inför nu och i framtiden.  

"Jag är övertygad om att Staffanstorp 
kommer att bli en viktig del i ECAD:s fort-
satta arbete i Skåne tillsammans med andra 
'ECAD-kommuner' i området. Med det 
arbete Staffanstorp redan utfört skulle 'den 
skånska småstaden' lämpa sig mycket väl 
för en lokal/regional konferens om, bland 
annat, arbetet med förebyggande insatser", 
säger Torgny Peterson. 
 

De två viktiga personerna i Staffanstorp är 
Michael Sandin (m) kommunstyrelsens ordförande och Patrik Runesson, metodutvecklare 
Michael.sandin@staffanstorp.se 
Patrik.runesson@staffanstorp.se 

Minimässan invigd 
Den första mässan om vad myndigheter-
na i Stockholm gör mot narkotika invig-
des den 3 maj 2004 av socialborgarrådet 
Margareta Olofsson, som hälsades väl-
kommen av Tomas Hallberg, ECAD. 
Högst upp i gamla postens hus på Klara-
bergsviadukten 63 med utsikt mot stads-
huset och Mälaren hade 12 utställare från 
kommunen, lanstinget och staten samlats 
för att i första hand ge beslutsfattare en 
bild av vad som pågår i narkotikakam-
pen. 

Idén till utställningen var ECAD:s som 
direkt fick Precens med som huvudarrangör. 
På kortare tid än två månader lyckades initi-
ativtagarna få de flesta myndigheters narko-
tikaansvariga under ett och samma tak, nå-
got som vittnar om en god vilja till samarbe-
te. 

En av mässutställarna föreslog att man 
skulle skapa en utökad permanent utställ-
ning, vilket vidarebefordrades till Margareta  

Olofsson. Det var inget hon kunde lova, 
men en upprepning av en liknande mässa 
var säkert möjligt. 

Mässan riktar sig i första hand till tjänste-
män och beslutsfattare inom stat och kom-
mun, de som arbetar med narkotikafrågan 
men är även öppen för allmänheten.  

Utställning på Klarabergsviadukten 63 
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Varför nu? 
Sprututbyte till narkomaner i Stockholms 
läns landsting 

Bakgrund 
Man frågar sig vad som nu år 2004 föranle-
der att frågan om sprututbyte väcks i Stock-
holm. Här har smittspridningen av hiv se-
dan början av 90-talet varit internationellt 
sett mycket liten bland injektionsnarkoma-
ner och inga tecken på ökad smittspridning 
föreligger. Epidemiologer runt världen har 
uttryckt sin beundran för såväl monitorin-
gen som bekämpningen av hiv-epidemin 
bland narkomaner i Stockholm. Ingenstans 
har den kunnat följas så noga som här.  

10-20 nya fall har påvisats varje år sedan 
slutet av 80-talet trots att det i dag lever 341 
hiv-positiva narkomaner i Stockholms län. 
Det är imponerande att inte fler smittas. 
Under slutet av 90-talet medförde omorga-
nisationer av narkomanvården att hiv-
testningsfrekvensen sjönk och under år 1999 
diagnosticerades endast tre nya fall.  

Sedan Stockholms stads socialläkare och 
kuratorn på aids-avdelningen på Huddinge 
sjukhus i en rapport år 2000 påtalat den 
bristande uppmärksamheten kring hiv-
spridningen på alla nivåer från ledande 
lokalpolitiker till narkotikamissbrukarna 
själva, har informationsverksamheten, test-
ningsaktiviteten rörande hiv och hepatiter 
samt hepatit-B-vaccinationer återupptagits i 
tidigare omfattning. Det medförde en artifi-
ciell topp av 27 nya hiv-fall år 2001, vilka 
enligt virusanalyser, immunitetsprover, 
smittspårning och anamnestiska data up-
penbarligen enligt smittskyddsläkaren smit-
tats med en spridning under tidsperioden 
från 90-talets mitt. Det rörde sig sålunda om 
otestade mörkerfall som nu fångades upp. 
År 2002 hittades 17 nya fall. Ingenting tyder 
på ökad smittspridning. … 

… Narkomanvården i Stockholm kan 
förbättras ytterligare men fungerar synnerli-
gen väl i internationell jämförelse, inte 
minst vid jämförelser med flera storstäder 
med sprututbyte i andra länder. 

... 
Sammanfattning 
Enligt min mening och erfarenhet som 

landets äldste narkomanvårdsläkare saknas 
bärande skäl att inrätta sprutbytesverksam-
het i Stockholms län. 

