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ECAD styrelsemöte i
Istanbul

Samarbete med V.Novgorod
ECAD arrangerade ett kriminalpolitiskt
seminarium i Veliky Novgorod den 15 februari 2006.
Deltagare – ca 50 personer - kom från hela
regionen och under ledning av vice borgmästare Boris Spitsyn genomfördes ett
mycket uppskattat seminarium.
Christer Karlsson från svenska KRIS var
en av talarna som berättade om KRIS start i
Sverige fram till starten av KRIS i Ryssland.
KRIS är en så kallad klientorganisation som

Vänster till höger: Margareta Olofsson, socialborgarråd i Stockholms stad, Dr. Muammer Erol,
Istanbul stads vicegeneralsekreterare , Paula Kokkonen, viceborgmästare i Helsingfors, Tomas
Hallberg, ECAD direktör, Dagur B. Eggertsson, nyckelperson för Youth in Europe projektet.

består av före detta kriminella narkomaner.
Idag är alla medlemmar helt drogfria
(inklusive alkohol!) och hederliga.
Christer säger till ECAD nyhetsbrev:

ECAD styrelsemedlemmar höll sitt vårmöte

dningsgrupp, som skulle kanske kunna

”Jag tror att KRIS—Ryssland kan bli riktigt

i Istanbul, Turkiet i år. Under mötet diskute-

fungera som ett exempel till andra lokala

rades förslaget att etablera ett regionalt

samfund. Detta innebär att lokala samhäl-

ECAD kontor i Istanbul, en vägkorsning för

len mobiliseras genom att informera om och

öster- och västerländska europeiska kulturer

diskutera faror som narkotikamissbruk har

och en strategiskt viktig stad för ECAD:s

med sig bland ungdomsföreningar, föräld-

stort. Det första godkännandet som frivilligorganisation har skett här i Novgorod där KRIS än
så länge har ca 15 aktiva medlemmar. Om något
år kan det vara flera hundra. KRIS håller på att
starta verksamhet i flera ryska städer – bland

allmänt restriktiva narkotikapolitik.

rar och 9-klasselever .

annat i St:Petersburg”.

Under mötet anslöt sig Stockholm, Hel-

Under Istanbulbesöket hade ECAD styrel-

Olga Vasiljeva som är ECAD: s samordnare i Novgorod säger till ECAD nyhetsbrev:

singfors och Istanbul till ECAD:s paneurope-

semedlemmar möjlighet att se hur beroen-

iska projekt ”Youth in Europe”. Margareta

debehandlingscentrumet AMATEM (Alco-

”Denna konferens betyder mycket för samar-

Olofsson, socialborgarråd i Stockholms stad,

hol and Drug Addiction Research Treatment

Paula Kokkonen, viceborgmästare i Helsing-

Centre) fungerar, det finns flera sådana

fors och Muammar Erol, Istanbul stads vice-

centra i Turkiet. Där berättade Ass. Prof.

generalsekreterare skrev på en avsiktsför-

Duran Cakmak och hans medarbetare Dr.

betet mellan kriminalvården – staden/
socialtjänsten och KRIS. Nu har vi öppna kanaler för ett nära, intensivt och långsiktigt samarbete. Jag är mycket tacksam för att ECAD gjorde

klaring för att delta i projektet.

Birim Danismant vilka metoder som an-

Carina Dahl, kommunalråd från Örebro
anslöt också Örebro kommun till projektet i

vänds på plats att motverka alkohol-, narkotika- och tobaksberoende.

början av mars under ett möte av ECAD-

ECAD tackar Istanbuls stad för gästfri-

Sverige:s styrelsemedlemmar i Stockholm.

heten. Styrelsemedlemmarna var impo-

Tio städer har redan skrivit på för Youth in

nerade över flera av världens äldsta och

Europe och flera förväntas att ansluta sig

berömda monumenten i Turkiet och i hela

inom de närmaste veckorna och månaderna.

