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Narkotikafrågor inför
EU-valet
Kristdemokraternas toppkandidat i EU-valet Ella Bohlin
vill stoppa ”lågprisracet” av alkohol i Europa, inte exportera svenskt snus och anser sprutbytesprogram för
narkomaner ger motstridiga signaler.
”Jag är inte övertygad om att harm-reduction är en framgångsrik metod i kampen mot drogerna. Sprututbyten till
narkomaner menar jag ger motstridiga signaler. Att inneha narkotika är förbjudet enligt lag, men samhället till-
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handahåller trots detta verktyg för fortsatt missbruk”.
”Jag är beredd att i EU kämpa för en gemensam restriktiv syn på detta område. Ett effektivt förebyggande på
lokalplanet, opinionsbildning och samarbete med frivilligorganisationer, liksom en verkningsfull och tillgänglig

Till mässan i Örebro – med temat ”Tillbaka till

behandling är av största vikt. Erfarenhetsutbyte och en

helheten” (prevention, tillgångsbegränsning och

ökad politisk samsyn på värdet av att bekämpa narkotika

behandling) – kom över 1100 registrerade delta-

kan leda till att drogmissbruket kan trängas tillbaka i

gare från hela landet. Mässan har arrangerats
vartannat år sedan 1993. Men mässan i Örebro i

Europa.”

år blev den sista. I framtiden ska den breddas
och även innefatta tobak, alkohol och dopning vid sidan av narkotika.

drog- och folkhälsoområdet och att det ska vara möjligt
för enskilda länder att sänka införselkvoter för alkohol.

Ett särskilt ANT-råd har utsetts och folkhälsominister Maria Larsson (KD) som
väntat har argumenterat för ett bredare förhållningssätt till drogproblem. ”Det

Junilistan vill motarbeta en gemensam EU-politik på

Det framgår av intervju med Junislistans kandidat Sören Wibe, skriver Drugnews.

finns ingen grund för oron om att narkotika kommer att nedprioriteras framöver.

Han kallar sig nu oberoende socialdemokrat och är se-

Tvärtom är avsikten att förebyggande insatser om alkohol, tobak, narkotika och

dan ifjol partiledare för Junilistan och dess toppkandidat i

doping mer ska befrukta och förstärka varandra”, säger Göran Holmström, poli-

EU-valet. Han vill bekämpa fusk och slöserier i EU-

tiskt sakkunnig hos folkhälsoministern.

systemet, motverka ytterligare maktöverföring till unio-

Fyra konkreta åtgärder för att bland annat komma till rätta med den narkotikarelaterade brottsligheten i Sveriges samtliga kommuner, utlovade rikspolischefen

nen och vara en samlad röst för svenska EU-kritiker, från
höger till vänster.

Han utlovar konkreta åtgärder för att motverka den utbredda brottsligheten.

Införselkvoter bör minskas och alkoholreklam begränsas i EU, men egentligen bör alkoholpolitiken be-

Några av dessa har redan startats och förutom det normala polisarbetet, ska poli-

slutas på nationell nivå. Det anser Eva-Britt Svensson,

sen också fokusera på mängdbrotten som ofta är relaterade till drogmissbruk och

Vänsterns förstanamn i EU-valet.

Bengt Svensson, i sitt tal.

drabbar vanligt folk. Alla kommunala och vårdande myndigheter ska samverka,

Vänsterpartiets inställning till sprutbytesprogram är

polisen vet hur marknaderna ser ut och får hela tiden färska underrättelser om

positiv. Vänsterpartiets narkotikapolitik är restriktiv, men

situationen. I detta arbete ska polisen samverka med alla kommuner i Sverige.

inte repressiv.

