
INCB ser mycket positivt på USA:s Högsta 
Domstols beslut om att odling och förbruk-
ning av cannabis även i mediciniskt syfte 
skulle vara förbjuden. 

”INCB har påpekat i flera år att bevis som 
finns huruvida cannabis kunde användas 
för mediciniska syften inte är tillräckliga”, 
sa professor Hamid Ghodse, INCB:s presi-
dent. 

”Länder bör inte godkänna medicinisk 
cannabisbrukning innan forskningsbasera-
de resultat är tillgänglig… All forskning om 
cannabis som medicin måste involvera 
Världshälsoorganisationen som den ansva-
riga internationella organisationen”. 

INCB är bekymrad över att organisationer 
som försvarar legalisering av cannabis, samt 
andra narkotiska medel i allmänhet använ-
der frågan som en ”smygväg”  för legalise-
ring. ”Cannabis är den mest missbrukade 
drogen i Förenta Staterna och i hela värl-
den”, sade professor Ghodse. ”Enligt inter-
nationella konventioner klassificeras canna-
bis som en drog orsakande flera personliga 
och allmänna hälsoproblem. Det är inte 
”lätt” drog som vissa individer gör gällan-
de. Det finns nya bevis som bekräftar väl-
kända problem med mental hälsa, och flera 
länder som anförde en mer liberal cannabis-
politik granskar nu sin ställning...” 

I sitt beslut uppmärksammade Högsta 
Domstolen i USA att mediciniska cannabis-
stadgar i California kunde missbrukas öp-
pet, och till och med cannabis som odlades 
för  personligt mediciniskt bruk kunde 
hamna bland andra olagliga droger som var 
åtkomliga på gatumarknaden. 

Av INCB.gov 

Välkommen, 
Lahdenpohja 

kommun! 

200 miljoner människor över hela världen 
har använt narkotika under det senaste året. 
Det framgår av FN:s organ mot brott och 
narkotika, UNODC:s rapport om 
narkotikasituationen i världen som 
presenterades i Stockholm på onsdagen (29 
juni). De 200 miljoner som använt narkotika 
är en ökning med 15 miljoner jämfört med 
förra årets uppskattning.  

Drygt hälften av dem har använt droger 
den senaste månaden och ungefär 22 
miljoner människor i hela världen räknas 
enligt UNODC som tunga 
narkotikamissbrukare. 
Det betyder att fem 
procent av världens 
befolkning använder 
olaglig narkotika under 
ett år. Det är en betydligt 
lägre andel än de som 
använder lagliga droger, 
som alkohol och tobak.  

-  Det  visar  att 
k o n t r o l l p o l i t i k e n 
fungerar, sa Antonio 
Maria Costa, chef för UNODC, vid 
presskonferensen i Stockholm. 

 Enligt honom är det cannabis som är det 
största problemet. För det första för att 
cannabis skadar hjärnan. För det andra är 
cannabis, enligt Antonio Maria Costa, den 
drog som de som använder kokain och 
opiater senare i livet börjar med.  
  – Cannabis har denna dubbla roll, vilket 
gör det extremt problematiskt. Tyvärr inser 
inte alla regeringar och samhällsmedborgare 
vilken roll cannabis spelar, sa UNODC-
chefen.  

Rapporten innehåller en omfattande 
genomgång av narkotikaproblemen i 
världen. Där finns både positiva och 
negativa nyheter.  

När det gäller opiumproduktionen i Afgha- 
nistan har den ökat under ett antal år. I år  

räknar dock UNODC med att åtminstone 
den odlade arealen kommer att minska. 
Däremot är det inte säkert att den totala 
skörden blir lägre än i fjol, eftersom vädret 
varit betydligt mer gynnsamt för 
opiumodling i år. 
 – Förra året var gud på vår sida, så är det 
inte i år. Men i år är människorna på vår 
sida, sa Antonio Maria Costa.  

