
 Volym 10 Nr.  125 

Efter en dag kommer en annan och detta händer vecka, 
månad och år ut i alla människors liv. Det är därför märk-
ligt att när nästa dag är den första på ett nytt år, vi tittar 
ett år framåt och omger detta med förväntningar löften 
och hopp. Jag har ingen förhoppning om att 2010 skall bli 
det år då vi får uppleva ett drogfritt Europa och inte hel-
ler drogfria städer. Jag hoppas dock att vi kommer att se 
fler engagerade människor och städer för denna viktiga 
sak. Detta 
skulle vara 
ett viktig 
steg mot mindre droger och i slutändan drogfria städer. 
 

Det är uppenbart att våra politiker har en mängd vikti-
ga frågor att hantera: åldringsvård, barnomsorg, arbets-
löshet, skolor och finanskrisens följder för att nämna någ-
ra. Kriminalitet och social utsatthet är några andra. Vi 
måste inse att illegala droger i de flesta städer ingår i sek-
torn social välfärd, som en av många frågor. Den kanske 
viktigaste frågan för ECAD är att öka medvetenheten 
kring det vi arbetar för och att få den så högt upp som 
möjligt på den politiska agendan.  
 

Ingen politiker i någon europeisk stad vill att folk skall 
missbruka droger och väldigt få om några, vill legalisera 
droger för att de inte bryr sig om följderna. Allt för många 
är dock omedvetna om vilka enorma effekter droger har 
för människor och samhälle. Det är ingen tvekan om att 
narkotika skapar gigantiska problem i våra städer, 
mänskligt lidande, väldiga utgifter och därtill otrygghet.  
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GOTT NYTT ÅR! 

De skadliga effekterna av cannabis på ungas hjärnor är större än man tidigare 
vetat. Och skadorna är värre hos de unga jämfört med vuxna, visar ny forskning i 
Kanada.  

Studien, publicerad i Neurobiology of Disease, visar att tonåringar som dagligen 
använder cannabis lättare får depressioner och ångest. Missbruket har dessutom 
skadliga långtidseffekter på hjärnan.  

Men studien jämför också tonåringarna med vuxna cannabismissbrukare.  
– Vi ville ta reda på vad som händer i hjärnan på tonåringar när de missbrukar 
cannabis och om de är mer mottagliga för dess neurologiska effekter än vad vuxna 
är, säger Gabriella Gobbi, professor vid McGill universitetet i Montreal och förfat-
tare av studien, i en kommentar i Health Jockey.  

Hennes studie visar en tydlig ökning av cannabispåverkan på de två signalsub-
stanserna serotonin och norepinephrine, som reglerar viktiga funktioner i hjärnan.  

– Tonåringar som använder cannabis får en försämrad serotoninöverföring, vil-
ket leder till försämrat humör och ökad ångest. Dessutom försämras överföringen 
av norepinephrine som leder till skadlig långtidspåverkan i hjärnan vilket i sin tur 
ökar mottagligheten för stress, konstaterar Gabriella Gobbi. 

 Studien är den första i sitt slag som visar hur cannabismissbruk kan skada ung-
domar värre än vuxna.              /Av Drugnews/BC 

Kokainodling orsakar 
miljökatastrof 
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I skuggan av klimatmötet i Köpenhamn i december pågår en tyst miljökatastrof 
förorsakad av illegal kokaodling i Latinamerika. Något som Colombias vicepre-
sident Francisco Santos Calderon, tidigare fånge hos Medellin-kartellen, vill 
uppmärksamma.  

Han talade nyligen på ett seminarie vid 30-årsfirandet av behandlingskooperati-
vet San Patrignano i Italien, som arrangerats av European Cities Against Drugs. 
Han var 1990 fånge åtta månader hos Medellin-kartellen som delfinansierade sin 
verksamhet med kidnappningar och droghandel.  

Efter frigivning levde Francisco Santos Calderon – med smeknamnet Pacho San-
tos – i exil i Spanien innan han återvände till Colombia och blev vicepresident 
2002. Regeringen med president Alvaro Uribe har med internationellt stöd senare 
år med framgång bekämpat den omfattande kokaodlingen i landet.  

Santos vill nu varna för kokaodlingens miljöpåverkan och driver kampanjen 
”Shared Responsibility” (delat ansvar). Svenskorna Gun Nordin och Katarina 
Cnattingius rapporterar för Drugnews från seminariet med vicepresidenten: 

”Över två miljoner hektar, en yta lika stor som Slovenien, har förstörts under 20 år av 
att odla koka i Colombia.  
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Cannabis skadar  
ungas hjärnor mer 
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Stora naturparker har förorenats och cirka 

200 000 hektar naturskog förloras varje år på 
grund av odlingen. Luftföroreningar ökar mar-
kant på grund av nedbrända skogar. Dessutom 
riskerar vattnets ekosystem att förstöras av 
tusentals liter hett vatten som dumpas i floder-
na från kokainlaboratorierna. Detta orsakar i sin 
tur temperaturförändringar.”  

