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Human being  
in the centre of our policy 

Some comments on the Vilnius conference 
On 28-30 April, a major Conference took 
place in Vilnius, the 5th European Confer-
ence on Clinical and Social Research on 
AIDS and Drugs. The Confer-
ence addressed a vast number 
of issues - both scientific and 
practical. Overall it was a very 
good conference, well organ-
ised and with many fruitful 
lecturers and seminars. I’m 
sad to say, many of the speak-
ers who talked about ways of 
preventing abuse of drugs and 
treatment to abusers seemed 
to believe that the so called harm reduction-
approach is the only answer to all questions. 
In their mind, harm reduction is a goal, not a 
tool. I made two speeches at the Conference; 
one about alternatives to imprisonment and 
one about ECAD, drugs and AIDS. In the 
latter I emphasised that we need to move on 
from this counterproductive debate on poli-
cies and start to focus on good role models 
and well proved experiences on how to deal 
with a problem we all want to find solutions 
to. Diversity is positive for the sake and 
something to defend, but when it comes to 
illicit drugs, it often ends up in an unbal- 

anced picture; either you are pro harm re-
duction as the only solution or you are 
against. If you are against you are an en-
emy. To me, this is very tiring. We do not 

have to love what others do but 
we have to accept their manner, 
as long as it aims at reducing 
illegal drugs in the society. I 
stressed that the ECAD member 
cities support a restrictive pol-
icy, combined with humanity 
and a holistic approach, as the 
most appropriate way to pre-
vent people from being ad-
dicted to drugs in the first place 

and to help abusers to find way out of their 
situation.  

Jörgen Svidén 
 

ECAD, Drugs and AIDS:  
"There are tight connections between drug 
abuse and HIV/AIDS. We need to tolerate 
that people have different approaches to-
wards the problem we all want to find solu-
tions to. In the work against drugs and the 
problems that drugs cause – we can and 
must accept that policy makers and decision 
makers choose different methods.  
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We need move 
on from this counter-
productive debate on 
policies and start to 
focus on good role 
models and proved 
experiences on how to 
deal with a problem we 
all want to find  
solutions to.”  

” 

ECAD Award 

ECAD institutes a yearly award for member 
cities to honour outstanding achievements 
in the work against illicit drugs and thereby 
encourage engagement and commitment in 
anti-drug fieldwork and policy making.  

The ECAD Award shall be conferred an-
nually at the ECAD Mayors’ Conference.  

More information on www.ecad.net 
”ECAD Award”.  

  INTERNATIONELLT 

Kazakstan förklarar 
krig mot knark 
Hälften av det heroin och hasch som produ-
ceras i Afghanistan smugglas genom Kazak-
stan via den så kallade ”Norra rutten”. Ka-
zakstan har dragits in i den globala narkoti-
kahandeln och som en följd av de enorma 
mängderna narkotika som passerar landet 
har missbruket ökat dramatiskt. Polisen i 
huvudstaden Astana genomförde ”fri-
villiga” narkotikatester 2007-2008 av sam-
manlagt 15 000 skolungdomar och universi-
tetsstudenter, cirka 3% av dessa testades 
positivt. Kazakstan försöker nu stoppa det 
ökade narkotikamissbruket i landet med 
drogtester av skolelever och tjänstemän. 



Val av Göteborg var ingen slump 

Pelle Olsson intervjuade Ove Lundgren, en av arrangörerna av den 
16:e ECAD-konferensen, för ”Narkotikafrågan”. 

 
Den 5-6 februari arrangerades den andra World Mayors Conference 

i Göteborg. Det var samtidigt den 16:e ECAD-konferensen. 
- Det var Antonio Maria Costa, chefen för FN:s antinarkotikaorgani-

sation, UNODC, som föreslog att världsborgmästarkonferensen skul-
le ske i Sverige, säger Ove Lundgren. Costa hoppades att mötet skulle 
utgöra ett stöd för FN:s narkotikakonventioner inför UNGASS-mötet i 
Wien en månad senare. Konventionerna är ju hela tiden utsatta för 
attacker från legaliseringsrörelsen. 

Ove Lundgren, med lång erfarenhet av missbruksarbete i Göteborg, 
menar att det inte var en slump att den kommande ECAD- och 
världsborgmästarkonferensen skedde just här. Göteborg har alltid 
haft en tydlig restriktiv inriktning i narkotikapolitiken. Tydligare än i 
Stockholm och Malmö. 

-Vi har till exempel aldrig diskuterat att införa sprututdelning, sä-
ger han. Och våra politiker har en klar linje i narkotikafrågan. Den 
har kommit högt på dagordningen avsett politisk färg. 