”Samtliga länspolismästare har fått uppdrag att kontakta kommunala företrädare och ut-

Eva-Britt Svensson menar att hon kommer att driva en

forma gemensamma aktionsplaner för hur polisen och kommunen ska samarbeta för att få
ner brottsligheten lokalt. Kontrakt ska formuleras och vi har redan skrivit kontrakt med

restriktiv narkotikapolitik: ”Inte minst behövs ett utökat

Han menar att de gemensamma åtgärderna inte kommer att kosta extra resurser
att genomföra.

internationellt samarbete mot narkotikasmuggling”.
Vänstern är det mest EU-kritiska riksdagspartiet och

flera kommuner”, berättade Bengt Svensson .
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vill minska unionens makt på flera områden, rejält minska dess budget och är emot Lissabonfördraget.
Av Drugnews

Narkotikarelaterad kriminalitet i ekonomiskt krisläge
I samarbete med Institutet för Säkerhets- och Utvecklings politik (ISDP) har ECAD
arrangerat en mindre konferens den 18 maj för att diskutera växande internationell
problematik med grov ekonomisk brottlighet på Östersjöområdet. Narkotikaexperter,
polis- och tullarbetare, tjänstemän från respektive ambassader vara överens om att fler
och fler länder påverkas av kriminella nätverk som utnyttjar det ekonomiska krisläget för
att ”tvätta rent” sina tillgångar.
Det var ett av ämnen som ECAD:s egen narkotikaexpert och kriminolog, parlamentariker
från Lettland Andrejs Vilks tagit upp. Andrejs Vilks som är också forskare på området,
har beskrivit situationen i Baltikum som mycket oroväckande, där estniska brottsbekämpande myndigheter agerar mot penningtvätt mest effektivt. I Estland har bara under de 3 första

månaderna 2009 registrerats tre gånger så många brott som i två andra baltiska länderna
tillsammans.
Den ekonomiska krisen påverkat rekrytering av unga, arbetslösa ungdomar till kriminell verksamhet. Utvecklingen av nutidens kriminella strukturer, påpekade Andrejs Vilks kan innebära deras fullkomliga infiltration i legal ekonomisk och finansiell
verksamhet. Enligt honom är moderna kriminella grupperingar öppet aktiva och målmedvetna i sitt agerande, de formar ännu
mer invecklade internationella allianser och nätverk och har ytterst konkreta syften med dessa.
Hans Irhman, åklagare från Ekobrottsmyndigheten berättade om svårigheter i samband med förverkning av illegala tillgångar.
Där Sverige är ett av de EU länder vars lagstiftning är långt ifrån perfekt. Hans Irhman har påpekat att den mest effektiva åtgärden mot ekonomisk brottslighet är att befria kriminella från deras tillgångar, där är det viktigt att ha mandat att agera i tidigt
skede. Italiensk lagstiftning (BIS 1016) är mycket välrustat i det avseende och även EU har så kallade Extended Forfeiture Directive
att agera gemensamt flera länder emellan.

Hans Ihrman

Möjligheter att skapa ett gemensamt utbildningscenter för professionell vidarebildning om teknik, metoder, byggande av informella kontakter diskuterades också. ISDP planerar utvidga kontaktnätverk och fördjupa samarbetet bland forskare och brottsbekämpare genom
ett nytt projekt som ska omfatta grannländer kring Svarta havet och Östersjön. ECAD kommer att bidra med sitt kontaktnätverk.
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ser för insatser i hösten”, sade han.

Dubbelarbete kommer att motverkas,

Karin Starrin, Tullverkets generaldirek-

ansvar kommer att kunna hållas på

tör, berättade om en nya nationell enhet

rätt nivå och polis och kommuner har

som i juni sätts in i kampen mot narkotika-

redan en gemensam uppfattning om

smugglare. Enhetens fokus ska ligga på

vikten i arbetet. Vidare utökar polisen

underrättelseverksamhet och droginfor-

särskilda aktionsgrupper mot grov

mation.

organiserad

Kriminalvården satsar mer på att behand-

brottslighet.

Grupper

med sammanlagt 200 tjänster ska in-

la intagna för beroendeproblem, över

rättas i åtta län, bland annat i Örebro, och storstäderna och dessutom

10000 missbrukare passerar anstalterna varje år.

på rikskrim. Därtill utlovade han en rejäl satsning mot ungdomsbrottsligheten i hela landet.