Anders Annell, Socialläkare 
i Stockholms stad 

Läs artikeln i sin helhet på 
www.hnnsweden.com 



Drogmotståndare bannlysta på EU-toppmöte 

Holland och drogliberala organisationer hade 
inga framgångar på en EU-konferens om ny 
narkotikastrategi inom unionen. Men inga 
restriktiva föreningar bjöds in och Europe 
Against Drugs ordförande vägrades inträde. 
"Det var helt klart en obalans på mötet, något 
jag bannat arrangörerna för", säger Ralf Löf-
stedt, kansliråd och svenska regeringens de-
legat på mötet, till Drugnews.  

Tvådagarsmötet i Dublin avslutades på 
tisdagen i stor förvirring. De narkotikare-
striktiva regeringarna var måna om att inga 
gemensamma uttalanden gjordes från konfe-
rensen som organiserats av avgående och 
tillträdande EU-ordförandeländerna Irland 
och Holland.  

– Holland försökte utan framgång öka sitt 
inflytande i arbetet med en ny narkotikastra-
tegi för unionen. Och det gjordes en del mag-
starka inslag av legaliseringsförespråkare, 
säger Löfstedt efter mötet.  

Bland annat kunde legaliseringsaktivisten 
Joop Oomen från drogförespråkande organi-
sationen ENCOD (European citizens for just 
and effective drug policies) tala länge oemot-
sagd.  

Samtidigt nekades kända drogmotstånda-
ren Grainne Kenny – ordförande i Eurad, 
Europas största NGO-förening mot droger – 
ens tillträde som observatör. Irländskan gavs 
undanflykter om att det var ett stängt möte, 
men drogliberala NGO-representanter tilläts 
komma in. Kenny sade att några talare och 
”experter” på mötet hämtats från  

organisationer som arbetar för att undermi-
nera FN:s konventioner  mot narkotika ge-
nom att förespråka legalisering och så kalla-
de skadebegränsnings-strategier (harm re-
duction), såsom injektionsrum, legalisering 
av cannabis, heroin på recept etc.  

Hon begärde att till nästa EU-möte måste 
även drogmotståndare – exempelvis från 

Eurad, ECAD, Drug Watch International 
med flera – få närvara.  

Kommande EU-möte om en ny narkotika-
strategi för unionen hålls i ministerrådet 
senare i maj månad. Men det blir troligen 
först i höst som en överenskommelse blir 
aktuell, dvs under det holländska ordföran-
deskapet.  

Några stridsfrågor är synen på harm re-
duction och om medlemsländernas nationel-
la aktiviteter ska finnas med i strategin. I 
grunden handlar det dock om vilket förhåll-
ningssätt unionen ska inta gentemot droger 
– en restriktiv eller uppgiven linje, svensk 
eller holländsk.  

– Det kommer att bli många turer, mycket 
ge och ta, både för Sverige och Holland. Vi 
är dock båda överens om att unionen inte 
bör harmonisera medlemsländernas narkoti-
kapolitik”, säger Ralf Löfstedt.  

 Av Drugnews 

Mot narkotika och sexslaveri 

Elever från A.Giedraièio-Giedriaus gymna-
sium i staden Jurbakas i Litauen besöker 
ECAD:s kontor i Stockholm, maj 2004.  

Eleverna har vunnit en nationell tävling 
“Schoolchildren Against AIDS” som arran-
geras årligen av den Litauiska AIDS-
centrumet. ECAD tillsammans med FN i 
Litauen möjliggjorde deras studieresa till 
Sverige.  
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 COMPUTER AGE 

He said  – What color is this green? 
She said – Is this multiple choice? 

 SHARP TURN 

He said  – Turn around. 
She said – I already have. 

Sverige fortsätter att engagera sig aktivt 
i det drogförebyggande arbete som 
bedrivs i EU:s nya grannland Vitryss-
land. Den 20 maj ägde ett internationellt 
seminarium om narkotika och sexslave-
ri rum i den vitryska staden Brest, som 
ligger vid gränsen till Polen. Bland ar-
rangörerna fanns Socialdemokraterna, 
Olof Palmes internationella centrum 
och Brests åklagarmyndighet.  

I fokus stod frågan om samordning av 
insatser mot narkotika och sexhandel mellan 
myndigheter och frivilliga organisationer 
som arbetar i detta område. Just relationerna 
mellan staten och det civila samhället i Vit-
ryssland väcker stor oro inom den Europeis-
ka gemenskapen. Vitryssland har hittills 
ännu inte hittat en balanserad och rättvis 
inställning till civila initiativ. I detta sam-
manhang var den svenska regeringens nar-
kotikapolitiske samordnares, Björn Fries, 
deltagande särskilt angeläget. Björn Fries 
talade om den svenska restriktiva narkotika-
politiken och sade bland annat att ”vi vill 
minska tillgängligheten och öka kunskapen 
kring narkotikafrågor. Vi strävar efter att 
förbättra samarbetet med både lokala myn-
digheter och icke-statliga organisationer. Vi 
försöker att involvera politiker på alla nivåer 
och förmå dem att ta ansvaret för vad de gör 
och inte gör i narkotikafrågan”. 