Anatolien som de fick se under besöket på

Projektets styrgrupp beräknar att den för-

Miniaturk parken och under själva vistelsen

sta etappen ska genomföras under hösten

Istanbuls stad har erbjudit ECAD att hålla

träde den 28 april i Stockholm för att disku-

sin årliga konferens i Istanbul och nu ser

tera enkätens frågor för sista gången.

styrelsemedlemmarna fram emot att mötas i

som genomförs i Reykjavik – en lokal samor-

denna

underbara

Samverkan finns nu på ett flertal fängelser. Olika typer av rehabiliteringsverksamhet har startats. Fler lokala och regionala
konferenser planeras.

ECAD PROJEKT
En delegation från V. Novgorod gästade

i Istanbul.

2006. Forskare kommer att hålla ett samman-

Dagur B. Eggertsson berättade om en idè

denna konferens möjlig.”

stad

under

ECAD:s

ECAD och Stockholms stad den 26-28 februari 2006.
Delegationen leddes av borgmästare Nikolaj Grazjdankin.

Borgmästarkonferens i 2007.
Se sidan 2

Narkotikalangare från Riga reser till England
En del narkotikamissbrukare i Riga klagar

bar ser tomma ut, åtminstone vintertid. De flesta

på sina ”försörjare” - narkotikalangare på

”gyllene ungdomar” har rest till andra europeis-

allvar för att de senare har bytt ut Lettlands

ka länder. För priset av en dos kan man idag fly-

marknad mot Englands. Bakom ligger

ga med något billigt flygbolag (irländskt, till ex-

mycket prosaiska skäl, liksom byggnadsar-

empel) till ”narkomanmetropolen” Amsterdam

betare eller andra lågkvalificerade arbetare

och roa sig med något ”gräs” man köpt för

tänker även narkotikalangare att det lönar

”struntpengar” utan några som helst bekymmer

sig betydligt bättre att sälja droger i de gamla EU-länderna.

över poliskontroll.

Beslagtagen narkotika i Riga, Lettland

Nuförtiden är det utlänningar som tillbringar sin

Tack vare ”genomskinliga” gränser i Europa har viss del av drog- tid på Rigas krogar och klubbar, lockade av låga priser på alkohol och
missbrukare börjat resa till England, Irland, Sverige, Finland and ett stort urval av sextjänster.
andra länder. Där tycks finnas möjligheter för dem att tjäna fyra gång-

Utlänningar köper narkotika på specifikt kända klubbar. Glöm inte

er så mycket pengar, till och med vid ett enstaka tillfälle, som i hem- de ökända drogturerna där man i vissa mediciniska institutioner kan
landet.

förvärva narkotiska medel (Subutex) efter att ha visat recept. Just nu

Tack vare ”gästernas” anonymitet, visar sig poliskontrollen inte vara vidtas det drastiska åtgärder för att begränsa denna typ av narkotikasärskilt påtaglig. Dessutom går det att sälja narkotika lönsamt till flera turism, och på så sätt blir Lettland mindre attraktivt att resa till i detta
tiotals tusen landsmän eller andra bekanta från de Baltiska staterna till syfte. (Utlänningar får möjlighet att köpa vissa läkemedel, kontroll
nya, ”västereuropeiska” priser.

över apoteken och andra mediciniska institutioner förstärks).

Emellertid är det märkligt att i London, till exempel, är narkotikapri-

Samtidigt försöker narkotikalangare tillmötesgå sina ”gamla” klient-

ser inte högre än i Lettland. Alltså, hur skiljer sig priserna i Riga och i tersönskningar. I december 2005 stoppades ett försök att komma in i
London egentligen?

Lettland med ungefär 200 gr hasch från England. Narkotika av värde
Riga

London

runt 3500 Euro beslagtogs och 500 missbrukare fick inte tag på sina

Marijuana (1gr)

150-170 (SEK)

70-90 (SEK)

doser.

