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  ECAD BIDRAG 

Feghet, politisk dumhet och brist på med-
känsla står i vägen för att lösa narkotikafrå-
gan och stänga droghandeln kring Sergels 
torg. Det menar flera organisationer som 
arrangerade ett 24-timmarsmöte mot narko-
tika på Sergels torg den 23-24 augusti.  

Tanken bakom aktionen är att visa att det 
finns oerhört mycket kunskap och erfarenhet 
om narkotikaproblemet i Sverige sedan mer 
än 40 år tillbaka. Baserat på detta finns det 
otroligt mycket att göra, som inte blir gjort 
idag. Politiker och andra makthavare göm-
mer sig bakom att saker ska utredas mer, det 
ska forskas om ditt och datt och att ”vi måste 
titta på det här”. Det är inget fel på forskning 
och att utreda saker men allt detta blir i 
praktiken en ursäkt för passivitet, medan 
narkomanerna ökar i antal och att allt fler av 
dem dör i förtid. 

Mötet visar att det bara är att sätta igång 
och arbeta om man vill göra något åt narko-
tikamissbruket. Kunskap finns, lagarna 
finns, engagemang finns, idéer och erfaren-
heter om vad som fungerar finns. Men de 
som har ansvar för politiken och myndighe-
terna vill inte ta tag i detta utan pekar finger 
åt varandra och skyller ifrån sig. Situationen 
på Sergels torg är - tyvärr - ett praktexempel 
på detta misslyckande. 

Nära ett 50-tal talare kom och gav sina 
inriktningar åt problemet: politiker, vårdare, 
poliser, artister, journalister, forskare, anhö-
riga och före detta missbrukare. Det fanns 
kring 40-50 åhörare för varje programpunkt 
dagtid, oberäknat alla som stannat vid tälten 
och lyssnat för några minuter. Kring 5-10 
personer var närvarande på varje presenta-
tion mitt på natten.  

Bland arrangörerna fanns Föräldraföre-
ningen Mot Narkotika (FMN), IOGT-NTO 
Stockholm, Kriminellas Revansch I Samhäl-
let (KRIS), Riksförbundet Narkotikafritt 
Samhälle (RNS), European Cities Against 
Drugs (ECAD) med flera.   

24-timmarsmötet har blivit en efterföljd till 
”Stoppa knarket” - aktionen som resultera-
de i 17 726 underskrifter mot narkotikahan-
deln på torget. Dessa överlämnades till re-
geringen av företrädare för RNS och FMN i 
juni.  

24-timmarsmaratonet väntas att övergå till 
ett annat möte. Två ministrar, Morgan Jo-
hansson och Thomas Bodström lovade att 
tala på Sergels torg den 23 september om 
narkotikaproblemet i Stockholm. ”Ministrar 
mot narkotika” – gott initiativ!  

Vi ses igen på Sergels torg.  
Se sidan 3 

Arrangörerna; bild Maria Söderberg 

Det är snart dags igen för ECAD Sveriges 
årsmöte, denna gång förlagt till Uppsala där 
vi får tillfälle att träffas och diskutera arbe-
tet mot narkotika i Sverige. 

Mobiliseringen mot narkotika medverkar 
och vi får en avrapportering om vad som 
händer i kampen mot narkotikamissbruket. 
Får vi också reda på vad som kommer att 
hända med Mobiliseringen framöver? 

Från Uppsala får vi flera intressanta in-
slag: Hur jobbar man för att förebygga och 
upptäcka missbruk i grundskola och gym-
nasium? Hur ser arbetet kring vuxna miss-
brukare ut ? 

Socialstyrelsen arbetar med riktlinjer för 
missbrukarvården. Hur kommer de att se ut 
och vilken funktion kommer de att få för 
oss i kommunerna? 
Se www.ecad.net för mer information! 
Eller kontakta Jan Dahlman,  
Uppsala kommun 
018 -727 1466 eller 0708- 24 87 97 
jan.dahlman@uppsala.se 

Lära genom att träffas 
Ännu finns det möjlighet att ansöka om 

bidrag till studiebesök till ECAD:s med-
lemsstäder! 

