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"Vi måste kunna tugga 
tuggummi och gå på sam-
ma gång" 
Antonio Maria Costa, UNODC 

 
Narkotikakommissionens årliga samman-

komst, som varar en vecka, firade i år femtio-
årsjubileum. Ett digert program avverkades 
av regeringsdelegaterna från ca 150 länder. 
Ordförande, Hans Lundborg från Sverige, 
som har ett mycket starkt stöd från de flesta 
delegationerna, har en tung arbetsbörda un-
der veckan. Kommission tar bland annat be-
slut i ärenden som berör vilka narkotikaslag 
skall finnas på FN:s lista och hur de skall klas-
sificeras, hur handel med prekursorer skall 
regleras eller hur man får resa mellan länder 
med narkotikaklassade läkemedel utskrivet av 
läkare. 

FN:s Narkotika Kommission är det styrande 
organet för UNDCP (United Nations Interna-
tional Drug Control Programme) som i sin tur 
är en del av UNODC (United Nations Office 
on Drugs and Crime) som leds av Antonio  

Maria Costa. Alla dessa organisationer har 
sitt säte i FN kontoret i Wien. 

Förutom delegationer från olika länder gör 
en mängd institutioner och organisationer sin 
röst hörd under vecka. Vienna NGO Com-
mitte är en av dem. VNGOC som är en sam-
manslutning av icke-statliga organisationer 
(NGO) som arbetar med narkotikafrågan, 
hade en separat konferens under mötet där 
Antonio Maria Costa höll ett anförande. 

Costa var mycket kritisk mot den del av 
icke-statliga organisationer som anser att 
man inte skall fokusera på prevention och 
tillgångsbegränsning utan satsa resurserna på 
att begränsa narkotikans skadekonsekvenser. 

- Varför det, utropade Costa, skall vi inte 
kunna tugga tuggummi och gå samtidigt? 
Det finns väl ingen anledning till att vi inte 
skall kunna både arbeta med prevention, 
tillgångsbegränsning och samtidigt erbjuda 
fungerande vård till dem som fastnat i miss-
bruket, sade Costa. 
 

Läs mer om FN:s möte på sidan 2! 

Antonio Maria Costa & Hans Lundborg med jubileumstårtan! 

Brittiska tidningen Independent ber nu om 
ursäkt för sin långa kampanj för att legalisera 
cannabis. ”Om vi bara hade vetat vad vi kan 
avslöja idag…”, resonerar man på ledarplats.  
 
Redaktionen har äntligen fått kännedom om 
drogens framkallande av beroende, mentala 
besvär och psykoser och som lett till att allt 
fler unga marijuana/haschrökare söker vård. 

Independent on Sunday lanserade 1997 
med redaktör Rosie Boycott i spetsen en 
kampanj för avkriminalisering av cannabis, 
som mer sågs som en harmlös drog. Genom-
slaget blev stort – 16 000 demonstrerade till 
Hyde Park i London bakom kraven och även 
ett upprop – undertecknat av bland andra 
Paul Mc Cartney och Body Shops grundare 
Anita Roddrick – drogs igång.  

 

”Om vi bara hade vetat 
då vad vi kan  

avslöja idag…” 
Independent on Sunday  

 
Regeringen kände sig tvingade att så små-

ningom påhejade av vissa ”experter” att ner-
gradera farlighetsgraden cannabis till klass 
C, något tidningen idag beklagar.  

 
Independent pekar nu istället på att ifjol 

över 22 000 människor behandlades för can-
nabisberoende i Storbritannien, där drogen 
fått omfattande spridning. Brittiska ungdo-
mar som söker vård för cannabisproblem 
nära fördubblades från 2005 till fjolårets 9 600 
personer.  

Tidningens ledarskribent Jonathan Owen 
pekar bland annat på sorten skunk …. 
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UNGASS 2008  
och därefter… 

Vi delar inte samma mål  
med skademinskningsrörelsen 

Under narkotikakommissionens möte i Wien samlades företrädare för 
icke-statliga organisationer över hela världen för att förbereda en kon-
ferens i samband med UNGASS 2008. 

UNGASS står för FN:s generalförsamlings särskilda möte för narko-
tikafrågor som samlas vart tionde år. UNGASS skall göra en värdering 
av del mål som sattes upp förra gången 1998 i New York och bestäm-
ma inriktningen för de kommande åren. 
 

