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UNGASS 2008
Förberedelser inför generalförsamlingens
stora möte kan inkludera fem regionala konferenser för icke-statliga organisationer
(NGO)
UNGASS 2008 blir ett mer och mer använt
uttryck. Det är dags för alla som intresserar
sig för drogfrågan att sätta sig in i vad det
innebär.
UNGASS står för United Nations General
Assembly, alltså FN:s generalförsamling.
När det gäller narkotikafrågan träffas stora
församlingen var tionde år. Förra gången
var det 1998 i New York. Vid dessa möten

Delegationen från Kanada på besök hos ECAD

går världssamfundet igenom vad som gjorts
de sista tio åren för att bekämpa narkotika-

Under sitt besök i Sverige träffade den kanadensiska delegationen Mobiliseringen mot
narkotika och ECAD, den 24 augusti 2006

i Sverige. Nästan alla i Stockholm. De meto-

spridningen och gör även upp en plan för

der som man använt för att bekämpa sprid-

de kommande tio åren.

ningen av hiv i denna grupp har framför allt

När nästa möte går av stapeln och var är

Under sitt tvådagarsbesök i Norden passade

varit lättillgänglig testning och informa-

ännu inte bestämt. Kina har lämnat ett för-

Tony Clement, den kanadensiska hälso-

tion. Narkotikamissbrukare i Sverige har

slag att man skall skjuta på mötet ett år och

vårdsministern, på att besöka ECAD:s kon-

också haft god tillgång till olika vårdfor-

arrangera det i Shanghai till hundraårsmin-

tor i Stockholm för att diskutera narkotika-

mer.

ne av den första stora internationella narko-

politik. Clement anlände från den nyligen

Clement blev informerad om det arbete

tikakonferensen i just Shanghai 1909. Den

avslutade världskonferensen mot aids i To-

som gjorts i Sverige med att både bekämpa

konferensen ligger till grund för allt interna-

ronto (XVI International AIDS Conference).

hiv

tionellt mellanstatligt narkotikasamarbete.

Tyvärr så stal aktivister för injektionsrum-

Sverige kan tjäna som ett föredöme för Ka-

met i Vancouver en stor del av uppmärk-

nada i denna fråga, sade Tomas Hallberg.

samheten för den 24 000-delegaterna stora

Endast 7-8 procent bland svenska 15-16-

konferensen. Hiv/aids problematiken i värl-

åringar har provat narkotika och det är en

den är större än ett lokalt projekt i Kanada

mycket låg siffra jämfört med Kanada, fort-

och är värd en annan uppmärksamhet. Bak-

satte Hallberg. Clement beklagade att det

grunden till lobbyisternas agerande är den

inte finns nationella undersökningar av

kanadensiska regeringens tvekan i att för-

detta slag i Kanada utan man får lita till

länga det undantag som gör det möjligt för

lokala initiativ. Dessa visar dock 3-4 gånger

Vancouver att driva sitt injektionsrum för

högre siffror jämfört med Sverige.

missbrukare.

och

narkotikamissbruket

samtidigt.

ECAD:s Tomas Hallberg passade på att

Hiv bland narkomaner är och har histo-

framföra organisationens bestämda uppfatt-

riskt varit ett Stockholmsproblem, berättade

ning om injektionsrummet i Vancouver. Det

Tomas Hallberg för den kanadensiska dele-

skall naturligtvis stängas. Inrättningar av

gationen. Det var i Stockholm som hiv-

det här slaget är ett brott mot FN:s narkoti-

epidemin bland intravenösa missbrukare

kakonventioner och en av anledningarna till

upptäcktes 1985 då man registrerade cirka

att man började arbetet med en internatio-

250 personer som hiv-positiva inom något

nell överenskommelse om bekämpning av

år. De senaste året har man endast registrerat

narkotika.

ett tiotal hiv-smittade injektionsmissbrukare

Se sidan 3

Mera om Vancouver
Den kommunala knarkarkvarten i Vancouver, ”Insite”, har sedan starten varit omgärdad av kontroverser, där de som initierat
inrättningen naturligtvis stöder den medan
den nye premiärministern Stephen Harper
uttalat stor skepsis, liksom polisen i Kanada.
Det