Han nämner kommunstyrelsens ordförande Anneli Hultén (S). När 
hon tog över i början av året stod det ”Vi kämpar för ett narkotikafritt 
samhälle” som första punkt bland de prioriterade frågorna i hennes 
pressmeddelande. Och under det borgerliga styret under en period 
på 90-talet, när det också var ekonomiskt kris, startades ungdoms-
mottagningarna Mini Maria enligt tidigare planering. I de flesta andra 
kommuner skedde istället nedskärningar. 

Bland talarna märktes Antonio Maria Costa, som gjorde en lysande 
dragning, enligt Lundgren. 

- Han har ett enorm civilkurage. Han ger sig alltid in i debatten med 
drogliberalerna, även på deras egna konferenser där han får stå gans-
ka ensam. Hela tiden kämpar han för att den internationella narkoti-
kakontrollen ska ligga fast. 

Costa tog upp två teman. Dels vad en borgmästare kan göra för att 
motverka narkotikamissbruk och att de kommunala insatserna är 
viktiga. Dels påpekade han på nytt att narkotikakontrollen är nöd-
vändig och fungerar vad än fienderna till FN-konventionerna än sä-
ger. Han gjorde en jämförelse 100 år bakåt i tiden då opiumproduk-
tionen var mångdubbelt större trots att världens befolkning var 
mycket mindre. 

Konferensen avslutades med ett kraftfull gemensamt uttalande till 
stöd för FN-narkotikakonventioner. 

- Jag inser mer och mer hur viktiga de internationella frågorna är 
när man arbetar mot narkotika i en kommun. Det som sker ute i värl-
den med internationella överenskommelser påverkar även de 
svenska villkoren för arbetet mot narkotika, till exempel vad gäller lag-
stiftningen, säger Ove Lundgren. 

Något förkortat från Narkotikafrågan, Nr 3 2009. 
 

 

Diskussionerna var många och produktiva   
Ove Lundgren (till höger) med några av delegaterna;         

Antonio Maria Costa 
Foto Björn Olsson 

Vid den 16:e ECAD-borgmästarkonferensen kallade borgmäs-
taren från Visé till solidaritet med de små belgiska städerna 
som får tackla konsekvenserna av Maastrichts coffee-
shopspolitik. Nu kommer informationen om att ett förslag har 
presenteras som föreslår att omvandla alla så kallade coffee 
shops i Limburg-provinsen - den sydligaste i Nederländerna - 
till klubbar för medlemmar. Totalt rör det sig om ett 30-tal 
coffee shops. Förslaget innebär inte att utlänningar inte kan 
handla i fortsättningen men medlemskap krävs och tanken är 
att sådana nyvunna medlemmar måste vänta flera dagar innan 
de får handla.  

Hjärnan bakom förslaget, borgmästare Gerd Leers i Maa-
stricht, tror att detta kan komma att avhålla de störande utlän-
ningarna från knarkturistande.    

I förslaget finns också en idé om att förbjuda kontantförsälj-
ning vilket innebär att alla inköp kan spåras. Vidare vill Leers 
att mängden narkotika som varje kund ska få köpa sänks från 
fem till tre gram. 

/reageramera.blogg.se 

Drogturister icke välkomna 

  NYA MEDLEMMAR 

ECAD VÄLKOMNAR 
STADEN MONTANA,  
BULGARIEN! 



Fångvården måste förbättras, straff ses över 
och antalet fångar minska. Det uppmanar 
chefen för FN:s narkotikakontrollorgan, 
UNODC, Antonio Maria Costa som pekar på 
att hiv sprids innanför murarna. 
 

- HIV är mycket vanligt i överfulla fängel-
ser över hela världen, detta orsakar en över-
hängande risk för allmänheten att smittas 
när de sjuka fångarna blir frigivna. 

Det sade Antonio Maria Costa, chef för 
United Nations Office on Drugs and Crime, 
på en presskonferens i Wien om hiv i fäng-
elser, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 

Omkring 30 miljoner människor varje år 
sitter i fängelse och hiv-spridning genom 
narkotikamissbruk är ett allvarligt problem. 

Enligt Costa innebär frigivningen av stora 
antal HIV-smittade allvarliga folkhälso- och 
samhällskonsekvenser.  

– Det är en hälsobomb med anledningen 
av smittan de bär med sig ut i samhället och 
det är en bomb därför att fängelser är uni-
versitet för kriminallitet. Där ger man dess-
utom fångarna möjligheter att skapa täta 
nätverk, sade Costa rapporterar nyhetsby-
rån Reuters. 

– Vi ser nu framför oss en våg av krimi-
nalitet som har blivit en säkerhetsrisk, det 
måste stoppas innan det sprider ännu mer 
rädsla, korruption, våld och fattigdom, sade 
han. 

 
Costa är oroad över mängden undermåli-

ga fängelser, överbeläggningen är särskilt 
stor i fängelser i Afrika och Centralamerika. 

