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Brittisk drogpolitik förräderi

Ny svensk strategi
för globala droginsatser

Den förre brittiske drogtsaren Keith Hella-

Regeringen har antagit en ny strategi för

enligt Trace. Det var inte bra för karriären...

well gick hårt åt Storbritanniens linje i nar-

Hellawell ångrar idag att han inte lyssna-

samarbete med FN:s narkotika- och brotts-

kotikafrågan när han talade inför 300 delta-

de mer på sin egen intuition än på dåliga

bekämpningsorgan, UNODC. Det svenska

gare på ECAD:s konferens i Belfast. Det är

rådgivare.

stödet för internationell drogbekämpning

ett förräderi mot befolkningen men framför

I sitt tal inför ett nästan fullsatt rådhus tog

blir mer inriktat på att minska efterfrågan,

allt mot våra ungdomar, sade Hellawell. Mot

Hellawell även död på en del myter. Bland

ha ett fattigdoms- och utvecklingsperspek-

all vetenskap, har man beslutat klassificera

annat att nästan alla ungdomar använder

tiv, och stärka stödet för FN:s restriktiva

ner cannabis som en mindre farlig drog. Det

narkotika. Den myten är mycket farlig po-

narkotikakonventioner. I år höjs anslaget till

ger inte bara fel signaler till befolkningen,

ängterade han. Det är ett argument som just

UNODC och blir 50 miljoner kronor.

det är helt enkelt fel. Beslutet har inte ens

narkotikaliberalerna använder för att få ige-

Narkotikabekämpning blir nu ett av fyra

folkets stöd.

nom sin politik. Man vill påskina att det är

prioriterade områden i biståndspolitiken.

Beslutet har drivits igenom av tjänstemän

ett naturligt tillstånd som man inte kan göra

Den nya strategin ska fortsätta bygga på en

på hög nivå. Varför har Hellawell svårt att

något åt utan endast förhålla sig till pragma-

restriktiv narkotikapolitik.

förstå, men mellan raderna låter han förstå

tiskt. Det är bara en liten del av befolkningen

”Drogmissbruk och produktion av narko-

att det är en kärna av legaliseringsföresprå-

som använder narkotika regelbundet, till och

tika är allvarliga hot mot utvecklingen i

kare som styrt besluten. Han nämnde Mike

med i Storbritannien.

många av världens fattiga länder. Genom

Trace, sin före detta ställföreträdare som

Hellawell, som numera lämnat politiken

FN kan Sverige bidra till kampen mot nar-

senare avslöjades som en femtekolonnare för

och det offentliga livet, avgick just p g a det

kotika framförallt genom att arbeta förebyg-

legaliseringsrörelsen när denne arbetade för

förräderi han kallar beslutet om de facto

gande men också genom att försvåra pro-

FN i Wien. Samme Trace rådde Hellawell att

avkriminaliseringen av cannabis i Storbritan-

duktion och smuggling av droger”, säger

inte delta i ECAD:s borgmästarkonferens i

nien. Han ångrar inte sitt beslut, bara att han

biståndsminister Carin Jämtin i en kommen-

Belfast 2001.ECAD var inte ”en lämplig or-

inte drev sin linje hårdare när han satt som

tar.

ganisation” för Hellawell att ha kontakt med

högste ansvarig för narkotikafrågan i landet.

En viktig förändring är att det svenska
ekonomiska stödet via FN-organet i Wien
blir mer tematiskt inriktat, istället för som
hittills främst geografiskt. Två tredjedelar av
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bidraget ska användas till efterfrågeminskande insatser, samt till policyarbete. Bland
andra ECAD medlemstäder.
Ett

ECAD/Svenska

Carnegieinstitutet

annat för att stärka opinionsbildningen för
FN:s

narkotikakonventioner

som

utgör

stipendium ska delas ut till en förtjänt nar-

grunden i de flesta länders narkotikapolitik.

kotikabekämpare i Ryssland skall belönas

De har ifrågasatts av bl a drogliberala grup-

med 2000 euro för att möjliggöra studier och

peringar.

förkovring i ämnet.

