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Samtal med direktören 

Kanada:  
nya tider är här  

Kanadas premiärminister Stephen Harper 
offentliggjorde den 4 oktober Kanadas nya 
nationella strategi mot narkotika. 

Som en del i paketet finns bland annat en 
tvåårig satsning på prevention för att före-
bygga användning av narkotika bland unga 
människor, erbjuda behandling och bekäm-
pa narkotikabrottsligheten. För dessa ända-
mål anvisas 63,8 miljoner dollar (cirka 420 
miljoner kronor) under två år, varav 21,6 
miljoner dollar går till att bekämpa produk-
tion och distribution av narkotika; 10 miljo-
ner dollar till preventiva insatser och 32,2 
miljoner dollar till behandling av missbruka-
re. 

Vår tvåstegspolitik kommer att vara hård 
när det gäller narkotikabrottsligheten och 
empatisk gentemot missbrukarna, säger Har-
per i ett uttalande. Vi kommer inte att kasta 
in handduken när hälsan och säkerheten i 
landet äventyras… Om du missbrukar narko-
tika kommer vi att hjälpa dig och om du säljer 
narkotika kommer vi att straffa dig. 

Harper sa också att missbruket kostar det 
kanadensiska hälsovårdssystemet 1,2 miljar- 

der dollar per år. 
Den nya strategin omfattar en fokuserad 

upplysningskampanj som syftar till att ut-
bilda ungdomar om de negativa effekterna 
av narkotika. Studier har visat att ett växan-
de antal ungdomar i landet använder narko-
tika i allt yngre åldrar. 

Det kommer att kräva mycket av oss för att 
angripa problemet med användning av narkoti-
ka. Att bryta Kanadas drogvanor kräver en 
enorm ansträngning. Men från och med idag är 
vårt land på väg att tillfriskna, sa Harper i 
Winnipeg där han tillsammans med ytterli-
gare två ministrar, Tony Clement och Stock-
well Day, offentliggjorde landets nya strate-
gi. 

Det är intressant att notera att så kallad 
harm reduction, inklusive inrättande av 
sprutrum, inte utgör någon del av den nya 
strategins pelare, samtidigt som regeringen 
den här veckan förlängde testperioden med 
ett sprutrum i Vancouver med ytterligare 
sex månader från och med årsskiftet 
2007/2008.  

Torgny Peterson 

Tony Clement konstaterar  att Kanada alltför länge har sänt ut felaktiga budskap om använd-
ning av narkotika och att det är dags att inta en mer bestämd hållning för att ta itu med proble-
met. Bild: Tony Clement på besök hos ECAD, september 2006 

  NYA MEDLEMMAR 

Välkommen, Bukarest! 
 
Ännu en huvudstad blev medlem i ECAD. 
Den 19 september skrev den rumänska hu-
vudstaden under Stockholms resolution och 
samtidigt gick med i programmet ”Youth in 
Europe". Bukarest som ett tiotal andra stä-
der runt om i Europa – från Reykjavik i norr 
till Istanbul i söder – ska genomföra drogva-
neundersökning bland sina ungdomar. 

Läs mer om programmet på 
www.youthineurope.org 

September i år präglades av en rad stora 
internationella evenemang där ECAD delta-
git eller varit med och arrangerat. ”ECAD 
Newsletter” bad Tomas Hallberg om en 
kommentar. 

Läs på sidan 2 

Cannabis  
Jack Straw, Storbritanniens inrikesminister, 
sade i en intervju till Channel Four News  
att det var ett misstag att nedklassificera 
cannabis till klass C. Gordon Brown, premi-
ärminister, i ett uttalande till GMTV lovar 
att regeringen kommer framöver att vara 
”tuffare” vad gäller narkotika. 

Kriminalkommissarie Ian Johnston, presi-
dent för Police Superintendents Association 
of Wales and England, håller med. 

Läs på sidan 4 



Folkrörelser höjer rösten 
Höstsamtal med direktören 

Mycket inom narkotikapolitiken idag sker i samband med kommande 
FN:s generalförsamlings särskilda möte för narkotikafrågor, UNGASS. 
Ett av de största evenemangen i Sverige i samband med mötet lär bli 
World Forum Against Drugs. Tomas, vilken idé ligger bakom evene-
manget? 