NYHETER

nuvarande tillståndet för experimentet med
”Insite”, som pågått i tre år, upphörde den
12 september i år och anhängarna hade
velat ha en förlängning på ytterligare tre
och ett halvt år.
Se sidan 2

Mera om Vancouver
Från sidan 1
I början av september kom beskedet - det

en nationell drogstrategi för att bekämpa

blir ingen treårig förlängning. Den federala

narkotikamissbruk - en strategi som innehål-

regeringen accepterar en förlängning till

ler utbildning, prevention och behandling."

ten av ”Insite”.
CPA:s vicepresident, Tom Stamatakis,
säger att "...den här sortens program triviali-

slutet av 2007, vilket alltså innebär fortsatt

I ett uttalande säger The Canadian Police

öppethållande under 16 månader. I samband

Association, som representerar 54 000 poliser

med det tillkännagivandet sa hälsovårdsmi-

i 200 organisationer, bland annat att en fort-

nistern Tony Clement att det enda som för-

satt finansiering står i direkt motsättning till

söket visat är att missbrukare behöver hjälp.

målen och andan i en nationell drogstrategi

Men frågan om den kommunala knarkar-

och är i själva verket kontraproduktiv.

som behöver hjälp istället för att uppmuntra

kvarten bidragit till att minska missbruket

Enligt en rapport från rättsläkare i British

dem att fortsätta att använda droger.." ...

och bekämpa missbruk är i dagsläget obe-

Columbia, där Vancouver ligger, har antalet

"Injektionsrumsprogrammet har inte haft

svarad.

drogrelaterade överdoser ökat samtidigt som

någon effekt när det gäller att förbättra den

serar användningen av narkotika och fokus
borde riktas på att behandla de människor

POST SCRIPTUM

I samband med det konvent The Canadian

de minskat på andra platser i British Colum-

allmänna ordningen utan har, i själva ver-

Police Association (CPA) hållit i Victoria, Ka-

bia där det inte finns några kommunala knar-

ket, skapat en säker tillflyktsort för langare

nada antog organisationen den 1 september

karkvartar.

och skapat en känsla av berättigande bland

enhälligt en resolution som uppmanar reger-

The Canadian Police Association säger att

ingen att "upphöra med all finansiering av

såväl poliser som andra medborgare ser en

injektionsrumsprogrammet och investera i

ökning av drogrelaterade aktiviteter i närhe

missbrukarna."
Torgny Peterson,
//reageramera.blogg.se

Folket säger ja till drogtester i skolan

Samarbete Norden - Ryssland

SIFO-undersökning på uppdrag av RNS
En stor majoritet – två tredjedelar – av svenskarna är positiva till att

Utökat samarbete mellan Nordiska länderna och Ryssland i sociala
frågor

skolorna, högstadiet och gymnasiet, ska ha möjlighet att drogtesta

En gemensam plan inom jämställdhet, hälsa (inkl. arbete mot narko-

sina elever. Sifo har på uppdrag av RNS ställt följande fråga till 1000

tika) och socialsektorn i samarbete mellan Nordiska Ministerrådet

personer:

och Sankt Petersburgs stads regering planeras. I början av september

Tycker du att skolan – högstadiet och gymnasiet – ska ha möjlighet

hölls ett seminarium i Smolny, Sankt Petersburg, med målet att ut-

att drogtesta sina elever eller tycker du inte det? 67 procent svarade

veckla ett nytt, komplext system som kunde möjliggöra ett bättre

ja, 25 procent nej och 8 procent var tveksamma. Arbetare är väsent-

informationsflöde inom de sociala sektorerna mellan Sankt Peters-

ligt mer positiva än tjänstemän och akademiker; LO-medlemmar 73

burg och de Nordiska länderna, och därmed även uppnå synergief-

procent, TCO-medlemmar 63 procent, SACO-medlemmar 53 pro-

fekter. Koordineringen av aktiviteterna kommer att utföras av Sankt

cent.

