
Den 10 november beslutade regeringen om 
nya alkohol- och  narkotikapolitiska hand-
lingsplanerna för 2006-2010. Syftet med det 
är att ange inriktningen hur en förstärkning 
av samhällets insatser ska genomföras och 
följas upp. 

Särskilt hänsyn i det nya handlingsplanet 
riktas på  barn i missbrukarfamiljer. Folk-
hälsoministern Morgan Johansson sa att : 

”Vi vet att de [barnen] också riskerar att 
själva utveckla ett eget beroende senare i 
livet. Jag vill därför  att en stor del av de 
statliga resurser vi nu går ut med ska leda 
till att dessa barn får ökat stöd och hjälp”. 

Satsningar inom arbetslivet och ett ökat 
jämställdhetsperspektiv är också nya punk-
ter på regeringens agenda i de nya hand-
lingsplanerna. 

Alkoholhandlingsplanen har till ämne 
förebyggande insatser som ska genomföras 
med syfte på att skjuta upp alkoholdebuten 
och att utveckla fler alkoholfria miljöer. 

Målet om ett narkotikafritt samhälle ligger 
fast. Regeringen planerar ”samordnade 
insatser för att minska rekryteringen till 
missbruk, förmå personer med missbruks-
problem att upphöra med sitt missbruk 
samt att minska tillgången på narkotika”. 

Regeringen anser att det krävs fortsatta 
insatser för att få till stånd en politisk priori-
tering kring handlingsplanerna på lokal och 
regional nivå. Utveckling av metoder för 
samarbete bland kommun, landsting, läns-
styrelser, polis, tull och kriminalvård samt 
den ideella sektorn öronmärks i handlings-
planen. 

I budgetpropositionen föreslogs det att  
250 miljoner kronor för år 2006 och respekti-
ve 260 miljoner kronor för år 2007 skulle 
avsättas för de förebyggande insatserna 
aviserade i handlingsplanen. 90 miljoner 
kronor avsättes för att genomföra särskilda 
narkotikasatsningen inom kriminalvården.  

Källa: www.regeringen.se / mobilisera.nu 

Alltid lika aktiva Gävleborg genomförde sitt 
årliga lokala ECAD höstmöte i Sandviken 
den 22 november. Arrangörerna var 
tvungna att sätta in extra stolar för att få 
plats med de ca 100 intresserade, vilket 
kanske inte är så vanligt när narkotikafrågan 
skall diskuteras.  

Mötet inleddes med en föredragning av 
Tomas Hallberg om ECAD, årets 
verksamhet och vad som var på gång. Han 
berättade bland annat om projektet Youth in 
Europe  som Gävle/ Gävleborg har för avsikt 
att delta i.  

Johnny Gustavsson och Sven Persson, 
delansvariga arrangörer, redogjorde för 
utvecklingen av drogvanor bland skol- 
ungdomarna i Gävleborgs län.  

Sven Persson pekade på att Gävle låg 
sämre till än övriga Sverige när det gäller i 
stort sett alla sociala parametrar som till 
exempel arbetslöshet och sjukskrivningar. 
Dock finns det ett undantag och det är nar-
kotikasituationen. Det är något som 
förbryllar många. Vanligtvis förknippar de  

flesta socialt sett sämre lottade områden 
med högre narkotikamissbruk. Sven 
Persson gav ingen egen förklaring. Kan det 
vara så att det lokala arbetet mot 
narkotikamissbruk i Gävle är bättre än 
övriga Sverige och det visar sig i statistiken? 

Andra delen bestod av olika Dialogcaféer 
där deltagarna kunde välja att diskutera 
”öppna drogscener”, "förebyggande narko- 
manvård", "ECAD Gävleborgs hand- 
lingsprogram" och ”hur ungdomar 
engageras i arbetet”. Varje grupp presente- 
rade sedan resultaten i plenum. Detta 
material kommer senare att användas i 
diskussioner med beslutsfattare och 
myndighetspersoner.  

Både frivillighetsorganisationer och i stort 
sett alla myndigheter var representerade på 
mötet. Deltagarna kom från Sandviken, 
Bollnäs, Hudiksvall, Gävle, Söderhamn, 
Hofors, Ljusdal, Nordanstig och Uppsala.  
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Lika effektiv behandling utan metadon  

ECAD i Veliky Novgorod: 
stora framgångar 
ECAD har nu arbetat ett år i Veliky 
Novgorod för att tillsammans med staden 
och frivilligorganisationer utveckla stadens 
narkotikapolitik. 

