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Städer i Balkanregionen
mot narkotika
nade deltagarna. George Zazulin, ECADs
regionala direktör i Ryssland, var inbjuden
som gästtalare till konferensen.
Konferensen resulterade i en deklaration,
där man uttryckte viljan att etablera ett nätverk av balkanska städer. Nätverket syftar
till att utveckla samarbetet och att utbyta
erfarenheter i kampen mot narkotika.
ECAD anser att nätverket är ett viktigt
steg mot säkrare och mer hälsosam stads-

Bilden från bulgaria-italia.com

miljö med tanke på den stora roll som Bal-

Under två dagar, den 26 och 27 juni 2003,

kanregionen spelar i kampen mot illegal

blev den bulgariska staden Bourgas centrum

produktion, handel och användande av

för diskussionen om illegal narkotika i Bal-

narkotika.

kanregionen. Staden var värd för den andra

Den tredje internationella konferensen

internationella konferensen för balkanska

”Städer i Balkanregionen mot narkotika”

medlemmar i ECAD. 92 representanter från

kommer att äga rum i Podgorica, Monte-

sexton städer i Bulgarien, Tyskland, Ryss-

negro 2004. Numera är 32 balkanska städer

land, Serbien och Montenegro deltog i detta

medlemmar i ECAD.

evenemang.
Bourgas borgmästare Joan Kostadinov och
distriktsguvernören John Vitanov välkom-

Läs mer om konferensen och nätverket
”Städer i Balkanregionen mot narkotika” på
www.ecad.net
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Verksamhetsrapport maj-september 2003
Maj
ECADs tioårsjubileum, som ägde rum den
15-17 maj i Stockholm blev en stor succé!
Värdstaden Stockholm, gästerna och talarna
har varit entydiga i den respons vi har fått
till kontoret. Vi har fått en mängd brev och
samtal med positiva omdömen. Resten av
maj ägnades framförallt till konferensens
ekonomiska efterarbete, publikationen av
specialutgåva av nyhetsbrevet och till att
lägga upp all konferensdokumentation på
vår hemsida www.ecad.net.
Juni
Tomas Hallberg var inbjuden som talare
till en konferens vid Jerusalems universitet.
Värd var Israels Anti-Drug Authority. Konferensens program var hektiskt och innehöll
även ett antal studiebesök. Detta gav flera
tillfällen att tala om europeisk narkotikapolitik och presentera ECADs arbete.

ECAD NYHETER
Den 26-27 juni fick George Zazulin,
ECADs regionala direktör i Ryssland, äran
att representera huvudorganisationen på

ECAD KONFERENS

den andra internationella konferensen för
ECADs medlemsstäder på Balkan, vilken
ägde rum i Bourgas i Bulgarien. Ett av kon-

Narkotikatrafiken över Östersjön
strategiforum ECAD Sverige och årsmöte för det
svenska nätverket!
Välkomna till vår årskonferens för det kommuner
och städer som är med i ECAD!

ferensens resultat är en deklaration där de
balkanska medlemmarna i ECAD uttrycker
sin vilja att etablera ett nätverk med syfte att
förena sina krafter i kampen mot illegala
narkotika.
Under samma dagar i Vitryssland pågick
FNs Internationella Dag mot Drogmissbruk

Ystad
2-3 oktober 2003

Anmälningsblankett och programmet finns på

Ystads Teater, Sjömansgatan 13
”från lunch till lunch”

kommun

www.ecad.net!
Ytterligare information: Thomas Flinck, Ystad
Tfn 0411-577 377, mobil 070-947 73 77
e-post: thomas.flinck@ystad.se

och Narkotikahandel. ECAD tog tillfället i
akt att etablera närmare kontakter med
vitryska organisationer engagerade i kampen mot droger.
Se sidan 2

