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FN:s drogorgan rapporterar om ”viktiga och positiva 
förändringar” på världsnarkotikamarknaden, samt 
uppmanar länder att erbjuda bättre vård till drogbero-
ende människor. 
   UNODC:s verkställande direktör Antonio Maria Costa 
berättar för pressen att medan världen för några år sedan 
tycktes vara på väg mot en narkotikaepidemi, finns det 

idag växande bevis på att kontrollen håller på att återtas.  
”Senaste mätningarna pekar på att narkotikaberoendets skenande tåg 

har saktat farten”, sade Antonio Maria Costa när rapporten lanserades 
i slutet av juni.  

Rapporten visar att den globala narkotikamarknaden 
förblev relativt stabil under 2005-2006. ”För nästan all 
narkotika – kokain, heroin, cannabis och amfetaminer – 
finns det tecken på generell stabilisering gällande både 
tillverkning, smuggling och användning”, sade Costa. 

Kokaodling i Anderna fortsätter att minska och det 
globala kokainmissbruket har stabiliserats, men minsk-
ningen i USA överskuggas av oroväckande ökning av 
kokainmissbruket i Europa. 

Marknaden för amfetaminer och liknande preparat som 
ecstasy har också stabiliserats, med oförändrade produk-
tions- och missbruksnivåer i många länder. För första 
gången i årtionden kan man notera utebliven ökning av 
tillverkning och användning av cannabis i världen. 

Opiumproduktionen i Afghanistan kvarstår som ett 
allvarligt problem: odlingarna ökade drastiskt under 2006. 
”I Afghanistan är opium mer en säkerhetsfråga än narkoti- 

kafråga”, konstaterade FN:s narkotikachef.  
Mer än 45 % av världens kokainproduktion (en ökning från 24 % i 
1999) och mer än en fjärdedel av all heroin beslagtas. Smugglare 
söker nya vägar, till exempel genom Afrika. ”Kokainsmugglare från 
väst (Colombia) och heroinsmugglare från öst (Afghanistan) angri-
per Afrika”, anser Antonio Maria Costa.  

De korta leveransvägarna försvårar beslagen av cannabis och ATS.   
FN:s narkotikachef: Polisen borde spana efter droglaboratorier och 
inomhusodlingar av cannabis, även mitt i välmående städer.    
                        /Läs hela rapporten på engelska: 

             www.unodc.org/en/world_drug_report.html 

Kommittén för ungdomsdomstolar inom The Magistrates Association i Storbritannien har nu begärt ett möte med inrikesministern Jacqui Smith 
för att diskutera en omklassificering av cannabis. 

Ordföranden för The Magistrates Association, John Fassenfelt, säger till flera brittiska media att vi har noterat antalet unga människor som kommer 
till domstolen med ett cannabisberoende och att  en del av dem är 12- och 13-åriga användare av ´skunk´. 

 2004 nedklassificerades cannabis i Storbritannien från klass B till klass C. The Magistrates Association är ytterligare en i raden av organisationer 
som framför krav på en ny omklassificering av cannabis - den här gången från klass C till klass B.              /Av Torgny Peterson 

  
Brittiska tidningen ”Independent” rapporterade i slutet av juli i år att mer än 50 världsklassexperter i narkotikafrågor och mental hälsa hade kon-
staterat att cannabis och den starka sorten ”skunk” kan öka benägenheten att utveckla psykoser och schizofreni. Som resultat av denna forskning 
kan den brittiska regeringen överväga hårdare straff för innehav av narkotikan.  

Rapporter om knivhuggning, mord och självmord som orsakats av cannabisrökning har invaderat brittiska dagstidningar under de senaste må-
naderna.  

Det som kanske verkar mest oroväckande enligt experter, är att det är unga människor som är mest utsatta för narkotikapåverkan eftersom hjär-
nan fortfarande utvecklas under tonåren.  

Källa: Independent, July 29, 2007 
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Krav på omklassificering av cannabis 



"Ge rena sprutor åt narkomanerna” var rubriken på en ledare i Expressen 19 
juli.  
— Den hysteriska utskällningen av landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) 
borde ha fördelats mera rättvist mellan alla de organisationer och personer, 
som har erfarenhet av narkotikafrågan och som delar Birgitta Rydbergs åsik-

ter och stöder henne (Till exempel  
Föräldraföreningen mot narkotika, 
FMN).  

