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Nya uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet
Regeringen har beslutat att ge och Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitutet i uppdrag att vidta vissa förberedande åtgärder med anledning av
det fortsatta arbetet med att genomföra alkohol- och narkotikahandlingsplanerna. Detta med anledning av att Alkoholkommitténs och Mobilisering
mot narkotikas verksamhet ska permanentas i den ordinarie myndighetsstrukturen från och med den 1 januari 2008.
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Uppdrag till Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ska förbereda för att från och med den 1 januari 2008
vidareutveckla sitt arbete inom ramen för Socialstyrelsens ansvarsområde för att uppnå målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (proposition 2005/06:30). Socialstyrelsen ska på basis av den
kunskap och erfarenhet som erhållits genom kommittéernas arbete fortsätta att utveckla kompetens-, metoder och former för samverkan för att
främja utvecklingen mot en kunskapsbaserad missbruks- och beroende-
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vård. I detta utvecklingsarbete ska Socialstyrelsen samverka med de
myndigheter och organisationer som är berörda.
Socialstyrelsen ska vidare vara mottagare av de rapporter som ska lämnas av projekt som Mobilisering mot narkotika påbörjat och som fortlöper efter den 31 december 2007.
Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut
För att det förebyggande arbetet ska fortlöpa på ett så bra sätt som möjligt har regeringen beslutat att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att
förbereda för att från och med den 1 januari 2008 stödja länsstyrelsernas
länssamordnarfunktioner för alkohol och narkotika. Institutet ska i förberedelserna bland annat beakta behovet av informations-, erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan länssamordnarfunktionerna, landstingen, kommunerna och det civila samhället.
LÄS MER PÅ SIDAN 2

Baltic Joint Investigation Team:
Expansiv narkotikalangning bekämpas
med otraditionella metoder
Året avslutades för ECAD med ett seminarium i St. Petersburg,
Rysslands ”kulturella” huvudstad. Seminariet ägnades åt samarbete mellan rättsvårdande myndigheter i Östersjöområdet och diskussioner om gemensamma lösningar på narkotikaspridning i regionen.
Representanter från sex länder (Finland, Sverige, Ryssland, Litauen,
Lettland och Estland) hade samlats för att identifiera organisatoriska och taktiska aspekter och framtida perspektiv.
En viktig punkt på programmet var diskussionen om projektförslaget ”Baltic Joint Investigation Team”, en rapport som tidigare tagits
fram i ett samarbete mellan ECAD och svenska regeringens samordningsorgan mot narkotika (MOB).
Undertecknad måste erkänna att detta förslag inte är något tradi-

Uppföljning av MUMIN-projektet:

tionellt samarbetssätt. Det kräver balanserad hantering av olika

Över hälften slutar missbruka narkotika

lagstiftningar på detta område samt hänsyn till regelverk i rättsvårdande strukturer i de berörda länderna. Dock är nytänkande det

Under perioden augusti 2004 till 31 december 2006 grep polisens ungdomssektion 595 ungdomar för ringa narkotikabrott, som redan vid

enda möjliga svaret på en allt mer effektiv narkotikahandel.

gripandet erbjöds ett akutsamtal vid Maria Ungdom. 42 procent accepterade erbjudandet och inledde en behandlingskontakt. Av dessa var

Dmitrij Kostennikov talade om växande betydelse av ett internatio-

mer än hälften, 58 procent, okända för Maria Ungdom.
Detta visar att man genom projektet har nått unga med stora behov som
annars inte fått hjälp ur sitt missbruk. Idag presenteras en uppföljning av
51 av ungdomarnas missbrukssituation 1 månad till 3 år efter avslutad
behandling. Uppföljningen visar bland annat följande:
LÄS MER PÅ SIDAN 3

Ryska Narkotikakontrolltjänstens (FSKN) representant general
nellt samarbete. Särskilt i ljuset av kokainlangningen från Sydamerika som hamnar i stora partier i Europa och sedan transporteras till
Ryssland. Dessutom förknippas det starkt med människohandel och
terrorism. FSKN:s internationella samarbete är numera inte endast
riktad till utländska myndigheter utan även med frivilligorganisationer, som till exempel ECAD.
LÄS MER PÅ SIDAN 2

Baltic Joint
Investigation Team
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Nya uppdrag till Socialstyrelsen och
Folkhälsoinstitutet
FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 1