Narkotikafrågor på
undantag i Israel
Narkotikafrågan i Israel tenderar att hamna
långt ner på agendan. Israel har i många år
haft en restriktiv narkotikapolitik men den
håller sakta på att luckras upp. Det är uppfattningen ECAD:s Tomas Hallberg fick
efter ett besök i Tel-Aviv och Jerusalem i
början av juni.
Syftet med resan var förutom att besöka
olika aktörer inom narkotikabekämpning
även att delta som talare i en stor narkotikakonferens anordnat av Jerusalems Universitet.
Israels Anti-Drug Authority som var värd
Ungdomar i Jerusalem
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Från sidan 1

Vitryssland ligger mitt i Europa och står

och Åke Setréus. Nära 150 deltagare lekte,

numera inför ett växande drogproblem.

tävlade, lyssnade på föredrag. Bland andra

Många östeuropeiska länder har under den

av den litauiska hälsovårdministern.

senaste tiden blivit transitländer för narkoti-

Augusti

kasmuggling. Detta gäller även Vitryssland.

I Visby gavs Tomas Hallberg och Torgny

Situationen i landet är dock fortfarande på

Peterson möjlighet att presentera ECADs

en nivå där insatser kan ge stora och bestå-

arbete under ett vänortsmöte med städer

ende effekter. ECAD planerar att genomföra

från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

ett drogförebyggande program i Vitryssland

Hälften av detta tvådagarsmöte gick i nar-

baserat på de erfarenheter organisationen

kotikabekämpnings tecken. Förutom före-

har från Vittrysslands grannland Litauen.

läsningar fick gästerna även möjlighet att

Juli

göra studiebesök på Hassela behandlings-

Den tredje juli gick Borås med i ECAD. Det

kollektiv.

hände i samband med en utomhuskonsert i

September

stadens centrum. Konserten hade en publik

Under ECADs egid börjar ett tvåårigt

av cirka 10 000 i en stad med 100 000 invåna-

utbildningsprogram i konfliktstudier och

re. Tomas Hallberg hade glädjen att gästtala

narkotikabekämpningen vid S:t Petersburgs

tillsammans med stadens borgmästare Maj

Universitet. Programmet riktar sig till perso-

Steen och ordföranden i det svenska nätver-

ner som arbetar i städer och kommuner som

ket av ECADs medlemmar Mats Ericson.

koordinatörer mellan olika myndigheter i

Årets stora sommarläger i Litauen arrange-

narkotikapolitiska frågor. En svensk privat-

rades den 8-16 juli i samarbete med KRIS

person vill stödja detta utbildningsprogram

(Kriminellas Revansch i Samhället) och

finansiellt.

IOGT/NTO

(en

nykterhetsorganisation)

samt med litauiska samarbetspartner i Visagina. ECAD representerades av Saulius
Chaplinskas, medlem av ECADs styrelse,

Efter en sådan produktiv och händelserik
sommar fortsätter vi mot hösten med fulla
segel!

Hank Righter och en ung
legaliseringspropagandist
för besöket berättade under ett seminarium
hur narkotikamissbruket bland ungdomar
ökat kraftigt de senaste 6-7 åren och att man
även oroade sig för missbruket bland den
stora invandrarpopulationen från Ryssland.
Under de senaste 10 åren har nära en miljon
nya medborgare kommit från forna Sovjetunionen. Många av invandrarna var missbrukare redan när de kom men de flesta har
börjat med narkotika efter flytten.
Myndigheterna beräknar att det finns
cirka 25 000 narkotikamissbrukare i Israel.
Detta på en befolkning av 7 miljoner invånare. 80% av alla som avtjänar fängelsestraff
är dömda för narkotikarelaterad brottslighet.
En allt mer tolerant inställning till narkotika märktes på konferensen i Jerusalem.
Några ungdomar med cannabislöv på Tshirtarna propagerade för legalisering av
cannabis i pausen. De hyllade den holländs-

HAS YOUR CITY JOINED ECAD?