 
Det är deras barn saken gäller, de har 
djup erfarenhet av bl.a. de katastrofa-
la följderna av Expressens aggressiva 
propaganda för legalförskrivning av 
narkotika 1964. Expressen med flera 
lyckades genomdriva legalförskriv-
ningen. 

 
Mellan åren 1965 och 1967 gav Medi-
cinalstyrelsen tillstånd till några läka-
re att skriva ut recept på narkotika 
legalt. Antalet missbrukare ökade 
katastrofalt. Sen dess har vi inom 
FMN tvingats leva i verkligheten. 
FMN grundades 1968.  
Vi vill ha vård till våra anhöriga, inte 
sprutor.  

En annan organisation är Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS, där 
många medlemmar varit narkomaner, som rest sig och tagit ansvar. De vet 
hur man knarkar med sprutor. Om smittan finns i lösningen eller tussen 
hjälper inga sprutor. De kan lära ”de okunniga” om livet i verkligheten. 

 Birgitta Rydberg står sannerligen inte ensam mot hela världen som det står 
i Expressens Ledare.  

Narkomanerna är inga viljelösa offer. De kan och måste ta sitt ansvar.  
Vanliga sjukdomar försöker läkarna bota, men här är det fråga om att för-
länga lidandet i humanitetens namn utan att få stöd av smittskyddsläkarna.  

Stockholm har en HIV- epidemi, men det är inte bara sprutnarkomaner 
som står för hela ökningen. Smittan sker i hög grad genom oskyddat sex 
mellan heterosexuella eller homosexuella. Smittskyddsläkare säger sig inte 
kunna bevisa att smitta skett med sprutor. De anser att fri utdelning av kon-
domer kanske vore effektivare.  

Att påstå att Birgitta Rydberg saknar allt vetenskapligt stöd är en lögn. 
 Vi kan börja med att hänvisa till boken ”Sprututbyte”. Boken är en genom-

gång av vetenskapligt beprövade rapporter. WHO:s rapporter, som Expres-
sens ledare åberopar, är däremot inte vetenskapligt beprövade. 
 

 Katarina Cnattingius  Föräldraföreningen mot narkotika i Täby 

Maastricht backar om coffee shops 

   Vi vill 
ha vård 
till våra  
anhöriga, 
inte  
sprutor, 
 
skriver Katarina  
Cnattingius, FMN 

  

 

I senaste utgåvan av EMA- tidskriften (Emergency Medicine Australasia 
Journal) redovisas en studie om droger i trafiken. Syftet med studien var att 
undersöka förekomsten av droger hos skadade förare i Victoria (Australien) 
som varit med om en olycka och sedan förts till sjukhus. 

 Blodprover togs på förare som förts till The Alfred Emergency & Trauma 
Centre (Prahran, Vic.) efter olyckan. 436 prover analyserades.   

Cannabismetaboliter var vanligast förekommande i proverna (46.7%). 
THC förekom i 33 prover (7.6%).  

        /Källa:  Emergency Medicine Australasia 19 (4), 359-365. 

Expressen har haft fel i narkotika-
frågan förr 

Italienska radikala partiet – känt för upptåg och att förespråka 
legalisering av narkotika – har bytt namn. Nu kallar man sig på 
engelska Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty. 
Men politiken är densamma.  

Partiet som förespråkat allt från fri kärlek till att förfasas över 
hur italienska marijuanaodlare behandlas, skickade nyligen två 
representanter till det turkockuperade Nordcypern där de begärde 
och fick bli medborgare.  

Radikala partiet har lyckats få allmän konsultativ status hos FN 
under namnet Transnational Radical Party. I FN har man tillsam-
mans med andra drogliberala rörelser återkommande försökt få till 
stånd en liberalisering av världssamfundets narkotikakonventio-
ner.  

Man hade dock inga större framgångar vid den förra stora nar-
kotikakonferensen i Wien 2003. 

 ”Att inget land vågade föreslå liberalisering är en skam”, sade 
då dess representant, EU-parlamentarikern Marco Cappato till 
Drugnews, men lovade att åter försöka.  

Legaliseringsbossen i partiet, Marco Pannela, får nu två nya 
medhjälpare som även blir vicepresidenter, nämligen Matteo Me-
cacci och Marco Perduca. Dessa ersätter nämnde Maro Cappato 
och Marco Beltrandi som valts till parlamentsmedlemmar, rappor-
terar nyhetsbloggen Reageramera.  