All information finns tillgängligt på 
www.ecad.net eller hos 

ECAD:s huvudkontor i Stockholm  
tel. 08-508 29 362  
fax 08-508 29 466 

paulina.lonnroth@stadshuset.stockholm.se 



Narkotikasituationen i Vitryssland 

På begäran av ECAD har Vitrysslands hälsovårdsministerium förbe-
rett en rapport om narkotikasituationen i Vitryssland. Det gjordes 
inom ramen för det fortsatta samarbetet mellan ECAD, den vitryska 
frivilliga organisationen ”Republic Without Drugs” och hälsovårds-
ministeriet. Rapporten behandlar en rad olika frågor så som vidden 
av narkotikaproblemet i Vitryssland, narkotikarelaterad brottslighet, 
hiv, behandling och rehabilitering, samverkan med frivilliga organi-
sationer, förebyggande insatser och lagstiftningen.  

 
Officiellt fanns det mellan 6 000 och 7 500 registrerade narkomaner 

år 2003. Experternas uppskattningar pendlar mellan siffror 40 000 och 
70 000 narkotikamissbrukare. (Landets befolkning ligger på 10 miljo-
ner.) Några omfattande drogvaneundersökningar genomförs inte. 
Den vanligaste narkotikan är opium och marijuana. Uppskattningar, 
gjorda av internationella organisationer som UNODC, visar att om-
fattningen av drogproblemet i Vitryssland inte är lika stor som i 
grannländerna. 

 
Det kan delvis förklaras med, som det står i rapporten, att "det har 

alltid funnits en sträng kontroll över droghandeln i landet. I detta 
anseende ligger Vitryssland före det internationella samfundet”. En 
del narkotikasmuggling förekommer genom de öppna gränserna med 
Ryssland och Ukraina men med den stränga kontrollen inom landet 
är de öppna gränserna som sådana inte något större problem.  

 
Enligt lokala undersökningar (sena 1990-talet ), andel skolungdo-

mar som någon gång använd olagliga droger var 16%; och 4,2%  har 
testat droger mer än en gång. 

 
Tabell 1 
Droganvändning i procent senaste året hos personer över 15 år 

Källa: Global Illicit Drug Trends 2003  
Uppgifterna kommer från åren 1998-2001 och bygger på drogvaneunder-
sökningar. I Vitrysslands fall är det enbart uppskattningar.  
 

Hiv och droger 
Enligt rapporten, ett rådande missbruksmönster av opiater är injek-

tionsmissbruk. Prevalens av injektionsmissbruk i Minsk når upp till 
91,2%. En oroande faktor är att sprutor och annan injektionsutrust-
ning återanvänds vårdslöst av drogmissbrukare oavsett riskerna.  

Rapporten påstår också att narkotikan som kommer in i landet kan 
vara infekterad från början. (Det tycks vara en orsak till en epidemisk 
spridning av hiv i staden Svetlogorsk, Gomel-regionen, 1996.) 

 
 

Polismyndigheterna saknar rutiner att få drogmissbrukare till 
vård, även tvångsvård. Självmotivationen till att testa sig och genom-
gå en behandling är låg bland missbrukare, något som delvis beror 
på oviljan att bli registrerade. I praktiken används information och 
varningar om risker för att förhindra spridningen av hiv.  

Sådana omstridda metoder som sprututbyte och metadonprogram 
drivs på försök i några städer och finansieras, för det mesta, av ut-
ländska organisationer och institutioner. Det finns ingen uttryck åsikt 
från vitryska myndigheterna i detta ämne. 