Nya medlemmar i ECAD
Borås och Timrå
Välkommen!

ke talaren, Hank Righter, för hans vidsynthet. På frågan om de inte mötte på något
motstånd svarade de att de inte hade några
problem. "Alla i det här landet är upptagna
av säkerhetsfrågor och har inte tid med
oss".

”Politikerna styrs av lobbyn för fria sprutor”

Mobilisering även i
”cyberrymden”

Sveriges första ”drogtsar”, Björn Fries har

Medan vi har diskuterat cykelställets,

Rikskriminalpolisens IT-brottsrotel har be-

fått en tuff start. Mycket på grund av egen

sprutornas, vara eller icke vara har förskriv-

viljats medel av Mobilisering mot narkotika

förskyllan. I sitt arbete som chef för rikets

ningen av subutex till heroinister blivit dub-

för ett projekt vars huvudsakliga syfte är att

mobilisering mot narkotika försöker han

belt så vanligt som metadon. Detta utan den

inhämta kunskap om Internets roll och be-

både bromsa och gasa samtidigt.

noggranna kontroll som metadonprogram-

tydelse när det gäller narkotikabrottslighet.

met föreskriver.

Projektet påbörjades i november 2002 och

En sådan vagn lär knappast flytta sig
nämnvärt framåt. Står dessutom vagnen i

LVM, lagen om vård av missbrukare,

uppförsbacke är det risk att den halkar bak-

tvångslagen som kräver att varje polis, soci-

resultatet

”Narkotikabrottslighet på Internet” som

presenteras

i

rapporten

åt.

alsekreterare och läkare gör en anmälan när

offentliggjordes den 12 augusti.

Fries har hamnat i en fälla som han inte

de ser någon som är på väg att fördärva sitt

I rapporten konstaterar man att informa-

kan ta sig ur. Jag är övertygad om att detta

liv med droger , har fallit i glömska. Det

tion som är avsedd att främja framställning,

skett utan onda avsikter men styrkan har

ramverk för en restriktiv narkotikapolitik,

handel och bruk av narkotika och andra droger

saknats att välja en rakare linje. Vad jag

som nästan var fulländat i början på 1990-

är lätt tillgänglig på Internet. Detta bidrar till

främst syftar på hans underskattning av

talet, håller på att vittra sönder.

att öka möjligheterna att begå olika typer av

symbolfrågan som fria sprutor innebär.

Sprutorna är tänkt att rädda liv. Hur

narkotikabrott genom Internet. Det är svårt

Praktiskt sett kan utdelning av sprutor

många narkomaner dör av AIDS årligen?

att bedöma i vilken utsträckning Internet

tyckas vara en struntfråga i den stora narko-

Svaret är ca 1-2 procent av alla narkomaner

idag används som ett hjälpmedel i samband

tikaproblematiken. I själva verket har den en

som dör en narkotikarelaterad död. Vem

med narkotikabrottslighet. Att både svenska

sprängverkan av oanade mått.

diskuterar de andra 98-99 procenten? Fria

och utländska aktörer verkligen använder Inter-

Stora delar av riksdagens ledamöter börjar

sprutor skall locka missbrukare till vård. Är

net i detta syfte får anses dock vara klarlagt.

svänga till fördel för utdelning av fria spru-

det inte bristen på vårdplatser och svårighe-

Mycket talar också för att de aktörer som använ-

tor. Kunskaperna bland politikerna i ämnet

ten att motivera till ett nytt liv som är pro-

der Internet som ett hjälpmedel i dessa samman-

är av naturliga skäl begränsade och de har

blemet?

hang är relativt unga.
I rapporten föreslår man en rad åtgärder

låtit sig styras av den starka lobbyn för spru-

ECAD KRÖNIKA

som förväntar sig att öka den upplevda risken

Att hitta missbrukarna har aldrig varit ett

som överväger att använda Internet som ett

tor, som har arbetat i år för att uppnå sitt
första mål.
En av de allvarliga konsekvenserna är att
sprutorna har blivit ett cykelställ.
Detta kräver en förklaring. En irländsk

stort problem. Det är förbjudet att använda
narkotika i Sverige.

vän gav mig en gång ett gott råd inför bud-

Skall polisen ges yttryckliga order att

getarbetet till ett styrelsemöte. Med ett listigt

blunda när de ser en påverkad person i

leende sa han att du måste ha ett cykelställ.

närheten av en sprututbyteslokal?

