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Regeringens nya 
ANT-Råd 

Folkhälsoministern har utsett 16 ledamöter från myndigheter, 
forskningsvärlden och ideella organisationer som ska fungera 
som regeringens rådgivare i rådet för alkohol, narkotika, doping 
och tobaksfrågor. Dit ingår även representanter från IOGT-NTO, 
Riksförbundet narkotikafritt samhälle, KSAN med flera. 

Rådet är den tredje delen av regeringens nya permanenta ANT-
organisation. 

 
Tidigare har ett särskilt ANT-sekretariat tillsatts på socialdeparte-

mentet och en arbetsgrupp från olika departement. Dessa ersätter 
bland annat Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén 
som trots kritik lades ner vid årsskiftet. 
 

Rådet för ANT-frågor ska ledas av statssekreterare Ragnwi Mar-

celind (kd) och som några gånger per år ska träffa ledamöterna som  
är myndighetschefer, forskare och civila samhället (NGO). Från 
samtalen ska idéer och förslag utformas om drogpolitikens inrikt-
ning och prioriteringar framöver som riksdagen får ställning till. 

 
 

ANT-rådets ledamöter: ordförande Ragnwi Marcelind, socialdepar-
tementet, Ralf Hedin, chef för polisavdelningen, Rikspolisstyrelsen, 
Lars Håkan Nilsson, medicinskt sakkunnig, Kriminalvården, Stina 
Holmberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet, Lars-Erik Holm, 
generaldirektör på Socialstyrelsen, Gunnar Ågren, generaldirektör på 
Statens folkhälsoinstitut, Petra Johfur, bitr. brottsbekämpningschef, 
Tullverket, Inger Eriksson, länsråd, länsstyrelsen Dalarnas län, He-
len Ängmo, överdirektör, Skolverket (fr.o.m. 1 juli 2008). 
       /Av Drugnews 

Är fransk narkotika-
politik tillräckligt bra? 

ECAD is now 15 years in existence 
and we must ask ourselves con-
tinually are we making progress? 
Are we focusing our efforts and 
our limited resources in the right 
direction so that the commitment 
of many people across Europe 
who believe in the ECAD crusade 
is bearing fruit? 

I can assure this Conference that 
the Advisory Board is not a cosy 
complacent club but a group of 
well informed people who con-
stantly engage in self-evaluation as 
to how we are steering this inter-
national organisation.  

As recently as the 1st February 
we spent an entire day in Stock-
holm teasing out relevant issues 
such as: 

- how do we continue our cam-
paign against the legalisation of 
drugs? 

- how do we demonstrate our 
respect for and acceptance of dif-
ferent approaches to the drug 
problem in other cities / count-
ries? 

how do we convince all member 
cities to pay their membership fee 
so that ECAD will have funds to 
expand its role and engage in re-
search? 

- how do we convince more 
European capitals that they have 
a role to play in ECAD? 

- how do we acknowledge our 
deep appreciation of the generos-
ity of the city of Stockholm and 
strengthen our role as an interna-
tional organisation? 
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”Frankrike tar över ordförandeskapet 
i EU i början av juli i år. En del le-
dande personer i vårt land och leda-
ren för MILDT (Mission to fight 
against drugs and addiction) har 
uppfattningen att andra länder i 
Europa är avundsjuka på den franska 
modellen av narkotikapolitik som 
baseras på tre pelare: prevention, 
tillgångsbegränsning och vård, och 
kommer att försöka föra fram den 
franska modellen till resten av Euro-
pa. 

 Jag vill dela med er mina uppfatt-
ningar om detta.  

Angående dessa tre pelare: 
Prevention: 
Det finns i praktiken ingen pre-

vention i franska skolor, och där 
det finns preventiva åtgärder 
kommer dessa för sent. Organisa-
tioner som tillämpar preventiva 
åtgärder, som min egen, är inte 

välkomna till skolor (för att det 
råder ”yttrandefrihet” i landet). 
Flera av våra broschyrer kunde 
inte distribueras i skolor, detta är 
tillåtet enbart för dem som har ett 
tvetydigt budskap.  
 

Två av MILDT:s broschyrer 
bjuder på exempel på detta:  
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JIM CORR:  Are we 
making progress? 

ECAD:s NYHETSBREV fortsätter 
med publikationer av de mest intres-
santa talen  från den Borgmästarkonfe-
rensen i Warsawa. 

ECAD:s nyhetsbrev publicerar ett 
oroligt brev från Frankrike, skrivet 
av Serge Lebigot, ordförande i 
franska föreningen ”Föräldrar mot 
narkotika”. 