Hasch

170-200 (SEK)

90-100 (SEK)

60-70 (SEK)

60-70 (SEK)

(1gr)

Amfetamin (1 tab.)

Under de senaste åren har drogmissbrukssituationen i Lettland och i
hela Baltikum ändrats betydligt. Narkotikakriminaliteten visar sig vara

Kokain

(1gr)
600-700 (SEK)
800-1000 (SEK).
motsägelsefull och måste därför utredas i god tid, analyseras och
I England liksom i andra europeiska länder säljs narkotika i annor- användas i preventivt syfte.
lunda proportioner. Narkotikapolitiken generellt är mer liberal
(förutom Sverige) än i Lettland, där det är straffbart (för upprepat narkotikamissbruk under ett år) att vara påverkad. Rigas krogar och klub-

Samarbete med V.Novgorod
Forts. från sidan 1

Andrejs Vilks, direktör på ECAD:s regionalkontor i Lettland

Lots för Livet framgångsrik satsning
Våren 2005 inledde Mobilisering mot narko-

avgiftning på sjukhus och 29 av dessa fort-

tika, Stockholms stad, Stockholms läns

satte direkt efter avgiftningen i behandling

landsting och Polismyndigheten i Stock-

för sitt missbruk.

holms län satsningen ”Lots för livet” som

Missbrukarna får sedan med hjälp av

”Jag tycker att det är ett oerhört positivt resultat. Lots-projektet har visat att man genom ett
pro-aktivt förhållningssätt kan nå även de mest
högaktiva missbrukarna med frivilliga insatser
eftersom de faktiskt är motiverade till behand-

”lotsar” särskilt stöd för att inte falla ur

ling”, säger regeringens narkotikapolitiska

vårdkedjan. Syftet är dels att hjälpa miss-

samordnare Björn Fries.

innebär att tunga missbrukare på Sergels
Torg och andra öppna drogmarknader i
Stockholm erbjuds plats i en vårdkedja.
Elena Filinkova, Novgorod stads Duma parlamentariker, Tomas Hallberg, ECAD, Nikolaj
Grazjdankin, V. Novgorods borgmästare, Boris
Spitsyn, viceborgmästare i V. Novgorod
Delegationen besökte ECAD, polisen, KRIS
och Stockholmspreventionscentrum.
Biträdande

borgarråd

Catarina

Tarras-

Wahlberg var värd för den officiella mottagningen av Stockholms stad vid en middag.
Vice Borgmästare Boris Spitsyn säger till
ECAD:s nyhetsbrev: ”Besöket är en viktig del
för att utveckla det nära samarbetet som finns
mellan Novgorod – ECAD och Stockholms stad.
Novgorod vill arbeta än mer för att utveckla
ECAD i Ryssland samt det projekt Novgorod
driver tillsammans med ECAD”.

brukare att få vård, dels att stänga de öppna
drogarenorna.

Några slutsatser när det gäller behandlingsinsatsen:

Vid ett presseminarium den 20 februari

Myndighetssamverkan resulterade i be-

presenterade docent Tom Palmstierna vid

handlingsinsatser från sjukvård och social-

Sektionen för Rättpsykiatri, Karolinska in-

tjänst för 22 procent av de 198 tillfrågade

stitutet resultaten av sin utvärdering av
satsningen.
Under pilotprojekten (en pilot på våren
2005 och en pilot på hösten 2005) har 198
högaktiva narkotikamissbrukare – främst på

15 procent av dem fortsatte i direkt anslutning till polisens insatser i aktiv behandling
Av dem som togs in för avgiftning fortsatte 2/3 direkt i aktiv behandling
Behandlingsinsatserna inleddes trots att

Sergels torg – sökts upp av polis och erbju-

ingen patient hade aktuell planering från

dits avgiftning och därefter fortsatt behand-

socialtjänsten vid insatsen.