- Idén är att göra en manifestation för folkrörelser över hela världen. 
Forumet ska samlas i Stockholm för att ge stöd till FN:s narkotikakon-
ventioner och FN:s barnkonvention som i artikel 33 slår fast varje 
barns rätt att skyddas från narkotika. 

Det kommer att gå av stapeln 15-17 september 2008. Vi räknar med 
att kring 1100-1200 delegater ska komma. Ledningsgruppen består av 
ett antal svenska frivilligorganisationer av vilka ECAD är en. Vi tyck-
er att det är viktig att inför antagandet av FN:s nya narkotikastrategi 
visa folkets vilja i den här frågan. 

Hur planerar ledningsgruppen att dra publikens och mediernas upp-
märksamhet? 

- Självklart kommer det vara en mängd höga talare som vi räknar 
med ska komma till Forumet, FN:s högste narkotikabekämpare Anto-
nio Maria Costa bland andra. Men det är ju ett folkets engagemang 
framförallt med seminarier där man ska gå igenom olika frågor inom 
prevention, narkotikakontroll, vård osv. 

Förberedelserna kommer att kräva mycket ideella insatser från or-
ganisationernas sida. Socialdepartementet har lovat att gå in med två 
miljoner kronor att stödja evenemanget. Men mer finansiering be-
hövs. Vi välkomnar alla som vill visa sitt engagemang och stödja Fo-
rumet. 

 
”Det är politiskt förankrat. Vi gillar idén, bredden av or-
ganisationer och det ligger rätt i tiden för den stora 
UNGASS-uppföljningen”, Ralf Löfstedt, departements-
råd på socialdepartementet, till Drugnews. 

 
Vid sidan av Forumet, planeras det något mer i samband med     

UNGASS? 
- ECAD har sedan länge aktivt deltagit i förberedelserna inom ra-

men för Vienna NGO Committee.  Vår organisation är med i pro-
gramkommittén för genomförande av en rad konsultationer ”Beyond 
2008” med representanter för det civila samhället över hela världen. 
Syftet med konsultationerna är att utvärdera vad som åstadkommits 
de senaste 10 åren inom narkotikabekämpningen och ge förslag till en 
framtida narkotikapolitik. Vi var även delansvariga för den regionala 
konferensen för icke-statliga organisationer i Östeuropa och Central-
asien som ägde rum 12-14 september i Kiev, Ukraina. 

De regionala konferenserna arrangeras i en så kallad balanserad 
approach d v s samla frivilliga organisationer med de olika ideologis-
ka utgångspunkterna – från skademinskning till den mer restriktiva 
linjen. 

Representanter för de regionala konferenserna kommer att mötas 
för den avslutande konsultationen i Wien i juli 2008 där man ska gå 
igenom resultaten av alla 9 möten och komma fram till ett dokument 
som ska presenteras under FN:s generalförsamling. 

Tomas, du säger att de  deltagande organisationerna representerade 
ett brett urval av metoder vad gäller narkotikabekämpning. Hur gick 
diskussionerna till? 

- Diskussionerna i Kiev var mycket intressanta. Kortfattat, många 
organisationer har samma problem oavsett vilken ideologisk syn de 
har. Många beskrev problemen på lokal nivå som svårigheter med 
att samarbeta med myndigheter och korruption. Diskussionerna i 
allmänhet var väldigt konstruktiva. 

Det var  nyttig att få veta hur situationen i de olika länderna ser ut. 
I de första konsultationerna hade vi deltagare från Uzbekistan, Kirgi-
zistan, Tadzjikistan, Kazakstan, Moldavien och Belarus bland andra. 
Det är självklart att alla de länderna har olika kulturer och olika för-
utsättningar för narkotikabekämpning. 

 
Vad står på ECAD:s agenda för de närmaste månaderna? 
- Jag kan nämna några evenemang som är på gång. För det första, 

fortsätter de regionala konferenserna ”Beyond 2008” i Belgrad i okto-
ber. Deltagare i ECAD:s hittills största program ”Youth in Europe" 
samlas för en genomgångkonferens i Reykjavik den 18-19 oktober. 
Tre av ECAD:s regionala nätverk – svenska, ryska och balkanska – 
har sina konferenser och årsmöten i oktober-november i respektive  
Göteborg, Stavropol och Sarajevo. Det svenska nätverket organiserar 
även en studieresa för politiker till Glasgow för att se hur de jobbar 
med narkotikaproblematiken i Skottland. Tillsammans med Mobili-
seringen förbereder vi en konferens för rättsvårdande myndigheter 
runt Östersjön som kommer att äga rum i S:t Petersburg i november. 