CANNABISFÖRBRUKNING I 
FRANKRIKE: 

 

ÅR 2004: 850,000 anv. regelbundet  
                450,000 anv. dagligen  
ÅR 2007: 1,2 mil. anv. regelbundet 
                 550 000 anv. dagligen 

"Rådet blir centralt för att ge 
bredd och djup. Det ska både 

fungera som bollplank och 
förse oss med den senaste 

evidensbaserade kunskapen som 
finns inom området. Det vill vi omedel-

bart omsätta i praktisk handling," - 
 

säger folkhälsominister Maria Larsson  



 
  ECAD 15th MAYORS`  

CONFERENCE 
DRUGS IN THE CULTURE OF THE CITY YOUTH 
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The Mayors’ conference is the opportunity 
for you, the representatives of cities and 
towns from across Europe to let the Advi-
sory Board know how you evaluate our per-
formance.  
 

As a public representative we share a duty 
to be continually exploring possible ways by 
which we can improve the quality of life of 
people on our streets and in our housing 
estates. In many cities in Europe life for 
families and elderly is very unhappy because 
of the influences of drug pushers.  

 
I would respectfully ask mayors and dep-

uty mayors to consider now preparing a five 
year strategic plan that will seek to respond 
to the drug issues in your cities and towns.  

Perhaps if we all in our respective cities 
were to ask ourselves three questions: 

Where are we now in our fight against 
illicit drugs? 

Where do we want to be? 
How are we going to get there? 
As we tease out such questions we quickly 

realise that tackling illicit drug consumption 
is ultimately about users, their families and 
their communities and not primarily about 
service providers.  

The most recent research in my country 
indicates that a multi-agency approach to, at 
least alleviating to drug problem, is essential. 

Service providers must work very closely 
together if we are to make progress 

- in reducing the flow of illicit drugs 
- in reducing the demand for such drugs 
- in responding to the needs of people who 

experiment and in too many cases become 
addicts.  

I would respectfully recommend that cities 
and towns would establish Local Drug Task  

Forces which would bring together regu-
larly the main providers of services e.g.: 
 
- the police and custom officials 
- the education and training providers 
- the health authorities and above all 
- representatives of local communities. 
 
Such a Task Force would work under the 
aegis of the City or Town Council and it 
should build its strategy around five pillars 
namely:  
• supply reduction 
• prevention (including education and  
awareness) 
• treatment 
• rehabilitation – continuum of care 
• research. 
 

Hela Jim Corrs anförande och alla andra tal 
finns att hämta på www.ecad.net 

JIM CORR:  Are we making progress? 

ECAD:s NYHETSBREV fortsätter med publika-
tioner av de mest intressanta talen  från ECAD:s 
XV Borgmästarkonferens i Warsawa. 
Här är ett tal av ECAD:s ordförande Jim Corr. 

 Mer EU-makt i  
narkotikapolitiken 

Tre fjärdedelar av EU-medborgarna vill att 
fler beslut som rör kampen mot drogmissbruk 
ska tas på europeisk nivå. Det visar en under-
sökning beställd av EU:s statistikkontor Euro-
stat. 

Invånare i de olika EU-länderna har fått 
svara på frågor om hur de ser på EU:s besluts-
fattande inom det rättsliga området. En av de 
frågor som de intervjuade fått svara på är om 
EU ska ha mer att säga till om när det gäller 
kampen mot narkotika. 

Att 75 procent av de tillfrågade vill öka EU:s 
inflytande på narkotika är en minskning jäm-
fört med samma undersökning 2006, då 81 
procent ville att EU skulle kunna göra mer 
mot drogmissbruket. 

Svenskarna är relativt positiva till ökad EU-
makt inom narkotikapolitiken, 80 procent vill 
öka EU:s makt, medan 12 procent av svens-
karna vill att EU ska ha mindre att säga till 
om i narkotikapolitiken. 

Störst stöd för att EU ska få mer att säga till 
om finns bland cyprioterna, 92 procent för, 
minst bland britterna där 57 procent vill stär-
ka EU:s roll i kampen mot drogmissbruk. 

Av Drugnews 

Skottlands nya radikala metoder 

Det skotska parlamentet har nyligen publicerat en mycket sensationell rapport som 
förespråkar radikalt nya metoder att tackla alkohol– och narkotikarelaterade skade-
verkningar, enligt vad som Nyhetsbyrån BBC rapporterade i juni.  

Rapporten är  förberedd av Scotland’s Futures Forum. 
 