Ett flertal välbesökta konferenser har 
hållits kring olika aspekter av nar- 
kotikafrågan. Ett konkret arbete har kommit 
igång på flera skolor och ungdomsklubbar 
för att utveckla drogprevention. 

 Det är ”kontraktsmetoden” som används. 
Metoden är vetenskapligt prövad och 
kommer ursprungligen från idrotten, i 
Sverige är det föreningen SMART som 
driver den. (Se www.smart.org) 

ECAD arbetar även med den svenska 
organisationen KRIS för att utveckla 
behandling inom kriminalvården samt för 
att underlätta utslussning från fängelser. 
KRIS är en klientorganisation – bara före 
detta kriminella narkomaner är med- 
lemmar. I Novgorod består gruppen hittills 
av ett 20-tal personer men den växer snabbt. 

Arbetet i Novgorod har ett starkt politiskt 
stöd genom Vice Borgmästaren mayor Boris 
Spitsin  samt projektledaren Olga Vasiljeva. 
Projektet har stöd från svenska SIDA. 

 
Ansvarig från ECAD är Åke Setréus med 

starkt stöd från ECAD:s kontor i St: 
Petersburg. 

     ECAD PROJEKT 

 Projekt ”Youth in Europe” förankrar sig  

Youth in Europe:s styrgrupp mötte representanter från åtta ECAD-städer i Stockholm den 10-
11 november i år för att utarbeta det slutliga avtalet för deltagande i projektet. Delegationerna 
som bestod av både forskare och beslutsfattare gick under två dagar igenom en mängd 
praktiska frågor från avtalstexter till innehållet i de frågeformulär som kommer att användas 
som forskningsunderlag.  
- Det är en grannlaga uppgift att skapa ett frågeformulär som kan godtas i så många olika länder och 

kulturer som vi samlar i detta 
projekt, förklarar Jon Sigfusson, 
en av forskarna från Island.  

 
Förankringsprocessen är under 
full gång. Allt fler städer 
ansluter sig även om själva 
startdatumet för första insam- 
lingen inte kommer att hinnas 
med av alla städer. Första 
etappen är beräknat till mars 
2006.  

 
MOB stöder Youth in Europe.  
Mobilisering mot narkotika stöder projektet med medel för forskningsarbete, 

erfarenhetsutbyte, seminarier och arbetet med rapporter. 
- Det är alltid svårt att hitta pålitliga jämförande studier från olika länder i Europa i både alkohol- 

och narkotikasammanhang, förklarar Håkan Leifman från MOB. 
- Därför ser vi med intresse fram mot den här nya studien som kommer att genomföras under samma 

tidsperioder, med samma underlag i städer från minst 10-tal olika länder. Att studien inriktar sig på 
risk- och skyddsfaktorer är också något som bör intressera fler forskare, inte bara de som deltar i 
projektet. 

 Youth in Europe har tidigare fått ekonomsikt stöd från Reykjaviks stad, Reykjaviks 
Universitet och ett isländskt internationellt företag, Actavis group. Actavis group kommer 
förutom direktstöd till forskningsdelen på Reykjaviks Universitet även bekosta det lokala 
arbetet med skolenkäterna i Istanbul, Sofia, Belgrad, Vilnius och St: Petersburg. 

 För detaljerad information om Youth in Europe  se  www.ecad.net  

Det finns ingen märkbar skillnad när det 
gäller dödsfall mellan en grupp he- 
roinberoende som i slutet av 1960-talet fick 
drogfri behandling mot sitt missbruk, och 
andra grupper som fått behandling med 
substitutionspreparat som metadon. Det 
visar en uppföljning av 86 patienter i en 
engelsk stad med ungefär 54000 invånare, 
som mellan åren 1966 och 1967 
diagnostiserades som heroinberoende. 

 Samtliga patienter behandlades vid den 
lokala psykiatriska mottagningen. Till 
skillnad från de flesta övriga brittiska 
mottagningar användes där inte sub- 
stitutionspreparat (metadon) förän 1989. 
Resultatet av en uppföljning 33 år senare 
presenteras i en artikel i tidningen British 
Journal of Psychiatry. Den huvudsakliga 
behandlingen vid mottagningen bestod av  

omedelbar hjälp vid kriser, individuell 
rådgivning, regelbunden uppföljning, grupp 
för att förebygga återfall och behandling 
med andra läkemedel än opiater.  