Se sidan 3

En kampanj kommer att inledas för att
göra ECAD mer känt i Frankrike, Tyskland,
ECAD:s styrelse hade bjudits in av Belfast

Italien och Spanien. Material kommer att

stad att delta i konferensen och en mindre

översättas till dessa länders språk för att

mässa under två dagar. Styrelsen tog i bud-

bättre nå fram till mottagarna.

geten en rad nya beslut för organisationens
verksamhet under året.
Bland annat kommer det införas möjligheter att söka stipendier för studiebesök till

Styrelsen tog också enhälligt ett uttalande
om missförhållandena på Amsterdams flygplats Schiphol.

UNODC (United Nations Office on Drugs
and Crime) – som har säte i Wien – arbetar
mot narkotika, terrorism, korruption och
människohandel. Stora insatser görs bland
annat för att minska narkotikaproduktionen
i Afghanistan och Latinamerika.

Med fokus på självhjälpsgrupper

EU:s smittskyddsmyndighet placeras i Stockholm

Kriminalvårdskonferens i S:t Petersburg
Ryssland (ca 15 miljoner invånare) är ca

Regeringen har beslutat att det europeiska

84 000. Bara på det ökända anhållningsfäng-

centrumet för förebyggande och kontroll av

elset ”Kristi” i S:t Petersburg sitter det ca 20

sjukdomar ska ligga i Stockholms län.

000 intagna - ett fängelse som är byggt för

I juli 2003 presenterade den europeiska
kommissionen ett förslag om att inrätta ett

ca 2500…
Trots att svenska anstalter är bättre än

europeiskt centrum för förebyggande och

ryska så är det ingen "hit" att sitta inne. Det

kontroll av sjukdomar. Vid sitt möte i de-

poängterade Peter Söderlund från kamrat-

cember 2003 i Rom beslutade stats- och re-

föreningen KRIS, Kriminellas Revansch i

geringscheferna att myndigheten skulle

Samhället. Det är inte heller lätt att komma

placeras i Sverige.

Från vänster: Ove Rosengren, Tomas Hallberg, Oleg Mandrusov, Peter Söderlund

ut från "kåken" och börja ett nytt liv. Det är

Centrumet kommer att ha till uppgift att

där vi kommer in i bilden, berättade Peter.

samarbeta med de nationella instituten och

Trots att fångvården skiljer sig markant åt i

Vår föreningen arbetar med frigivning av

verka för samordning av de insatser som

Ryssland och Sverige var de svenska och

fångar redan inne på anstalterna i Sverige.

vidtas inom medlemsstaterna. Huvudupp-

ryska specialisterna överens om hur man

När de kommer ut får de en "fadder" som

gifterna för centret är epidemiologisk över-

skall tackla problemen. Det framkom på ett

skall stödja dem den första tiden.

vakning, tidig varning och respons, veten-

av

ECAD:s och S:t Petersburgs återkom-

Och resultaten då? På en direkt fråga

skapliga yttranden, teknisk assistans till

mande temaseminarium om narkotika som

visar Peter stolt upp en utvärdering som

medlemsländerna och tredje land samt stöd

denna gång handlade om bekämpning av

gjorts av Brottsförebyggande rådet. Av 210

och utveckling för beredskap vid nya hälso-

narkotikamissbruk i fängelser.

undersökta

KRIS

hot. Centrumet skall dock inte bedriva nå-

- En av de viktigaste sakerna man måste

svenska lokalföreningar, var det endast 3 %

gon egen operativ verksamhet eller forsk-

titta på först är om den intagne är missbru-

som återfallit i brott. En mycket låg siffra

ning.

kare som blivit kriminell eller en kriminell

med tanke vilken kriminell bakgrund dessa

som blivit missbrukare, sade Ove Rosen-

grabbar och tjejer har.

