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Örebro tar över stafettpinnen från Västerås

Kontroversiellt
Metadon-jubileum
bjöds

Det svenska metadonprogrammet hör till de

även möjlighet att

äldsta i världen och har genom åren tagit emot

göra

till bland annat Ku-

och behandlat många heroinmissbrukare från
hela landet. Den 11-12 oktober firar programmet

mla-anstalten, som

40-årsjubileum med en stor konferens för forska-

bland annat kunde

re och praktiker inom drog- och missbruksområ-

berätta att de har

det. Då presenteras också andra användningsområden för metadon, bland annat som behand-

Deltagarna

studiebesök

mycket små problem med narkotikamissbruk innanför

murarna,

en

bild som inte är
gängse

när

det

gäller kriminalvår-

Konferensdeltagare

den i stort i Sverige.

Efter fem år som ordförande i ECAD Sveri-

Konferensprogrammet täckte hela spekt-

ge, lämnar Mats Ericson, Västerås, sina poli-

rumet av insatser från budskapet från Barn-

tiska uppdrag och även posten som sam-

ombudsmannen om en drogfri tid, preven-

manhållare av det svenska ECAD nätverket.

tionsinsatser i skolor, polisens arbete både i

Uppdraget går nu vidare till Carina Dahl,

missbruksmiljöer och i trafiken till tvångs-

kommunalråd i Örebro. Det beslutades på

vård av grava missbrukare.

årsmötet under årskonferensen som hölls på
Örebro slott 28-29 september.

Det är en mycket viktig roll för det lokala
ECAD nätverket att vi kan jämföra praktiskt

Ett hundratal konferensdeltagare fick under två dagar ta del av ett digert program
med bland annat regeringens narkotikasamordnare Björn Fries som föredragshållare.

arbete ute i våra kommuner och samtidigt

ECAD NYHETER
sätta det i ett globalt internationellt perspek-

Ett internationellt perspektiv och praktiskt

tiv- poängterar avgående ordförande Mats

lokalt arbete är det genomgående temat för

Ericson. Huvudfrågan är att bemöta de nar-

nätverkets konferenser och det speglade

kotikaliberala krafterna. Vi måste fortsätta

även innehållet och diskussionerna i år.

diskutera "harm-reduction" så att folk för-

En fråga som kom upp var bland annat de
svenska medlemstädernas hållning till försö-

står vad det är för skillnad socialpolitiskt.
Tydlighet är viktigt, avslutar Mats Ericson.

ket med injektionsrum i Oslo.

HÖSTMÖTE 2006
CFL, Söderhamn
Nu går vi vidare i arbetet för ett narkotikafritt Gävleborg!
24 November 2006
Anmälan före 20 november till Maj-Lis Lindström-Toresson,
Gävleborgs kommuner och landsting
t.: 026-153402/e-post: maj-lis.toresson@xkl.se
Information om studiebesök, tema till Dialogkafe och programm
finner du på www.ecad.net/svnet

ling vid långvarig smärta.
Sveriges första metadonprogram startade i
Uppsala 1966, på initiativ av professor Lars
Gunne som också medverkar vid konferensen. Behandlingsmetoden upptäcktes 1965
av de amerikanska forskarna Mary Jeanne
Kreek, Marie Nyswander och Vincent Dole
och har visat sig vara en av de mest verkningsfulla medicinska metoderna mot heroinmissbruk. Idag behandlas cirka 1 200 personer i programmet.
"Men vi har också utvecklat vårt program för
en ny och växande grupp patienter, som fått ett
opioidberoende framkallat av behandling för
långvarig smärta. Vår långa erfarenhet och vårt
goda samarbete med smärtkliniken gör att vi
idag har verklig spetskompetens på detta område", säger Leif Grönbladh, verksamhetsansvarig.
Metadonbehandlingen

har

inte

varit

okontroversiell. Det har funnits en skepsis
mot att en drog ska ersättas med en annan,
och metadon betraktas fortfarande som ett
narkotiskt preparat av många. Men det har
vänt i takt med att den samlade evidensen
ökat. Idag är metoden väl utvärderad och
etablerad i ett 30tal länder. "Metadon passar
in i hjärnans endorfinsystem, men till skillnad
från narkotiska droger uppstår ingen toleransutveckling. Det krävs alltså inte ständigt ökande
doser, utan ger istället balans i systemet," säger
Leif Grönbladh. "Heroin skapar däremot en
obalans som vi kunnat visa aldrig normaliseras.
Den förefaller vara livslång", säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning och moderator under första konferensdagen.