Tillverkning av ett kilo kokapasta genere-
rar också 600 kilo avfall och 200 liter förore-
nat vatten. På en hektar av kokaodling, 
tidigare nedbränd naturskog, produceras 
7,4 kilo kokapasta per år. Ett gram kokain 
förstör fyra kvadratmeter naturskog. Jorden 
förgiftas av kemikalier från kokaintillverk-
ningen.  

162 sångfågelarter är allvarligt hotade då 
100 hektar av deras naturliga miljö försvin-
ner varje år på grund av kokan. Däggdjur 
och vattenlevande djur i Colombia drabbas 
också av miljöförstöringen. Många sällsynta 
magnoliasorter håller på att försvinna då 
jordytorna förorenats.  

Koka-odlande familjer som tidigare ut-
satts eller hotats av droghandlarna erbjuds 
alternativa odlingar. Alternativa långsiktiga 
odlingsprogram har utarbetats. Colombia 
har fått internationell hjälp, både från USA 
och FN, att investera i programmen.  

Vicepresident Calderon uppmanade till att 
sprida kunskapen om hur kokaodlingar och 
knarklaboratorier förstör miljön, djur och växt-
liv. Och hur invånare hotas av drogbaroner när 
de vill arbeta förebyggande mot missbruk. Sam-
verkan är nyckelordet. Därför bildades Shared 
Responsibility”, rapporterar Nordin och Cnat-
tingius. 

/Av Drugnews 

Kokainodling orsa-
kar miljökatastrof 

Spice, GBL, BZP  
narkotikaklassas i Storbritannien 
Dagen före julafton narkotikaklassades flera droger, så kallade ”legal highs”, i Storbritan-
nien. Bland dessa Spice, GBL, BZP och flera dopingmedel. Man klassar nu för första gången 
bredare kemiska sammansättningar.  

De flesta av de nu knarkstämplade drogerna förs in under brittiska farlighetsklassen C, vil-
ket innebär att innehav kan straffas med upp till två års fängelse och försäljning upp till 14 år.  

Syntetiska cannabinoider, som Spice, narkotikaklassas under samma B-klass som övrig canna-
bis. Innehav kan ge upp till fem års fängelse.  

Olika substanser av Piperaziner, som används för att framställa BZP, narkotikaklassas också 
under C-skalan. 15 olika anabola steroider, vilka associeras till droganvändning inom olika 
sporter, har även narkotikaklassats under C-kategorin.  

Industrikemikalien GBL (gamma-butaryl lacton) omvandlas till GHB i kroppen som redan är 
narkotikaklassad i landet. Drogerna är starkt vanebildande och har orsakat flera dödsfall både 
i Sverige och i Storbritannien,  

– Nu slår vi till hårt mot ”legal highs”, vilka är ett stort omedelbart hot, inte minst mot ung-
domar. Därför gör vi en lång rad av dessa droger olagliga. Vi använder oss nu också av ban-
brytande bestämmelser som även narkotikaklassar relaterade blandningar och kemiska sam-
mansättningar, säger inrikesminister Alan Johnson till BBC.  

I Sverige pågår beredning av förslag om att klassa GBL, men det kan dröja till åtminstone 
mitten av nästa år. 

/Av Drugnews 

Höjda straff för dopingbrott  
Doping är ett problem långt utanför idrotten. Minst 10 000 svenskar har använt dopingpreparat det senaste året, ofta yngre manliga gymbesö-
kare. Det visar en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Nu utlovar regeringen skärpta straff för dopingbrott.  

Enligt studien där 58 000 personer deltagit så beräknar Folkhälsoinstitutet att minst 10 000 svenskar har dopat sig senaste året. Mörkertalet kan 
vara stort, men användningen verkar vare sig minska eller öka, enligt olika undersökningar. Vanligast är dopingmissbruk bland vanliga gymbe-
sökare, främst män mellan 18 och 34 år. Doping bland kvinnor verkar vara ovanligt.  

Kunskapen om hälsoeffekter av doping är fortfarande begränsad, men såväl fysiska, psykiska och sociala problem i samband med användning 
förekommer. Bland annat depressiva symptom, självmordsförsök, aggression och våld.  