Enligt rapporten som har presenterats av parlamentet i Skottland är det dags för nya, 

radikala tag i kampen mot alkohol och narkotika. 
Rapporten rekommenderar bland annat inrättande av kommunala knarkstugor där 

missbrukare kan konsumera medhavd illegal narkotika.  
Rapportens författare föreslår även införsel av cannabisbeskattning i syfte att reglera 

spridning av drogen på närmare håll, detta också en skade– och tillgångminskningsåt-
gärd. Inrättande av narkotikakonsumtionsstugor, hävdar rapporten, skulle lägga band på 
antalet narkotikarelaterade dödsfall och Hepatit C-smitta.    

Alkohol– och narkotikarelaterade skador hade uppfattats som ett juridiskt problem hi-
storiskt sett, enligt rapporten. Det har föreslagits nu att se på problemet från ett hälsorela-
terat perspektiv, även som en del av livsstil och en social utmaning istället. 

 

Scotland´s Futures Forum har en enda länk till nyheten. Vilken? Till Drug Policy Allian-
ce, den bäst finansierade av alla legaliseringsorgan där bland annat George Soros och 
hans ”kollegor” Lewis och Sperling satsat pengar. 

Att skotska politiker är desperata efter år av narkotikapolitiska försummelser är en sak 
men det ursäktar inte desperata åtgärder av det slag som nu föreslås. 

Källor: BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7442773.stm, 
Nyhetsbyrå Reageramera, http://reageramera.blogg.se 



Är fransk narkotikapolitik  
tillräckligt bra? 

Även Holland inför rökförbud på barer och 
krogar från och med denna sommar. Men då 
förbudet bara omfattar tobak så tillåts kun-
der på omstridda coffee-shops fortsätta röka 
ren marijuana. 

Lagskärpningen för rökning som redan åtta 
andra europeiska länder genomfört får alltså 
en absurd effekt i det om droger så motsägel-
sefulla Nederländerna/Holland. Istället för 
att beslutet om rökfria serveringar inomhus 
skulle leda till dödstöten för de halvlegala 
langarställena, som coffee-shops utgör, så 
lyckades politiker och lobbyister komma runt 
det. 

Men ägarna till de cirka 750 coffee-shops i 
landet, varav en tredjedel i Amsterdam, måste 
alltså tillse att gästerna inte blandar tobak 
med cannabis när de röker i lokalen. Annars 
riskerar de upp till 2500 euro i böter. 

Marijuana är juridiskt sett egentligen förbju-
det i landet, men rättsystemet ser mellan fing-
rarna och tolererar innehav av fem gram can-
nabis. Ägarna begår dock brott vid själva 
leveransen av droglagret till butiken. 
 

• Cannabis innehåller minst lika mycket häl-
sovådlig tjära som tobak. Och stamkunderna kan 
genom beslutet komma att röka russtarkare (högre 
THC-halt) om drogen inte blandas ut.  

/Av Drugnews 

Tysklands ´drogtsar´, Sabine Bätzing, har nu 
offenliggjort årets rapport, Drogen- und Sucht-
bericht 2008, om missbrukssituationen i Tysk-
land. Några fakta:  
 

Alkohol: 9,5 miljoner av landets invånare 
dricker farligt stora mängder alkohol. 1,3 
miljoner betraktas som alkoholberoende. 
42 000 alkoholrelaterade dödsfall. Missbruket 
beräknas kosta Tyskland 20 miljarder euro. 
Omkring 10 000 barn föds med alkoholrelate-
rade skador.  
 

Tobak: 16 miljoner individer (33,9 % av den 
vuxna befolkningen) röker. 18 % av ungdomar 
röker. 140 000 tobaksrelaterade dödsfall och 
ytterligare 3 300 dödsfall som ett resultat av 
passiv rökning. Missbruket av tobak beräknas 
kosta samhället 18, 8 miljarder euro. 
 

Cannabis: 380 000 individer i åldrarna 18-64 
år missbrukar cannabis. Ytterligare 220 000 
betraktas som beroende av drogen. 

Av Torgny Peterson, Reageramera  

Rökförbud gäller inte för 
coffee-shops 
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(om ecstasy: ”Under ecstasypåverkan tenderar vissa individer att röka väldigt mycket. Rökning ska-

dar hjärtkärlsorgan och andningssystem”;  
om cannabis: ”Cannabis blandas generellt in i tobak, tobaksrökning är väldigt skadligt för hjärtkärls-

organ och respirationssystem”, och mycket annat). 
Många unga som Föreningen träffar har kommit till slutsatsen att ”ecstasy är ofarligt om man 

inte röker tobak samtidigt”. Angående cannabis trodde ungdomar att ”cannabis utan tobak inte 
var skadlig”. 