 
Följ agendan på vår hemsida www.ecad.net 

Grupparbete, Kiev 2007  

Faktaruta 
UNGASS. År 2008-2009 gör FN en uppföljning av beslutet 1998 
i New York att väsentligt minska bland annat produktionen av 
cannabis, opium och koka. Dessutom ska världens regeringar 
på ett möte i Wien besluta om framtida prioriteringar. Ännu 
har ingen regering väckt frågan att se över och ändra konven-
tionerna. Däremot väntas strid om policys kring skadebegräns-
ning av missbruk (s.k. harm reduction), exempelvis om injek-
tionsrum och fritt heroin till grava missbrukare ska tillåtas. 
/Drugnews 



USA: trenderna har vänt avsevärt, 
visar studierna 
SAMSHA publicerade den största och mest 
heltäckande studien om användningen av dro-
ger i USA i slutet av september.  
Det finns som vanligt både goda och dåliga 
nyheter. En god nyhet är att det illegala nar-
kotikamissbruket bland ungdomar i åldern 
12-17 år är det lägsta under de fem senaste 
åren (med en minskning från 11,6% år 2002 
till 9,8% år 2006). 
 
Droganvändning 
under de senaste 30 dagarna: 

         Alla                                   Marijuana  
           Narkotika    Marijuana   Pojkar 
2002:  11,6%         8,2%          9,1% 
 
 
 
 
 
         2006:   9,8%       6,7%    6,8% 

 

Under samma tidsperiod (2002-2006) mins-
kade användningen av marijuana från 8,2% 
2002 till 6,7% 2006, speciellt bland manliga 
ungdomar - från 9,1% 2002 till 6,8% 2006.  

En dålig nyhet är att användningen av 
smärtstillande preparat ökar oroväckande. 
Enligt studien använde sju miljoner i åldrar-
na 12 år och uppåt receptbelagda mediciner 
på ett icke-medicinskt sätt under den när-
mast föregående månaden. 
 

Du hittar resultaten från den senaste stu-
dien, 2006 National Survey on Drugs & 
Health, på  
http://oas.samhsa.gov/nsduhLatest.htm  

Ytterligare en studie i sammanhanget 
(som visar liknande trender) är Monitoring 
the Future. Mer information om den hittar 
du på 
http://www.monitoringthefuture.org/new.html   

/Motgiftgotland.nu 

Narkotikaanvändningen bland skolelever i 
nionde klass och bland mönstrande minskar. 
Det visar ny statistik från CAN.  
Bland pojkarna i årskurs nio är andelen 
som använt narkotika sex procent, vilket är 
den lägsta siffran på många år. 

- Minskningen är delvis ett resultat av 
det goda preventionsarbete som utförs 
varje dag runt om i landet, säger Björn 
Fries, nationell narkotikapolitisk samord-
nare. 

Flickorna i årskurs nio ligger kvar på 5 
procent, att jämföra med början av 2000-
talet då omkring 10 procent av både poj-
karna och flickorna någon gång hade an-
vänt narkotika. 

Det är mycket glädjande att allt färre 
väljer att testa narkotika. Samtidigt ser vi i 
flera undersökningar att de som använder 
droger gör det mer intensivt och destruk-
tivt än tidigare. Vi måste ägna mer tid och 
energi till att hitta metoder för att upp-
täcka och hjälpa barn och ungdomar i risk-
zonen, säger Björn Fries. 

Även bland de mönstrande syns en 
minskning i narkotikaanvändningen.  År 
2006 var det 12,6 procent som hade använt 
narkotika, jämfört med 17,9 procent 2002. 

Även här ser vi effekterna av ett gott före-
byggande arbete i skolorna. De som mönst-
rar nu gick i nian för tre år sedan när arbetet 
med att stärka preventionsinsatserna kom 
igång på allvar, säger Björn Fries.  