ECAD som är medlem av programkommittén kommer 
även att vara delansvarig för de regionala konferen-
serna för icke-statliga organisationer i Östeuropa och 
Centralasien. 

 
Med stöd av bland annat EU och FN kommer Vienna NGO Commit-

tee att anordna lokala konferenser i alla världsdelar där det civila sam-
hället skall göra sin utvärdering av vad som har åstadkommits de se-
naste 10 åren inom narkotikabekämpningen. De skall även ge sin syn 
på hur samarbetet mellan myndigheter och organisationer fungerar 
och ge förslag till en framtida narkotikapolitik. 

ECAD som är medlem av programkommittén kommer även att vara 
delansvarig för de regionala konferenserna för icke-statliga organisa-
tioner i Östeuropa och Centralasien. Dessa minikonferenser för ca 25-
30 personer kommer preliminärt att gå av stapeln i mitten av septem-
ber i Kiev och i mitten av oktober i Belgrad. 

Deltagarna kommer att väljas ut så att både de som först och främst 
förespråkar skademinskning och de som har en mer restriktiv politik, 
kommer att få möjlighet att ge sin syn. 

Narkotikapolitik är som all annan politik ofta ett ganska svårbegripligt 
företag. För den oinvigde så kan det tyckas att det är mycket onödiga 
bråk och interna dispyter om detaljer runt narkotikafrågan. "Alla vill ju 
samma sak" som en vän till mig utryckte det. Om det nu var så, vore 
verkligen en hel del diskussioner onödiga. 

Om man delar samma mål finns det alltid flera idéer om hur man 
uppnår dessa. Att bestämma sig för ett gemensamt mål är en nödvän-
dighet för att ha konstruktiva diskussioner om metoder. 

- Narkotikafrågan kräver resurser. De resurserna är begränsade. 
Därför är det viktigaste att minska narkotikans skadeverkningar, inte 
att antalet människor som använder narkotika minskar", sade Mike 
Trace, från Beckly Foundation, en av förgrundsfigurerna för legalise-
ringsrörelsen, under en mottagning. 

Vi som är vana att med lätthet enas om att vi ska förmå våra unga att 
inte prova narkotika har ingen samtalspartner här. Vi som anser att 
man måste bekämpa alla produktionsled för illegal narkotika talar för 
döva öron. Även när det gäller skademinskning, som är en förrädisk 
term, missar vi varandra semantiskt. Om jag vill att missbruksvården 
högsta mål skall syfta till att missbrukaren skall återfå sin hälsa full-
ständigt, bli helt drogfri och leva självständigt utan stöd från samhället 
så är deras mål mycket lägre. 

Vi har inte samma mål och därför blir det meningslöst att diskute-
ra metoder. 

Antonio Maria Costa sade att vi måste kunna tugga tuggummi och 
gå samtidigt. Legaliseringsrörelsen klarar tyvärr bara av att tugga 
tuggummi. 

Tomas Hallberg, Reflektion efter FN:s  
narkotikakommissions möte i Wien den 12-16 mars 2007 

Delegaterna från många länder samlas i Wien    Tomas Hallberg, ECAD Dr Zainuddin bin Abdul Bahari, Kuala Lumpur         

Hur är drogutvecklingen i världen, kan kontroll av kemikalier som går att  
göra narkotika av förbättras och är sprutrum acceptabelt? Det är några 
ämnen vid FN:s narkotikakommissions, CND, möte den 11-16 mars.  

 
På Commission on Narcotic Drugs 50:e sammanträde analyserades 

globala drogsituationen och tas beslut om att stärka kontrollsystem och 
narkotikaklassa nya preparat. 

Återkommande lobbar drogliberala NGO-grupper för att översyn och 
förändring behövs av FN:s narkotikakonventioner som de anser för 
stränga. Misslyckade försök gjordes 2003, men ingen regering har hit-
tills velat spela rollen att formellt väcka frågan i FN.  

Holland, Tyskland och Norge är några av de länder som kritiseras i  

FN:s senaste årsrapport om narkotikautvecklingen. Detta för att de har 
upprättat särskilda lokaler där sprutnarkomaner kan injicera droger 
under översyn av hälsopersonal under förevändning att det ska mins-
ka skaderisken.  