Idag görs kontroller av otillåten doping inom idrotten och på gym knutna till Riksidrottsförbundet, såsom Friskis&Svettis. Men på privata gym 
har man inte möjlighet att kontrollera besökarna, något som en del gymägare efterlyser.  

Men folkhälsominister Maria Larsson (KD) vill inte ha tester på privata gym som hon ser som intrång i den personliga integriteten och är poli-
sens arbete. Men däremot förbereder regeringen förslag till kraftigt höjda straff för dopingbrott, vilket även en utredare föreslagit. Ett sådant 
förslag kan väntas i samband med en narkotikaproposition i vår.               /Av Drugnews 

Från den 9:e december är missbrukssubstansen bk-PMMA eller ”Metedron” som den också 
benämns klassad som narkotika.  
bk-PMMA eller den kemiska beteckningen 1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino) propan-1-on är 
en substans som under 2009 har blivit tillgänglig relativt snabbt. Substansen ger ett euforiskt 
rus och kan ses som en ersättning för närbesläktade ”Mefedron” som klassades som narkotika 
den 25:e maj 2009. På grund av bk-PMMA:s hälsofarliga egenskaper och mycket nära släkt-
skap med dokumenterat skadliga substanser som, PMA, PMMA, är det angeläget att substan-
sen kommer under kontroll.  

Den 22 september lämnade Statens folkhälsoinstitut ett förslag till Socialdepartementet om 
att klassa bk-PMMA, ”Metedron”, som narkotika. Och från den 9:e december klassas nu sub-
stansen som narkotika.  

Statens folkhälsoinstitut har uppdraget att bevaka och utreda behovet av klassificering av 
varor och substanser som inte är läkemedel. Läkemedelverket ansvarar för de varor som även 
används som läkemedel. Om någon av myndigheterna finner behov av kontroll av en sub-
stans föreslås detta till regeringen som fattar beslut i frågan.                     /Av Actnow.nu 

Metedron förljer Mefedron till att klassas som narkotika 



Tjeckien avkriminaliserar  
Från årsskiftet avkriminaliserar Tjecki-
en mindre innehav av de flesta narkoti-
kapreparat, såväl cannabis och LSD 
som heroin och kokain. Grannländer 
och inhemska skeptiker oroas nu för att 
landet i Centraleuropa blir en ny drog-
central.  
 

Tjeckiska regeringen förklarar lagänd-
ringen med att så många ungdomar 
använder droger att det blivit ett 
”folkhälsoproblem” och att lindringen 
ska ses som del i brottsbekämpning. Skolele-
ver 15-16 år i Tjeckien toppar med 45 procent 
enkäter i Europa om att någon gång använt 
cannabis. Nära en tredjedel av landets ungdo-
mar missbrukar drogen regelbundet.  
 

Den något otydliga logiken bakom uppgi-
venheten gör att landet får mer liberala reg-
ler än Holland och sällar sig därmed till 
Mexiko där åtalseftergift ges för mindre in-
nehav av ”tyngre” droger.  

Avkriminaliseringen godkändes redan ifjol 
av tjeckiska regeringen, men rättsväsendet 
fick tid att avgöra var gränserna för mindre 
innehav för eget bruk skulle gå. Övre grän-
sen har nu fastställt till 5 gram för hasch, 15 
gram för marijuana (eller 5 plantor), 40 bitar 
psykedeliska svampar, 5 LSD-tabletter, 2 
gram am-fetamin/metamfetamin, 1,5 gram 
heroin och 1 gram kokain, rapporterar sajten 

 Actnow.  
Det innebär att bekämpning av alkohol 

blir nu strängare än av narkotika, varnar 
tjeckiska kritiker. Landet har som enda EU-
land exempelvis gjort det obligatoriskt att 
använda alkoholkontroller vid alla trafik-
kontroller.  

 
Risken ökar för att Tjecken blir en legal 

narkotikazon med såväl ökat inhemskt 
missbruk som lagring och transitsmuggling 
av droger inom EU.  

I Ungern där även mindre innehav kan 
leda till fem års fängelse, möts Tjeckiens 
nya narkotikalagar med misstro. Och i Po-
len undrar borgmästare i gränsstäder hur 
man ska lyckas föra en restriktiv drogpolitik 
när Tjeckien mjukat upp sina regler, rappor-
terar SR Ekot. 

/Av Drugnews.nu 

Bilden lånad från : Fokus.se 

På väg mot 
sprutbyte i 
Stockholm 

Ett tidsbegränsat försök med sprutbyten 
bland narkomaner för att minska smitt-
spridning verkar kunna bli av i Stock-
holm. Det föreslår en ny utredning och 
landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) är 
inte avvisande. 