/Av Torgny Peterson

ECAD IV Balkankonferens i Burgas
just här.
Flera balkanska städer, bl a Podgorica i Montenegro, har erbjudit sig att vara värdar för ett ECAD-kontor. Emellertid
kom själva iden först från Burgas, och efter korta förhandlingar beslöt konferensen att föreslå ett ECAD kontor i Burgas.
ECAD:s styrelsemöte ägde rum i Burgas stadshus på lördagen den 7 oktober. Förutom ordinarie agendafrågor hade
styrelsemedlemmarna många förslag på hur man kunde effektivisera ECAD:s arbete.
Styrelseordförande Jim Corr välkomnade Pawel Wypych,
direktör inom Warszawas sociala departement, och hans
kollega Piotr Laszewicz till ECAD styrelse som Warszawas
representanter.
Innan konferensen börjar (vänster till höger): ECAD direktör Tomas Hallberg
samtalar med värdar - Burgas viceborgmästare , Dr. Atanas Boshev (i mitten) och
Burgas borgmästare, Dr. Ioan Kostadinov (till höger).

Stockholm stads representant i styrelsen, Margareta Olofsson,
lämnar

ECAD:s IV balkanska konferens samlade mer än 75 specialister från 12
länder (Bosnien-Hercegovina, Island, Litauen, Norge, Polen, Ryssland,
Rumänien, Serbien, Sverige, Montenegro, Irland och Makedonien) i
Bulgariens fjärde största stad Burgas.
Under två konferensdagar, 5 och 6 oktober, hade deltagare haft möjlighet att få veta mycket om preventionsåtgärder och nationella program i olika länder, massmedias arbete och mycket annat.
Konferensen påbörjades med en presskonferens i Burgas stadshus
där journalister både från lokala och nationella tidskrifter, samt en del
TV-kanaler dokumenterade vad Burgas viceborgmästare, Dr Atanas
Boshev och Tomas Hallberg från ECAD:s sida hade att säga om det
lokala arbetet och närmaste samarbetsplaner för Balkanregionen.
Balkanska städer har alltid varit aktiva inom ECAD:s nätverk och
den här konferensen var inget undantag.
Konferensdeltagare upprepade flera gånger att Balkanregionen var
ett väldigt speciellt ställe, där öst och väst möts. Därför är den här

ECAD.

Styrelsen tackade henne för
många långa arbetstimmar
spenderade tillsammans för
ett narkotikafritt Europa.
Som resultat av kommunalvalet i slutet av september kommer nya politiker
att arbeta i ECAD:s styrelse
framöver.
Jim Corr tackar Margareta Olofsson
ECAD tackar Burgas borgmästare, Dr. Ioan Kostadinov, Burgas viceborgmästare, Dr. Atanas Boshev, samt preventionsspecialisten Dr.
Ivailo Dimitrov för den perfekta konferensorganisationen och deras
varma bemötande av sina gäster!
Tack vare Burgas exemplariska engagemang kan ECAD se fram med
tillförsikt på organisationens utveckling på Balkan.

vägkorsningen av speciellt intresse för ECAD:s arbete och därför behöver ECAD också en stark position för sin restriktiva narkotikapolitik

GOOD NEWS

Använder var tredje riksdagsman i Italien narkotika?
Senlis Council ut ur
Afghanistan

- det frågar sig tidningen Aftonbladet i en artikel
11/10
TV-programmet Hyenorna fick ett inslag stoppat

Enligt brittiska BBC har inrikesministern i

bara några timmar innan sändningstid. Ett TV-

Afghanistan beordrat att Senlis Council

team hade lockat 50 parlamentsledamöter till en

skall lämna landet.