Hur samarbetet och kontrollsystemen av handel med prekursorer 
ska förbättras är annars ett särskilt ämne under veckan. Oro finns för 
att legal export av kemikalier lätt kan övergå i illegal narkotikatillverk-
ning. Kina är stor exportör och tillsynen bristfällig. Länderna i Europe-
iska unionen agerar tillsammans på CND-mötet och hänvisar till EU-
systemet där exporterande företag är skyldigt att begära in intyg och 
förvissa sig om att mottagaren är seriös.  

/Drugnews 

Global drogutveckling oroar FN 



Brittisk tidning ångrar legaliseringskampanj 
Från sidan 1 

...– med uppåt 25 gånger starkare rushalt än i början av 1990-talet – 
som en förklaring till de ökade problemen.  

Ny forskning som publiceras i veckans nummer av medicintidskrif-
ten Lancet tyder också på att cannabis är mer farligt än LSD och ecsta-
sy. Och tidningen liksom drogexperter uppmanar nu till att sätta press 
på regeringen att initiera en ny narkotikadebatt och efterlyser 
”nytänkande”. En ny oberoende narkotikakommission drar igång näs-
ta månad.  

Flera vetenskapsmän – även sådana som professor Colin Blakemore, 
chef för medicinska forskningsrådet som då stödde Independents lega-
liseringskampanj – har nyktrat till och ändrat åsikt.  
- Sambandet mellan cannabis och psykoser är helt klart nu, det var det 
inte för tio år sedan, säger Blakemore.  

Nåväl. En drogliberal bastion har tvingats se sanningen i vitögat. Nu 
ropar tidningen och flera andra på tuffare tag och att cannabis återförs 
till sin ursprungliga farlighetsklass.   

/Drugnews 
 
 

 
Tidningens helomsvängning i cannabisfrågan orsakade sådana 

reaktioner från läsarna och andra media i en fråga som bara kan 
jämföras med Irakkriget. Det är tämligen sällsynt att chefen för 

UNODC ger sig in i debatter direkt i tidningar, men den här gången har 
det skett. Antonio Maria Costa skriver bland annat följande i The Inde-
pendent on Sunday.  

 
Sällan intar en ledande tidning en position med hög profil till förmån 

för narkotikaliberalisering. Det är än mindre vanligt att en sådan kam-
panj offentligen återkallas. Independent on Sunday förtjänar stort be-
röm för att ha haft modet att ändra sin uppfattning i fråga om cannabis 
på basen av ökande bevisning om hur verkligt farlig världens mest 
populära narkotika har blivit. 

Det kan inte ha varit ett lätt beslut. Många läsare ansluter sig 
otvivelaktigt till den vaga, låtgåsinnade tolerans gentemot cannabis 
som får allt större utbredning bland högutbildade människor i västliga 
länder. Detta ökande samförstånd måste ifrågasättas. 

Legaliseringens främjare skulle vilja få oss att tro att cannabis är ett 
milt, oskadligt ämne som ger brukarna föga mer än en känsla av fyllig 
eufori och inte skadar någon annan. Den bilden är inte oattraktiv. För-
säljare av ”skunk” vet bättre. Sök igenom webbsajter som erbjuder can-
nabisfrön till försäljning och ni kommer att finna varunamn som Arma-
geddon, AK-47 and White Widow. … 

Mitt i allt frihetligt tal om individens rätt att inlåta sig på farliga akti-
viteter förutsatt att ingen annan skadas blir vissa nyckelfakta bort-
glömda. Först att cannabis är en farlig drog – inte bara för de individer 
som brukar den. Människor som kör motorfordon under cannabispå-
verkan utsätter andra människor för risk. … 

För det andra så fungerar narkotikakontroll. Mer än ett århundrade 
av allmänt accepterade restriktioner för heroin och kokain har förhind-
rat en pandemi. Globala nivåer av narkomani – tänk på opiumhålorna 
på 1800-talet – har sjunkit dramatiskt under de senaste 100 åren. Under 
det senaste tiotalet år har de förblivit anmärkningsvärt stabila. Narkoti-
kaproblemet håller på att tyglas och våra samhällen är säkrare och mer 
hälsosamma som ett resultat härav. 