Petersburgs stad och Nordiska Ministerrådet. På basis av nuvarande

När det gäller partisympatier är borgerliga väljare (m+fp+c+kd)
mer positiva, 71 procent, än vänsterväljare (s+v+mp), 59 procent.

information planeras förslag till undertecknandet av ett avtal mellan
Sankt Petersburg regering och Nordiska Ministerrådet.
www.norden.org/russland/sk/kunnskap.asp

www.rns.se

Så lite är världen utanför intresserad av narkotikafrågan
Notiser från den XVI Conference on Medical
Law, Toulouse, Frankrike den 7-11 augusti
2006

många juridiska och medicinska komponen-

De franska föreläsarna var mycket intres-

ter. Sen eftermiddag blev den tilldelade ti-

santa att lyssna på. Bland annat en man som

När World Association for Medical Law arran-

den tillsammans med fyra lokala narkotika-

gick

gerade sin 16 konferens i Toulouse, var un-

specialister. Kanske inte bästa tiden men

Frankrike och dess historia. Definitivt värt

dertecknad inbjuden att tala om narkotika

ändå första dagen av fem. Ingen ordförande

en större publik.

och narkotikapolitik. Nära 700 delegater från

var utsedd på vår "workshop" men vuxna

Kanske är denna bild en typisk bild av

hela världen var samlade. Medicinare och

människor skall väl kunna klara sig själva.

hur narkotikafrågan behandlas i stort. Nar-

jurister träffas vartannat år på en världskon-

Vi talare fann snabbt varandra när vi kom i

kotikafrågan "skall inte diskuteras i bredare

den stora föreläsningshallen för 200 perso-

sammanhang". Om den gör det så möts den

ner. Det var nu inte så svårt eftersom det var

av ointresse och ovilja. Narkotikafrågan är

i stort sett vi talare som var där. Vi kom

för "jobbig och besvärlig" och bör helst be-

ferens för att diskutera de frågor som rör

överens i vilken ordning vi skulle prata och

handlas i de sällskap, där de som orkar med

juridiken runt hälso- och sjukvårdsfrågor.

öppnade mötet. I salen satt då 7-8 personer.

den får ta hand om den.

NOTISER

En intressant publik tyckte undertecknad

eftersom

narkotikafrågan

rymmer

De flesta i kategorin bekanta till någon av

så

föreläsarna.

igenom

substitutionsbehandling

i

Tomas Hallberg

UNGASS 2008

Svenska narkotikapolitiken beröms av FN

Från sidan 1
FN berömmer svensk narkotikapolitik i en ny rapport och nämner där
socialläkaren Nils Bejerot och Riksförbundet narkotikafritt samhälles
betydelse för utvecklingen.
FN:s drog- och brottsbekämpningsorgan, UNODC, beskriver i en ny
rapport den svenska narkotikapolitiken som en stor framgång.
I motsats till den generella trenden i Europa, har narkotikaanvändningen i Sverige minskat de senaste fem åren. I rapporten Sweden’s
successful drug policy: a Review of the evidence jämförs Sverige med
övriga Europa i fråga om förekomst och bekämpning av narkotika.
Skillnaderna är tydligt märkbara, i synnerhet när det gäller ungdomars erfarenhet av narkotika. Bland ungdomarna i årskurs nio i SveProgramkommitténs träffades sist i Edinburgh

rige är det 6 procent som någon gång har testat narkotika. Genomsnittet i övriga Europa är 22 procent.

Vad frivilligorganisationer gör och har gjort för kampen mot nar-

"Jag är personligen övertygad om att nyckeln till framgången i

kotika erkänns mer och mer världen över. EU-Kommissionen plane-

Sverige är att den svenska regeringen har tagit narkotikaproblemet

rar för ett strukturellt samarbete med den civila sektorn och söker

på allvar och genomfört en politik som angriper problemet", skriver

råd för hur det skall gå till bland icke-statliga organisationer över

UNODC:s chef Antonio Maria Costa i förordet till rapporten.

hela Europa. I en FN-rapport (Sweden’s successful drug policy: a Revi-

UNODC tillskriver också Björn Fries och Mobilisering mot narko-

ew of the evidence) nyligen understryker man den stora rollen som

tika en del av den positiva utvecklingen. Den nationelle samordna-

svenska frivilligorganisationerna haft för skapandet av den svenska

ren och dennes kansli har, enligt UNODC, fungerat som katalysator

restriktiva narkotikapolitiken.