En beställd narkotikautredning som över-
lämnades till henne i tisdags och skisserar 
fyra olika alternativ av sprutbyte på försök. 
En variant är ett sprutbyte för redan smitta-
de, en annan begränsning till en lokal, ett 
tredje sprutbyte i flera befintliga integrerade 
mottagningar, eller en begränsad försöks- 
respektive kontrollgrupp.  

– Alternativen för sprutbytesprogram är nu 
något vi ska diskutera inom landstinget och till-
sammans med Stockholms stad och övriga kom-
muner i länet. Min bedömning är att vi kommer 
att införa något slags försöksverksamhet med 
sprutbyten, säger Rydberg i en kommentar.  
Rydberg har tidigare tillhört den skeptiska 
delen av Folkpartiet till sprutbyten. Även 
andra partier i huvudstaden har varit oeni-
ga. Moderaterna har från att varit helt emot 
gått med på att saken skulle utredas, vilket 
nu alltså har gjorts.  

Slutrapporten om åtgärder för att begränsa 
smittspridning bland sprutnarkomaner har 
flera åtgärdsförslag. Det understryks att ett 
sprutbytesprogram bara kan vara ett kom-
plement till andra etablerade metoder. Hu-
ruvida sprutbyten är effektiva mot smitt-
spridning är omdiskuterat och det finns inga 
entydiga eller samstämmiga slutsatser från 
forskarvärlden, konstaterar utredningen. 

 Sprutbyte minskar inte missbrukets om-
fattning, men det kan "reducera riskbeteen-
de, risker för smittspridning, möjliggöra 
ökad kontakt med injektionsnarkomaner och 
därmed skapa förutsättningar för motiva-
tionsarbete och behandling."  

Utredarna skattar antalet injektionsmiss-
brukare till omkring 9 000 i Stockholms län, 
varav hälften finns i huvudstaden. Länet 
hade 2005-2007 omkring 70-80 procent av de 
intravenösa hiv-fallen i landet. 2007 utbröt 
en hiv-epidemi bland missbrukare i Stock-
holm, men återgick under fjolåret till ungefär 
tidigare nivå.  

En baslinjestudie bland marginaliserade 
narkomaner i Stockholm visar att en mycket 
stor andel av de tillfrågade personerna delar 
sprutor, nålar och annan utrustning.  

 

De drogliberala lobbyister som försökte stoppa styrelsekandidater till FN:s narkotikakon-
trollorgan INCB misslyckades. Så sent som i december valdes de sex ledamöterna.  

De sex i fyllnadsvalet till INCB:s styrelse som utsågs av Ecosoc i New York var Tatyana Dmi-
trieva från Ryssland (omval), Rajat Ray från Indien, Marc Moinard, Frankrike, Camilo Uribe 
Granja, Colombia, Vireoje Suyai, Thailand, och Lochan Naidoo från Sydafrika. Professor Sevil 
Atasoy från Turkiet utsågs till ny styrelseordförande i arbetsutskottet.  

Det var särskilt ryskan som brittiske lobbyisten Mike Trace – känd för sitt misslyckade försök 
att infiltrera UNODC 2003 – och hans kumpan Martin Jelsma varnat för i epost-brev till reger-
ingsfolk, men som nu utsågs till vice ordförande. Det var bara sydafrikanen som de puffat för 
som blev vald till styrelsen.  

Deras nätverk hade inget formellt uppdrag att tycka till om de 21 kandidaterna, men hade på 
eget intiativ samlat information om deras bakgrund för att uppnå ett mer ”modernt” och ”mer 
balanserat och hälsoinriktat INCB”.  

INCB har hittills stått fri i den internationella narkotikapolitiska debatten om harm-reduction 
och de globala narkotikakonventionerna. Organet har till uppgift att se till att de restriktiva 
konventionerna efterlevs och namnger i sin årsbok länder som bryter mot reglerna. 

/Av Drugnews 

Drogliberala lobbyn emot vissa  
styrelseledamöter i INCB 

Missa inte Act Now:s ny upplaga om CANNABIS i NEDERLÄNDERNA! 

66 sidor om normalisering, behandling, coffee-shops och intervjuer. Gå in på www.ActNow.nu 
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Med denna kunskap har jag svårt att se 

någon vilja öka missbruket. Denna kun-
skap förpliktigar oss att handla, för vi vet 
att det har betydelse när samhället mobili-
serar, det gör skillnad.   