Den största framgången i arbetet mot 
produktion av olaglig narkotika är den 
Gyllene triangeln, området där Laos, 

Burma, Thailand och Kina 
möts. En gång var detta det 
stora produktionsområdet för 
opium. Men utvecklingen har 
varit mycket positiv. UNODC 
räknar med att Laos kan 
betraktas som fritt från 
opiumodling vid slutet av året.  
– Om utvecklingen fortskrider 
som vi tror räknar vi med att 
kunna förklara hela Gyllene 
triangeln opiumfritt 2007, sa 
Antonio Maria Costa. 

 När det gäller kokain har produktionen 
minskat kraftigt de senaste åren från 925 ton 
1999 till 687 ton 2004, det vill säga en 
minskning med drygt 25 procent. Det 
skedde dock en liten ökning mellan 2003 
och 2004. 
 En relativt kraftig ökning har skett i 

Bolivia. Där finns ingen regering och där det 
inte finns någon regering får man 
kriminalitet. 
 USA är fortfarande det land där det 

missbrukas mest kokain, ungefär 2,3 
procent av befolkningen använder drogen. 
Kokain är betydligt mindre vanligt i Europa, 
men håller på att bli vanligare.  

 
 Se  sidan 2 

 Rapporten på engelska finns på webbsidan 
www.unodc/world_drug_report.html 

Bilden kommer från samma webbplats  
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 Europa överger heroin och börjar fatta 
tycke för kokain, enligt Antonio Maria 
Costa.  

UNODC håller på och utformar ett index 
över de samlade narkotikaproblemen i 
världen. Ett index som sammanfattar 
problemen med produktion, smuggling 
och missbruk av narkotika och gör det 
möjligt att jämföra länder och områden 
med varandra. Det område i världen som 
enligt detta index är värst drabbat är 
Mellanöstern och sydvästra Asien, med 
länder som Afghanistan, Pakistan och Iran. 
De områden i världen där problemen är 
minst är Östafrika och Indien.  

UNODC har också gjort beräkningar för 
enskilda länder. På den listan, som inte blir 
officiell i sin helhet förrän nästa år, ligger 
Sverige på plats 151 av 191 länder.  

Antonio Maria Costa gav också mycket 
beröm till Sverige och den svenska narkoti-
kapolitiken.  

Om man gör något så får man resultat. 
Om man inte gör något får man inga resul-
tat. Sverige ligger bra till. Samhället bryr 
sig och regeringen gör något.  
På en direkt fråga från statssekreteraren 
vid utrikesdepartementet, Annika Söder, 
berättade UNODC:s chef Antonio Maria 
Costa att Nederländerna ligger betydligt 
sämre till. 

Av Drugnews      
/Johan Örjes 

26 juni  -  Internationella dagen mot narkotikamissbruk 

Initierad av FN:s byrå för droger och 
brottslighet (UNODC) firades 26 juni i hela 
världen som dagen mot missbruk  av och 
olaglig handel med narkotika.  

Generalsekreterare Kofi Annan:  
På denna internationella dag firar vi det hälso-

samma val som miljontals människor runt om i 
världen har gjort och vi hyllar det mod som 
många som har slutat att använda droger uppvi-
sar. Genom att göra det sänder vi ett positivt 
budskap till alla människor som använder eller 
frestas att använda droger. ”Värdesätt dig 
själv… gör ett sunt val”. 

Att göra hälsosamma val betyder även att välja 
en livsstil som har en positiv inverkan på både 
kropp och själ. Sport är till exempel bra hälsan 
och bidrar till allmänt välmående. Genom sport 
lär man sig dessutom lagarbete, disciplin och  

man får självförtroende. 
I flera länder, såsom Kina, Libyen och 

Pakistan brändes flera hundra kilon droger. 
 750  ki lo  heroin ,  3  mil joner 

amfetamintabletter, 180 kilo metaamfetamin 
och 90 kilo efedrin brändes i Burma och 30 
ton narkotika brändes i Afghanistan, som 
står för världens största opiumproduktion. 
Det är det första tillfället när så mycket dro-

ger förstördes på en gång. 
I Ryssland uppmärksammades narkotika-

bekämpning med en 18-timmarslång TV-
maraton ”Hela världen mot knarkanfall!” i 
staden Nijni Novgorod. I regionen uppfat-
tas narkotikasituationen som väldigt allvar-
lig. Enligt statistiken finns det 114 000 per-
soner registrerade i narkotikabehandlings- 
 anstalten bara i denna region.  