och varit agerande i arbetet med att mobilisera alla nivåer i samhället
mot ett gemensamt mål: att minska droganvändningen och därmed

Inför UNGASS 2008 (det får nog heta så tills datumet är bestämt)

närma

sig

visionen

om

ett

narkotikafritt

samhälle.

planeras för ett stort NGO Forum. Minst 5 stora regionala konferen-

En av få svagheter i den svenska narkotikapolitiken är, enligt FN-

ser i respektive Latin Amerika, Afrika, Sydostasien, Väst/Mellersta

organet, att det finns ett stort antal tunga missbrukare. Sedan 2001

Östern och Östeuropa planeras att genomföras inför det stora foru-

har antalet visserligen minskat från 28 000 till 26 000, men Sverige

met.

närmar sig ändå EU-genomsnittet på 0,5 procent av befolkningen

Sedan september 2006 deltar ECAD i programkommittén för
NGO Forum UNGASS 2008.

(15-64 år).
Reageramera-blogg.se

Svensk chef för FN:s narkotikabekämpning i Afghanistan
FN har utsett svenskan Christina GynnåOguz till att försöka lösa det växande opiumproblemet i Afghanistan. I november blir hon
chef för UNOCD:s kontor i landet. ”Ett besvärligt läge med ökande oroligheter och opiumodling”, säger hon till Drugnews.
Christina Gynnå-Oguz blir FN:s brotts- och

Nu ska hon packa väskan för att flytta till
Kabul, i regionen Gyllene Halvmånen där

för att mer stävja ett ökat inhemskt drogmissbruk.

mest illegalt opium produceras i hela värl-

För att kunna samordna insatserna så

den. Nyligen presenterades en FN-rapport

krävs samarbete med andra FN-organ och

som befarar en produktionsökning i år i

Världsbanken, understryker hon. Men det

Afghanistan med nära 50 procent till cirka

är inte ofarligt. I södra landet har de av

6100 ton opium – råvaran till heroin.

USA-alliansen störtade talibanerna haft

narkotikakontrollorgans nya chef i Afghani-

I nästan alla regioner i landet odlas opium

stan efter tyskan Doris Buddenberg. Verk-

och flera heroinlaboratorium finns numer i

samheten har idag ett 90-tal anställda, de

landet, vilket underlättar ligornas paketering

- Visst är det en besvärlig säkerhetssitua-

flesta afghaner.

och smuggling till världens missbrukar-

tion med ökad laglöshet i stora delar av

marknader.

landet. Men vi har egna vaktstyrkor som

- Ett viktigt uppdrag, men hon är mycket
lämpad för det, sade UNODC:s högste chef

- Det gäller att uppmuntra alternativ för-

Antonio Maria Costa under sitt besök i

sörjning, exempelvis odling av andra grödor

Stockholm.

och att mer utnyttja landets naturtillgångar.

Christina Gynnå-Oguz har hittills varit

Men det handlar även om att öka upptäckts-

ställföreträdande nationell samordnare på

risken för opiumkungar och andra som lever

Mobilisering mot narkotika. Men hon har

på narkotikahandeln, säger Christina Gyn-

även tidigare arbetat för UNOCD med hög-

nå-Oguz.

kvarteret i Wien. 1996-2002 var hon där en-

Hon efterlyser en satsning på Afghanistans

hetschef för prevention, vård och hiv-

infrastruktur, reformering av lagar och fäng-

förebyggande frågor.

elsesystemet. Och att stärka primärvården

militära framgångar och oroligheterna har
ökat senare tid.

skydd och ett gott samarbete med landets
regering, säger Christina Gynnå-Oguz.
Av Drugnews

SHARP
“Sharp”
He said – You are on the edge!
She said – You are sharp!