Samarbetet mellan polismyndigheter i Let-

Statens folkhälsoinstitut ska också till den 1 april 2008 inkomma med förslag om institutets

tland och Litauen har fungerat på ett bra sätt

behov av resurser och kompetens för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

redan i flera år, konstaterade litauiske krimi-

inom primärvården vad gäller områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Institutet

nalpolischefen Algirdas Matonis. Matonis

ska i förslaget beakta Riskbruksprojektets verksamhet.

och hans

Statens folkhälsoinstitut ska förbereda för att från och med den 1 januari 2008 stödja

lettiske kolle-

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom högskolor och universitet vad gäller

ga Salvis

områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Statens folkhälsoinstitut ska till den 3

Skaistais, åk-

december 2007 inkomma med förslag till hur institutets stöd till det hälsofrämjande och

lagare från ri-

förebyggande arbetet inom högskolor och universitet ska utformas.

ksåklagarmyndighet
delade under seminariet med sig av sina
erfarenheter.
Walter Kegö, ansvarig för tull- och polis-

Statens folkhälsoinstitut ska i förslaget beakta Riskbruksprojektets och Skolprojektets verksamhet.
Statens folkhälsoinstitut ska förbereda för att senast från och med den 1 januari 2008 ta
emot såväl det elektroniska som tryckta informationsmaterial som har utvecklats av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika.

frågor på svenska narkotikasamordningsor-

Statens folkhälsoinstitut ska till den 20 december 2007 inkomma med förslag till plan för

ganet Mobilisering mot narkotika (MOB),

hur myndigheten ska genomföra informationsinsatser i syfte att nå målen för livsstilsfrågorna

berättade om de aktuella problem som upp-

alkohol, narkotika, dopning och tobak. Myndigheten ska särskilt pröva hur institutet kan ta

ECAD PROJEKT
står vid samarbete mellan rättsvårdande

till vara det informations- och kommunikationsmaterial som utvecklats av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika. Institutet ska i planen också beakta möjligheten att samverka med det civila samhället.

myndigheter. En viktig del av samarbetet

Statens folkhälsoinstitut ska i den slutrapport om Skoluppdraget som ska lämnas till reger-

enligt Kegö, är att få en kvalitativ och opera-

ingen den 1 april 2008 ge förslag till hur det fortsatta alkohol-, narkotika-, dopnings- och to-

tiv information i tid för att kunna få nytta av

baksförebyggande arbetet i skolan ska genomföras.

den och genomföra ett operativt tillslag. När

Statens folkhälsoinstitut ska förbereda för att senast från och med den 1 januari 2008 kunna

det gäller internationellt samarbete är det

bevaka de projekt som Alkoholkommittén påbörjat och som fortlöper efter den 31 december

grundläggande att bekämpa narkotikalang-

2007. Institutet ska också vara mottagare av de rapporter som dessa projekt ska avge. Statens

ning samtidigt som att ständigt hålla kon-

folkhälsoinstitut ska ta till vara den kunskap som projekten bidrar till och i institutets årsre-

takt mellan myndigheter på ett innovativt

dovisning till regeringen redovisa hur myndigheten gjort detta.

och uppdaterat sätt.

Statens folkhälsoinstitut ska förbereda för att från och med den 1 januari 2008 kunna bevilja

ECAD direktör Tomas Hallberg presente-

och administrera utbetalningar till projekten Ansvarsfull Alkoholservering och länsstyrelser-

rade förslaget, Baltic Joint Investigation

nas länssamordnarfunktioner för alkohol, narkotika, dopning och tobak under förutsättning

Team, ett gemensamt samarbetscenter inom

att erforderliga beslut av riksdag och regering fattas.

Östersjöområdet med representanter från
ovan nämnda länder. För att vara effektiva i

Systembolaget tar över Alkoholprofilen

kampen mot narkotikabrottsligheten krävs

Systembolaget kommer som ett led i sitt uppdrag att lämna information till allmänheten om

att man arbetar tillsammans, inte bara att

de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker att från årsskiftet att ta över

man samarbetar. Meningen enligt projektet

ansvaret för Alkoholprofilen. Alkoholprofilen är ett webbaserat testinstrument med frågor

är att narkotikapoliser, tullen, åklagare, tol-

som utgår från konsumtion, alkoholbeteende, tolerans, berusningsdrickande, motivation och

kar och analytiker från dessa länder skall

ärftlighet.