– Vi närmar oss faktiskt en humanitär 
katastrof. Det är fruktansvärda förhållan-
den. Jag var i Haiti och besökte ett fängelse 
som var byggt för 420 fångar, där satt 4000 
människor fängslade, fortsatte Costa. 

Costa vill nu starta en kampanj för att 
förbättra fängelser och införa en standard 
för skötsel och behandling av fångarna.  
Han uppmanar FN:s medlemsländer att 
anamma initiativet och försöka hitta alter-
nativ för fängelsestraff för vissa brott, för att 
minska överbeläggningarna. 

 
/Drugnews 
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Haschhelikoptrar och annat 
Nederländerna informerade om sitt arbete mot cannabisodlingar under SNPF 

Vid Svenska Narkotikapolisföreningens, SNPF, 23:e utbildningskonferens i Göteborg 24-26 
april berättade John Jespers, Board of Chief Commissioners, Criminal Investigation Opera-
tions om bekämpningen av inhemska odlingar av cannabis i Nederländerna. Enorma vinster 
och små risker att åka fast har gjort cannabisodling till en ”intressant” business för kriminella 
organisationer. Mord, utpressning, korruption och penningtvätt är kopplade till denna verk-
samhet som nu ska bekämpas. Myndigheterna har bildat The Programme for Tackling Orga-
nized Cannabis Cultivation (Programma Aanpak georganiseerde Hennepteelt) – ett program 
som ska verka under perioden 2008-2011. 

Den 28 april introducerades en ny avancerad metod för att upptäcka cannabisodlingar, 
nämligen en så kallad cannachopper - en radiostyrd, obemannad helikopter med cannabissen-
sorer. Cannachoppern kan flyga på låg höjd (upp till 8 timmar) och upptäcka cannabisodling-
ar. Med hjälp av avancerad utrustning kan personal på marken se vad cannachoppern ser. 
Polisen understryker att man inte bryter mot någon lag eftersom proverna tas utan att man 
bryter in i byggnader. Cannabisodlingen är en enorm industri som omsätter 2 miljarder Euro 
årligen med 80 procent av produktionen som exporteras. 

Narkotikahund effektiv på anstalten 
Under SNPF-konferensen pratade chefen för kriminalvården, Lars Nylén, om vilka åtgärder 
kriminalvården har vidtagit för att komma åt narkotika- och dopningsproblemen. Man har en 
nollvision när det gäller narkotika på fängelserna. Nylén nämnde till exempel att ett utvid-
gat, bevakat anstaltsområde resulterat i minskad införsel av narkotika och att placering av en 
narkotikahund vid anstalten i Gävle resulterade i en 70%-ig minskning av besök till de intag-
na. Arbetet mot narkotika har varit framgångsrikt, vilket bland annat visar sig i det faktum 
att man ser ett minskat antal positiva prover bland de cirka 100 000 urinprov som tas på in-
tagna. 

Nylén berättade att 60% av alla intagna är missbrukare av narkotika och alkohol och att 
man inom kriminalvården möter 10 000 tunga missbrukare varje år. Häktet är, enligt Nylén, 
Sveriges största avgiftningsområde och här sker också en mycket stor del av kriminalvårdens 
motiverande verksamhet. 

Hiv-bomb i  
överfulla fängelser 

Jörgen Svidén on the issue ECAD, Drugs and AIDS:  
… As long as they are in accordance with the UN Conventions on Drugs it is not a problem.  
A successful policy is built on a holistic perspective and a balanced approach. I strongly be-
lieve that a restrictive policy, combined with humanity and with a holistic approach, is the 
most appropriate way to prevent people from being addicted to drugs and infected with HIV.  
In a restrictive and humane society you will see fewer addicts and the ones who are addicted 
or infected will be offered help, not punishment. In fact, if you look at a map you will dis-
cover that in the areas where you have less restrictive view on drugs, you will find more peo-
ple infected with HIV/AIDS. The so called harm reduction measures can never be a goal in 
and of itself, but they can be a tool".  
 
Jörgen Svidén on the issue Alternatives to imprisonment:  
"Imprisonment should not be taken for granted as a “natural” form of punishment for drug 
offenders as that has shown to be counterproductive in the rehabilitation and reintegration 
of this group of people and these measures are far more expensive than most alternatives.  
The vast majority of the imprisoned population are drug addicts and there is a number of evi-
dence based alternatives to help these people more effectively and less expensively.  
If we really want to change behaviour and reduce crime, improve health, social well-being 
and minimize costs for the society, we should prefer alternatives that benefit not only one 
individual drug user but society as a whole".  



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 barns väl.  

Bra föräldrakontakt förebygger 
tonårsfylleri 

Tonåringar dricker mindre -  
med hjälp av föräldrarna 

Tonåringar som har en stark relation till sina föräldrar börjar dricka 
senare, detta minskar deras risk att utveckla alkoholproblem, visar en 
ny schweizisk studie. 