TV-debatt. I sminkstudion hade de tagit ett svett-

Vårt arbete har försvårats, - säger ministern.

prov från pannan med en "drug wipe" med förevändning att de behövde pudra deras glansiga

Italienska Parlamentet

pannor. Sedan hade man låtit ett laboratorium
analysera resultatet. Det visade sig att 32 procent
hade tagit någon form av narkotika under de senaste 36 timmarna. 4 personer hade tagit kokain.
Från Italienska parlamentet blev reaktionerna mycket upprörda. Det här är ett intrång i våra privatliv, sa förre talmannen Pierferdinando Casini.

Senlis Council har i många sammanhang
drivit legaliseringsfrågan. De är en av de
starkaste rösterna för en reformering av
FN:s narkotikakonventioner i Europa. De
har kontor i Bryssel, London och Kabul, och
enligt den egna hemsidan, 37 medarbetare
varav 14 – i Afghanistan.

”Vi borde jobba hårdare med att sprida vår framgångsrika narkotikapolitik,” säger Sven Persson, Gävle, nyss hemkommen från Balkan.
Som ECAD-stipendiat fick jag möjlighet att studera en del
av vad som görs mot narkotika i Bulgarien under en vecka i
början av oktober.
Tack vare Youth in Europe projektet hade jag redan kontakter som hjälpte mig att få en bild av narkotikaläget, fortsätter
Sven.
- Bulgarien som har ett par miljoner färre invånare än Sverige uppskattar att de har 30 000 heroinmissbrukare, detta skall
jämföras med de ca 27 000 tunga missbrukare som vi beräknas ha i Sverige. Då är alla preparat inräknade.
Det utsatta läget, med Balkanrutten som går rakt igenom
landet gör säkert sitt till narkotikasituationen, tror Sven. Därför var det en besvikelse att höra hur få poliser, endast sex
stycken, som var ansvariga för narkotikabekämpningen i
Burgasregionen (400 000 invånare). De hade rapporterat

Vänster till höger: Juliana Raicu, Bucharest National Anti-drug Agency, Jim Corr,
endast 121 narkotikabrott det senaste året. Narkotikalag- ECAD styrelseordförande , Paulina Lönnroth, ECAD samordnare, och Sven Persson
stiftningen skärptes 2004 och antalet narkotikabrott ökar
tioner inom drogområdet. - Jag frågade personalen vid ett möte hur de
men från en låg nivå.
såg på Sverige och fick följande svar. - Ett land med konservativ drogDet var också en besvikelse att höra polischefen i området tala sig
politik och hård smittskyddslagstiftning som diskriminerar drogmissvarm för coffee-shops och injektionsrum, något han lärt sig vara frambrukare. Bilden hade det fått via media och europeiska samarbetspartgångsrikt av sina tyska och holländska kollegor.
ners. På detta följde en intressant diskussion om narkotikafrågan som
Precis som i Östeuropa har harm-reduction* rörelsen varit väldigt
förhoppningsvis ställde en del av desinformationen om svensk narkoaktiv här. De har med stöd av George Soros-finansierade Open Society,
tikapolitik till rätta...
Nederländerna, Belgien med flera byggt upp ett antal frivilligorganisa* Se sidan 4
/Fortsättning på sidan 4

Italien mildrar sina kannabislagar
Sporrade av sommarens överväldigande seger i decentraliseringsrefe- för cannabis hälsorisker, liknande dom som orsakas av heroin.
rendum fortsätter Romano Prodis center-vänster regering nu att slopa

I 2006 World Drug Report påpekade han att cannabis har blivit be-

ytterligare en del av Berlusconis politiska arv genom att avskaffa hans tydligt starkare under de senaste årtiondena, och att regeringar som
”nolltoleranta” narkotikapolitik.

inte tar drogpolitiken på tillräckligt stort allvar får de narkotikaproble-

Nya ändringar kommer att återinföra skillnaden mellan ”tunga” och men de förtjänar. Kraftiga svängningar i narkotikapolitiken lämnar
”lätta” droger, och därmed utöka den mängd cannabis en person kan unga människor förvirrade angående just hur farligt cannabis är.
inneha utan att riskera häktning för narkotikalangning.