Vid en uppföljning efter 33 år saknades 
information om sju personer och det fanns 
bristfällig information om 15. Av de övriga 
64 hade 19 avlidit. Av de 45 som fortfarande 
levde var 36 fria från opiatberoende, medan 
9 fick metadon. Många av de som hade dött, 
hade gjort det på grund av överdoser. Åtta 
av de avlidna dog av överdos av opiater, 
samtliga av dem fick vid sin död metadon 
från en klinik utanför undersöknings- 
området.  

I sina slutsatser skriver forskarna att även 
om metadonbehandling ger fördelar i form 
av en stabilare social situation och minskad 
brottslighet, så har de slagits av det stora  

antalet dödsfall bland dem som använt 
metadon och av den negativa uppfat- 
tningen om livet bland dem som för 
närvarande får metadon. Resultatet i 
undersökningen när det gäller andelen 
döda skiljer sig enligt forskarna inte från 
resultatet i liknande långtidsunder- 
sökningar som gjorts på patienter som fått 
ersättningsmedel.  

«Vår studie tyder på att det är möjligt att 
uppnå lika bra resultat, utan att tillgripa 
långvarigt förskrivning av opiater.»* 

 
*Undersökningen finns i "Heroin depen- 

dence in an English town: 33-year follow-
up" i British Journal of Psychiatry (2005), 
187, 421-425. 

 Av Drugnews 

Nyckelpersoner för projektet: Kristin Arnadottir (Reykjaviks 
stad) och Islands President Hans Exellens Olafur Ragnar 
Grimsson, projektets beskyddare 



ECAD-konferens i Minsk, Vitryssland 

Det kom över 80 deltagare på 
ECAD:s narkotikapolitiska konfe-
rens i Minsk den 28 oktober 2005. 

Bland deltagarna märktes en stor 
grupp poliser, flera deltagare från 
narkomanvården, från kriminal- 
vården och andra intresserade. 

 
Konferensen var ett samarrange- 

mang mellan ECAD, Minsk stad och 
NGO Republic Without Drugs. 

Konferensen genomfördes under 
ledning av Minsk vice borgmästare 
samt Åke Setreús från ECAD. 

Föreläsare hade inbjudits från Sverige och 
Vitryssland. Bland annat deltog två 
representanter från Socialdepartementet i 
Sverige. 

Konferensen gav en god bild av 
situationen i Vitryssland. Det finns 
uppenbart ett ökat missbruk av narkotika 
bland ungdom –  även om de mer vetenska-  

pliga bevisen för detta lyser med sin 
frånvaro. Insatserna är idag helt otillräckliga 
på alla områden. 

 Kontrollpolitik, prevention och vård och 
behandling. Problemen inom polis och 
rättsväsende, omfattande missbruk och 
kriminalitet inne på fängelser är stora liksom 
i många andra länder runt Östersjön och 

måste förbättras. 
Den byråkrati som råder befrämjar 
heller inte en utveckling mot en 
offensiv restriktiv narkotikapolitik. 
 Arbetet för fler människors delta-
gande i processen går hand i hand 
med kampen mot droger och 
kriminalitet.  
 
ECAD har nu arbetat i två år i Minsk 
för att utveckla insatserna i kampen 
mot narkotika och kriminalitet. Det 
har varit trögt trots stora insatser av 
personal och pengar. 

Den genomförda konferensen var dock ett 
stort steg för att utveckla projektet. Många 
nya intresserade anmälde sitt intresse av att 
delta i samarbetet. 

Vi har nu fått försäkringar om att Minsk 
och ytterligare någon stad i Vitryssland 
avser att söka medlemskap i ECAD under 
2006. 

CAN:s rapport: Den årliga översikten om narkotikamissbruk i Sverige (2005)  

Narkotikaanvändning kan innefatta allt från 
konsumtion vid enstaka tillfällen till mera 
regelbunden användning liksom långvarigt 
och dagligt missbruk. Uppgifterna om nar-
kotikamissbruk återspeglar inte bara den 
faktiska situationen utan resultaten påverkas 
också av andra omständigheter, såsom för-
ändringar i lagstiftning och resurser inom 
narkotikabekämpning. 