 
”Independent on Sunday förtjänar stort beröm för att ha 

haft modet att ändra sin uppfattning i fråga om canna-
bis på basen av ökande bevisning om hur verkligt farlig 

världens mest populära narkotika har blivit.” 
Antonio Maria Costa  

 
Undantaget är cannabis, den svagaste länken i kedjan. Det är ett 

ogräs som växer under de mest skiftande förhållanden i många länder, 
vilket försvårar utbudskrontrollen. Men vi kan angripa efterfrågan, 
särskilt bland de unga. ... 

Jag blir allt mer övertygad om att länder får de narkotikaproblem 
som de förtjänar. De som investerar politisk kapital – med stöd av till-
räckliga resurser – i förebyggande arbete, behandling och rehabiliter-
ing belönas med signifikant lägre förekomst av narkotikamissbruk. 

Sverige är ett utmärkt exempel. Narkotikabruket är endast en tredje-
del av genomsnittet i Europa, samtidigt som utgifterna för narkotika-
kontroll är tre gånger genomsnittet i EU. I tre årtionden har Sverige 
haft en motsägelsefri och sammanhängande narkotikapolitik, oavsett 
vilket parti som varit vid makten. Det finns en stark betoning på pre-
vention, narkotikalagarna har steg för steg skärpts, och omfattande 
behandlings- och rehabiliteringsmöjligheter finns tillgängliga för bru-
kare. Polisen tar narkotikabrott på allvar. 

Regeringar och samhällen måste hålla huvudet kallt och undvika att 
påverkas av vilseförda uppfattningar om tolerans. De får inte förlora 
omständigheten att narkotika är farliga ur sikte – det är därför världen 
har kommit överens om att begränsa dem. ... 

Allmänhetens attityder måste  förändras. Independent on Sunday 
har på ett värdefullt sätt visat vägen. Det är dags att spränga myten 
om cannabis som en ”lätt” narkotika. 

Översättning av Jonas Hartelius / Drugnews 

Faktaruta: Rekordstort antal cannabisodlingar i Storbritannien 
En nyligen genomförd undersökning av Drugscope visar att poli-
sen under de senaste sex månaderna avslöjat tre sådana odlingar 
per dag. Enbart i Londonområdet har 1 500 cannabisodlingar upp-
täckts och beslagtagits under de två senaste åren vilket är 200 pro-
cent fler än under åren 2003 till 2005.  

För tio år sedan, rapporterar Drugscope, producerades bara 11 
procent av den cannabis som såldes i Storbritannien i landet. Idag 
produceras över 60 procent i landet.  

 
Enligt uppgifter från den brittiska polisen innehåller ungefär 

80 procent av cannabisodlingarna mer än 50 cannabisplantor och 
i genomsnitt beslagtas omkring 400 plantor vid varje razzia.  

En analys av de razzior som företagits mot cannabisodlingarna i 
landet visar att mellan 60 och 70 procent av odlingarna drivs av 
vietnamesiska kriminella gäng. Många av odlingarna sköts av 
illegala immigranter, varav en del inte är mer än 15 år gamla.  

/Motgiftgotland 



Den nyaste medlemmen i ECAD:s styrelse, 
Warszawa, stod sista helgen i februari som 
värd för årets första möte. Förutom sedvanlig 
budgetbehandling och planering av årets akti-
viteter beslutades även att öppna ett nytt 
ECAD-kontor i Bourgas. Arbete med utform-
ningen av detta kontor har pågått sedan förra 
mötet i Bulgarien. Kontoret kommer att stöd-
jas av Bourgas stad på samma sätt som Stock-
holm stöder ECAD:s huvudkontor. 

Planeringen för Borgmästarkonferensen 10 
11 maj i Istanbul går in i sitt slutskede. Vi 
kommer att få talare på allra högsta nivå. Is-
lands President har aviserat att komma, FN:s 
högste narkotikabekämpare Antonio Maria 
Costa och USA:s "Drug Tsar" John Walters 
likaså. 