Daniela Sanchez, medlem i Far Right Alleanza Nazionale – initiativ-

Under sin första månad i makten har den nyvalda center- tagare till nolltoleranslinjen – sa angående Livia Turcos beslut att det
vänsterkoalitionen (som vann lokalvalen förra månaden och riksdags- skulle skicka ett bedrövligt budskap till unga, nämligen att det var OK
valet i april) kastat om Berlusconis 5-åriga politik i allt från Irak-frågor att använda droger.
till viktiga infrastrukturprojekt.
Livia Turco, hälsominister och medlem hos före detta vänsterkomDen nya narkotikapolitiken har väckt oro också bland centermunistiska demokrater, sade att hon skulle agera omedelbart angåen- vänsterkoalitionens katolska medlemmar. Vatikanen protesterade
de den tillåtna mängden cannabisinnehav, då detta är ett administra- starkt mot Paolo Ferreros förslag att Italien skulle öppna kommunala
tivt åtgärd som inte kräver ett parlamentariskt beslut.

”injektionsrum” där heroinmissbrukare kunde injicera droger i konEnligt henne skulle den tillåtna mängden för eget bruk – 500 mg – trollerad, hygienisk miljö.
fördubblas.
Ett antal länder som Schweiz, Tyskland, Spanien, Australien och
Enligt en färsk undersökning röker nästan 10 % av italienarna can- Canada har redan offentliga injektionsrum. INCB menar dock att desnabis regelbundet. En tredjedel av tonåringar mellan 15 och 19 år i sa innebär ett tillåtande av tunga droger och strider därmed mot FN:s
Italien säger att de har rökt cannabis åtminstone en gång.
restriktiva narkotikapolitik.
Välfärdsministern och kommunisten Paolo Ferrero säger att han
Paolo Ferreros uttalande att ”många högkvalificerade yrkesmän,
kommer att be parlamentet att upphäva nolltoleranspolitiken, och inklusive politiker, använder kokain i Italien” orsakade ytterligare
återinföra uppdelningen i ”tunga” och ”lätta” droger.
uppståndelse. Hälsoexperter hävdar att under de senaste 10 åren har
Nya drogpolitiken kommer att betona ”prevention istället för be- kokainanvändandet ökat med 80 procent. Enligt beräkningarna har
straffning”. Detta skulle hjälpa att bekämpa maffias illegala narkotika- Italien även ca 300 000 heroinmissbrukare.
försäljning, sade Signore Ferrero.
Av Richard Owen i Rom för “Times online”, 27 juni, 2006
Likväl varnade UNODC direktören Antonio Maria Costa i veckan

”Vi borde jobba hårdare...
Från sidan 3
- Vad var du mest imponerad av i Bulgari-

Slå ett slag mot knarket
Kan man göra på många olika sätt.
Ett av de kanske minst effektiva är med

Att tänka på inför UNGASS
Räkna med att den välfinansierade knarkliberala
lobbyn kommer att försöka lyfta ut cannabis ur

Besöket på Sofias Municipality Center for

några tappra själar i ECAD:s nätverk som

FN:s narkotikakontrollsystem när det stora
UNGASS-mötet hålls i New York 2008. Den

Addiction gjorde ett starkt intryck. De har

vill mäta sina krafter i det första inofficiella

slutsatsen drar Per Johansson, förbundssekre-

16 anställda som arbetar med både preven-

världsmästerskapet i golf för ECAD med-

tion i skolor och öppenvårdsbehandling,

lemmar i anslutning till konferens i Örebro.

terare i RNS, efter att ha närvarat vid en konferens nära London nyligen.

en imponerande bredd. Det finns 16 lik-

Tävlingen som gick av stapeln på efter-

en klubba på en lite hård boll. Dock var det

en?

middagen dagen innan konferensen vanns

nande center över hela Bulgarien.
Det var också mycket glädjande och se

av Sten Engdahl Örebro. Etta i damklassen

den vilja och energi som finns från en

Wilton Park 3-6 februari som handlade om
internationell narkotikapolitik med inriktning
på FN:s roll. Särskilt fokus var på UNGASS,

mängd städer på Balkan att ta tag i narko-

det vill säga Generalförsamlings speciella

tikafrågan. Det framgick med all tydlighet

möte om narkotika som hölls 1998 och där
man planerar en tioårsuppföljning 2008 eller

på ECAD:s Balkankonferens i Burgas som
avslutade min studievecka. Det viktiga

möjligen 2009.

beslutet som togs på konferensen, om att

Även om det är Wilton Park som ansvarar

öppna ett ECAD-kontor i Burgas för att

för upplägget är det mycket kraftigt påverkat

koordinera verksamheten på Balkan, kan
bli ett bra verktyg för att genomföra det jag

Svenska Carnegie Institutet ville att jag
skulle representera dem på en konferens på

av personer med anknytning till den internationella legaliseringslobbyn - en benämning

inledde med, avslutar Sven.