 
Tabell 2 
Hiv bland narkomaner 

Vissa städer har haft en snabb ökning av hiv-fall (Gomel-regionen). 
Där finns det en noggrann statistik men det tycks vara omöjlig att får 
fram landsomfattande uppgifter.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narkotikarelaterad brottslighet 
121,000 narkotikarelaterade brott registrerades 2003 (det utgör 80% 

av alla brott).   
Bland dem var 6100 brott i direkt samband med droghandeln; 
261,8 kg narkotiska substanser och 1407 kg  narkotiska råvaror 

beslagstogs. 

 
Behandling och rehabilitering 
Behandling och rehabilitering är svagt utvecklade i Vitryssland. 

Några behandlingar för drogmissbrukare finns att tillgå på statligt 
finansierade narkologiska och psykiatriska kliniker och handlar en-
bart om avgiftning (3 till 5 dagar).   
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Land Cannabis Amfetaminer Ecstasy Kokain Opiater 

Vitryssland 0,1% 0,01% 0,001% - 0,08% 

Sverige 1,0 0,1 0,2 0,05 0,08 

Ukraina 3,6 0,2 0,1 0,02 0,9 

Ryssland 3,9 0,1 0,1 0,09 2,0 

Nederländerna 5,6 0,7 1,2 1,2 0,3 

Storbritannien 10,6 1,6 1,6 1,6 0,6 

Litauen 2,3 0,3 0,3 0,05 0,09 

Regioner Registrerade hiv-fall 
1987-2000 

Registrerade hiv-fall 
2003 

Minsk-city 367 87 

Minsk-region 87 41 

Brest 157 30 

Vitebsk 72 18 

Gomel 2353 245 

Grodno 115 85 

Mogilev 128 21 

Total 3279 527 

Minsk, huvudpostkontor 



Narkotikasituationen i Vitryssland 
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Tabell 3 
Vanligaste narkotika 

 
 
 
Patienter har rätt att neka till eftervård. Socialtjänst driver en rad 
öppenvårdsmottagningar. Anonyma narkomaner och andra former 
av självhjälpsgrupper har ännu inte utvecklats. Utöver sjukhusplat-
serna finns några få behandlingshem som antingen är privatiserade 
och relativt dyra eller drivs av frivilliga organisationer och kyrkor. 
Dessa icke-statliga rehabiliteringshem får ingen statlig finansiering.  

 
Beträffande det rättsliga området betonar rapporten den restrikti-

va andan i de gällande lagstiftningen och kritiserar brister på meka-
nismer för genomförandet av dessa lagar. 

 
Beträffande förebyggande insatser i kampen mot narkotikamiss-

bruket ger rapporten en överblick av teoretiska inställningar till pro-
blemet. Ännu är konceptet av förebyggandet i sin linda. Emellertid, 
finns det ett stort antal enstaka insatser som genomförs av frivilliga 
organisationer och skolor.  

 
 

Planer för ett fortsatt samarbete 
ECAD:s främsta arbetsuppgift i Vitryssland är att stärka 

samarbetet mellan de frivilliga organisationerna och de an-
svariga myndigheterna i kampen mot narkotika. I detta syfte 

planerar ECAD tillsammans med partners att arrangera en konferens 
i Minsk år 2005. Ett brett spektrum av aktörer kommer vara bjudna 
för att delta i diskussioner kring narkotikapolitiken och förebyggan-
de insatser, från ansvariga myndigheter till frivilliga organisationer, 
skolor och media.     

78,9%

6,6%
inhalationsmedel

3,6%
amfitaminer

hallucinogener

5,4%
lugnande medel

cannabis

0,8%
andra

0,1%
kokain

1,5%

3,1%

opiater

24-timmarsmöte mot narkotika  
Från sidan 1 

… Narkotikapolisen räknar med att omkring 500 av länets 7 000 
grava missbrukare – varav hälften är heroinister – kommer till 
”Plattan” varje dag. Platsen används idag mindre för handel, mer för 
att träffas och göra upp affärer, medan överlåtelsen sker på en annan 
plats. Handeln med Rohypnol och opiatersättaren Subutex domine-
rar just nu, medan heroin oftare är billigare i förorter.  