 
Tillgångsbegränsning  
De som har besökt Frankrike känner till att man behöver bara komma till vissa områden i 

stora städer och upptäcka narkotikapåverkade människor med sprutor stickande i armar, eller 
att se narkomaner konsumerande crack eller andra typer av narkotika, för att förstå hur skenhe-
lig den franska narkotikapolitiken är. Det är förbjudet att bruka narkotika, men systemet låter 
det ske ändå. Ännu värre, staten stödjer organisering av ravefester som de som ägde rum i juni 
i år, där flera tusen unga människor konsumerade massvis med narkotika. 

 
  Vård 
Det som våra ledare kallar vård är i praktiken skadereduktionsåtgärder, det vill säga det dis-

tribueras miljoner av sprutor, kartonger med subutex, och från och med juni – massvis med 
askar med metadonkapslar.  

Illegal försäljning av subutex når 40%, av vilket 30% står för blandmissbruk (då subutex an-
vänds intravenöst, blandas och konsumeras med andra narkotiska medel). Många yngre män-
niskor som använder subutex har aldrig använt heroin tidigare vilket innebär att de har inget 
att försvara sitt subutexmissbruk med. Den franska staten har blivit ”den europeiska langaren” 
av subutex under de senaste 10 åren. Jag är rädd för en kommande katastrof orsakad av meta-
donkapslar inom ungefär ett år, för samma gamla misstag kommer att leda till samma följder, 
med risker för överdos i spetsen. 
 

Föreningen ” Parents Contre la Drogue” vill: 
 
• att fungerande prevention för ungdomar ska introduceras från mycket låg ålder 

(primär prevention) 
• stoppa publicering av broschyrer utan entydigt budskap mot drogmissbruk 
• tillämpning av lagar beträffande narkotika och narkotikaanvändning   
• stopp på utdelning av bidrag till organisationer med ett narkotikapositivt budskap; 

detta gäller särskilt organisationer som propagerar för skademinskning, och samti-
digt står för legalisering av cannabis och avkriminalisering av narkotika generellt;  

• bildande av flera terapeutiska samhällen liknande de i Italien och i andra europeiska 
länder (terapeutiska samhällen utan substitutionsbehandling); 

• striktare kontroll av metadon- och subutexförskrivning, och tidsbegränsning av me-
tadonanvändande; narkotikaberoende är inte som diabetiker, metadon är inget insu-
lin; 

• tillämpning av en gedigen antinarkotikapolitik liknande den svenska modellen, vilket 
jag har förespråkat i Frankrike under de senaste 20 åren; 

• striktare sanktioner mot narkotikahandlare och en skyldighet att erbjuda vård till 
narkotikamissbrukare; 

• genomförande av drogtester i skolor (det är inte normalt att många barn kommer till 
skolan narkotikapåverkade)  

• att den franska staten förklarar året 2009 – ett år utan narkotika. 
 
Detta är en bedrövlig redogörelse av dagens narkotikapolitik i Frankrike. Jag uppmanar euro-

peiska ledare att inte följa i Frankrikes exempel när det gäller narkotikapolitik, den franska mo-
dellen är inget att sträva efter i Europa.” 
 

Serge Lebigot, Président Association “Parents Contre la Drogue “ 

Missbruk av droger i 
Tyskland 

      ÖPPET BREV  



Holländska coffee-shops - ett mål för EU domstolen 
Hollands system med cannabisbutiker, coffee-shops, kan hamna i EU-
domstolen. Detta sedan grannländerna tröttnat på drogturism och pro-
blem som uppstår. Till lilla Maastricht, nära Belgien och Tyskland, 
kommer dagligen 4000 besökare för att köpa droger. Droggallerier ska 
nu byggas vid motorvägen vilket lett till storbråk mellan gränskommu-
nerna. Drugnews Sigrid Melchior rapporterar. 
 

Holländska tidningar kallar dem för ”coffee-corners” och belgiska 
för ”drogvaruhus”. I januari gav Maastrichts kommunstyrelse grönt 
ljus för byggandet av tre gallerier med coffee-shops intill den belgis-
ka gränsen, vilket lett till storbråk mellan gränskommunerna. Som-
maren 2009 kommer en 2000 kvadratmeter stor cannabisaffär med 
700 parkeringsplatser att ligga här. ”Mississippi” och ”Smokey”, två av 
de tre coffee-shopsen som flyttar hit, är båtar och kommer att ligga 
förtöjda i floden Meuse strax intill. 