Studien, som publiceras i det kommande majnumret av Journal of 
Studies on Alcohol and Drugs, understryker den viktiga roll föräld-
rarna har när det gäller risken för att deras barn senare utvecklar 
alkoholberoende. 

Vid studien granskades 364 tonåringar vid tre tillfällen under en 
tvåårsperiod. De fann att tonåringar som hade en tidig debutålder 
vid den första granskningen, drack mer vid den andra kontrollen, för 
att vid den tredje visa sig ha begynnande alkoholproblem. 

Hur föräldrarna handskas med informationen om alkohol har en 
avgörande betydelse, betonas i studien.  

– Vårt arbete visar att den förebyggande effekten av en senarelagd 
debutålder sannolikt är en effekt av en god förälder/barn relation, 
säger studiens huvudförfattare, Dr Emmanuel Kuntsche, vid schwei-
ziska institutet för förebyggande av alkohol och drogproblem i Lau-
sanne, till Medical News today. 

När forskarna granskade data visades betydelsen av föräldrarnas 
inflytande. De fann att de tonåringar som började dricka senare och 
som dessutom hade en god relation med sina föräldrar, hade en läg-
re risk utveckla alkoholproblem jämfört med sina kamrater. 

Ett gott förhållande till barnen var enligt tonåringarna ett där de 
kunde diskutera sina problem med föräldrarna samt där föräldrarna 
förmådde visa sina känslor. 

/Drugnews 

Trots mer alkoholreklam och smuggelsprit har svenska tonåringar 
minskat sin alkoholkonsumtion de senaste sju åren. En förklaring är 
att deras föräldrar har förstått att barn och alkohol inte hör ihop. Och 
fler tycker att det är trendigt att vara nykter.  

Inom kort får alla föräldrar, 108 000, med barn födda 1995 Tonårs-
parlören i brevlådan. Idén till boken föddes ur ett behov från föräld-
rar om vardagsnära tips, lättfattlig och pålitlig kunskap om hur man 
pratar om alkohol med sina barn. Syftet med Tonårsparlören är en-
kelt; att stötta tonårsföräldrar att tidigt rusta sina barn att fatta egna 
kloka beslut. Forskning visar att ju senare alkoholdebuten sker, desto 
lägre är risken för framtida alkoholproblem. 

Sedan första upplagan av Tonårsparlören kom ut för sju år sedan 
har något hänt med attityderna mot alkohol. Inte så mycket hos ton-
åringarna själva, men hos deras föräldrar. Då var det ganska vanligt 
att föräldrar lät tonåringar smaka alkohol hemma. Idag är det bara 
någon procent som gör det. Då köpte också var fjärde tonårsförälder 
ut vin till sina döttrar som gick i nian. Idag gör var tionde det. Följ-
den har blivit att tonåringarnas alkoholkonsumtion minskat. Det 
betyder att färre tonåringar råkar i slagsmål på grund av alkohol, 
färre har oönskat sex, färre hamnar i gräl med sina kompisar, färre 
får problem i skolan på grund av att de festat. 

Årets reviderade upplaga av Tonårsparlören innehåller, liksom 
tidigare års utgåvor, mängder av råd och tips helt befriade från pek-
pinnar. Innehållet är framtaget i samarbete med forskare, fältarbeta-
re, läkare, psykologer, familjeterapeuter, föräldrar och ungdomar.  

/Reageramera.blogg.se 

Billigt kokain allt vanligare 
Kokain har blivit billigare och därmed vanligare – även bland ung-

domar. Priset för ett gram kokain är idag nere i ungefär 800-500 kro-
nor. De droger som annars dominerar bland Sveriges missbrukare är 
amfetamin, heroin och cannabis. 

Kokainets framfart oroar experterna. Drogen är ett av de snabbast 
beroendeframkallande medel man känner till. Kokainets farlighet 
hänger också samman med att den ofta klassas som "partydrog" och 
därmed mer sällan sammankopplas med missbruk.  

 
/skd.se 

Unga missbrukare  
i Stockholm, Göteborg och Malmö – En deskriptiv och jämförande stu-
die av sex öppenvårdsmottagningar och deras besökare 

Under perioden 2000–2005 har Mobilisering mot narkotika i samar-
bete med Länsstyrelsen satsat resurser för att i Stockholm, Göteborg 
och Malmö utveckla nya stöd och behandlingsinsatser för unga miss-
brukare. Satsningen har inneburit att nya öppenvårdsmottagningar 
för unga med missbruksproblem har startats samt att redan befintli-
ga verksamheter har kunnat starta projektverksamheter och arbeta 
med metodutveckling. 

www.fhi.se 