- Visst skulle vi behöva vara fler narkotikapoliser, i sommar har vi 
inte haft folk till att vara på Plattan. Men framför allt vill vi få rätt att 
använda kräkmedel för att säkra bevis om langning. Det är väl mind-
re integritetskränkande än att som idag behöva övervaka gripna på 
en tulltoa som misstänks svalt knarkpåsar, sade Patrik Stridsman 
från polisens plattangrupp som tillsammans med ett par kollegor 
berättade om drogsituationen i länet.  

Han har blivit bekant med flera missbrukare och fått inblick i deras 
liv – jakten på droger, försämrad hälsa och längtan att bryta. 

- De vänder sig ofta till oss när de är motiverade och vill ha hjälp. 
Men kontakten med socialtjänsten är ofta byråkratisk och det finns 
sällan vårdplatser att erbjuda dem, säger Patrik Stridsman.  

Tillräckliga lagar och vårdregler finns, men brist på tillräckliga 
resurser, fungerande vårdkedjor och samarbetet mellan polis, social-
tjänst och sjukvård påtalades av flera talare. Ann-Marie Strömberg 
som jobbar på enheten för hemlösa berättade att antalet ansökningar 
om tvångsvård – enligt LVM-lagen – minskat kraftigt. 

- Och det är inte för att situationen ljusnat eller att fler får hjälp i 
öppenvården, utan på att LVM-lagen tänjs till bristningsgränsen. 
Missbrukare får vårdplats allt senare och i allt sämre skick, sade hon.  

Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries och socialborgarrå-
det i Stockholm 
Margareta Olofs-
son kom till tältet 
för att förklara 
varför så lite hän-
der. 

- Alla aktörer 
måste ta sin del 
av ansvaret. Det 
får inte bli ett spel 
där ingen vill sitta 
med Svarte Petter. Och det är en skam att missbrukarvården i landet 
utarmats med 20 procent de senaste åren, sade Fries.  

Han tog i våras initiativ till att huvudstadens socialtjänst, polis och 
sjukvården träffades för att diskutera problemet med huvudstadens 
drogarenor. En kartläggning av situationen har gjorts och i slutet av 
september ska förslag på insatser presenteras. 

- Vi behöver göra rätt saker samordnat. Vi vill ju inte bara rensa 
Plattan och flytta problemen till andra platser, sade Margareta Olofs-
son.  

De fick kritik från flera i publiken som tycker att knarksituationen 
redan är tillräckligt utredd och att det är handling nu som behövs.  

- Vi återkommer med en insatsplan nästa månad. Både förebyg-
gande arbetet, alkoholens roll, myndigheternas samarbete, fungeran-
de vårdkedjor med avgiftning, vårdplatser och eftervård är viktigt, 
sade Margareta Olofsson. ...  

Av Drugnews/Sven Liljesson 

Tältmöte; bild Maria Söderberg 



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 samhälles väl. 

 MUSIC IN THE FOREST 

He said  – Are they listening? 
She said – Are we? 

73 procent av studenterna aldrig hade testat narkotika 
Resultat från första kartläggningen av studenters narkotikavanor  

27% av studenterna hade någon gång testat 
narkotika, knappt 10% hade använt narkoti-
ka de senaste tolv månaderna och 4,5% un-
der de första månaderna på höstterminen 
2003. En klar majoritet, 73%, uppgav att de 
aldrig hade testat narkotika. Det visar en 
kartläggning som forskare vid Stockholms 
Universitet genomfört med finansiering från 
Mobilisering mot narkotika. Kartläggningen 
har genomförts genom intervjuer med 4 575 
studerande från universiteten i Kalmar, 
Lund, Umeå och Växjö. 

 
Cannabis vanligast 
Drygt 25% uppgav att de någon gång 

testat cannabis, knappt 9% hade använt can-
nabis under de senaste tolv månaderna och 
drygt 3% under den pågående terminen. 
Amfetamin var den näst vanligaste drogen 
med 4,1%, 0,8% och 0,3% på samma tidsperi-
oder som ovan; följt av ecstasy med 3,2%, 
0,9%och 0,3%. 