styrelsemedlemmar

i

gren, ordförande i Riksförbundet Narkotika-

Centrumet beräknas vara fullt utbyggt
efter 3-5 år och då ha en personalstyrka på
omkring 100 personer, finansierade via

ECAD SEMINAR

fritt Samhälle, RNS, till vardags verksam på
Gävleanstalten. Om man inte gör det så kan
man lätt missa målet. Om man bara strävar

KRIS rykte och arbetssätt hade redan

efter att få en person drogfri och denna har

föregått Söderlunds besök. Vadim Shichin

en kriminell identitet så kommer vederbö-

från föreningen "Från slaveri till frihet" hade

rande att återfalla i brott och med all sanno-

sett en videofilm om KRIS och genast startat

likhet också i missbruk.

upp en liknande kamratförening.

myndighetens reguljära budget.

Sprututbytesprogram vs
hiv-rådgivning

Rosengren fick medhåll av Olga Kaverina

Seminariet avslutades av ECAD:s Tomas

från Arkhangelsk län som kommit till sam-

Hallberg med uppmaningen till alla ryska

ma slutsatser trots de stora skillnaderna

(och andra länders) myndigheter att använ-

mellan ryska och svenska fängelser. I Sverige

da de enorma resurser som ligger i dessa

European Journal of Public Health
Volume 13, Issue 3, September 2003
pp. 252-258
”Legal access to needles and syringes/

sitter strax under 5000 personer i fängelse

självhjälpsgrupper. De förtjänar verkligen

needle exchange programmes versus HIV

varje dag medan siffran för Nordvästra

allt stöd de kan få!

counselling and testing to prevent transmission of HIV among intravenous drug users”
av Amundsen, Eskild, Stigum Smith och

Narkotikatrafiken runt Östersjön
- Ett fördjupat samarbete mellan rätts-

bete i bekämpning av narkotikatrafiken,

vårdande myndigheter runt Östersjön för

har detta möte en annan viktigt dimension –

bekämpning av narkotika är nödvändigt,

med tanke på EU:s utvidgning i maj 2004.

Aalen.
En jämförande studie mellan Danmark,
Norge och Sverige.
Resultat: Studien drar slutsatsen att en
hög frekvens av hiv-rådgivning och hiv-

säger Walter Kegö, ansvarige för polis- och

”Mobiliseringen mot narkotika” har givit

testning kan vara mer effektivt än legal till-

tullfrågor inom regeringens ”Mobilisering

ECAD i uppdrag att arrangera en större

gång till sprutor och kanyler dvs. sprutby-

mot narkotika”.

konferens till hösten .

tesprogram. Sverige och Norge, med hög

Andra året i rad möts de högsta ansvariga

- ECAD är bra samarbetspartner som or-

nivå av hiv-rådgivning och testning, har

för polis- och tullfrågor från länderna runt

ganisatör av våra möten, fortsätter Kegö. De

märkbart lägre antal hivsmittade bland int-

Östersjön

- Sverige, Finland, Ryssland, Est-

har ett gott kontaktnät och är snabba och

ravenösa missbrukare än Danmark, där det

land, Lettland och Litauen – i Riga i ett tvåda-

obyråkratiska i sin handläggning. Vi delar

finns legal tillgång till sprutor och kanyler

garsseminarium för att dela med sig sina

också visionen om ett narkotikafritt sam-

men där hiv-rådgivning och testning före-

kunskap och erfarenheter. Förutom samar-

hälle.

kommer i lägre grad.

Ny svensk strategi för globala droginsatser

Sju av tio elever i nian
dricker alkohol

Från sidan 1
En tredjedel av svenska bidraget (i fjol totalt

i samarbete med biståndsorganet Sida. Sida

38,5 miljoner, i år 50 miljoner) är obundna

stöder dessutom andra narkotika- och hiv/

medel som UNODC själv styr över. Det är

aidsrelaterade projekt i världen, bl a i Gylle-

bara USA, Japan och Italien som vid sidan av

ne Triangeln, Östeuropa och forna Sovjet-

Sverige ger ej öronmärkta anslag.

unionen.