 
Trägen vinner heter det och undertecknad 
menar att det inte verkar helt orimligt att 

anta att en restriktiv politik med preventiva 
insatser, vård och behandling och repression 

ger resultat. 
Torgny Peterson   

Sverige:  
Narkotikan minskar  

Var sjätte kroganställd  
ser knarkpåverkade gäster varje vecka  
Hela 16 procent av personalen på restaurang-
er och nöjesställen ser varje vecka narkotika-
påverkade gäster. Det visar en enkätundersök-
ning som Mobilisering mot narkotika gjort i 
11 kommuner i landet.  
 I Helsingborg ser var fjärde kroganställd 
narkotikapåverkade gäster varje vecka.    

Kommunerna som deltagit i undersök-
ningen är Helsingborg, Norrköping, Sunds-
vall, Hudiksvall, Västerås, Uppsala, Lilla 
Edet, Trollhättan, Vänersborg, Värmdö och 
Norsjö (tillsammans med Malå). Enkäten är 
en del av ”Den nationella krogsatsningen” 
där kommunerna får stöd från Mobilisering 
mot narkotika för att utveckla samverkan  

mellan krögare, polis och kommun. Bland 
annat kommer all krogpersonal  att utbildas 
i hur man upptäcker narkotikapåverkade 
gäster och stoppar dem vid dörren.  

 Undersökningen visar att narkotika inte 
bara är vanligt förekommande bland gäster. 
Av de kroganställda som tillfrågats har 28 
procent någon gång använt hasch eller ma-
rijuana. 
   

Hela kartläggningen och mer information 
om Den nationella krogsatsningen finns att 
ladda ned på Mobilisering mot narkotikas 
webbplats, www.mobilisera.nu  

Riskfritt smuggla och missbruka kat 
Växten kat är narkotikaklassad. Och missbruket har stora sociala 
konsekvenser. Men trots att det handlar om knark är polisens intres-
se svalt, avslöjar Uppdrag granskning. 

Redan 1989 klassades kat som narkotika enligt svensk lag. Men 
det som gör hanteringen av kat till en ganska riskfri sysselsättning 
för både smugglare och missbrukare är de stora mängder som 
krävs för att straffet ska bli kännbart. För att brottet ska räknas 
som grovt krävs 200 kilo. Mycket av den kat som förs in över 
svenska gränser hamnar i Stockholmsförorten Rinkeby. Under 
hela 2006 beslagtogs exempelvis totalt bara 286 kilo i det polisdi-
strikt där Rinkeby ingår - trots att uppskattningsvis 60 ton kat 
smugglas in i landet varje år.  

Per Granhällen, som är brottsförebyggande chef i Rinkeby, har  

försökt få både polis och riksåklagaren att lyfta frågan om högre 
straffvärde. Men responsen har varit dålig. Så här säger till exem-
pel Thord Modin, sektionschef på Rikskriminalpolisen, till Upp-
drag granskning: 

- När det gäller kat ser vi inte spridningsrisken. Det finns i de här 
grupperna, men spridningen i övriga samhället och i andra grup-
per - ska vi kalla det svenskar - är mycket liten som vi ser det. 

Närpolischefen i Rinkeby, Johnny Lindh, håller med Per Gran-
hällen. 

- Jag tror inte det svenska samhället har förstått problematiken. 
Det berör en minoritet i utsatta stadsdelar. De är så utanför att 
deras egen drog inte ens klassas som riktig narkotika, säger han. 

/Svt, Uppdrag granskning 



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 medborgares väl.  

  INTERNATIONELLT 

 
Publikation 

Sprutbyte en het fråga igen… 
En majoritet över blockgränsen i socialtjänst-
nämnden vill gå vidare med frågan om fritt 
sprututbyte i Stockholms län. 

Remissutlåtandet är svar på en vänster-
partimotion i fullmäktige i Stadshuset som 
uppmanar till att starta sprutbyte för att 
försöka förhindra vidare smittspridning när 
missbrukare delar kanyler med varandra. 
Något som påskyndats av att hiv-spridning 
bland narkomaner ifjol ökade med 25 pro-
cent i huvudstaden. 