sitta i samma lokaler och arbeta tillsam-

Läs mer på:
http://www.regeringen.se/sb/d/7254/a/92638;jsessionid=aBdi23VMXPb4

mans.
Majoriteten reagerade positivt på förslaget. En del kollegor klagade på otillräckliga
resurser för att skicka sin representant på
gemensamma möte. Dock var flesta positivt
inställda till idén och menade att den skulle
kunna förverkligas om man fick hjälp av EU
med nya resurser. Narkotikalangningens
expansiva karaktär kräver tillämpning av
otraditionella bekämpningsmetoder.
Andrejs Vilks, ECAD representant i Lettland

I December hade ACPO (Association of Chief Police Officers of England, Wales and
Northern Ireland) den årliga konferensen, Testing the Boundaries - Exploring New Ideas,
som började i måndags i Cardiff.
Från konferensen noterar jag att Storbritanniens polischefer nu ger sitt stöd till en
'uppklassificering' av cannabis från klass C till klass B.
Tim Hollis, som är ordförande i organisationens narkotikakommitté säger till brittiska
media att det finns nu en bred enighet. Vi stöder en omklassificering av cannabis. Det blir allt
tydligare att beslutet att nedklassificera cannabis från klass B till klass C orsakade förvirring hos
många, särskilt ungdomar, beträffande legal status för cannabis

Översättning från lettiska: Janina Romanova

I övrigt noterar jag efter samtal med deltagare vid konferensen att schweiziska företräda-

Du kan få tag på broschyren på ECAD kontor,

re gjort sitt bästa för att övertyga polischeferna om det förträffliga att införa distribution

skicka din förfråga till ecad@ecad.net

av heroin.

/Torgny Peterson

Uppföljning av MUMIN-projektet:
Över hälften slutar missbruka narkotika
FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 1
• 2-3 år efter avslutad behandling uppger 58 procent av ungdomarna att de slutat
missbruka narkotika, av dem som har en uppföljningstid på mindre än ett år är
det ingen som använder droger. Totalt för uppföljningstiden är det 84 procent
som uppger att de inte använder droger längre. Många dricker dock stora mängder alkohol flera gånger i veckan.

• Andelen ungdomar under 18 år som fått åtalsunderlåtelse för det ringa narkoti-

Kanada skärper
narkotikalagar
Kanada inför en nationell strategi mot narkotika. Och den federala regeringen föreslår nya kraftfullare lagar mot knarkbrottslighet och införande av obligatoriska minimistraff för grova narkotikabrott.
Bilden: www.bebekresimleri.biz

kabrottet har under 2006 ökat från 4 till 35 procent, ungdomarna får alltså genom projektet i högre grad vård istället för straff.

• Majoriteten av ungdomarna är positivt inställda till behandlingsmetoden och
betonar själva att motivationsarbetet har varit avgörande.

Uppmaningar till regeringen
När vi idag vet att vård istället för straff hjälper unga att ta sig ur missbruk är det obegripligt
att samhället inte satsar resurser på vårdkedjor istället för urinprover i skolan. Om man dessutom betänker att det egentligen inte kostar så mycket så undrar man var ansvaret för dessa
investeringar i unga människor ligger, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare
Björn Fries och riktar samtidigt följande uppmaningar till regeringen:

- De som tillverkar och säljer narkotika och
som hotar säkerheten i våra samhällen måste
vara beredda på strängare straff. Det är därför
vår regering nu föreslår införandet av obligatoriska minimistraff för grova narkotikabrott som
är en del av organiserad kriminalitet, innehåller
våldsutövning eller riktar sig till ungdomar, sade justitieminister Rob Nicholson häromdagen enligt bloggen Reageramera.
I nuvarande lagar finns inga sådana obliga-

•

Skapa förutsättningar för samverkan mellan polis, beroendevård, socialtjänst

toriska minimistraff. Den konservativa reger-

och åklagare genom stimulansmedel.
•

ingen föreslår därför tillägg i Kanadas narko-

Se till att alla unga människor har tillgång till kvalificerad elevhälsovård med

tikalagstiftning.

kunskap om familjeproblem, missbruk och psykisk ohälsa.

Dessa innebär bland annat minst ett års
fängelse för narkotikaförsäljning av exempel-

Tyngre missbruk och psykisk ohälsa – framförallt bland flickor

vis marijuana, om det har samröre med orga-

De ungdomar som fångas upp genom MUMIN-projektet, dvs. som grips av polis och moti-

niserad brottslighet eller vapen och våld

veras till behandling vid Maria Ungdom, använder både alkohol och narkotika i högre ut-

förekommer. Dessutom två års minimistraff

sträckning än Maria Ungdoms övriga patienter. Resultatet visar även att flickorna i projektet

vid försäljning av kokain, heroin eller met-

använder droger i högre utsträckning än både Maria Ungdoms övriga patienter och pojkarna i

amfetamin till ungdomar, eller langning av

projektet.

dessa droger nära skolor eller andra områ-

Ungdomarna i MUMIN-projektet mår också psykiskt sämre och har mer sociala problem än

den där unga möts.