I syfte att rikta samhällsuppmärksamhet åt 
p r o b l e m e t  d i s k u t e r a d e s  a l l a 
drogkontrollsaspekter, FN-konventioner 
och ryska lagstiftningen, organiserad 
brottslighet och korruption under 
maratontiden. 

Av Narkotiki.ru; DN-TT-AFP; 
www.UNDOC.org  

Samarbete med länder öster om EU:s östra gräns 

En arbetsgrupp projekt ”Österled” har  ge-
nomfört en kartläggning av hur situationen 
ser ut när det gäller organiserad kriminalitet 
och grov narkotikabrottslighet i länderna 
öster om EU:s östra gräns. Detta gjordes på 
uppdrag av Mobilisering mot Narkotika. 

Projektet omfattade Ryssland, Vitryssland, 
Ukraina, Rumänien, Bulgarien och Moldavi-
en. ”Österled” har studerat brottsligheten 
och brottsbekämpningen öster om EU:s östra 
gräns samt hur detta kan påverka vårt land 
nu och i framtiden. 

I relation till det antal personer från de 
aktuella länderna som bor eller uppehåller 
sig i Sverige, visar statistik över intagna i 
anstalt tydligt att antalet lagförda för narko-
tikabrott och andra grova brott är starkt be-
gränsat. Vi delar dock ett antal problem med 
dessa länder, vilka motiverar ett närmare 
samarbete och informationsutbyte. Exempel 
på sådana gemensamma problem är krimi-
nella nätverk med ursprung i tredje land, 
smuggling av heroin österifrån till Västeuro-
pa samt smuggling av syntetdroger från 
Holland och Polen. 

Projektet har funnit att svenska brottsbe-
kämpande myndigheter saknar en enhetlig 
bild av hur  den organiserade brottsligheten 
från de aktuella länderna ser ut. Det före-
kommer uppgifter om att kriminella perso-
ner från dessa länder på olika sätt utmärker 
sig i vårt land. Detta får dock inte stöd i 
ärende – eller lagföringsstatistiken t. ex. när  
det gäller det antal brottslingar som de facto  

tas in i de svenska fängelserna. 
Det är svårt att avgöra vad detta beror på. 

Oavsett orsakerna kan en felaktig bild av 
problemet leda till att resurser används på 
ett felaktig sätt. 

Svenska brottsbekämpande myndigheter 
bör ta fram en gemensam strategi för inter-
nationellt engagemang och samarbete, vil-
ken preciserar vilka länder som bör priorite-
ras, varför de ska prioriteras och verksam-
hetens syfte. Ett syfte med myndigheternas 
internationella samarbete borde vara, att 
förmå andra länders myndigheter att priori-
tera ärenden mot grupperingar som utgör 
ett problem även för Sverige. Detta skulle 
kunna uppnås genom högre kvalitet på 
sammanställningar i informationsutbytet 
och genom ett bättre utnyttjande av PTN 
(Polis och Tull i Norden) - sambandsmän-
nen. 

Projektet anser vidare att Europol och 
andra internationella samarbetsformer inte 
kan ersätta PTN -sambandsmännen. Det 
finns behov av att se över utplaceringen av 
sambandsmän.  

En bör placeras i Rumänien och en i Vit-
ryssland. Resurser för dessa utplaceringar 
skulle kunna frigöras genom ett bättre flöde 
av information från myndigheterna i Sveri-
ge och en renodling av sambandsmännens 
uppgifter. Det bör dessutom slutas avtal om 
brottsbekämpning med Bulgarien, Moldavi-
en och Vitryssland. 

Av Mobilisering mot Narkotika 
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  MER FORSKNING! 

 Regeringens samarbetspartier miljöpartiet 
och vänstern har beslutat att ställa sig 
bakom förslaget att dela ut rena sprutor till 
narkomaner. Därmed finns det efter flera års 
debatt en majoritet i riksdagen för sprutbyte. 
”Men det är inte över än, vi fortsätter visa att 
det finns verkningsfulla alternativ mot 
smittspridning”, säger Båb Bergvall, på 
Sveriges invandrare mot narkotika, till 
Drugnews.  