Ett fåtal studenter använde narkotika re-
gelbundet, undersökningen visar att deras 
narkotikaerfarenheter i huvudsak rör sig om 
experimenterande. Av dem som testat can-
nabis var det 35% som hade testat vid ett par 
tillfällen, och drygt 73% hade använt canna-
bis vid tio tillfällen eller färre. På samma sätt 
uppgav 45% av dem som använt amfetamin 
eller ecstacy att de bara hade testat en eller 
två gånger. 

 
Unga män testar mest 
Män i allmänhet och män och kvinnor i  

åldersgruppen 20-24, hade högre andel som 
använt cannabis, amfetamin och ecstasy. I 
synnerhet gällde detta för cannabis. Under 
den senaste tolvmånadersperioden hade 
drygt 12% av männen använt cannabis att 
jämföra med kvinnor, där knappt 7% upp-
gav att de använt cannabis. När det gäller 
förskrivna narkotikaklassade läkemedel 
(sömnmedel och lugnande medel) är situa-
tionen den motsatta, drygt 10% av kvinnor-
na mot drygt 7% av männen uppgav att de 
använt sådana preparat den senaste tolvmå-
nadersperioden. 

Studenter som hade bott utomlands di-
rekt i anslutning till påbörjad utbildning 
liksom studenter från storstäderna hade 
högre andel som använt cannabis de senaste 
tolv månaderna före påbörjad utbildning. 
Studenternas narkotikaerfarenheter skilde 
sig även åt beroende på universitetsort. 
Studenter på Lunds Universitet hade högre 
siffror medan Kalmar hade de lägsta. 
 
En klar majoritet, 73%, uppgav att de ald-
rig hade testat narkotika. De fem vanligaste 
anledningarna att inte testa narkotika som 
angavs var 
1. Narkotika är inte bra för hälsan (94,5%); 
2. Man kan bli beroende (93,6%);  
3. Jag vill helt enkelt inte (92,4%); 
4. Man kan dö (91,3%); 
5. Jag tycker inte om det sätt på vilket nar-
kotika påverkar beteendet (82,2%). 

 
/www.mobilisera.nu 

 NO DOUBT 

He said  – Do you have all the answers? 
She said – Let me think! 

ECAD Gävleborg får en 
egen hemsida 
Under vecka 35 rullar ECAD Gävleborgs 
hemsida igång så smått. Du hittar den på 
Kommunförbundets hemsida adress 
www.x.komforb.se/nya_sajten/
projekt.html 
eller genom www.ecad.net 

Där kommer du att hitta länkar ut i 
ECAD - världen och nyheter från det lokala 
arbetet. 

 
Gävleborg – Riga utbytesprogram 
ECAD har beviljats stipendiemedel (1000 

euros) till 2 stipendiater från Gävleborg som 
under vintern får möjlighet att besöka och 
titta på drogarbetet i Riga med omnejd. 

Gävleborg möte 26 november  
Boka redan nu ett heldagsmöte med 

ECAD-Gävleborg. Tomas Hallberg från 
ECAD kommer för att föreläsa om narkoti-
kaläget i Europa men det blir också tid för 
diskussioner om arbetet i Gävleborg. Defi-
nitivt program kommer under september. 

Drugnews café 

Den 9 september öppnades Drugnews Café 
på Pressklubben i Stockholm. Ett av syften 
med caféet är att bevaka hur debatten om 
alkohol och droger förs i media. I det första 
lunchmötet med tema ”Medias roll om dro-
ger – buse, spegel eller nyhetsförmedlare” 
medverkade Gunnar Ohrlander –aktuell 
med ny bok ”Det har jag aldrig sagt” – Tho-
mas Gustafsson, reporter Aftonbladet, som 
berättade om tidningens uppmärksammade 
serie Ung & Full och några andra. 
Frågor? 
Red@drugnews.nu 
www.drugnews.nu 