Fördubblade beslag av cannabis, amfeta-
min, heroin och kokain illustrerar situatio-
nen med dessa droger på 1980-talet.  

Undersökningar bland artonåriga män 
som någon gång provade narkotika beskri-
ver sjunkande nivåer under 1980-talet och 
ökningar under 1990-talet.  

Mellan 1992 och 2002 tredubblades ande-
len som testat bland mönstrande från 6 till 
18%. Därefter har testandet sjunkit även  
bland de 2 år äldre mönstrande och siffran 
uppgick till 15% i 2004. I de nystartade un-
dersökningarna i gymnasiets andra år svarar 
17% av männen och kvinnorna att de prövat 
narkotika. 

Det är svårt att notera utvecklingen under 
2000-talet bland ungdomar äldre än 18 år 
och unga vuxna eftersom det saknas jämför-
bara data. År 2003 svarade 17% av 16-24-
åringarna i en telefonundersökning att de  

någon gång prövat narkotika. Debutåldern  
var 17,5 år.  

Normalt visar olika ungdomsundersök-
ningar att ca 60% av de som prövat narkoti-
ka enbart använt cannabis, medan 5-10% 
enbart använt annan narkotika än cannabis. 
Amfetamin var tidigare den näst vanligaste 
narkotikasorten men numera delas andra-
platsen med ecstasy. 

 
 Enligt den mest aktuella undersökningen 

bland vuxna – en postenkät från 2004 riktad 
till 18-84-åringar har 12% någon gång provat 
cannabis, vilket motsvarar ca 825 000 perso-
ner i åldersintervallet. Bland 18-29-åringarna 
var det en fjärdedel av männen och en fem-
tedel va kvinnorna som hade gjort detta. Nio 
respektive 5% i denna åldersgrupp hade 
använt cannabis under de senaste 12 måna-
derna.  

Narkotikaerfarenheter bland vuxna är un-
gefär dubbelt så vanligt bland män som 
bland kvinnor och det kan konstateras att 
könsskillnaderna uppstår först i gymnasieål-
dern, medan skillnaderna är närmast obe-
fintliga i årskurs 9. 

  
 De allra flesta vars missbruk klassificera-

des som tungt i kartläggningarna hade inji- 

cerat narkotika de senaste 12 månaderna. 
År 1979  hade 82% gjort detta, jämfört med 
93% år 1992 och 89% år 1998. Centralstim-
ulantia (främst amfetamin), opiater (främst 
heroin) och cannabis har alltid varit de 
dominerande drogerna. Amfetaminet do-
minerade missbruket för ca 48% både 1979 
och 1992, men hade minskat i betydelse 
1998 (32%). Amfetamin missbrukades av 
77,82 respektive 73% de senaste 12 måna-
derna.  
Heroinet har däremot ökat i betydelse se-
dan 1979. Andelen som använde detta se-
naste 12 månaderna var 30, 34 respektive 
47%. 

 
 En tendens i senaste kartläggningen från 
1998 var en påtaglig uppgång i Stockholms 
län om man exkluderade Stockholms stad. 
Uppgången var mer dramatisk i stadens 
ytterområden.  
Utvecklingen i Malmö tyder också på en 
uppgång under  1990-talet och det är även i 
den regionen missbruket varit vanligast 
sedan 1970-talet.  
Göteborg kännetecknas av att heroin blivit 
vanligare och att missbruksmönstret nu i 
högre grad liknar mönstret i de båda andra 
storstadsområdena.  



Goda nyheter från Burma: opiumproduktion minskar 

WIEN. Opiumarealen i Burma – världens 
näst största producent av råmaterialet till 
heroin – minskar i år med en fjärdedel och 
själva skörderesultatet med 16 procent 
jämfört med ifjol. Det innebär att 
opiumodlingen nu är 80 procent lägre än 
toppåret 1996, enligt en ny FN-rapport.  

Enligt rapporten om Burma (Myanmar) 
från UNODC, Förenta nationernas 
organisation mot kriminalitet och droger. 
har arealen som används för opiumodling 
minskat från 44 200 hektar ifjol till 32 800 
hektar i år. Den totala möjliga 
opiumproduktionen i Burma beräknas till 
312 ton, jämfört med 370 ton förra året.  