De omstridda sprutprojekten i Skåne för att 
hindra smittspridning bland narkomaner 
har pågått i snart 20 år. Årligen hämtar 
drygt ett tusen missbrukare rena 
injektionssprutor vid mottagningar i Lund 
och Malmö. 
 Huruvida verksamheten verkligen hindrar 

smittspridning av bl a hepatit och hiv eller 
bara ger en signal om uppgivenhet inför en 
illegal narkotikahantering har stötts och  
blötts.  

Folkhälsominister Morgan Johansson me- 

nar att smittspridning hejdas av 
sprututdelning och vill att projekten i Skåne 
blir permanenta och att andra landsting får 
möjlighet att också dela ut kanyler, om de 
samtidigt erbjuder avgiftning och 
behandling mot missbruket.  

Men frågan har delat de flesta partier, 
motståndet har även varit stort inom 
socialdemokraterna. Men en proposition om 
smittskydd kommer att läggas i höst, som 
innefattar förslaget om utvidgning av 
sprututbyte i hela landet.  

 
 
Regeringen bedömer nu att det finns en 

politisk majoritet i riksdagen i frågan. Både 
miljöpartiet och vänstern beslutade i tisdags 
på sina gruppmöten att ställas sig bakom 
regeringens förslag till lagrådsremiss. 

 Vänster har varit mycket splittrad i frågan, 
på partiets kongress ifjol var det bara med en 
rösts övervikt som ett fördömande av sprut- 

utdelning tillbakavisades. Partiets 
ungdomsförbund är helt emot fria sprutor.  

 Miljöpartiets Jan Lindholm anser att det 
dags att sätta ned foten och reglera 
verksamheten och att sprutor är ett 
verkningsfullt sätt att hålla nere 
smittspridning.  

De borgerliga partierna har också varit 
oense om sprututdelning. Folkpartiet har 
sagt ja, men är fortfarande splittrat i frågan, 
centern har sagt ja, kristdemokraterna ska 
på nytt ta ställning vid sitt riksting i juni. 
Moderaterna är idag enda parti som helt är 
emot.  

 En rad frivilligorganisationer, kritiska till 
s p r u t u t b y t e , h a r  u p p v a k t a t 
riksdagspolitiker, anordnat seminarier och 
gått igenom internationell forskning på 
området. Kontentan är att det saknas 
vetenskapligt stöd för att sprututdelning 
minskar smittrisken. 

Av  Drugnews/SL  

Den 10 juli träffades Ryska Federationens 
chef för Rättsordningsdepartementet i 
Transport V. Volodin och has kolleger från 
Inrikes Transportdepartement i Tajikistan i 
Astrakhan. Under detta möte har de be-
stämt att samarbeta effektivare genom att 
genomföra ett intensivt informationsutbyte 
om narkotikalangare. 

Situationen med narkotikalangning från 
Tajikistan tycks vara mycket besvärligt. 
Den har till och med försämrats av det fak-
tum att ryska gränstrupper har lämnat taji-
kiska gränsen mot Afghanistan. Det vikti-
gaste med att bekämpa narkotikasmuggling 
är att införa åtgärder riktade mot järnvägs- 
och flygvägsnarkotikahandel, skriver Itar-
Tass. 

Enligt Ryska Federationens Narkotikaom-
sättningskontroll kommer den största delen 
langade opiatdroger in i Ryssland på den så 
kallade ”nordiska färdvägen” från Afghani-
stan via Tajikistan. Numera använder nar-
kotikasmugglande grupper ryska gränsers 
”genomskinlighet”, d.v.s. otillräcklig bevak-
ning och beväpning, för att skapa nya kon-
takter för narkotikalangning. Enligt ryska 
och utländska experter kommer opiumpro-
duktionen i Afghanistan inte att minskas 
under de närmaste 2-3 åren. 

Av Itar-Tass Ural 

Ryssland och Tajikistan 
kämpar mot narkotikalangning  

Politisk majoritet för sprututbyte 

Blåbandet säger nej till fria sprutor 

Sveriges blåbandsförbund säger nej till 
regeringens förslag om ett nationellt 
sprutbytesprogram.  