ling. 44 accepterade direkt intagning för

Trettio års kamp mot knarket
Framgångsrikt, men även med ett och annat

början av 1970-talet hade debatten varit

bakslag,

s-

igång en tid, med den historiskt betydelse-

Mot bakgrund av de trettio årens erfaren-

riksdagsmannen Thure Jadestig och narkoti-

fulla frågan om legal förskrivning av narko-

heter vågar sig också Thure Jadestig och

har

i

över

30

år

förre

ning.

kaforskaren Jonas Hartelius deltagit i drogde-

tika under åren 1965-67. Men redan i mitten

Jonas Hartelius på en bedömning av vad

batten. Nyligen summerade de sina erfaren-

av 1950-talet startades en narkotikadebatt

framtidens narkotikadebatt kommer att

heter och skisserade riktlinjerna för framti-

med en interpellation i riksdagen av folkpar-

handla om:

dens tvistemål.

tisten Einar Rimmerfors, som besvarades av

- Legaliseringskraven är levande;

De två är förre riksdagsmannen Thure

inrikesministern och centerpartisten Gunnar

- Narkotikapolitiken är polariserad;

Jadestig och narkotikaforskaren Jonas Harte-

Hedlund med en försäkran att ”allt är under

- Spänning finns mellan FN-EU i narkoti-

lius, ordförande i Svenska Carnegie Institu-

kontroll”.

tet. Det var på inbjudan av IOGT-NTO, Nyk-

Thure Jadestig och Jonas Hartelius såg ett

terhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV

antal återkommande frågor i narkotikade-

och Svenska Carnegie Institutet som Jonas

batten:

Hartelius och Thure Jadestig berättade om
”30 års kamp mot narkotikan – vad hände och
vad har vi lärt oss”. Platsen var IOGT-NTO:s
lokaler i Västerås. Mötet lockade ett 70-tal
besökare.
riksdagsman för socialdemokraterna ofta
ensam på barrikaden. Men han hade tillgång
till omfattande faktamaterial, framtaget av
Jonas Hartelius.

- Narkotikahandeln globaliseras;
- Drogpanoramat vidgas ständigt.
Av Drugnews/Jan Malmstedt

- Ska narkotikapolitiken sikta in sig på
utbudet eller efterfrågan, säljarna eller konsumenterna?
- Hur ska man se på tvång och frihet?
- Cannabis – farligt eller ofarligt? Medicinsk

Thure Jadestig var under sina 17 år som

kakontrollen, t.ex. beträffande hampodling;

användning?
- Missbruk, integritet, sekretess;
- Harm reduction, sprututdelning, Meta-

ECAD-SVERIGE ÅRLIGA KONFERENS I
ÖREBRO 28-29 SEPTEMBER 2006
Årskonferensen organiseras för det svenska
nätverket för kommuner och städer som är
medlemmar i ECAD.
Notera att konferensen inleds redan 27/09
med ECAD Open golfturnering!
Ytterligare information:
Ingela.Widner@orebro.se

don, Subutex;
- Missbrukarens roll för spridningen;

När de två klev in i narkotikadebatten i

- Nya droger aktuella för narkotikaklass

“Fria sprutor kan inte stoppa HIV”
Sprututbyte räddar inte liv och stoppar inte

Sverige har ett lågt antal hiv-smittade in-

Schweiz. När problemen blev för stora att

hiv-smitta. Det skriver Gun Nordin, ordfö-

ternationell sett. Missbrukarna är inte den

greppa, då blev staten human. Harm Re-

rande i Riksförbundet narkotikafritt samhäl-

största gruppen smittspridare i landet. Det

duction introducerades och utvecklades till

le-Storstockholm, i en krönika.

finns inga godtagbara skäl till att Sverige

ett katastrofområde. Nu är vi där. Vilken

Folkhälsominister och socialtjänstminister

måste följa WHO:s rekommendationer om

väg kommer regering och riksdag att välja?