”Missbrukare måste i större utsträckning än idag flyttas över till sjukvårdens ansvar för behandling efter frigivningen”, sade Ulf Jonson,

Åtgärder måste sättas in direkt när brottet har skett. ”När det gått snett

ställföreträdande myndighetschef vid Kriminalvården.

för en ung person, så måste vi arbeta snabbare. För detta har vi avsatt resur-

/Av Drugnews

Att ”normalisera” Christiania
Den danska staten vann över fristaden Christiania om den kollektiva brukarrätt som christianiterna anser sig ha förvärvat. Nu vill staten "normalisera" området.
I över 30 år kunde invånarna leva sitt eget liv i fristaden, med gillande från en majoritet i folketinget. Det tog slut när
den nuvarande borgerliga regeringen tillträdde 2001. Då inleddes en klar politisk linje: Att få bort den öppna haschhanBilden: ockupantscenen.se

deln och "normalisera" fristaden, egentligen ett gammalt kasernområde i stadsdelen Christianshavn mitt i Köpenhamn.

Domen i Østra Landsret slår fast att staten hade laglig rätt i beslutet att 2004 säga upp invånarna från sina bostäder. Danska staten vill
”normalisera” området genom att riva några byggnader och uppföra bostadsrätter, rapporterar Ritzau.
Vid ett stormöte röstade dock christianiterna för fortsatt kamp och överklagade beslutet till Högsta domstolen.
Det gamla kasernområdet i Köpenhamn har i över 30 år varit ett socialt experiment för dryga tusentalet invånare som vill leva ett annorlunda
liv. Med gemensam brukarrätt och alternativt boende och arkitektur har Christiania även varit en stor turistmagnet.
Men många har även lockats av öppen försäljning av cannabis och andra droger. Senare år har denna bekämpats hårt av polisen varvid den
delvis flyttat till andra stadsdelar, där ligor slåss om kontrollen över narkotikamarknaden.

/Av Drugnews

”Grasspass” mot drogturismen i 8 holländska städer
Åtta borgmästare i provinsen Limburg i sydöstra delen av Nederländerna har idag kommit överens om att så
kallade coffee-shops i provinsen från och med den 1 januari nästa år endast kommer att vara öppna för kunder

Bild: Odla.nu

med speciella pass. Knarkturister från Tyskland, Belgien och Frankrike är inte önskvärda.
Det handlar totalt om 30 coffee-shops som, utöver att införa passen, dessutom sänker mängden för tillåtet inköp
från nuvarande fem gram till tre gram. Borgmästarna överväger också att förbjuda kontant betalning.
Glädjande nog stöds förslaget av såväl justitieministern Hirsch Ballin som inrikesministern Guusje ter Horst. Annemarie Jorritsma, ordförande för VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) säger till ANP att projektet förväntas bli utökat till att också omfatta städerna Enschede och Eindhoven

/Av Reageramera

Heroin på recept i Tyskland
Grava opiatmissbrukare ska kunna få syntetiskt heroin på recept. Det har tyska riksdagen beslutat och tidigare omstridda försök kan därmed permanentas. Förutsättningar: patienten ska ha fyllt 23 år, varit opiatmissbrukare i minst fem år och misslyckats med två andra behandlingar.
Regleringen har föregåtts av pilotförsök i sju tyska städer åren 2001-2007 med fler än ett tusen deltagare. Studier hävdar att de som fick syntetiskt heroin visade förbättringar – mindre missbruk, bättre hälsa, social integration – än de som behandlades med metadon.
Lagändringen i Förbundsdagen stöddes av en stor majoritet. En talesman för kansler Angela Merkels kristdemokrater, CDU, som röstade
emot, varnar för att upp till 80 000 missbrukare kan komma ifråga för förskrivning av statligt heroin. Narkotikaexperter menar snarare att det
handlar om ett par tusen missbrukare.