Sten Engdahl takes it all!

* I Sofia mötte jag ett sådant exempel. Initia-

blev Carina Dahl. Övriga "viktiga" noterba-

tive for Health, ett harm-reduction program,

ra resultat är Tomas Hallberg 6:a och Björn

stött av Soros och med sprututdelning som
huvudsaklig aktivitet. Via två fältstationer

Fries 7:a.

och tre bussar möter programmet ca 1000

denna tunga fråga kan mötas under lite

narkotikamissbrukare i månaden utan att
kunna erbjuda någon vård.

lättsammare former ibland, om det så är för

Mobilisering Mot Narkotika.

några timmars promenad där vi då och då

Av Sven Persson, vid pennan

vänder på en och annan grästuva, sade

Den narkotikaliberala sidans talare var
sällan särskilt rättframma utan pratade rätt

Björn Fries efter tävlingen.

invecklat om hur man ska utvärdera effekter-

Tomas Hallberg

REPLIK

- Det är viktigt att vi som arbetar med

”Vi har inte medvetet selekterat i vår forskningsgenomgång av studier om sprutbytespro-

gram. Vad vi vill diskutera är om sprutbyte i sig är effektivt för att förhindra hiv bland injektionsmissbrukare… Det är onekligen sant att det finns ett stort antal artiklar om sprutbyte
och möjligheten finns att vi missat några genom de sökord och rutiner vi använt. Men det är
inte den frågan vi velat diskutera utan om sprutbyte i sig är effektivt för att förhindra hivspridning bland injektionsmissbrukare.
Det är inte alla länder (särskilt inte bland dem som nu har en okontrollerad smittspridning
bland injektionsmissbrukarna) som har råd att göra allt detta som görs i exempelvis Malmö.
Det är inte orimligt att anta att de då följer den officiella Harm Reduction-strategin som den
formuleras av WHO och UNAIDS, där just sprutbyte är det som står först. Hiv-testning finns
t.ex. inte med i det grundläggande Harm Reduction-konceptet, som det formulerades av Wodak på AIDS-konferensen i Toronto i augusti i år...”
- Kerstin Käll, missbruksforskare och överläkare i Beroendekliniken, Linköping
ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
Drug dealing and drug abuse cause enormous
problems in Europe. Nations and their citizens
are affected by the consequences of drug
abuse. ECAD member cities work to develop
initiatives and efforts against drug abuse supporting the United Nations Conventions which
oppose legalization and promote policies to
eradicate drug abuse worldwide.
Has your city joined ECAD?

de själva inte skulle använda, men jag kommer inte på något bättre. Majoriteten av det
dryga femtiotalet deltagare var uppenbarligen
sympatiskt inställda till att inskränka FN:s
redan nu ganska svaga roll i det internationella narkotikasamarbetet. Den andra svensken förutom mig var Christina Gynnå från

na av den politik som UNGASS föreskriver.
(Det är här det svenska exemplet kommer in
som ett mycket störande moment.) Man talar
inte om legalisering utan om ”regulated trade”. Man vill lyfta ur cannabis från FNkonventionerna och skapa något som liknar
WHO:s tobakskonvention. Som tydligen fungerat ganska bra när det gäller att pressa ner
tobaksbruket på många håll i världen. Men då
pratar vi om en drog som varit legal i århundraden. Inför UNGASS i New York 2008
eller 2009 kan vi räkna med att den narkotikaliberala sidan kommer att rikta in sig på att
cannabis - marijuana och hasch - ska lyftas ur
FN:s narkotikakonventioner. /Av Drugnews
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