Organisationen menar att det finns bättre 
sätt att komma tillrätta med HIV-
spridningen bland narkotikamissbrukare. 
Vid Sveriges blåbandförbunds rikskonferens 
i Södertälje före midsommarhelgen antog 
Blåbandet ett uttalande där man beskriver 
sprutbytesprogrammet som ett sätt att ge 
narkotikamissbrukarna ”de verktyg de 
behöver för att begå kriminella handlingar”.  

Organsiationen tar helt avstånd från 
planerna på att öppna möjligheten till 
sprututbytesprogram i hela landet.  
– Vi tycker det är helt fel väg att gå. Vi ser 
vad som har hänt i Norge, det blir ingen 
förbättring. Sprututbyte underlättar för 
narkotikaanvändning, säger Blåbandets för- 
bundsordförande Karl-Olof Olofsson. 

Blåbandet menar också att det inte är visat 
att sprutbytesprogrammen i Malmö och 
Lund har haft betydelse för att stoppa HIV-
spridningen bland sprutnarkomaner.  

De menar också att det finns bättre sätt att 
stoppa smittspridningen, till exempel 
särskilda läkar- och tandläkarmottagningar 
för missbrukare och kostnadsfri HIV-
testning för narkotikamissbrukare 
kombinerat med upplysning om riskerna 
med att dela spruta. 
 - För de som drabbas är det vårddelen som 
måste ökas, säger Karl-Olof Olofsson. 

  
● Blåbandsrörelsen är en ekumenisk folkrörelse 
som på kristen grund arbetar för personlig 
helnykterhet, socialt engagemang och 
internationell solidaritet. 

Av Drugnews/JÖ 

 
Offentlig missnöje för sprututbyte i USA 
Presstjänsten Reuters publicerade artikel 
(källa: Morbidity & Mortality Weekly Rep-
ort, 15 juli, 2005) angående sprututbytespro-
gram i USA. Enligt statistiken från Atlanta-
baserade FS Center för Kontroll och Preven-
tion av Sjukdomar minskade antalet sprutut-
bytesprogram till 148 (från 154) under perio- 

den 2000-2002. Detta är för första gången på 
8 år. Offentlig finansiering sänktes med 18% 
för sprututbytesprogram.  

Trots detta ökade det slutliga antalet ut-
bytta sprutor med 20,2% och den totala bud-
geten växte ytterligare med 7,4%. 

Av Reuters Health  



Våra eiropeiska samhällen har experimenterat med och utvärderat bade 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 gemensamma väl. 

 
FN berömmer Holland, kritiserar Sverige 
Pelle Olsson, författare till flera böcker om 
kampen mot narkotika, såsom ”Akutens drott-
ning” (1993), ”Tre dog, en blev galen”(1994), 
”Vakna, Wolfgang!”(1995) granskade senaste 
INCB årets upplaga för Riksförbundet 
Narkotikafritt Samhälle. Vi publicerar gärna 
hans artikel i vårt nyhetsbrev. 

Penningstarka lobbyorganisationer 
fortsätter sitt gerillakrig mot FN:s 
narkotikapolitik. Samtidigt är stödet från 
världens regeringar obrutet. 

 Hela 180 länder har ratificerat FN:s 
Allmänna narkotikakonvention. I Europa är 
det bara Andorra som inte gjort det.  

Det senaste FN-mötet om narkotika i Wien 
2003 visade dessutom att det finns en massiv 
folklig uppslutning bakom konventionerna. 

 Det verkar som om detta har givit INCB, 
Internationella narkotikakontrollstyrelsen – 
vars uppgift är att övervaka FN:s regelverk – 
råg i ryggen. 

 I årets upplaga av INCB Report, knappt 
hundra sidors komprimerad kunskap och 
diskussion om narkotikasituationen i 
världens alla hörn, går man till ovanligt hårt 
angrepp mot både trixande med 
cannabislagstiftningen och diverse harm 
reduction-åtgärder. 