Maria Ungdoms vanliga patienter och även här utmärker sig flickorna. Problem som depressiva drag, självmordstankar, ätstörningar och sömnstörningar är vanligare hos flickorna i projektet. Det är också vanligare med problem och missbruk i familjen och många har skolproblem samt kriminalitet. Det är också vanligt att ungdomarna har varit utsatta för olika typer av
övergrepp. För pojkarna i MUMIN-projektet är det framförallt skolproblem och kriminalitet
som är de mest utmärkande problemen.

Även straffen för tillverkning av cannabis
skärps, från två års fängelse vid odling av
minst 500 plantor och maxstraffet dubblas
för cannabisproduktion till 14 års fängelse.
Även straffen för illegal handel med GHB
och rohypnol (flunitrazepam) skärps.

- Missbruk hos unga är resultatet av en avvaktande omvärld och kan inte förhindras med
vare sig buggning eller urinprover. Det som krävs är motivation, stöd och hjälp. Kunskapen
om detta finns inom forskarvärlden och det är dags att vi börjar använda den i praktiken och
politiken. Annars riskerar vi att offra unga människor på retorikens altare,

- säger Björn Fries i en avslutande kommentar.

Enligt regeringsförslaget kan dock en domstol bortse från minimistraffet om brottslingen ingår i ett särskilt beslutat behandlingsprogram.
De tuffare tagen mot narkotikabrott är en
del av den konservativa regeringens nya

Om MUMIN-projektet
MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) är en arbetsmetod för omhändertagande av unga, som gripits för ringa narkotikabrott i specifika ungdomsmiljöer. Metoden innebär
att ungdomarna i samband med gripandet och utredningen motiveras av polisen att ta emot
ett akut krisomhändertagande tillsammans med sina nära anhöriga. Ungdomar mellan 15 och
20, som de här resultaten gäller, har tagits emot på Maria Ungdom. Ungdomar mellan 20 och
25 har erbjudits en kontakt med Beroendeakuten Stockholm, de omfattas inte i detta material.
MUMIN har utvecklats genom ett samarbete mellan Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen, Beroendecentrum Stockholm, Maria Ungdom och med stöd från Mobilisering mot narkotika. MUMIN har bedrivits i Stockholm sedan augusti 2004 och ingår idag i de berörda myndigheternas ordinarie verksamhet. /Både slutrapporten från MUMIN-projektet och resultaten från
uppföljningen finns att ladda ner på www.mobilisera.nu.

nationella plan mot drogproblem. Premiärminister Stephan Harper utlovade i oktober
en två års utökad satsning på prevention,
behandling och drogbekämpning. Sammanlagt öronmärks nära 64 miljoner dollar
(omkring 420 miljoner kronor) i satsningen.
- Vår tvåstegspolitik kommer att vara
hård när det gäller narkotikabrottsligheten
och empatisk gentemot missbrukarna, sade
premiärminister Harper i ett uttalande.
Av Drugnews

Värna den svenska restriktiva narkotikapolitiken
ECAD, European Cities Against Drugs, verkar för samhällen fria

begår brott – det är också ett dubbelt budskap. SÅ KAN VI INTE HA

från narkotika. Det stämmer överens med den svenska restriktiva

DET.

narkotikapolitikens mål, Ett Narkotikafritt Sverige. Detta betyder,

Vi måste istället värna den svenska narkotikapolitiken. Den har varit

enligt vår mening, i princip 0-tolerens mot all from av användning

framgångsrik för att den är en helhet, alla delarna är lika viktiga,

av narkotika, även så kallat medicinskt bruk i form av ersättnings-

förändrar man något i den mister den sin kraft. Och kom ihåg den

drog för narkotika till narkomaner,.

har räddat liv.

Men den restriktiva svenska narkotikapolitiken är utsatt för attacker.