/Av Drugnews

Ny reportagemagasin
”Act Now”

CANADA: federal regulations to grow
medical marijuana

Narkotikarelaterade nyhetsbyråer har fått

Den 27 maj offentligjordes de nya bestämmelserna för producenter av ”medicinsk” marijuana i Kanada. Tidigare har producenterna tillåtits att odla för en person som godkänts för
innehav av marijuana för ”medicinska” ändamål.
De nya bestämmelserna ökar antalet från en till två personer, vilket orsakat protester bland
förespråkarna för användning av marijuana för "medicinska" ändamål.
Kanadensiska media rapporterar att mindre än 20 procent av de närmare 3 000 personer
som fått tillstånd att använda marijuana för “medicinska” ändamål tar emot narkotikan från
den av regeringen godkände leverantören eftersom de upplever att kvalitén är för dålig.
Källa: actnow.nu/www.hc-sc.gc.ca

ett tillskott i form av en interaktiv magasin
om aktuella ämnen som kommer att publiceras regelbundet på Internet. Det nya magasinet kommer att erbjuda mycket på sina
80 sidor man kan lätt bläddra sig fram på
datorn. Texter och bilder är förstorbara,
magasinet kommer att innehålla även videoklipp, enkätter, forum och korsord. Från och
med den 13 maj finner du första numret om
cannabis på www.actnow.nu

GBL narkotikaklassas i Storbritannien
Efter att ytterligare två personer i Storbritannien nyligen avlidit
efter att ha tagit preparaten BZP och GBL förbjuder nu brittiska
myndigheterna drogerna.
De kommer att klassificeras som klass C narkotika, enligt den brittiska farlighetsmodellen.
Planerna på att narkotikaklassa drogerna BZP och GBL presenterades i veckan av det brittiska inrikesministeriet.
– Jag är fast besluten att svara upp mot drogernas farlighet och det
är därför jag nu tagit steget att narkotikaklassa dem. Vi fortsätter att

ändra lagen.
Regeringen klassar samtidigt BZP efter att en 22-årig mäklare nyligen dog efter att ha använt den drogen. BZP är ursprungligen ett
avmaskningsmedel för djur och kan orsaka allvarliga hjärtproblem,
kräkningar, ångestattacker, humörsvängningar och kramper.
GBL är ett preparat inom kemiindustrin, men förekommer även
som ett missbrukssubstitut för drogen GHB, som redan är förbjuden i
Storbritannien. Även i Sverige är GHB narkotikaklassat medan GBL
ännu endast betraktas som hälsofarlig vara.

anpassa vår narkotikapolitik till den föränderliga miljön som råder
och detta är bara en av de åtgärder vi nu vidtar för att motverka den

Dokument som BBC tagit del av innehåller också förslag om att

oreglerade marknaden av ”legal highs”, säger den brittiske inrikesmi-

förbjuda vissa anabola steroider vilka bevisats orsaka infertilitet och

nistern Jacqui Smith till BBC.

leverskador.

Det avgörande steget att narkotikaklassa drogerna kom efter att
föräldrarna till en 21-årig flicka, som dog efter att ha tagit GBL i
Brighton förra månaden, skrev till inrikesministern och bad henne

Att inneha någon av drogerna kan straffas med upp till två års
fängelse, försäljning med upp till 14 år.
Av Drugnews/BC

Kommissionens European Action on Drugs

Polisprojekt minskar
studentbrott

EU-kommissionen kommer att lansera en kampanj med start den 26 juni kallad ”The European Action on Drugs”. Kampanjen är i praktiken öppen för alla; enskilda, företag, sko-

Från mitten av mars till mitten av juni har

lor, organisationer osv. Allt som behövs är att man anmäler sig och uppger någon slags
aktivitet eller projekt.

fester i ett 30-tal krogar och festvåningar,

ECAD SPALT

Stockholms examenselever ungefär 600
en del av ungdomarna gör då sin krog- och
alkoholdebut. I snitt sju fester per kväll

I

som lockar sammanlagt ett par tusen firan-

gengäld

blir man en del av kampanjen vilket sannolikt innebär
att man har rätt att använda kampanjloggan. Den bak-