Jag förstod inte vad han menade och han
förklarade vidare.
- Om du lägger in ett förslag om inköp av
ett cykelställ för en miljon kronor kommer

Ett cykelställ för en miljon kräver ingen
diskussion. Det skall direkt avföras från
dagordningen för att gå vidare med viktigare frågor.

alla att uppröras av detta. Ett cykelställ är

Försöken med sprututbyte har under 15

mycket konkret och alla förstår att det inte

år inte lyckats bevisa någonting. Det är dags

kan kosta så mycket.

att avföra frågan från dagordningen och

Hela diskussionen om budgeten kommer
att fastna på cykelstället. När alla styrelsele-

arbeta vidare mot ett narkotikafritt samhälle.
Tomas Hallberg

damöterna har diskuterat sig trötta får du

för upptäckt, identifiering och lagförning för den
hjälpmedel i samband med framställning, handel
eller bruk av narkotika.
I en intervju till DN säger Jan Westling på
länskriminalpolisens

narkotikasektion

i

Stockholm att det är mycket allvarligt med
de allt fler syntetiska droger som kommer
via Internet:
- De är lätta att köpa, man är anonym och
man får det i princip hemskickat i brevlådan…

Fler narkotikabrott
upptäcks
Antalet registrerade narkotikabrott ökade
med 11 procent under första halvåret 2003

som du vill med alla andra punkter i budgeten.

jämfört med motsvarande period föregående år. Cirka 21 200 narkotikabrott anmäldes
under första halvåret 2003. Den största ök-

Cannabis hittat vägen till apotek

ningen (17 procent) ligger på eget bruk av

Veckan började apotek i Holland sälja re-

lagliga odlare (Simm18 för 44 euro, respek-

ceptbelagd smärthämmande cannabis för

tive det mer potenta Bedrocan för 50 euro).

medicinskt bruk. Fler EU-länder – bl a Belgien – kan komma att följa efter.

Samma dag som holländska apotek fick
rätt att distribuera cannabis för medicinskt

Förutom 1650 apotek har 80 sjukhus och

bruk meddelade också Belgiens hälsominis-

400 läkare fått dispens att utdela fem gram

ter Rudy Demotte att hans land antagligen

av två sorters marijuana från två nationella

skulle följa efter.

/DrugNews

narkotika, men innehav och överlåtelse
ökade också (med 10 respektive 4 procent).
Narkotikabrott tillhör de så kallade spanings- och ingripandebrotten och antalet
registrerade brott beror i hög grad på polisens insatser.
www.bra.se

Om ”kosmiska trippar” och ”uppenbarelser”
En ny bok av Allan Rubin

Partydroger
Drogmissbruk, neurobiologi, interaktion
och nya preparat
20–21 oktober 2003 i Sundsvall
Kurssekretariatet vid Uppsala universitet

”Trippen – om droger som korskopplar hjär-

Många kommer säkert att känna igen en

nan”, en annorlunda skrift om cannabis, som

del exempel som Rubin beskriver i sin skrift.

vi skickar med detta nummer av nyhetsbre-

För andra är det ett helt nytt ämne. Det tål

vet, är skrivet av arkitekten och drogdebattö-

att understrykas, vilket författaren också

ren Allan Rubin. Det är inte en vetenskaplig

tydligt gör, att det inte skall missförstås att

Droganvändandet ökar bland unga i Sveri-

avhandling utan ett försök att väcka nya

alla som röker cannabis kan samlas i ett

ge. Amfetamin, ecstasy, kokain, heroin,

tankar om ett svårt och komplicerat ämne.

fack.