En annan drogliberal rörelse som nyligen fått särskilt konsultativ 
status hos FN är brittiska Transform (Transform Drug Policy 
Foundation). Totalt har 196 frivilligrörelser (NGO) av totalt 1392 
registrerade fått denna status efter beslut av FN:s ekonomisk och 
sociala råd (ECOSOC). 

/Av Drugnews 

Om narkotikaliberaler 

Efter omfattande kritik från invånarna i centrala Maastricht ville 
borgmästaren Gerd Leers flytta ut flera coffee shops från Maa-
strichts centrum till område närmare gränsen till Belgien. Den 
belgiske premiärministern Guy Verhofstadt gick vad som närmast 
kan beskrivas som ´i taket´ och krävde ett brådskande möte med 
sin kollega i Nederländerna, Jan Peter Balkenende, för att sätta 
stopp för det hela. Allt detta hände förra sommaren. 

Vad har skett sedan dess? 
Efter omfattande nationell och internationell kritik backar Maa-

stricht när det gäller förslaget att flytta fler coffee shops närmare 
den belgiska gränsen för att minska knarkturismen till Maastricht. 
Tills vidare blir dom här knarksyltorna kvar där dom finns — i 
centrala Maastricht. 

  Förhoppningsvis kommer den lokala kritiken mot coffee shops 
att få sådan omfattning att krav kommer att resas på att de ska 
stängas helt. 

 Apropå knarkturism så hittades en tysk turist medvetslös i ett 
hotellrum i Amsterdam i fredags. Han hade petat i sig psykedelis-
ka svampar, rökt marijuana och hasch, druckit alkohol och injice-
rat heroin, rapporterar Expatica. 

/Av  Reageramera.blogg.se 



Välkommen till 
Milano, Italien! 
20 September,  2007 

 
Strategy, Management and 

Communication Against Drug 
Addiction 

För mer information angående hotellbokning gå 
till ECAD hemsida: www.ecad.net  

Kom ihåg att registrera dig inför konferensen 
genom att skicka dina uppgifter  till 

ecad@gruppobandello.it 

Enligt Jean-Michel Costes vid franska OFDT (Observatoire français des drogues et toxicomani-
es) har användningen av cannabis i åldersgrupperna 18-35 år mer än tredubblats sedan början 
av 1990-talet. 

 En förklaring till ökat användande är fallande priser på cannabis, samtidigt som antalet hem-
odlare har ökat. 

  
   OFDT har den här månaden publicerat en intressant 230-sidig rapport, Cannabis, donnée essen-
tielles, om cannabissituationen i Frankrike. Rapporten, som är ett resultat av samarbetet med 
flera organisationer och myndigheter, behandlar bland annat frågor omfattningen av cannabis-
konsumtionen, konsumenterna, marknaden, risker och konsekvenser i samband med använd-
ning av cannabis mm. 

  
Några fakta från rapporten: 

  * 2005 uppgav 12,4 miljoner individer i 
åldrarna 12-75 år att de någon gång i sitt 
liv använt cannabis. Av dessa hade 3,9 
miljoner använt cannabis under det senas-
te året.  

Av de sistnämnda var 1,2 miljoner regel-
bundna användare (minst 10 gånger per 
månad). 

 *Antalet regelbundna användare av 
cannabis har ökat från 3,8% 2000 till 5,9% 
2005. 

   * 2005 uppgav 49,5% av 17-åringarna 
att de experimenterat med cannabis. 

   * Cannabis är den narkotika som oftast blir föremål för beslag. 2005 beslagtogs 87 ton canna-
bis. 

 * Snittpriset på ett gram cannabis ligger idag på cirka 37 kronor, vilket är en sänkning med 
30% under de senaste tio åren. 

  * Det finns inga uppgifter om utvecklingen av THC-halten före 1990. Under de senaste tio 
åren man i beslagtagen cannabis noterat en ökning av THC-halten även om beslag av cannabis 
med THC-halter på 20% eller mer är i minoritet (mellan 2% och 5% av beslagen). Under 2005 
låg den genomsnittliga THC-halten i beslagtagen cannabis på mellan 8% och 10%. 

