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World Forum Against Drugs, Stockholm 
2008, är den första internationella konferen-
sen för människor från hela världen som på 
gräsrotsnivå arbetar mot narkotikamissbruk 
och den illegala narkotikahandeln.  

Konferensen riktar sig till internationella 
och svenska frivilligorganisationer; själv-
hjälpsgrupper och behandlingshem; forskare 
och olika yrkesgrupper; städer, kommuner, 
myndigheter och andra beslutsfattare; lik-
som enskilda, företagare, artister m.fl.  

Drottning Silvia är  
konferensens beskyddare. 

Konferensens syfte är att 
● utifrån FN:s narkotikakonventioner 

(1961, 1977 och 1988) och FN:s Barnkonven-
tion artikel 33, stärka det folkliga motståndet 
mot narkotikamissbruk och narkotikahan-
del; 
● med stöd av resolutionen från United 

Nations General Assembly Special Session 
on Drugs (UNGASS) 1998, som alla världens 
länder i praktiken skrivit under, sprida in-
formation om hur en restriktiv narkotikapo-
litik kan förebygga och minska missbruk av 
narkotika;  
● motverka den uppgivenhet inför narko-

tikamissbruk och narkotikahandel som råder 
på många håll i världen;  
● fungera som startpunkt för ett globalt  
 

nätverk som sluter upp bakom FN:s narko- 
tikakonventioner. En av nätverkets uppgif-
ter blir att arrangera regelbundet återkom-
mande World Forum Against Drugs på 
olika håll i världen. 

Sverige har sedan länge en folkligt förank-
rad och framgångsrik restriktiv narkotika-
politik. Den svenska politiken har genom 
åren väckt och väcker idag internationell 
uppmärksamhet, senast i en rapport från 
FN:s byrå om narkotika och kriminalitet 
(UNODC). Jämfört med andra länder är 
narkotikaproblemen begränsade i Sverige. 
Inte minst av dessa skäl är Sverige, och dess 
huvudstad Stockholm, en självklar plats för 
den första konferensen i World Forum 
Against Drugs. 

Konferensen stöds av Sveriges regering 
och Stockholms stad. Arrangörer är:  

Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), 
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle 
(RNS), IOGT-NTO, Sveriges Invandrare Mot 
Narkotika (SIMON), Ungdomens Nykter-
hetsförbund (UNF), Föräldraföreningen Mot 
Narkotika (FMN), ECAD, Nykterhetsrörel-
sens Bildningsverksamhet (NBV), Svenska 
narkotikapolisföreningen (SNPF), Riksför-
bundet SMART, Hela Människan, Sveriges 
Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor 
(SLAN).  
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Information 
Nyheter 

Registrera on-line 

Hivsmitta från öst  
bland missbrukare 
En hiv-epidemi har trängt in bland Stock-
holms narkomaner från de forna sovjetsta-
terna, varnar tre internationella forskare. 
Men de anser att det är tveksamt om sprut-
byte har förebyggande effekt.  

 
I den undersökta gruppen 
fanns fem tidigare kända hiv-
positiva och vi hittade sju 

nya, varav fem smittade den se-
naste 2-årsperioden, två med sä-
kerhet det senaste året. Två av 
fallen fanns inom gruppen som 
slutat missbruket sedan länge, 
alternativt aldrig missbrukat intra-
venöst. Här är det tveklöst fråga 
om en sexuell smittväg.”  
 
Sven Britton, Karl Marosi, Kamalesh Sarkar 

Läs på sidan 3 

Narkotikapolitik  
i Sverige 
I denna skrift av Jonas Hartelius berättas 
om utvecklingen av den svenska narkotika-
kontrollen sedan opium och kokain reglera-
des då den första giftstadgan trädde i kraft 
1907, om lagstiftning och polisinsatser, om 
lokalt arbete med att utveckla modellprojekt 
för att förebygga narkotikaproblem i arbets-
liv och skola, om opinionens betydelse för 
utvecklingen av den svenska narkotikapoli-
tiken och mycket annat.  

Skriften är utgiven av Svenska Carnegie 
Institutet i samarbete med ECAD och SNPF 
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World Forum Against Drugs 
Från sidan 1 

Konferensen äger rum i 
Folkets Hus och inleds 
måndagen den 8 september 
kl. 10.00 med invigning, 
inledningar och en plenar-
föreläsning i kongresshal-
len, som rymmer drygt       
1 400 deltagare. 

Plenarföreläsningar äger 
rum vid tre tillfällen – mån-
dag och tisdag förmiddag 
samt onsdag efter-middag. Talare vid dessa föreläsningar och vid 
dagliga s.k. Major Sessions är de främsta företrädarna inom olika 
forskningsområden, internationell narkotikapolitik, internationella 
och svenska frivilligorganisationer (NGOs) samt framstående opini-
onsbildare. 

Under konferensen anordnas även en rad större och mindre work-
shops, presentationer och debatter. Avsikten med dessa aktiviteter är 
att analysera och diskutera viktiga sakfrågor, informera om de senas-
te forskningsrönen, ge frivilligorganisationer och andra tillfälle att 
presentera sig och mötas i ”global networking”, erbjuda projekt inom 
prevention och andra områden möjligheter att redovisa sitt arbete och 
sina resultat. 

Den internationella och svenska självhjälpsrörelsen kommer på  
 

olika sätt att få en framträdan-
de plats under konferensen. 
Både inom teman om drogfri-
het som en möjlighet, olika 
behandlingsmodeller och 
genom öppna och slutna AA- 
respektive NA-möten. 

Organisationer, myndighe-
ter, institutioner och företag 
inbjuds att informera om sig 
själva i de utställningsmontrar 

som finns i anslutning till kongresshallen.  
Konferensen avslutas under eftermiddagen onsdagen den 10 sep-

tember med att en resolution antas som skall överlämnas till FN och 
det UNGASS-möte som kommer att genomföras våren 2009. I resolu-
tionen manifesteras det starka folkliga stöd som finns runt om i värl-
den för FN:s narkotika-konventioner. 

Viktiga gäster på World Forum Against Drugs är Kungahuset, 
representanter för regeringen och Stockholms stad, riksdagspartierna 
och partierna i Stockholms stadsfullmäktige. De svenska organisatio-
nernas ordföranden kommer att delta vid de viktiga höjdpunkterna. 
Artister med budskap mot narkotika inbjuds att delta i konferensen 
och vid måndagskvällens soaré i Blå hallen och under tisdagskvällen 
kulturarrangemang.  
 

Foto www.wfad08.org 

Kritik mot sprutrumsprogram 

En utvärdering från norska Statens institutt 
for rusmiddelforskning riktar stark kritik mot 
sprutrumsprogrammet i Oslo. Försöket sattes 
igång utan tillräcklig planering och persona-
len har haft en tuff tid.  
 

Det var i december 2004 som Stortinget 
beslutade om ett försök med lokaler för inji-
cering av narkotika. Den 1 februari 2005 
öppnade ett sprutrum i Oslo, där missbruka-
re har möjlighet att injicera heroin. Nu har 
de första åren utvärderats av Statens institutt 
for rusmiddelforskning, Sirus.  

Utvärderingen tar inte ställning till om 
försöket bör permanentas.  

-Det är mer en politisk fråga, säger Astrid 
Skretting, en av forskarna bakom utvärde-
ringen, till Aftenposten.  

Personalens situation lyfts fram i rappor-
ten och man är mycket kritisk till att projek-
tet drogs igång utan tillräckliga förberedel-
ser. Utbildningen av personal var otillräcklig 
och lokalerna var inte tillfredsställande. Ef-
ter den första tidens entusiasm, medförde 
dålig arbetsmiljö, psykosocialt och fysiskt, 
till många sjukskrivningar och att anställda 
lämnade projektet.  

Genom försöket blev det straffritt för en 
brukare att ha med sig en dos heroin för inji-
cering i sprutrummet. Detta har respekterats 
av polisen. I praktiken har det också medfört 
att små mängder heroin är avkriminaliserat i 
centrala Oslo.  

Syftet med försöket var bland annat att öka 
värdigheten för tungt belastade narkotika-

missbrukare, ge ökade möjligheter till kon-
takter mellan missbrukare och missbruks-
vård, bidra till att förebygga infektioner och 
smitta, samt att reducera antalet överdoser.  

Någon effekt på antalet överdoser går inte 
att visa. Det har inte heller blivit så mycket 
mer kontakt med missbrukarna utöver hjäl-
pen med själva injicerandet. Däremot har 
många missbrukare fått hjälp i säkrare injice-
ringsteknik.  

Även om de påpekar att begreppet 
"värdighet" är svårt att definiera, så kom-
mer rapportförfattarna fram till att sprut-
rummet ökat missbrukarnas värdighet, 
eftersom behovet av att injicera heroin på 
det minst skadliga sättet nu erkänns.  

I rapporten konstaterar man att det finns 
en del dilemman med sprutrum. Bland an-
nat pekar man på att det kan tolkas som en 
signal att samhället accepterar narkotika-
bruk. Andra, mer konkreta frågor, är varför 
det bara ska vara tillåtet att injicera heroin i 
sprutrummen, varför ska det inte också vara 
tillåtet att röka heroin och injicera andra 
droger?  

De anställda upplever också den anmäl-
ningsplikt som de har när det gäller miss-
brukare med barn, de som är gravida eller 
som kör bil i påverkat tillstånd, som ett 
dilemma eftersom anmälningsplikten kan 
leda till att missbrukaren väljer bort sprut-
rummet.  

Även FN har tidigare kritiserat försöket 
med den norska s.k. kommunala sprutstu-
gan.  

Rapporten kan hämtas från www.sirus.no 
/ Drugnews 

Sprutrum; bild från www.sirus.no 



Hivsmitta från öst bland missbrukare 
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Smittskyddsinstitutet har tidigare angett att 
antalet nyupptäckta hiv-fall ökat dramatiskt. 
Till och med oktober i år konstaterades 420 
fall i landet, jämfört med 312 samma period 
ifjol, alltså 35 procent fler.  

Och särskilt i Stockholm ökar hivsmitta 
bland missbrukare.  

- Antalet upptäckta nysmittade är tillräck-
ligt för att bekräfta farhågorna att en ny epi-
demi av hiv trängt in bland Stockholms nar-
komaner och tidigare molekylärepidemiolo-
giska fynd tyder på att smittan kan komma 
från de forna sovjetstaterna.  

Det skriver Sven Britton, pro-
fessor i infektionssjukdomar, 
tillsammans med danske socio-
logen Karl Marosi och Kama-
lesh Sarkar, indisk läkare och 
epidemiolog i Calcutta, på Da-
gens Nyheter-debatt.   

I somras gjordes en studie 
med en så kallade hiv-buss. I 
projektet erbjöds testning, vac-
cinering mot hepatit och enkä-
ter bland huvudstadens narko-
maner. 269 missbrukare inter-
vjuades varav 159 uppgav sig 
vara aktiva intravenösa miss-
brukare. Av de 240 som hittills 
fått sina provsvar hade över 90 
procent hepatit C, fem perso-
ner var redan kända hiv- 

positiva och sju nya hiv-smittade hittades. 
Två av dem misstänks ha haft sexuell smitt-
väg.  

De tre forskarna varnar för att gå de nu 
ökade kraven på ett snabbt införande av 
sprutbyte till mötes i Stockholm. Vanan att 
dela sprutor och injektionslösning under 
själva intaget av drogerna är utbrett och kan 
förta sprutbyteseffekten. ”Om denna ritual 
är en del av missbruksmönstret så innebär 
det att ett samhällsorganiserat sprutbytes-
projekt tyvärr har svårt att komma åt smitt-
spridningen”, menar de tre forskarna som 
efterlyser mer kunskap för att värdera såda-
na insatser.  

Stockholms kommunfullmäktige har efter 
remissrunda och debatt beslutat att under-
söka möjligheterna att starta ett sprutbyte 
tillsammans med landstinget, men att först 
göra en studie av dess omstridda effekter. I 
landstinget där frågan om möjligt delar 
politikerna än mer har frågan ännu inte 
behandlats. 

/Drugnews 
 

Kokain på varannan 
skola i Rotterdam 
Kokain finns enligt en undersökning på hälf-
ten av holländska hamnstaden Rotterdams 
skolor. Nu höjs krav på att införa drogtester.  

 
Det är aktualitetsprogrammet Netwerk 

som låtit göra tester på tolv skolor i Rotter-
dam.  

Testerna som gjordes med samma meto-
der som polisen använder visade spår av 
kokain på hälften av skolorna. Dessutom 
upptäcktes cannabis på tio skolor och spår 
av heroin på en skola.  

Det fick skolborgarrådet Leonard Geluk, 
ansvarig för utbildningsfrågor i Rotterdam, 
att reagera. Han finner testresultaten myck-
et oroande, enligt tidningen Telegraaf, och 
vädjar nu för att drogtester skyndsamt bör-
jar användas för att upptäcka drogmissbruk 
bland skolelever.  

• Smuggling av kokain till Europa från 
Sydamerika har ökat markant senare år i 
takt med att missbruket ökat. Samtidigt har 
införseln av drogen till Nordamerika mins-
kat. 

/Drugnews 

En ny och omfattande studie visar att sprut-
bytesprogram bidrar till testning och vacci-
nationer samt att programmet tycks spela en 
viktig social roll för en mindre andel av del-
tagarna. Däremot ges inget entydigt stöd för 
antagandet att sprutbytesprogram bidrar till 
att minska hiv och hepatitsmitta bland injek-
tionsmissbrukare. Låg täckning av sprutor 
och kanyler via sprutbytet tycks inte heller 
leda till ökad smittrisk. Det visar en avhand-
ling vid Mittuniversitetet. 

”Sprutbytet nyttjas av olika kategorier 
missbrukare och nyttjandemönstren varierar 
i mycket hög grad. Det gäller både hur länge 
man deltar, hur ofta man gör sina besök och 
vilken service man efterfrågar, konstaterar 
Nils Stenström. Ett överraskande resultat var 
att en stor del av besökarna, nära hälften, 
besökt mottagningen utan att byta sprutor. 
Dessa besök har en social karaktär - ändå 
sammanhänger de med minskade smittris-
ker. Det visar att sambanden mellan sprut-
byte, riskbeteende och smittrisker är kom-
plexa”, säger Stenström. 

I studien följs 3660 injektionsmissbrukare 
som deltar i sprutbytesprogrammet i Malmö  

under 15 år. Närmare 180 000 besök ligger 
till grund för omfattande analyser av hur 
programmet används samt utvecklingen när 
det gäller smittspridning, hiv- och hepatit-
testning, vaccinationer och social utveck-
ling. Studien är troligen den hittills största i 
världen av långtidsförlopp i sprutbytespro-
gram. 

Analyser av besöksdata visar att ju längre 
tid man deltar i programmet desto oftare 
besöker man mottagningen. Men förhopp-
ningen att sprutbytet ska utgöra en språng-
bräda till samhällets reguljära vård och be-
handlingsutbud för narkotikamissbrukare 
infrias dock inte i någon större utsträckning. 
Däremot har mottagningen i sig själv genom 
omfattande testning, vaccinering och råd-
givning fått en viktig roll i ett allmänt pre-
ventionsinriktat hälsoarbete. 

Titeln på avhandlingen är "Sprutbyte vid 
Intravenöst Narkotikamissbruk: En longitu-
dinell studie av deltagarna i sprutbytespro-
grammet i Malmö". Nils Stenström dispute-
rade vid Institutionen för socialt arbete i 
Östersund den 24 januari 2008. 

/Motgiftgotland.nu 

Avhandling om sprututbytesprogram 
 

Engagemanget för och emot sprututbytespro-
gram står inte i någon proportion till vad des-
sa hittills visat. Har de överhuvudtaget någon 
smittförebyggande effekt så är den betydligt 

lägre än man borde förvänta sig mot bakgrund av 
de gynnsamma erfarenheter vi hade i förebyg-
gande av hepatit B smitta då vi införde engångs-
sprutor i sjukvården. Hepatit B, hepatit C och hiv 
smittar på samma sätt, dvs. genom orena sprutor 
och oskyddat sex. Det viktigaste skälet till att vi 
så dåligt känner effekterna av ett sprutbyte är att 
projekten i så gott som samtliga fall startats utan 
att man haft en aning om hur den totala smittsitu-
ationen såg ut då man startade.” 
 
Sven Britton, Karl Marosi, Kamalesh Sarkar 

” 



Våra europeiska samhälle har experimenterad 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 ungdomars väl.  

Linköping 

  NY MEDLEM 

ECAD välkomnar  
Linköpings  
kommun! 

Medicinsk användning av cannabis kan i framtiden bli laglig, efter 
att social- och hälsovårdsministeriet förtydligat lagstiftningen. 

 
Nuvarande lag ger en läkare rätt att med specialstillstånd ordine-

ra en patient mediciner som det inte sökts försäljningstillstånd för i 
Finland. Cannabis är dock ett problem eftersom det klassas som 
narkotika. 

Ministeriet började utreda frågan när en man från Åbo, som bevil-
jats tillstånd att använda cannabis som läkemedel, hade tvingats 
kämpa för att få tillstånd att föra in ämnet i Finland. 

Två motstridiga paragrafer preciserades för att klarlägga om en 
läkare kan ordinera cannabis eller ej, sade regeringsrådet Pekka 
Järvinen till tidningen Aamulehti. 

Förskrivningen är omstridd. 

Medicinsk användning av cannabis 
blir laglig 

SMART:s 11:e Nordiska Förebyggarkonferens 

Riksförbundet SMART arrangerar 13-14 mars sin 11:e förebyggarkonferens i Stockholm. 
SMART inbjuder alla som är intresserade av ungdomar och tidigt förebyggande arbete till 

ett par lärorika, hoppingivande och konstruktiva dagar  
 

Professor Fred Nyberg talar om doping, hjärnan och beroendet 
Forskningssjuksköterska Nina Gårevik: nyheter om samband doping/andra droger 

Från Kraeftens Bekaempelse i Danmark kommer Poul Dengsøe Jensen och informerar om 
den nya farsoten bland unga, vattenpiperökning. 

Maria Larsson berättar om regeringens nya satsningar på prevention och mot missbruk. 
Valfria seminarier. Med mera. 

Du hittar utförlig 
information om pro-
graminnehåll, mer 
om föreläsarna, tider, 
priser m m på 
www.smart.org.se 

Lokal: Landstingshuset, Stockholm 

Kostnad: konferensavgif-
ten är 1200 sek (inkl. fika, 
frukt, nyckelband och 
SMART-boken); anmäler 
man sig senast den 20 
februari är priset 800   sek. 

Varmt Välkommen! 

www.smart.org.se 

Ny kinesisk lagstiftning  
mot narkotika 
I takt med tilltagande narkotikaproblem i Kina har lagstiftarna nu 
beslutat om ny narkotikarelaterad lagstiftning, som träder i kraft den 
1 juni i år. 

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att  
- ägare till barer, diskotek, nattklubbar och andra nöjesinrättningar 

åläggs att informera polisen om förekomsten av användning av nar-
kotika; 

- polisen får rätt att leta efter illegala droger hos personer och i 
bagage på järnvägs- och busstationer och vid gränsposteringar; 

- missbrukare tillåts att 'tillfriskna' i sina hemområden under tre år 
istället för att hållas instängda i rehabiliteringscentra vilket var fallet 
under den tidigare gällande lagstiftningen; 

- polisen ska utbyta information med andra länder och förbättra 
samarbetet vid undersökningar av drogrelaterad brottslighet. 

/motgiftgotland.nu 