En sak vi i ECAD Gävleborg kan göra för att motstå den fara mot vår

Bakom de som förespråkar en liberalisering finns starka ekonomiska

narkotikapolitik som denna liberalisering innebär är att sprida kun-

intressen. Det gäller både läkemedelsindustrin och den internationel-

skap. Vi enades om att ECAD Gävleborg framledes bland annat skall

la kriminella narkotikahanteringen.

inrikta sitt arbete på att få företräde i de olika fullmäktigeförsamlingarna i länet för att framföra budskapet om vad det nya

Liberaliseringen handlar bland annat om att göra det lagligt att röka

synsättet på att behandla narkotikamissbruket medicinskt och att

hasch, att ge narkomaner fria sprutor och att försöka bota narkotika-

dela ut fria sprutor innebär. ECAD skall arbeta med utbildning och

beroendet med narkotika genom att ge dem metadon och subutex,

även arbeta för att få medverka i den hearing som länets riksdags-

båda starka narkotiska preparat. (Jfr om man skulle ”bota” alkoholister

man Margareta Berg-Kjellin skall initiera i Riksdagens socialutskott.

med att ge dem en annan sorts alkohol)

Vi var mycket eniga om att en moteld mot liberaliseringen skulle

För oss handlar det om människosyn. Vi människor, vi är subjekt, vi

vara ledstjärnan i ECAD:s framtida arbete.

är personer som har förmågan att ta ansvar för våra liv och våra
handlingar. Vi är inte objekt, dvs viljelösa offer för de omständigheter vi är i.

Deltagare i en diskussionsgrupp under Ecad Gävleborgs höstmöte i
Gävle 8/11 kring frågan ”Hur skall vi arbeta vidare i Gävleborg”,

Att ge narkomaner narkotika och att ge henne tillgång till fria spru-

genom

tor – det är att se människan som ett objekt. Det budskap vi då ger

Tommy Ljung, (m)

henne är att ”Du lilla vän, Du har inte personliga resurser att klara

Hudiksvall
K-G Björling,

av att ta Dig ur den situation Du är i, så vi måste se till att Du far så
lite illa som möjligt i Ditt missbruk”. Men så är det inte, och ett så-

NY MEDLEM

dant resonemang och det handlande det leder till – det är att se människan som ett objekt. DET FÅR VI ABSOLUT INTE GÖRA.

VÄLKOMMEN,
LILLA EDETS
Kommun!

Alk/drogterapeut
Birka Halvvägshus, Gävle
Liza Boëthius,
socialsekreterare

Att vi i Sverige står för ett narkotikafritt samhälle samtidigt som vi

Gävle kommun
(även Kommunfullmäktige (v) Uppsala)

erbjuder narkomaner narkotika – det är att ge dubbla budskap. Att
ge narkomaner tillgång till fria sprutor, det är att acceptera att de

Nedmontering av marijuanaodlingar i Nederländerna
Hur ser det ut med marijuanaodlingar i
Nederländerna? Ökar dom? Minskar dom?

nederländska så kallade ”nederwiet” odlas

som ett resultat av de möjligheter som Pluk-

till större delen inomhus. De holländska

zelagstiftningen medger (som för övrigt

Vad gör polisen?

myndigheterna har ökat insatserna för att

också är tillämplig vid andra sorters narkoti-

Intressanta frågor kräver intressanta svar

stänga igen de här odlingarna och det är de

kabrott och också andra kriminella aktivite-

och en del svar på ovanstående frågor hittar

här frågorna som rapporten behandlar.

ter).

vi

En annan utveckling är förverkande av vin-

Så kallade 'grow shops' (butiker som säljer

ning av brott genom den så kallade Plukze-

utrustning för marijuanaodlingar) blir också

Från att tidigare ha varit en stor importör

lagstiftningen. Enligt uppgift medför ned-

föremål för åtgärder i allt större utsträck-

av hasch har Nederländerna allt mer utveck-

monteringen av marijuanaodlingarna en

ning i kampanjen.

lats till ett marijuanaproducerande land. Det

stor del av de intäkter regeringen erhåller

i

den

nyligen

utkomna

rapporten

Harde aanpak, hete zomer:

ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
ECAD member cities work to
develop initiatives against drug abuse supporting the United Nations Conventions.
Has your city joined ECAD?
ECAD Head Office
European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
E-mail: ecad@ecad.net
www.ecad.net

Läs mer på http://reageramera.blogg.se

ECAD Regional Office in Russia
www.ecad.ru
zazulin@ecad.ru
+7 812 328 96 65
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv
ECAD Regional Office in Bulgaria
www.ecad.hit.bg/home.html
doctor_ivo@abv.bg
+359 5 684 1391
ECAD Regional Office in Turkey
www.ibb.gov.tr/ecad ecad@ibb.gov.tr