 
 /Källa: http://reageramera.blogg.se 

NORGE: Narkotikastatistik 
 januari-juni 2007 

Antalet beslag av narkotika i Norge visar 
att tillgången på amfetamin, metamfeta-
min och kokain ökar. Samtidigt har man i 
Norge beslagtagit lite heroin och mindre 
mängder cannabis. 
 Aldrig tidigare har man under ett halvår 
beslagtagit så stora mängder amfetamin 
och metamfetamin, 264,8 kg, som under 
de första sex månaderna i år.  
Om man bortser från ett enda beslag på 
152 kg kokain 2005, ett beslag som inte 
var avsett för den norska marknaden, är 
också den mängd kokain, 54,3 kg, som 
beslagtagits under det första halvåret 
större än någonsin. 
 Antalet beslag av cannabis ligger på en 
´normal´ nivå, meddelar norska Kripos, 
men man har beslagtagit små mängder 
jämfört med tidigare år. Under första 
halvåret 2007 har man bara tagit 235,5 kg 
i beslag. 
 Det finns inga skäl att tro att vare sig 
tillgång eller efterfrågan på cannabis har 
minskat. Det är därför överraskande att 
den beslagtagna mängden cannabis un-
der det första halvåret är så liten, säger 
chefen för Kripos, Odd Olsen Ingerø.  
Första halvåret 2007 beslagtogs i hela 
landet ringa mängder heroin, 4,7 kilo. 
Sedan millennieskiftet har det skett en 
jämn nedgång i antalet beslag av heroin 
och den utvecklingen fortsätter alltså i år. 
Hittills i år har man gjort 522 beslag av 
heroin, vilket är på ungefär samma nivå 
som under 1980-talet.   

/Källa: reageramera.blogg.se 

Expressens ledarredaktion - en del av narkotikaproblemet? 
Under en intervju i samband med ett seminarium om cannabis i Visby 
under Almedalsveckan sa en av Expressens 
ledarskribenter, Sakine Madon, att hon vill 
avkriminalisera bruk och innehav. 

 Med anledning av hennes uttalande ring-
de jag upp Madon för att få en intervju i di-
rektsändning i JustRadio, Gotland, men Ma-
don var inte intresserad och meddelade att 
hon inte hade lust att lägga mer tid på frå-
gan. På fråga om hennes uttalanden i inter-
vjun var privata åsikter, hänvisade hon till Anna Dahlberg på Expres-
sens ledarredaktion. 

 Jag kontaktade Anna Dahlberg, som tjänstgjorde som tillförordnad 
chef för Expressens ledarredaktion, och undrade om hon kunde med-
verka i en direktsänd intervju. Dahlberg sa sig heller inte kunna med-
verka då hon av olika skäl inte hade tid. 

 

  Dahlberg besvarade min fråga om Expressens ledarredaktion står  
bakom Madons uttalande och eftersom hon inte kunde/inte hade 
lust/inte ville medverka i direktsändning bad jag att få citera hennes 
svar, som i klartext lyder: 

  Expressens ledarredaktion ställer sig bakom kravet på avkriminali-
sering av bruk och personligt innehav av narkotika. På direkt fråga om 
detta gäller all narkotika, svarade Dahlberg ja. 

 
 Ett sådant uttalande förvånar säkerligen ett stort antal Expressen-

läsare och andra och ger fog för en undran om inte Expressens ledarre-
daktion är en del av narkotikaproblemet snarare än en del av lösningen 
på samma problem. 

Förhoppningsvis kan Expressens ledarredaktion någon gång i framti-
den planera sitt arbete så att det finns möjlighet att diskutera deras 
hållning i narkotikafrågan i direktsändning. 

                Torgny Peterson 

 

FRANKRIKE: Användningen av cannabis  
har mer än tredubblats   

Sakine Madon 
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Även om antalet cannabisodlingar i Sverige inte på långt när är så många 
som i vissa andra länder finns det all anledning att noga bevaka utveck-
lingen. 
 Du kan hjälpa till i arbetet med att stänga cannabisodlingar genom att 
vara vaksam på din omgivning och rapportera iakttagelser som kan tyda 
på förekomst av en cannabisodling. 
Följande kan vara tecken på förekomst av en cannabisodling:  

•  Gardiner är alltid neddragna för fönstren eller fönstren är alltid täck-
ta (oftast) från insidan på annat sätt (papper eller plast sätts upp på 
insidan av fönstren). 

• Stor aktivitet vid inflyttning men senare verkar ingen bo där.  
Besök på den aktuella adressen liknar inte mönstren för besök i andra 
lägenheter, villor eller fastigheter i området. 