När Burma producerade som mest 
opium för tio år sedan låg den potentiella 
produktionen på 1 760 ton. Men opium och 
herointillverkning har minskat i den s.k. 
Gyllene Triangeln (området där Burma, 
Laos, Thailand och Kina möts) och alltmer 
tagits över av Gyllene halvmånen 
(Afghanistan och dess närområde).  

Efter Afghanistan är Burma det land i 
världen som odlar mest opium. Burmas 
andel av den globala opiumodlingen har 
minskat och uppgår idag till ungefär 21 
procent, medan Afghanistan idag står för 
87 procent.  

Den nya regering som efterträdde det 
tidigare militärstyret i Burma anslöt sig till 

internationella konventioner och 
beslutade 1999 att senast 2014 ha 
eliminerat all opiumproduktion 
i landet. Opiumkungar har 
gripits, regionala förbud har 
införts (senaste i somras i Wa-
regionen som gränsar till Kina) 
och FN har stött alternativ 
odling.  
Demokratiskt underskott, etniska 
konflikter och fattigdom är dock 

fortfarande problem som försvårar narkoti-
kabekämpningen i Burma. Och i regionen 
södra Shanstaten rapporteras ökad opium-
produktion. 

 Trots att en fjärdedel av hushållen som är 
involverad i opiumhanteringen i Burma ska 
ha slutat under senaste året beräknas 
fortfarande 965 000 personer ha sin inkomst 
av den. En socioekonomisk studie som FN 
gjort – trots problem med att få besöka några 
regioner – visar att 82 procent odlar opium 
för att kunna försörja familjen, medan tolv 
procent använder opiet främst för eget 
missbruk eller som traditionell medicin.  

Världssamfundet måste ha visdomen att 
bekämpa narkotika och fattigdom samtidigt, och 
öka ansträngningarna med att stödja de 
fattigbönder som drabbas av inkomstförluster när 
odlingen minskar, understryker Antonio 
Maria Costa, chef för UNODC, i en 
kommentar till Burma-rapporten.  

Hela FN-rapporten Myanmar Opium Survey 
finns på engelska http://www.unodc.org/pdf/
Myanmar_opium-survey-2005.pdf       

     Av Drugnews  

Våra europeiska samhällen har experimenterat 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 välbefinnandes väl. 

Välkommen, 
Stavropol, 
Ryssland! 

Internet: ökad tillgång på narkotika  

Aldrig tidigare har det funnits så mycket 
narkotika och till låga priser i landet. 
Regeringen har misslyckats med att 
begränsa tillgången. 
—Det krävs mer resurser och ökat samarbete i 
brottsbekämpningen, sade narkotikasam- 
ordnaren Björn Fries vid en drogkonferens i 
måndags.  

- Sverige är världsbäst på att förebygga 
missbruk och vi börjar bli bättre med den 
tidigare eftersatta vård som får nära 1,5 
miljarder kronor närmaste två åren. Men med 
bekämpning av tillgången på narkotika ser det 
mörkt ut idag. Regeringen måste ta problemet på 
allvar, sade Fries.  

På konferensen Narkotikainflödet, nya 
vägar, nya utmaningar som Mobilisering mot 
narkotika anordnade ventilerades nya 
forskningsrön och stora förändringar vad 
gäller hur droger smugglas.  

Svante Cornell från Uppsala universitet 
berättade om hur ökad narkotikapro- 
duktion i Asien och nya smugglingsvägar 
ökat trycket på Europa. Priset på heroin har 
halverats på sju år sedan Afghanistan ökat 
opiumproduktionen och nya transportvägar 
öppnats via forna Sovjetunionen.  

Och Cecilia Fant från rikskriminalens 
projekt Nicks mot Internethandel med droger 
berättade hur lätt det är att beställa allt från 
cannabisfrön till dopingpreparat och 
syntetiska droger via en dator. Och många 
av de köpare som ertappats är ungdomar. 
Av tullens narkotikabeslag på Arlanda är 
minst 70 procent beställda via nätet.  

Fries – som nyligen fick förlängt som 
nationell narkotikasamordnare - efterlyser 
mer resurser mot brottsbekämpningen. Men 
också att resurserna används mer effektivt.  
- Brottsbekämpande myndigheter måste arbeta 
mer tillsammans regionalt och lokalt än vad 
man gör idag,  sade Fries.         /Av Drugnews 

      NY ECAD MEDLEM 

Burma                  Bilden kommer från http://news.bbc.co.uk 