Att vara medlem i ECAD är kanske mer 
än något annat ett ställningstagande att 
faktiskt göra något åt problemen, ett beslut 
att agera. Vilka modeller eller metoder som 
används kan vara detsamma, så länge de är 
effektiva. Vissa av ECAD:s medlemsstäder 
har ett mycket gott preventivt arbete, andra 
inte. Vissa städer har bra satsningar på 
behandling som faktiskt hjälper missbruka-
re till ett liv utan droger, i andra städer är 
det sämre. Hur mycket städer arbetar med 
frågan varierar mycket och att få så många 
städer engagerade ser jag som ECAD:s 
viktigaste utmaning.  

Jag hoppas att vi år 2010 skall kunna 
sjösätta ECAD:s Advisory Network. Detta 
kommer att bistå oss på ett flertal sätt, bl.a. 
när det gäller att fästa uppmärksamhet på 
våra frågor och därmed att få upp frågan 
högre på den politiska dagordningen. En 
annan viktig uppgift blir att hjälpa till vid 
våra framtida konferenser och seminarier.  

ECAD kommer naturligtvis att meddela 
er om framtida konferenser men jag ber er 
att regelbundet gå in på vår hemsida för 
nyheter. Hemsidan är en annan sak jag 
hoppas skall bli mer informativ och använ-
darvänlig under året. Vi arbetar kontinuer-
ligt för att förbättra den och du kan hjälpa 
till genom att tala om vad du tycker saknas 
eller ge förslag.  

Som synes har jag vissa förväntningar 
och förhoppningar inför 2010, några är 
nämnda ovan. Sist men inte minst hoppas 
jag att samtliga får ett gott och framgångs-
rikt år, inte minst när det gäller att reduce-
ra de problem som narkotika skapar i våra 
städer!             /Jörgen Svidén, ECAD direktör 

GOTT NYTT ÅR! 

Droger och mediciner på svenska vägar 
Att det förekommer alkohol i samband med bilkörning är känt. Men hur vanligt är det 
med droger och mediciner?  Den första studien i Sverige på området är nyligen avslutad 
och visar på att finns förare på de svenska vägarna som bär spår av både illegala droger 
och trafikfarliga mediciner, meddelar VTI. 

 I samarbete med trafikpolisen har VTI under ett års tid samlat in närmare 6 400 salivprov 
från förare i en så kallad vägkantstudie. Förarna har deltagit frivilligt i studien och deras sa-
livprov har analyserats av Rättsmedicinalverket. Någon liknande studie är aldrig tidigare 
gjord i Sverige. 

Man har letat efter ett trettiotal substanser i 
lugnande medel, sömnmedel, smärtlindran-
de medel och droger som amfetamin, ecsta-
sy, cannabis, kokain och heroin, säger Mag-
nus Hjälmdahl, forskare på VTI som är en av 
dem som genomfört studien. 

I 161 (2,6 %) av salivproven hittade man 
minst en av de substanser man letade efter. 
Av dessa innehöll 25 prov illegala droger. 

Och då ska man komma ihåg att det här är 
personer som frivilligt valt att delta i vår 
studie, säger Magnus Hjälmdahl. 

Siffran ovan kan jämföras med de 18 per-
soner (0,18%) som påträffades som misstänk-
ta rattfyllerister i polisens trafikkontroller 
där drygt 10 200 förare stoppades. Av dessa 
10 200 personer valde närmare 6 400 att delta 
i VTI:s studie och det är dessa personers 
salivprov som analyserats.  

De båda studierna som nyligen avslutats 
är delprojekt inom EU-projektet DRUID, Driving under the influence of drugs, alcohol and 
medicines. I projektet ingår totalt 18 europeiska länder. Liknande studier som de som nu 
avslutats i Sverige görs också i flertalet av dessa länder och när EU-projektet avslutas 2011 
kommer man att kunna göra jämförelser länderna emellan.      
          /Av Drugnews.nu 
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M E R  N Y T T  

Missbruk av syntetiska drogen mefedron 
(4-metylmetkatinon) har ökat kraftigt i 
Sverige det senaste året. 

 Enligt riksåklagarens bedömning har dro-
gen visat sig snabbt ge upphov till åter-
kommande intag, som är en indikation på 
beroende. Mefedron påverkar serotoninsy-
stemet och har ecstasyliknande effekter. 
Den kan leda till svåra kroppsliga skador 
och allvarliga psykiska störningar med 
hallucinationer och psykos. Misstänkta 
dödsfall kan knytas till mefedronintag. 
Men den samlade kliniska, sociala och poli-
siära erfarenheten av mefedron är begrän-
sad, riskbilden klarnar med tiden. En efter-
följare kallad metedron narkotikaklassades  
av regeringen i december 2009.     

 

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 