Det finns redan en rad bra exempel på 
svensk-vitryskt samarbete inom förebyg-
gande verksamhet. Staden Pinsk arbetar 
enligt Uppsalamodellen – RNB (Ringa nar-
kotikabrott) – sedan 2003. Jan Dahlman från 
Uppsala kommun säger att han är mycket 
imponerad av sina kollegors entusiasm: 
”Programmet som de driver i sin stad är väl 
planerat och fungerar bra.  Det finns kompe-
tenta medarbetare som siktar på att skapa 
en långsiktig strategi”.  

Kenneth Olsson från Polisen är också nöjd 
med hur snabbt Pinsk har lyckats få igång 
programmet. Efter att ha lyssnat på presen-
tationen som gjorts av ”Kalegi-
um” (organisationen  som samarbetar med 
Uppsala) kommenterade han: ”Pinsk är 
redo att möta utmaningar i form av ökande 
narkotika- och sexhandel som kommer som 
följder av EU:s utvidgning österut.”  

Av Nadja Avsievitch, Kalegium, Pinsk 



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 barns väl. 

ECAD:s samarbetspartner 
Från sidan 1 

I Murmansk län har man sedan 
2001 en kontraktsverksamhet 
(Team 818), som drivs i form av 
en basketklubb och en volon-
tärsrörelse. Detta projekt, som 
ägs av Norrbottens Basket-
bollförbund, finansieras av 
SIDA och är en avknoppning 
av verksamheten Team 49 som 
bedrivs av socialförvaltningen i 
Boden. Parallellt med Team 818 
så har man även startat en för-
äldraförening mot narkotika, 
FMN, i Murmansk. I Kronstadt 
finns också en variant av kontraktsmetoden 
och i Novgorod har arbetet som sagt nyss 
påbörjats. 

Vår förhoppning är att SMART och dessa 
verksamheter i öst ska kunna hjälpa och 
stötta varandra över nationsgränserna i det 
drogpreventiva arbetet. SMART och KRIS 
kan dessutom komplettera varandra bra  

 

med primär respektive sekundär preven-
tion.  

I början av juni åker undertecknad, till-
sammans med Christer Karlsson från 
RIKSKRIS och Åke Setréus från ECAD till 
Novgorod för inledande möten till ett 3-
årigt projekt. 

Av Malin Berglund 

Om SMART 

Riksförbundet SMART arbetar drogföre-
byggande med hjälp av positiv förstärk-
ning och individuella kontrakt med ung-
domar. Målet är att förhindra och/eller 
uppskjuta olika slags drogdebuter. Mål-
gruppen är elever i årskurs 4 – 9  (10 – 16 
år), som nås i samarbete med skola och 
föräldrar. Olika förmåner såsom rabatter 
och aktiviteter knyts till ett medlemskap 
grundat på ett medvetet bortval av 
”osmarta”/negativa beteenden via ett 
kontrakt. 

 

Kontraktsmetoden har sitt ursprung i 
idrottsrörelsen. Konceptet har utvecklats 
och idag finns metoden i närmare 70 
svenska och 16 utländska kommuner. 
Aktörer bakom dessa kontraktsverksam-
heter kan t ex vara landsting, socialtjänst, 
polis, skolor, idrottsföreningar eller ideel-
la föreningar. Kontraktsmetoden lämpar 
sig väl för samverkan och i många fall är 
flera av dessa aktörer involverade i re-
spektive kontraktsverksamhet.   

Malin Berglund, projektledare i Riksför-
bundet SMART 

Third international conference 
”The Balkan Cities Against Drugs” -  

Primary Prevention 
26-27 June, 2004 

Podgorica, Montenegro  

 
The conference will be focusing on primary 
prevention:  
The Balkan’s capacity – we continue to 
build our network of Balkan cities against 
drugs (Burgas Declaration). Through 
discussions on various models of drug 
prevention and lectures on related issues 
we will lay basis for the “town to town” 
partnership in the Balkan region. We are 
welcoming the experiences in primary 
prevention that our collegues from ECAD 
cities throughout Europe can share with us!  
 
Welcome to the conference in the 
Mediterranean city of Podgorica! 
 
Conference information is available at the 
ECAD website www.ecad.net 
For direct contact tel/fax +381 81 22 55 16 
E-mail: pgantinarko@cg.yu 
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