Socialdemokrater, kristdemokrater, väns-
terpartister och miljöpartister beslöt den 19  

september att gemensamt föreslå att staden 
kontaktar landstinget för en utredning av 
sprututbytet, skriver Svenska Dagbladet. 
Sedan är det tänkt att utredningen ska ligga 
till grund för stadens ställningstagande i 
frågan. 

Socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) är 
dock tveksam. Moderaterna har konsekvent 
sagt nej till idén om fritt sprututbyte. 

-Det är svårt att hitta entydiga bevis som 
pekar på att sprututbytet bidrar till att för-
hindra hiv-spridning. Vi prioriterar istället 
det preventiva arbetet, säger han till SvD. 

Sprututbyte som metod att minska HIV 
bland intravenösa missbrukare är överskat-
tad 

I senaste utgåvan av The Journal of Global 
Drug Policy and Practice konstaterar  Kerstin 
Käll, Ulric Hermansson, Ellen J. Amundsen, 
Klas Rönnbäck och Sten Rönnberg i artikeln 
The Effectiveness of Needle Exchange Pro-
grammes for HIV Prevention - A Critical 
Review att sprututbyte som metod att mins- 

ka HIV bland intravenösa missbrukare är 
en överskattad insats. 

Du kan läsa hela artikeln på  
www.globaldrugpolicy.org/1/3/1.php 
 
En kunskapsgenomgång av den inveckla-

de frågan finns även på svenska: 
Sprututbyte: Genomgång av den interna-

tionella forskningen och den svenska debat-
ten, Fri Förlag 

England och Cannabis 
Det är inte bara i Kanada som regeringen 
efter överväganden och överläggningar beslu-
tat sig för att skärpa kampen mot narkotika.  

I England och Wales hittar vi regelbundet 
återkommande krav på att cannabis ska 
uppklassificeras, från klass C till klass B, 
Det vill säga återgå till den klassificering 
som gällde för cannabis innan den numera 
avgångne inrikesministern David Blunkett 
beslutade att cannabis skulle betraktas som 
en mindre farlig drog. 

I början av oktober sa kriminalkommissa-
rie Ian Johnston, president för Police Super-
intendents Association of Wales and Eng-
land, till den engelska dagstidningen The 
Independent att vi anser att det var ett miss-
tag att nedklassificera cannabis till klass C. 
Och Johnston fortsätter, cannabis omklassifi-
cerades nästan i smyg under dåvarande inri-
kesministern David Blunkett. Vi inser faror-
na med drogen och anser det vara mer ända-
målsenligt med en klassificering i klass B. 
Uppriktigt sagt har cannabis förstört männi-
skors liv och det är angeläget att arbetet mot 
cannabis prioriteras högre inom polisen. De 
tidigare försiktiga budskapen var misstag. 

Metamfetamin-hjälp 
Metamfetamin (meth, speed, yaba, ice – är 

en variant av amfetamin) är ett mycket stort 
problem i USA och åtgärder har diskuterats 
och genomförts inom en mängd olika områ-
den. ONDCP, US Department of Justice och 
Department of Health & Human Services 
har öppnat en ny webbplats, som helt ägnas 
åt metamfetamin och metamfetaminrelate-
rade problem. 

Läs mer på www.methresources.gov 

Tolv anhölls vid dopingrazzior 
Polis gjorde den 20 september samordnade 
dopingrazzior på flera platser i landet. 22 
personer greps, varav tolv senare anhölls. 
Stora mängder hormonpreparat och narkotika 
beslagtogs vid aktionen som är den största 
någonsin i landet.  

Ett 50-tal poliser slog till mot ett 20-tal 
adresser i Stockholm, Norrbotten, Väs-
ternorrland, Uppsala, Västra Götaland, Ös-
tergötland och Skåne. Efter en längre tids  

spaning, bland annat på olika säljsajter på 
nätet, så gav kammaråklagare Ylva Johans-
son klartecken till razziorna. Dessa samord-
nades av rikskriminalpolisen.  
 

Det var inte bara i Sverige som omfattan-
de razzior fördes. Tillslaget är ett resultat av 
samarbete där Mexiko, Kanada, Kina, Belgi-
en, Australien, Tyskland, Danmark, Thai-
land och Sverige deltagit.  