Picture: www.eu2008.si

de elever ökat tryck inne i huvudstaden.
2007 urartade studentfester med fylla och

omliggande tanken är att Kommissionen och Civil Society

kraftigt ökade våldsbrott, omkring 500

Forum on Drugs skall synliggöras liksom att skapa ett

våldsbrott anmäldes kring examensfester-

nätverk för de involverade.

na. För att komma till rätta med problemen

Civil Society Forum on Drugs är ett slags rådgivande

beslutade därför City polismästardistrikt i

organ till Kommissionen bestående av ett tjugotal frivil-

Stockholms län att tillsätta en särskild stu-

ligorganisationer, varav ECAD är en. Vi träffas någon

dentkommendering förra året. I samver-

gång per år i Bryssel.

kansprojektet nu arbetar citypolisen med

Kampanjen har diskuterats i Forumet. Det går att dela
in detta Forums deltagare i två läger; de som står för en
mer liberal attityd och de som står förr en mer restriktiv

kommunens

tillståndenhet,

skatteverket

och STAD-sektionen inom landstinget.
Satsningen sänkte studentrelaterade brot-

attityd mot droger. Det liberala lägret har i dessa diskussioner motsatt sig kampanjen, sanno-

ten med mer än hälften, våldsbrotten gick

likt för att den kommer att involvera ett stort antal nya aktörer, vilka de inte har någon kon-

ner till ett 60-tal anmälningar ifjol. Färre

troll över. I dag har liberalerna ett numerärt övertag i Forumet och kan därför agera som ett

polisanmälningar och färre unga på sta-

slags filter mellan Kommissionen och frivilligorganisationerna. En del av det inflytandet

dens akutmottagningar innebär att man

riskerar med kampanjen att gå förlorat.

fortsätter med projektet. Student 09 inriktas

Kampanjen är inte utformad på ett sätt som ECAD hade önskat, då den är allt för tillåtande
avseende droger och harm reduction-anpassad; därtill är budskapet mycket otydligt. De som

såsom förra året på att förebygga våld och
fylla bland ungdomarna.

väljer att delta i kampanjen riskerar att bli förknippade med detta. Å

Polisens insats har bidragit till att få ner

andra sidan, om bara den liberala sidan deltar finns risk att det blir ensi-

andra typer av brottslighet i city under den

digt åt det hållet.

aktuella perioden.

ECAD föreslår vare sig att medlemsstäder eller organisationer skall

Den

särskilda

poliskommenderingen

delta eller inte delta i kampanjen. I syfte att balansera de röststarka

arbetar mellan klockan 19 och 04 varje fest-

drogliberalerna kan det vara skäl att delta, men det finns som nämnts

kväll. Hittills i år har 489 studentskivor

också risker med ett deltagande.
Sprid gärna information om kampanjen och dess hemsida: www.euactiondrugs2009.eu
/Jörgen Svidén, ECAD direktör

hållits i City, en grov misshandel har inträf-

Nedan återfinns grunderna för kampanjen, så som de uttrycks av Kommissionen:

mot tjänsteman. Men både vakter och stu-

The aims of such partnerships should be to:

denter vittnar om att många incidenter som

● Raise the awareness of drugs-related issues in society, and increase our knowledge and understanding
of them, based on scientific evidence;
● promote understanding of and support for people struggling with drug problems, rather than stigmatise them;
● raise awareness among European citizens of the potential impact of drugs and the risks of drug use or of
being involved in drug dealing;
● reduce young people's vulnerability to drug abuse by promoting healthy lifestyles and helping them to
make informed choices…

/Läs mer på www.euactiondrugs2009.eu

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

fat och ett 20-tal mindre misshandelsfall
har hittills anmälts, dessutom något våld

kunnat bli våldsamma har avstyrts då vetskap om att polis funnits i närheten haft en
dämpande effekt.
Redan vid årsskiftet hade Citypolisen i
samarbete med STAD i Stockholm de första
mötena tillsammans med skolor, krögare,
väktare och eventbolag.

/Av Drugnews

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