•  Besökare som dyker upp dagligen eller någon gång per vecka men då 
bara gör kortare besök för att se till odlingen. Var också observant på 
eventuella besök nattetid. 

•  Den som hyr vill ogärna ha besök av hyresvärden eller andra perso-
ner som kan tänkas avslöja vad som försiggår. 

•  Var uppmärksam på förflyttning av plastsäckar eller annat emballa-
ge som kan användas för transport av marijuana. 

• Besöker du t ex byggvaruhus kan det också vara värt att fundera på 
varför t ex ungdomar inhandlar jordsäckar, fläktar eller utrustning 
till ventilationsanläggningar och/eller utrustning av olika slag för 
trädgårdsskötsel. 

• Håll utkik efter förpackningar som kan innehålla eller ha innehållit  
t ex aceton, metanol, natriumhydroxid, eter, ammoniak. 

•  Nya dofter i allmänhet och en skarp, ofta sötaktig, doft i synnerhet. 
Det är heller inte ovanligt att odlarna monterar starkt doftande prepa-
rat för att dölja cannabisdoften. 

• Hög värme 
• Kondensering på fönstren eller till och med på utsidan av huset  
• Ventilationsöppning (ar) 
• Ljud från fläktanläggningar och ljudkällor som kanske står på dygnet 

runt för att dölja ljud från fläktanläggningar 
• Eventuella elektriska omkopplingar för stöld av elektricitet. Arbetar 

du på ett elbolag är det också värt att hålla utkik efter omotiverat höga 
elräkningar 

• Varningsskyltar av olika slag, (Privat område; Varning för hunden; Pri-
vat område - överträdelse beivras etc.) 

 Du kan lämna tips om narkotika. Ring antingen polisen på 114 14 eller 
tullen på 112 och begär 'Narkotikatipset'. Du kan ringa när som helst och 
du behöver inte tala om vad du heter. Till Tullverket kan du också e-posta 
tips.                  /Torgny Peterson 

Hjälp till med att stänga  
cannabisodlingar 

Var fjärde ungdom i åldern 16-20 år tycker att det är okej att 
folk röker hasch eller marijuana. Det visar en undersökning 
som opinionsundersökningsföretaget ARS Research har gjort 
på uppdrag av Mobilisering mot narkotika.  

 
- Eftersom allt färre ungdomar väljer att testa narkotika är det 

förvånande att attityderna är så tillåtan-
de, säger Björn Fries, nationell narkotika-
politisk samordnare.  

 
ARS Research har intervjuat 400 ungdo-

mar från hela Sverige i en webbpanel 
under maj 2007. Hela 24 procent svarar 
att de tycker att det är okej att folk provar 
marijuana eller hasch, 24 procent är neutrala och 51 procent 
ogillar det. Bland hela befolkningen tycker 3 procent att hasch- 
eller marihuanarökning är okej, enligt en undersökning gjord 
2005.  

- Cannabis är den mest använda drogen i Sverige och av de 
ungdomar som testar narkotika provar nästan alla cannabis. Det 
gör den till en av de farligaste drogerna. Cannabis kan ge svåra 
psykiska konsekvenser som psykos, ångest eller panikkänslor, 
säger Björn Fries.  

 
Inställningen till att prova hasch eller marijuana skiljer sig åt 

mellan de ungdomar som bor i storstad och de som bor i övriga 
Sverige. Hela 32 procent av ungdomarna i storstaden tycker att 
det är okej med cannabisrökning, medan 17 procent i övriga Sve-
rige tycker att det är okej. Acceptansen är vanligare bland killar 
än bland tjejer.  

 
- Många ungdomar som väljer att testa cannabis eller annan 

narkotika gör det för att de mår dåligt. Samhället måste bli bättre 
på att upptäcka de individerna och erbjuda dem hjälp och stöd 
redan innan de hamnar i ett missbruk, säger Björn Fries.  

Trots att många ungdomar accepterar att folk röker cannabis, 
är det bara 16 procent som anser att det enligt lag borde vara 
tillåtet att röka hasch eller marijuana.  

  
-Det visar, trots allt, att det finns ett starkt stöd för den svenska 

narkotikapolitiken även bland ungdomar, säger Björn Fries.  
/Källa: Mobilisera.nu 

Är cannabisrökning okej?  
Bilden: http://jinge.se 

 

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 