Dagen före borgmästarkonferensen kommer 
Youth In Europe att ha ett stormöte för forska- 

re, koordinatorer och andra intresserade. Där 
kommer man bland annat att kunna ta del av 
de första resultaten från skolundersökningar-
na som är genomförda i 9 städer och diskute-
ra hur de olika städerna kommer att arbeta 
med mobiliseringsfasen. 

Warszawa bjöd på lördagen på studiebesök 
på två olika dagcenter för ungdomar med 
missbruksproblem. Staden har ett utbyggt 
nät av lokala öppenvårdcentra. Ett ökat miss-
bruk med fallande priser gör att myndighe-
terna ser allvarligt på narkotikaproblemen. 
Man räknar med över 100 000 som av och till 
röker cannabis (Warszawa har ca 1,7 miljoner 
invånare). 8 % av 15-16-åringar har rökt can-
nabis den senaste månaden. Ett gram canna-
bis kostar lika mycket som en Big Mac och ett 
ecstasypiller som en ostburgare. Antalet HIV-
positiva missbrukare är relativt lågt jämför 
med många andra länder. Endast 40-50 nya 
fall upptäcks om året i hela Polen. 

Det är just ett sådant här möte som är en av 
anledningarna till att Warszawa är medlem i 
ECAD, berättade viceborgmästaren Wlodzi-
mierz Paszynski. Att kunna jämföra arbets-
metoder för missbruksvård, preventionsin-
satser och möjlighet att delta i internationella 
samarbetsprojekt var huvudanledningen till 
att Warszawa skrev under ECAD-re-
solutionen 1994. 

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 våra kommuners väl. 

Vintrigt Warszawa mötte ECAD:s styrelse ECAD:s Balkanska nätverk 

Tomas Hallberg 
(TH) ställde några 
frågor till dr Ivailo 
Dimitrov (ID), ny 
regional direktör för 
det balkanska ECAD 
nätverket.  

TH: Vad har du 
för planer när det nya kontoret öppnar första 
mars?  

ID: Först skall jag åka på en utbildningsre-
sa till huvudkontoret i Stockholm och ryska 
regionala kontoret i S:t Petersburg för att lära 
mig av hur de lagt upp sitt arbete. Jag kom-
mer också att få möjlighet att träffa andra 
frivilliga organisationer och myndigheter 
som arbetar med narkotikafrågan både i 
Ryssland och i Sverige. Eftersom vi skall 
starta en egen ECAD hemsida på bulgariska 
så vill jag lära mig hur de andra hemsidorna 
fungerar. Vi har redan tjuvstartat med en hel 
del praktiska saker i Bourgas. Vår regionala 
konferens på Balkan i år planeras till hösten i 
Sarajevo. Vi skall även genomföra lokala 
seminarier i Bourgas och försöka värva nya 
medlemmar i regionen. Snart kommer även 
första nyhetsbrevet på bulgariska.  

TH: Du har ju arbetat med narkotikafrågan 
i många år. Vad förväntar du dig av ditt nya 
uppdrag?  

 
ID: Det finns otroligt mycket erfarenhet 

och olika sätt att tackla narkotikaproblemen i 
Europa. Jag kommer att försöka ta med mig 
de bästa exemplen och sprida dessa vidare i 
min egen region. Samtidigt vill jag förmedla 
en kunskap om vår situation och hur vi arbe-
tar till andra länder. Det skall även bli 
spännande att arbeta tillsammans med andra 
länder på Balkan i en sådan här viktig fråga.  

 ECAD NYHETER Urinprov istället för straff 
I Norge rapporterar man om ett framgångsrikt 
experiment i Oslo-stadsdelarna Sagene, Grü-
nerløkka och Game Oslo som innebär att ett 
tjugotal ungdomar efter avtal med polisen får 
lämna urinprov som alternativ till straff.  
"Ingen har testat positivt på narkotika sedan vi 
började med detta", säger Geir Tveit vid 
Grønlands polisstation till norska Dagavisen. 

Socialborgarrådet i Oslo, Sylvi Listhaug,  

säger till samma tidning, "Jag vill nu under-
söka vad vi kan göra för att utvidga erbju-
dandet om urinprovskontroller i hela staden."  

/Motgiftgotland.nu 

Läs om mässan Sverige 
mot narkotika-2007 i nästa 

nummer! 

ECAD is Europe's leading or-
ganization 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 sup-
porting 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 