De andra två droggallerierna, som grupperar två respektive tre 
coffee-shops, kommer att ligga i de norra och västliga utkanterna av 
Maastricht. Den belgiska staden Visé ligger ett par kilometer bort och 
man kan lätt ta cykeln dit. 

 - Vi har 10.000 invånare och bland dem är 4.000 studenter. De kommer 
att ha en ständig frestelse bara fem minuter bort, säger Visés borgmästare 
Marcel Neven. Tillsammans med de andra belgiska gränskommuner-
na planerar han att dra Nederländerna inför EG-domstolen.  

- Men först kommer vi att ta upp frågan med den ansvarige EU-
kommissionären, säger Marcel Neven.  

Det här strider mot Schengenför-
draget, som tydligt uttrycker att 
man inte ska skapa problem för 

sina grannländer. I Maastricht löser man ett internt problem genom att 
exportera det till oss. 
 

Totalt kommer alltså åtta av Maastrichts 15 coffee-shops flytta ut, 
övriga blir kvar inne i staden. Michel Detisch, den kommunala tjänste-
man som är ansvarig för utlokaliseringen, har svårt att förstå den 
belgiska kritiken.  

- Vi tycker att Belgien hycklar. I Belgien kan man ha tre gram cannabis i 
fickan och åklagaren gör ingenting. Samtidigt kan man inte köpa det lagligt 
någonstans. Det är klart att de kommer hit, säger han. 
 

Omkring 4000 ”drogturister” kommer varje dag till Maastricht för 
att köpa cannabis på något av stadens 15 coffee-shops. Det rör sig om 
en och en halv miljon människor varje år. De flesta kommer från 
södra Belgien och Tyskland, men även från Frankrike och Italien. 

Situationen är liknande i andra nederländska gränsstäder. Venlo, 
som ligger en halvtimmes bilfärd ifrån Düsseldorf och Köln, har  

redan flyttat ut en del av sina coffee-shops närmare tyska gränsen.  
Oredan i staden minskade utan att öka vid gränsen, enligt Michel 

Detisch. Maastricht har 
tidigare försökt stoppa 
drogturismen genom 
att införa krav på ne-
derländsk legitimation 
för att handla cannabis, 
men i mars upphävdes 
förbudet efter att dom-
stolen funnit det diskri-
minerande. 

 
För kommunen är inte 

problemet turisterna 
själva utan den krimi-
nalitet som kommer i 

deras spår. Det handlar om ”drugrunners”  kriminella gäng som rå-
nar turisterna på vägen. Eller lurar med dem till illegala coffee-shops 

där kokain, heroin och amfetamin säljs vid sidan av cannabis, som i 
Nederländerna betraktas som en ”lätt drog”. - Deras beteende blir allt 

mer våldsamt. Bara förra året hade vi ett tiotal sådana incidenter ute på 
motorvägen, säger Michel Detisch.  

 
De tre gallerierna med cannabis och tillbehör kommer att ligga 

långt ifrån bostadsområden och skolor. Den direkta anslutningen till 
motorvägen och de många parkeringsplatserna ska minska risken att 
bli rånad. 

 
Maastrichts borgmästare Gerd Leers har tidigare gjort sig känd för 

ett annat kontroversiellt förslag, att tillåta statligt reglerade cannabis-
odlingar. Den aktuella situationen, där det är lagligt för coffee-shops 
att sälja cannabis, men olagligt att köpa upp sitt lager, jämför han 
med en bagare som får sälja bröd men inte köpa mjöl.  

För Visés borgmästare Marcel Neven finns det bara en lösning, att 
Nederländerna ändrar sin narkotikapolitik i grunden. 

- Nederländerna är det enda europeiska land som har laglig försäljning av 
cannabis. Utlänningar åker i första hand dit för att köpa cannabis, men så 
småningom växer en marknad för andra droger också, säger han. 

 Så länge tillgängligheten av droger skiljer sig så mycket åt mellan 
länderna kommer drogtrafiken att fortsätta. På den punkten är poli-
tiker på båda sidor gränsen överens. Men vem det är som ska anpas-
sa sig till den andra råder det delade meningar om. 

Av Drugnews/ Sigrid Melchior 

      REPORTAGE  

Bild:http://hilton.org.uk/
maastricht.phtml 

 

ECAD is Europe's leading or-
ganization promoting a drug 
free Europe and representing 
millions of European citizens. 
ECAD member cities work to 

develop initiatives against drug abuse support-
ing 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  

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 