Demand reduction, efterfrågeminskning i 
stället för harm reduction, är ett 
genomgående tema för hela rapporten. 
Därför ska man heller inte lägga alla resurser  

på att minska tillgången. Visserligen stödjer   

INCB substitutionsbehandling med metadon 
och buprenorfin (Subutex) – här finns 
vetenskapliga belägg att det förbättrar 
hälsan och minskar dödligheten. INCB 
kritiserar de länder som inte accepterar 
sådana program. Samtidigt varnas i 
rapporten för läckage av buprenorfin till den 
illegala marknaden, vilket sker i många 
länder. 

Nyttan av cannabis som läkemedel är 
däremot mycket begränsad. INCB är 
bekymrat över den generösa medicinska 
användningen av drogen i Kanada, Holland 
och i viss utsträckning USA. Kanada får 
även kritik för ett nytt lagförslag som 
kommer att avkriminalisera mindre innehav 
av drogen. Samma bekymmer utrycker 
INCB över Portugal. Lagtexterna är i sin 
ordning, men tillämpningen är för liberal.  

 INCB ser också allvarligt på att “några 
länder i  Västeuropa” accepterar 
drogpropaganda i medierna. Det är inte 
tillåtet enligt Narkotikabrottskonventionen 
från 1988, vilket påpekades redan i förra 
INCB-rapporten. I årets rapport är tonen 
skarpare. Offentliga uppmaningar till 
narkotikamissbruk, exempelvis reklam för 
cannabisodling, ska vara straffbelagda. 

Att inrätta särskilda lokaler för att injicera 
illegala droger, så kallade “sprutrum”, är 
inte tillåtet enligt konventionerna. Samma 
påpekande görs angående förskrivning av 
heroin i behandlingssyfte.  Inga länder  

nämns, men det handlar främst om Schweiz 
och Holland. INCB:s avståndstagande till 
detta utgör också en varning till de länder 
där en diskussion om att införa sådan 
behandling pågår, bland annat Danmark.  
Holland får ändå beröm för sin ändring av 
cannabispolitiken. Det officiella budskapet 
är numera att cannabis “inte är harmlöst”. 

 Man planerar till och med en kampanj 
mot cannabisanvändning, som torde vara 
unik i landets historia.  

Holland har också stärkt åtgärderna mot 
drogturism, inomhusodling och gatuhandel 
samt fortsätter att reducera antalet coffee 
shops. 

Sverige har tidigare alltid fått beröm av 
INCB, men i september 2004 var FN:s 
experter på besök i Sverige och kunde 
konstatera att det är “svårt för narkomaner 
att få vård”.  

Regeringen måste ge narkomanvården en 
högre prioritet och “väsentligen öka 
budgeten för narkomanvården eftersom det 
är en av hörnpelarna i  hela 
narkotikapolitiken”. 

 Det är en allvarlig reprimand. Om 
Morgan Johansson, Björn Fries och andra 
inte lyssnar på folkrörelsernas protester mot 
nedskärningarna i narkomanvården så 
borde de åtminstone lyssna på den 
internationella narkotikakontrollens högsta 
organ.  

Magiska svampar blir klass A droger 
Narkotikabeslut 2005 angående magiska 
svampar träder i kraft i Storbritannien den 
18 juli 2005. Från och med detta datum ru-
briceras svamparna och alla andra svampar-
tade växter innehållande psilocin som klass 
A droger.  

Enligt senaste forskning i Storbritannien 12  
till 15% sextonåringar påstår att de har an- 

vänt magiska  svampar minst en gång. Ung-
domar i Skottland och Wales verkar vara 
mer benägna att använda dessa droger. En 
av fem 16-åriga i Skottland har missbrukat 
magiska svampar.  

Amanita muscaria och psilocybe semilanceata 
är bland de hallucinationsorsakande 
svampar som växer i England under hösten.  

Att äta vissa sorter amanita phallodeides och 
amanita virosa kan vara livsfarligt.  
Bara en svamp amanita muscaria räcker för 

att orsaka illamående, kräkningar, brist på 
koordination m.m. Svårare förgiftningar kan 
leda till konvulsioner och dödsfall. 

Källa: Drugscope.org.uk 