LSD, GHB, GBL, hasch och marijuana –

Författaren har inte en yrkesmässig bak-

Det tankar som Allan Rubin för fram i sin

listan över illegala droger och narkotiska

grund när det gäller narkotikakunskap och

skrift är värda att undersöka närmare. Vad

preparat som idag finns i omlopp kan göras

kanske just därför hittat en

finns det för samband mellan

annan infallsvinkel på ämnet.

haschmissbruk och våldsbrott?

lång.
Anställda inom både den förebyggande
och behandlande vården har noterat ett nytt

«Jag vill uppmärksamma på
förbisedda drogeffekter i debatten.
Diskutera psykedeliska drogers
roll i en förändrad ungdomskultur
- bakom nyandlighet och
miljöengagemang, aggressiv
anarkistisk revolt och
samhällsförakt, och växande
intresse för exempelvis Satan», sa
Allan Rubin till Drugnews.

Boken är rikt illustrerad

drogbeteende och en ny attityd till droger,
partydrogandet. Att använda droger i
”rekreationssyfte” har blivit en trend. Vad
man också noterat är att ungdomar nu
kombinerar en mängd olika preparat, däribland de nya syntetiska drogerna, för att få
en så häftig effekt som möjligt. Forskning
visar att detta blandande har ödesdigra och
långvariga effekter bland annat på hjärnans
transmittorsystem.

Mässan Sverige mot Narkotika

På senare tid har rapporter kommit från

Malmö 20-21 november 2003

många europeiska länder om att även ung-

Nu finns programmet i tryckt

som arrangerar årets mässa, så det finns

domars alkoholvanor förändrats. Alkohol

form

goda förutsättningar att den lever upp till

tycks ha blivit allt vanligare som en viktig

årets motto – Mobilisera där du är!

del av den unga europeiska livsstilen. Är

samt

som

pdf

på

www.sverigemotnarkotika.se.
Tema för årets mässa, den

ECAD på mässan:

sjätte i ordningen, är förebyg-

· ECAD är en av utställarna — välkommen

gande arbete och preventions-

till vår monter!

forskning samt hur detta tyd-

· Kom och lyssna på Tomas Hallberg och

ligare kan kopplas samman
med vård, behandling och begränsning av
tillgången. I år presenterar arrangörerna ett
intressant och väl sammansatt program med
allt från erfarenhetsutbyte på lokal nivå till
presentationer av nya forskningsresultat och
internationella jämförelser. Dessutom kommer ett 60-tal utställare att finnas på plats för
att dela med sig av sina erfarenheter. Det är i
år 14 olika myndigheter och organisationer

George Zazulin torsdagen den 20 november
från 9:00 till 10:00, föreläsningen Nr 13. De
ger en beskrivning av den ryska narkotikapolitikens olika faser de senaste femton åren
samt av det nuvarande läget.

· Mats Ericson, ordförande i nätverket
ECAD Sverige, tillsammans med Morgan
Johansson och Björn Fries kommer att avsluta mässan fredagen den 21 november.

detta nya förhållningssätt till alkohol och
droger här för att stanna?
Kursen kommer att presentera forskningsrön vad gäller droger, neurobiologi
och missbruksmönster. Hur skapas ett
drogberoende i hjärnan? Vilka samband
finns mellan riskfaktorer och missbruk?
Finns skyddsfaktorer? Hur interagerar de
olika drogerna med varandra? Vilken verkan har droger somatiskt, psykiskt och
socialt?
Kursen ges i samverkan med ”Mobilisering
mot narkotika”

Våra europeiska samhällen har experimenterat med och utvärderat både tolerans och intolerans för användande av illegala droger och
drogmissbruk. Det är våra reflektioner över detta som guidar oss mot icke-användning. Detta tillsammans med omsorg om våra barns hälsa.