Årets opiumrapport från Afghanistan
”Afghanistans produktion av opium för 2006
kommer att utgöra 6 100 ton - en hissnande
92 procent av total världstillgång. Det överträffar världsefterfrågan med 30 procent”

Redaktörsord

mo. Bönder som aldrig odlat opiumvallmo
angav 'religion' (islam) som främsta orsak
(34,3%), följt av "illegal gröda" (25,7%) och
respekt för beslut av 'byäldste' (Shura)
(24,6%). Endast 0,1% av bönderna uppgav

Afghanistan Opium Survey 2006 kom ut i bör-

att de avstod från odling av opiumvallmo

jan av september. Jämsides med traditionella

av rädsla för att odlingen skulle utsättas för

uppskattningar av årets skörd och priser,

utrotning av myndigheterna.

innehåller rapporten mycket mera sociala

Varför slutade vissa bönder, som tidigare

och ekonomiska aspekter av afghansk opi-

odlat, med sådan odling 2006? Också bland

umproduktion än vanligt.

dessa bönder utgjorde religionen huvudskäl

Några fakta från rapporten:
• Antal personer involverade i odling av

(24,9%), följt av beslut av 'byäldste' (21,3%)
och rädsla för utrotning av odlingen

opiumvallmo 2005: 2 miljoner - 2006: 2,9

(15,9%). Rapportförfattarna tolkar den sista

miljoner, vilket utgör 8,7% respektive 12,6%

procentsatsen som ett uttryck för att utrot-

av landets invånare (totalt 23 miljoner)

ningskampanjen 2005 kan ha bidragit till

• Genomsnittligt pris för färskt opium vid
skördetid 2005: 102 dollar /kg - 2006: 94
dollar/kg - en prissänkning med 8
• Afghanistans

vissa bönders beslut att inte fortsätta odla
opiumvallmo 2006.
Vilka är skälen för odling av opiumvall-

bruttonationalprodukt

mo 2006? När denna fråga ställdes till 754

(BNP) 2005: 5,2 miljarder dollar - 2006: 6,7

bönder i 1554 byar är det dominerande skä-

miljarder dollar - en ökning med 29%

let till odling det höga försäljningspriset på
opium (41,2%), följt av stor efterfrågan på

Av årets rapport framgår att man tillfrågat

opium (16,3%), stora kostnader för bröllop

3,107 bönder i 1,554 byar i hela Afghanistan

(11,9%) och behov av pengarna för person-

varför de odlat eller inte odlat opiumvall-

lig konsumtion (8,8%).

Kära läsare!
Det är roligt att vara tillbaka på jobbet efter
föräldraledigheten. Tillsammans med Janina Romanova fortsätter jag att informera er
om allt viktigt inom ECAD samt ge er en
översikt över det som händer i världen och
som kan vara av intresse i vårt arbete.
Glöm inte att besöka vår hemsida för att
få den senaste informationen om ECAD:s
konferenser och seminarier www.ecad.net
ECAD välkomnar alla synpunkter som
kan göra vårt nyhetsbrev och hemsidan
ännu bättre! Var god och skriv till oss på
ecad@ecad.net eller fax +46 8 508 29 466
Vänliga hälsningar,
Lana Willebrand, redaktör

Visste du att...
NGO-databas

na i databasen finns tillgängliga på ett eller

behandling mm.

FN har genom UNODC (United Nations

www.unodc.org/unodc/ngos_database.html

Office on Drugs and Crime) öppnat en data-

flera av språken engelska, franska och
spanska.

bas med information om frivilligorganisatio-

Bibliotek online

ner som på ett eller annat sätt är engagerade

FN-organet UNODC har ett bibliotek online

i aktiviteter relevanta för UNODC:s mandat.

där du kan hitta narkotikarelaterad lagstift-

Listan innehåller grundläggande infor-

ning i relation till FN:s narkotikakonventiofrån

olika

www.unodc.org/enl/index.html

mation om cirka 1 500 organisationer från

ner,

länder

i

världen.

hela världen - organisationer verksamma

Databasen innehåller lagstiftning så långt

inom områden som människosmuggling och

tillbaka som1948 och kommer att uppdateras

korruption, narkotikamissbruk, vård och

regelbundet med ny lagstiftning. Lagtexter-

SHARPER
“Sharper”
He said – You are on the edge!
She said – You are on the ball!

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 barns väl.

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?

European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
E-mail: ecad@ecad.net
www.ecad.net
ECAD Regional Office in Russia
www.ecad.ru
zazulin@ecad.ru
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv

