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World Forum
Against Drugs
Stockholm 8-10 september 2008
Över tusen deltagare väntas till Stockholm

var, trots andra brister ofta hålls fram som

när World Forum Against Drugs under

gott exempel i en värld där narkotikamiss-

drottning Silvias beskydd hålls i september.

bruket breder ut sig.

”Man ska våga
vara modig”

Ett tillfälle att samla frivilligorganisationer,

- Det är viktigt att lyfta fram drogfri vård i

Tomas Hallberg har lämnat sin post som

stärka restriktiv narkotikapolitik och försva-

en tid när de flesta bara talar om substitu-

ECAD:s direktör för att fortsätta sin karriär

ra de hotade FN:s konventionerna.

tionsbehandling med metadon, subutex och

inom IKEA Ryssland. ”ECAD Newsletter”

Världskonferensen, ett initiativ av elva

allt vad det är. Många missbrukare lyckas

bad Tomas att se tillbaka på sina år i organi-

svenska drogrestriktiva folkrörelser, närmar

faktiskt av egen kraft med rätt stöttning bli

sationen.

sig.

helt

drogfria,

säger

Båb

Bergvall.

- Det är hög tid att mobilisera det interna-

Om det ska representanter från självhjälps-

tionella folkliga motståndet mot spridningen

rörelsen från USA och italienska behand-

av all icke-medicinsk användning av narko-

lingskollektivet San Patrignano berätta mer

tikaklassade medel. Det handlar om våra

om.

barns framtid, säger Båb Bergvall, styrelse-

Bergvall är nöjd över att talare från hela

ordförande för World forum, WFAD, till

världen kommer, exempelvis psykiatriker

Drugnews.

från Uganda, NGO:are från Peru, Sri Lanka

Konferensen hålls 8-11 september i Stock-

och Thailand, Afghanistans minister för

holm och öppnas av drottningen tillsam-

narkotikafrågor, chefen för USA:s narkotika-

mans med talare som Antonio Maria Costa,

byrå och en kriminolog från Australien med

chefen för FN:s narkotikakontrollorgan, EU-

aborginskt ursprung, ett folk som drabbats

kommissionär Margot Wallström med flera.

hårt av drogmissbruk.

”

Det som oroar mig
mest är de enorma
krafter som läkemedelsindustrin lägger på att
försöka medikalisera hela
narkotikafrågan vilket jag
tror vore ett stort misstag.”
Läs på sidan 2

ECAD NYHETER

Brittiska krafttag mot
cannabis

I tre dagar samlas man kring flera teman i

Förutom att utbyta erfarenheter och kun-

seminarier, workshops och debatter. Det

skaper ska även en resolution tas fram un-

handlar exempelvis om myterna kring can-

der konferensen till stöd för barnkonventio-

Den brittiske premiärministern Gordon

nabis, samband mellan människohandel och

nen och FN:s narkotikafördrag som utgör

Brown och ansvarige ministern för narkoti-

narkotikasmuggling, och ”Drugs for war”,

grundval i de flesta länders narkotikapoli-

kafrågor Jacqui Smith kom överens om att

om hur knarkinkomster används för att fi-

tik. Dessa ifrågasätts ofta av välorganiserade

avvisa rekommendationerna från det rådgi-

nansiera krog och konflikter.

drogliberala nätverk som vill försvaga dem

vande organet, ACMD (Advisory Council

med hänvisning till att de är gamla och

for the Misuse of Drugs) och uppklassificera

kontraproduktiva.

cannabis från klass C till klass B i det brittis-

Men givetvis också om forskarrön, kontroll, behandlingsmetoder och drogprevention – det senare som kan förebygga missbruk och därmed narkotikamarknaden. Där
Sverige, med jämförelsevis få unga som prö-

- Vi anser snarare att konventionerna räd-

ka klassificeringssystemet.
Läs på sidan 4

dar liv och bör förstärkas ytterligare.
Se sidan 4
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ECAD Sverige-konferens
Årets ECAD-insats 2008: nominera nu!
2007 gick priset till Timrå kommun och
projektet ”Friskare ungdom i Timrå”.
Läs mer på

www.ecad.net/svnet

”Man ska våga vara modig”
Intervju med Tomas Hallberg, ECAD:s direktör 1999-2008
”ECAD Newsletter” (EN): Tomas,
du kom till ECAD 1999. Hur såg

EN: Finns det någonting som oroar dig vad gäller
organisationens framtid?

narkotikasituationen ut då jämfört
med hur den ser ut nu?

TH: Det som oroar mig mest är de enorma krafter som läkemedelsindustrin lägger på att försö-

Tomas Hallberg (TH): Narkoti-

ka medikalisera hela narkotikafrågan vilket jag

kasituationen ser annorlunda ut i

tror vore ett stort misstag. Narkotikafrågan är

olika städer. I Sverige har det

först och främst ett socialt problem som ska

bland annat med hjälp av ECAD:s

lösas med sociala insatser.

nätverk och Mobilisering mot
narkotika skett en uppryckning

EN: Har ECAD kompetens för att diskutera dessa

med mycket aktiviteter och dis-

frågor och motverka sådana tendenser?

kussioner kring narkotikafrågan.

TH: Det finns otroligt många kunniga männi-

Baltstaterna har under tiden kraf-

skor inom ECAD i våra medlemsstäder och i

tigt utvecklat sitt arbete mot nar-

våra nätverk. Om vi får en samlad kraft kring

kotika, de har skapat mera regul-

de här människorna, så finns det absolut en

jära narkotikabekämpningsstruk-

möjlighet att vi ska kunna motverka en sådan

turer. Exakt samma sak gäller

tendens.

Ryssland. Där det har stått still
vill jag nog nämna England som

EN: Tomas, du lämnar nu organisationen för att
möta nya utmaningar i en ny bransch. Vad önskar

inte haft någon positiv utveckling

du ECAD?

utan tvärtom. Både i England och

Tomas Hallberg, ECAD:s direktör 1999-2008

TH: Jag önskar ECAD som det heter på ryska
all framgång och lycka. Jag hoppas att man är

Skottland men också i Nordirland

modig att stå kvar vid det gamla. Man ska vara

och Irland har läget förvärrats.
Inga större förändringar har hänt i det centrala Europa. Deras narko-

modig att se att det som tänktes 1993-1994 är lika giltigt 2008-2009.

tikaproblem ligger på en hög nivå och den nivån har blivit oföränd-

Narkotikapolitiken har historiskt sett gått i vågor och varit antingen

rad.

mer restriktiv eller mer liberal. Varje gång när den är restriktiv är
det mindre problem. När det är en liberal svacka då är det större

EN: Står ECAD inför nya utmaningar idag?

problem. Därför ska man våga vara modig för att släta ut de där

TH: Jag tror att den stora nya utmaningen för ECAD som organisa-

topparna och behålla det man tror på.

tion är att fortsätta spela en stor roll på den internationella narkotikapolitiska scenen. Det har ECAD faktiskt lyckats med under de här

EN: Tack.

åren – att bli en känd aktör. Vi skulle kunna vara nöjda med att vi är
respekterade som en aktad aktör av både de europeiska institutioner-

ECAD:s styrelse ansvarar för rekryteringen av en ny direktör

na och FN:s organ.

ECAD INTERVJU

Effektiva sprututbytesprogram?
I USA har man i en studie tittat närmare på sprutubytesprogram som pågått under lång tid i städerna Baltimore, Chicago,

EN: Vad annat gläds du över när du blickar tillbaka på ECAD:s utveckling under dina år som direktör?
TH: Jag tycker att det är väldigt positivt med det nätverksarbete som
varit. Det finns en grupp människor som har samlats kring ECAD
som organisation och som blir allt starkare. Det finns ett välfungerande nätverk av medlemsstäder i Ryssland. Vi har också nätverket här i
Sverige som är mycket kompetent och starkt.
Sedan är jag nöjd med de insatser som organisationen gjort i utbildningsfrågor. Framförallt i Ryssland, där ECAD fått spela en viktig roll
med att ta fram en utbildning för narkotikasamordnare. Utbildningsmodellen har spridits till Italien där man nu försöker kopiera den, det
är väldigt positivt.
Därefter det stora programmet ”Youth in Europe" som jag tror blir
ledande inom sitt område framöver.
Det är huvudsakligen de tre saker som jag är stolt över att ha varit
med om att arbetas fram.

Los Angeles, New York och Seattle.
Det visar sig att missbrukarna fortfarande delade sprutor i
stor omfattning. Detsamma gäller för HIV-smittade missbrukare.
Av de 3 129 missbrukare som ingick i studien gav 45,8 procent smutsiga ´verktyg´ till en annan missbrukare och 41,7
procent injicerade sig själva med använda sprutor. Var kom då
dessa sprutor ifrån? 61,9 procent uppgav att de fått sprutorna
från ett sprututbytesprogram eller apotek.
Författarna till studien menar att eftersom sprututbytesprogram inte visat effekter på missbrukarnas beteende borde
andra åtgärder övervägas.
Du kan läsa mer om studien här:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17398039
/www.reageramera.blogg.se

”Tama förslag om missbruksvården”
Ansvaret för missbruks- och beroendevård

Platstillgången i program med ersättnings-

mellan kommuner och landsting ska ses

medel för opiatberoende är mycket skiftande

- Har ni diskuterat vårdgaranti för miss-

över och tydliggöras. Idag varierar kvalitén

i landet. Missbrukande gravida kvinnor be-

brukare med rätt till utredning och insatser

på missbruksvården i landet. I ett nytt åt-

höver särskilt stöd, likaså anhöriga och barn i

inom viss tid som finns exempelvis i Dan-

gärdspaket aviserar regeringen skärpt tillsyn

missbrukarfamiljer och mer fokus bör läggas

mark?

och ny lagstiftning. Kritiker tycker förslagen

på de patienter som hamnar i beroende efter

- Nej, det är inte specifikt angivet, men det

är tama och efterlyser mer resurser och sank-

överkonsumtion av läkemedel som läkare

står fritt för utredaren att titta på. Vi kan ju

tionsmöjligheter.

skriver ut.

inte föreslå i alla detaljer, sade hon.

för att följas, svarade Maria Larsson.

I Sverige finns omkring 100 000 grava

Regeringen avsätter i år 28 miljoner kronor

Och på frågan om de anslagna medlen

missbrukare av alkohol eller narkotika.

för att förbättra kunskaperna ute i kommuner

verkligen räcker för tillsyn av de flera hund-

Många av dem far illa och behöver stöd i

och landsting, omsätta i praktiken Socialsty-

ra vårdinrättningarna och varför inte ökade

form av strukturerad missbruksvård för att

relsens nya riktlinjer och förbättra gemensam-

resurser till själva missbruksvården nämns i

bli drogfria.

ma insatser och prioriteringar. Samtidigt an-

åtgärdspaketet så gav hon mer vagt svar.

- Men den enskilde missbrukaren får idag

slås de närmaste åren 40 miljoner kronor till

- Det är inte alltid klara samband mellan

kämpa för att få det stöd och den rehabiliter-

Socialstyrelsen och länsstyrelserna för att

kostnader och kvalitet, sade hon och tillade

ing som behövs. Och när missbruksvård väl

skärpa tillsynen av missbruksvården. Målet

att förebyggande insatser är viktiga i kom-

ges är den inte sällan fragmentarisk och utan

är att alla behandlingshem och HVB-hem ska

munerna eftersom en ung som hamnar fel

fungerande vårdkedjor. Ibland avgör bo-

granskas, därtill ett brett urval av verksamhe-

senare kostar samhället mycket.

stadsorten möjligheterna att få den hjälp

ter för öppenvård av missbrukare.

som behövs. Så kan det inte få fortsätta, sä-

Sammantaget saknas i åtgärdspaketet en

Långsiktigt ska hela lagstiftningen som

diskussion om att neddragningarna i miss-

berör missbruksvården ses över och likaså

bruksvården ofta sammanfaller med snöda

Den 24 april presenterade hon på en press-

ansvaret mellan myndigheterna och där folk-

ekonomiska motiv i kommunerna. Vilket

konferens på Östermalms beroendemottag-

hälsoministern inte utesluter ny lagstiftning.

lett till att man väntar längre med insatser

ning i Stockholm – där socialarbetare, skö-

En utredare tillsätts inom kort.

och väljer hellre billigare öppenvård än

ger folkhälsominister Maria Larsson (kd).

terskor och läkare sedan länge samarbetar i

- Det är stor risk idag att många som söker

gemensamma lokaler – regeringens nya

hjälp hamnar mellan stolarna därför att ingen

strategi för utveckling av missbruksvården.

vill ta ansvaret. Det handlar inte om att lyfta

Maria Larsson pekade på många brister

bort missbruksvården från kommunerna,

och stora regionala skillnader i både kom-

men kanske flytta en del av ansvaret och sti-

muners och landstingens sätt att tillgodose

mulera samarbete med landstingen, sade

olika patientgruppers behov. Och personer

Maria Larsson.

med både missbruksproblem och psykisk
ohälsa bollas ofta runt mellan socialtjänsten,

dyrare institutionsvård.

POLITIK
Politiska oppositionen är kritisk till regeringens satsning på missbruksvården.

Utredaren ska få ända till år 2010 på sig att
fundera.

- Vi behöver inte fler utredningar. Nu
behövs det resurser för fler behandlingsplat-

psykiatrin och beroendevården.

ser. Det behöver satsas på forskning och

Kortsiktigt vill regeringen sätta upp tydli-

Drugnews: står det något i utredningsdirek-

säkerställa att varje individ får hela sin be-

ga mål för att förbättra kvalitén, öka till-

tiven om att införa sanktionsmöjligheter mot

handling och inte bollas däremellan, sade

gången till insatser och genom utvärdering

de kommuner och landsting som inte tar sitt

Ylva Johansson, vice ordförande i socialut-

och ökad tillsyn se till att missbruksvården

ansvar?

skottet (s), till SR Ekot.

är likvärdig runt landet.

- Nej, men socialtjänstlagen är givetvis till

/Drugnews

Björn Fries chef för nya Precens
Förre narkotikasamordnaren Björn Fries som arbetat för socialdemokraterna en tid har fått nytt jobb. Han blir från juni chef för nya Preventionscentrum i Stockholm, verksamt inom socialt arbete.
Efter en tid hos socialdemokraterna så har han alltså blivit engagerad av det borgerligt styrda Stockholm som chef för ett nytt centrum
för socialt arbete.
Huvudstadens socialnämnd beslutade i april att nya Preventions-

miljoner kronor till forsknings- och utvecklingssektionen.
Precens bildades år 2000 och har samlat statistik och drivit informationskampanjer mot alkohol- och narkotikaproblem, även föräldrainriktade Kometen ingår idag. Man har ett 20-tal anställda.
- Jättebra att Björn Fries kommer med och gör vår verksamhet mer
känd, säger till Drugnews Anders Eriksson som arbetat på Precens
sedan starten.
/Drugnews

centrum Stockholm, Precens, ska leda tre områden – sektionerna för
forskning och utveckling; för metodutveckling och implementering;
och programutveckling och prevention.
Syftet är bland annat att samla kunskap om socialt arbete och öka
samarbetet med aktörer som landsting och polis.
Nya Precens får inte några större resurser än tidigare, förutom sex

Kort:
På grund av risken för missbruk ska Subutex inte längre vara förstahandsvalet för behandling av opiatberoende. Istället ska medlet
Suboxone användas. Det är rekommendationen från en hearing som
anordnats av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Brittiska krafttag mot cannabis

World Forum …
Från sidan 1

Brittiska regeringen vill ta krafttag mot cannabisproblemen och åter placera drogen i
högre farlighetsklass, meddelade inrikesminister Jacqui Smith i parlamentet den 7 maj.

ursäkt för det och är inte beredd att vänta

- Vi planerar överlämna resolutionen vid
FN:s utvärderingsmöte UNGASS om narko-

och se, tillade hon.

tika våren 2009 i Wien, berättar Båb BergMajoriteten

i

regeringens

rådgivande

vall.

organ ACMD avrådde från en ny omklassi-

En annan avsikt är att bilda ett internatio-

Det innebär att regeringen inte följer det

ficering efter en genomgång om cannabis.

nellt nätverk av drogrestriktiva folkrörelser

expertutlåtande som rådgivande organet

Men i den 56-sidiga rapporten, som offent-

som kommer till Stockholm för att i framti-

ACMD lämnade i sin rapport, nämligen att

liggjordes i början av maj, betonas samtidigt

den fortsätta mötas, lära av varandra och

låta cannabis vara kvar i klass C.

att cannabis är en viktig hälsopolitisk fråga

samla kraft på nya Word Forum-möten.

En återklassificering till klass B innebär
möjlighet till skärpta straff och kraftfullare

och att drogen utan tvekan kan orsaka skador hos enskilda individer och samhälle.

polisåtgärder mot langning och innehav av
cannabis. Regeringen aviserar också inriktade åtgärder mot cannabisfabriker och ligor

Det rullar på bra, tycker styrelseordförande Båb Bergvall så här i halvtid i förberedelserna av konferensen. World Forum är en

DISKUSSION

som driver odlingar. Dessutom strängare

krävande insats för de ideella initiativtagarna, styrgruppen och projektanställda för att
klara logistik av program, hotell, deltagare

regler mot försäljning nära skolor, sjukhus

Lite bakgrund

och finansiering på runt sex miljoner kro-

och fängelser, och eventuellt lagändringar

Avsikten med att nedklassificera farlig-

nor.

som kan begränsa reklam och försäljning av

hetsgraden för cannabis i 2004 var att poli-

Dessutom ryktas det om att stockholmar-

cannabistillbehör.

sen skulle få frigöra resurser för att bekäm-

na ska bjudas på en särskild konsert i anknytning till världskonferensen…

Om det omdiskuterade förslaget god-

pa tyngre narkotika som kokain och heroin

känns av parlamentet börjar omklassifice-

genom att strunta i eller ge åtalseftergift för

ringen gälla från nästa år.

personer som ertappades med mindre inne-

Sedan Tony Blairs minister nedklassade

hav av cannabis (marijuana och hasch).

cannabis 2004 från B till C så har det spritts

Men det har bidragit till en oklarhet hos

rykte om att drogen inte längre är olaglig.

många huruvida cannabis är lagligt eller

Dessutom har missbruk ökat, debutåldern

inte i landet, vilket försvårat arbetet för före-

gått ner och en russtarkare sort, ”Skunk”,

byggande insatser och rättsvårdande myn-

blivit vanligare. Fler unga söker behandling

digheter.

efter psykiska problem av cannabisanvändning.
Regeringen vill nu sända ett tydligt budskap om att cannabis är hälsofarligt.

Regeringens vetenskapliga råd om droger, ACMD, fick efter Gordon Browns tillträde ifjol i uppdrag att åter utreda cannabisfrågan. Den akademiska gruppen som

- Cannabis är och har alltid varit illegalt.

tidigare drivit på för en nerklassning avråd-

Det dominerar nu den illegala narkotika-

de i sin rekommendation för en skärpning.

marknaden i Storbritannien och är starkare

Detta bland annat med hänvisning till att

än någonsin tidigare, sade inrikesminister

ökat cannabisanvändande under 1970-1990-

Jacqui Smith i parlamentet.

talen inte följdes av en motsvarande ökad

- Vi måste ta det säkra före det osäkra och
skydda allmänheten. Jag tänker inte be om

/Drugnews

Registrera dig innan den 6 juni
och få rabatt!
www.wfad08.org

NYA MEDLEMMAR

ECAD välkomnar nya
svenska medlemskommuner:
Hallsberg
Lekeberg
Lerum

psykisk ohälsa.
/Drugnews

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 kommuners väl.