Morgan Johanssons förslag om laglig utdel-

sprututdelning eftersom det finns vård och

ning av sprutor till narkomaner i hela Sveri-

behandling.

och hepatit C bland narkomaner.

ska inte staten tillhandahålla verktygen att
begå brott. Varje narkoman kostar staten

ge, kommer inom kort att behandlas av riksdagen. Syftet uppges vara att förhindra hiv

I Sverige är det förbjudet att knarka och då

Satsa i stället på narkomanvård med statligt öronmärkta vårdpengar, återinför Läns-

oerhörda pengar. Vård och behandling är
billigare.

Förslaget uppvisar stor okunnighet om

styrelsens LVM-enhet, bygg ut narkoman-

Sprututbyte räddar inte liv och stoppar

kulturen i missbruksmiljöer. Här blandas

vårdsklinikerna. Uppsökande verksamhet

inte hiv-smitta. I Skåne har de högsta narko-

sprutor,

och

och hiv-tester med information och en fun-

tikarelaterade dödsfallen noterats, trots

bomullstussar i en salig röra med varandra.

gerande vårdkedja har tidigare visat sig vara

sprututdelning under 20 år.

Fria sprutor kan då inte förhindra smitta

effektivt.

sked,

narkotikalösning

eftersom smittan finns i lösningen och i
bomullstussen.
Sverige har, jämfört med andra länder,
flest amfetaminmissbrukare. Inom den grup-

Internationell forskning har inte kunnat

Narkotikan dödar, ibland snabbt och bru-

påvisa att sprututbyte förhindrar hiv-smitta

talt i rännstenen, ibland outhärdligt lång-

bland injektionsnarkomaner. Värst av allt,

samt med passiva myndigheter i bakgrun-

Morgan Johansson stöder sig bland annat

den.

på en WHO-rapport skriven av Alex Wodak, en känd förespråkare för legalisering

pen spelar sexuell smitta en större roll till-

av all narkotika.

sammans med sexuellt överförbara infektio-

Är det någon som tänkt på hur missbru-

ner. Kondomer är ett önsketänkande. Flera

karnas barn har det? Alla anhöriga? Alla

Wodak agerar även för sprutrum och att

timmars samlag förekommer. Håller en kon-

narkotikans brottsoffer? Ett ökande antal

FN:s narkotikakonventioner ska ändras,

dom för det?

allvarliga våldsbrott begångna av psykiskt

vilket är en förutsättning för att kunna lega-

Många psykiskt störda missbrukare har

störda missbrukare har skakat om Sverige

lisera narkotikan.

dessutom svårt att hålla reda på egna och

under de gångna åren. Psykiatrin och narko-

andras sprutor. Hur kan man då tro att des-

manvården hade inte fungerat. Resurserna

sa missbrukare, styrda av drogens effekter,

har skurits ned.

ska hantera lagliga sprutor ansvarsfullt?

Det var så här det började i Holland och i

Är det så här Sveriges restriktiva narkotikapolitik ska se ut i framtiden?
Av Gun Nordin/Drugnews

Inga drogliberaler på FN-möte i Wien
Wien

Ungas

missbruk

och

fattig-

”Nej-till-Cannabis!”- skyltar skapade att

utveckling för att bekämpa knarkodling.

bönder som övergеr till att odla legala grö-

skämma ut de som röker Cannabis på all-

Det år några frågor som ska diskuteras då

dor. Idag ges ekonomiskt stöd främst för de

männa platser i Amsterdams stadsdel Baar-

FN:s

som slutar odla opiumvallmo och koka.

sjes säljs nu som färska semlor en kall febru-

narkotikakommission

alternativ

Cannabisförbudsskyltar

CND

sam-

nativa

utvecklingsprogram

för

manträder nästa vecka. ”Drogliberaler har

En utvärdering av hur besluten i FN:s

ingen regerings öra här”, säger Christina

generalförsamling UNGASS 1998 i New

Gynnå i den svenska delegationen till

York följts ska också göras. Då slogs fast att

Drugnews.

bl a väsentligt minska produktion och

Under

CND:s årliga

sammankomster

analyseras drogsituationen i världen och tas

ari

tillgång till cannabis, koka (kokain) och
opium (heroin).

beslut för att stärka det internationella
kontrollsystemet, exempelvis att föra upp

Drogliberala försök att nedtona ”kriget mot

nya preparat i FN:s narkotikakonventioner.

narkotikan” slogs också tillbaka, likaså vid

sammanträde

uppföljningsmötet 2003 i Wien. Många tror

kommande vecka 13-17 mars ska särskilt

På

detta

CND:s

49:e

nu att de som vill urholka FN:s nar-

ungdomars ökade missbruk ventileras, bl a

kotikakonventioner – exempelvis ta bort

dag. Kommunala myndigheters företrädare

för att stärka drogprevention, särskilt med

cannabis ur fördragen – gör ett nytt försök

sa att de fick 333 beställningar att köpa skyl-

insatser till utsatta marginaliserade risk-

inför nästa UNGASS-möte om två år.

tarna från och med den första annonsen

grupper, och utveckla behandling.

- Man ska inte överdriva dessa NGO-

www.expatica.com

förra veckan. Nästan hälften av beställning-

är

ar kom från Förenta Staterna. Andra hälften

Cannabis är den klart vanligaste illegala

högljudda. Det finns inga länder idag som

bestod av beställningar från Tyskland, Au-

drogen bland världens unga. Det finns

stöder en legalisering eller urholkning av

stralien, Singapore och Skandinavien.

gruppers

betydelse,

även

om

de

farhågor att missbruket kan öka ytterligare

FN-konventionerna.

måste

Stadsdelen Baarsjes är den första i Ams-

då drogen i flera länder betraktas som

givetvis vara beredd att ta debatten med

terdam att producera ny köplag att förhind-

relativt ofarlig.

dem på allvar, säger Christina Gynnå,

ra flera ungdomsgäng att stå och hänga

regeringens ställföreträdande narkotikasam-

rökandes cannabis i allmänna platser. Skyl-

mordnare på Mobilisering mot narkotika.

ten som påminner allmänheten om att de

Afrikanska gruppen i CND har inför
mötet föreslagit att även fattiga can-

man

Av Drugnews/SL

nabisodlare i framtiden ska ingå i de alter-

för att sprututbytesprogram fungerar som

av

ECAD:s

HIV prevention. Emellertid hade Wodak

86:e

Nyhets-

inte mätt HIV prevalens bland injektions-

brev fanns ett

narkomaner, utan endast HIV prevalens i

misstag i arti-

återlämnade sprutor:

keln om WH-

”The study by Heimer and co-workers listed as
positive does not measure HIV prevalence
among injecting drug users, but HIV prevalence
only in returned needles, which cannot be directly translated into population.”

om sprututbytes effekt på
HIV bland injektionsnarkomaner,

som

förbereddes av Alex Wodak. Svenska forskaren Kerstin Käll poängterade att Wodak i
sin rapport tagit med en studie som bevis

befinner sig i ett cannabisfritt område, kännetecknas av en hand med marijuanaciga-

I förra numret

O - rapporten

Kerstin Käll

Men

ECAD REDAKTION
ECAD redaktion beklagar att februaris
Nyhetsbrev kommer ut med en så stor försening!

rett som utsläpper rökmoln i form av cannabisblad.
Skyltarna håller på med att försvinna så
fort produktionskampanjen startades förra
veckan. Souvenirjägare har redan stulit tre
av dem. Alla försök att stoppa tjuvarna
misslyckades.
Då bestämde sig lokala myndigheter att
börja sälja skyltarna till 90 Euro per styck.
Insamlade pengar kommer att skänkas till
välgörenhet. Det kommer att ta ungefär tre
veckor för en ny skylt att nå sin mottagare.
Under tiden försöker lokala myndigheter
att göra Baarsjes till ett område med cannabisförbud.
Av Expatica.com