”Det har lett till vissa finansieringspro-

”Vi kommer att intensifiera narkotikainsat-

blem för FN-organet, då de flesta andra

serna i år i enlighet med den nya strategin,

medlemsländer främst ger stöd till projekt

ha ett mer efterfrågeminskande, och utveck-

som de ofta har egna intressen i”, säger

lings- och fattigdomsperspektiv”, säger Pau-

Bengt Gunnar Herrström, kansliråd på UD,

la Sjöström, handläggare på Sidas hälsoen-

till Drugnews.

het, till Drugnews.
/Drugnews

Den nya svenska strategin har tagits fram

Andelen elever i nian i landet som dricker
alkohol, röker eller har prövat narkotika har
minskar något. Men hela sju av tio pojkar och
75% av flickorna uppgav ändå ifjol i CAN:s
skolenkäter att de dricker alkohol. Och var
tredje av dem blir berusade varje eller nästan
varje gång de dricker.
Trendbrottet nedåt bland ungas drogvanor – som Drugnews tidigare har rapporterat om – härrör från de årliga enkäterna från
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Våren 2003 deltog över 5 200
skolelever i nian.
Nu har siffrorna brutits ner mer i detalj,
särskilt om alkohol. Det framgår att något
färre av 15-16-åriga pojkar är alkoholkonsu-

FN-rapport: mer knark via östra Europa

menter (70% i fjol, jämfört med 74% året
före), medan med tre av fyra flickor är det

Drogrelaterad kriminalitet uppmärksammas i
årsrapporten från FN:s Internationella organ
för narkotikakontroll, INCB. Och i östra Europa har tillverkning av syntetiska droger som
amfetamin och ecstasy ökat.
I länder som Polen, Ukraina, Rumänien och

Sverige är”, säger Walter Kegö på Mobilisering mot narkotika, till Drugnews.

oförändrat.
Var fjärde elev i nian har druckit hem-

I Västeuropa ökar odling och bruk av can-

bränt och över hälften konsumerar bland-

nabis. INCB påtalar "en viss tvetydighet" hos

drycker som cider och alkoläsk. Pojkarna

de offentliga myndigheterna, som enligt

baltstaterna ökar tillverkningen av syntetis-

dricker mer öl, medan flickorna mer dricker

rapporten ”inte vidtar åtgärder mot upp-

ka droger framgår av rapporten som presen-

vin och sprit.

muntran till denna konsumtion".

terades i Bryssel i tisdags.

I fjol var andra året i rad som siffrorna

Vidare konstateras att internethandel med

FN-organet uppmanar Europa att införa
striktare kontroll av de kemiska ämnen som
används vid den illegala tillverkningen.

narkotika växer.

ver som prövat narkotika sjönk till 7% (8%

Angående ”riskminimering” uppmanar
organet

över niornas drogvanor pekade nedåt. Ele-

staterna

till

år 2002), men är fortfarande betydligt högre

"för-

Efter en jätteskörd av opium i Afghanistan

än i slutet av 1980-talet (3% 1989). Och bland

siktighet", men stöder sprututdelning för att

varnar INCB också för ökad heroinsmugg-

mönstrande unga män i 18-årsåldern har 18

minska hiv-spridning och metadonprogram.

ling västerut via Balkan och Centraleuropa.

procent använt narkotika, tre gånger fler än

Mer reserverad är inställningen till sprut-

Och Turkmenistan – med 700 kilometer

tio år tidigare.

rum, som är i konflikt med internationella

gräns till Afghanstan – kritiseras kraftigt i ett

CAN:s skolenkät i nian visade också att

avtal, och "pillertest" som ger användaren en

uttalande för visad brist på internationellt

tobaksrökning sjunkit till 30 procent bland

falsk känsla av säkerhet.

flickorna och 20 procent bland pojkarna. Var

samarbete mot drogerna.

visserligen

Det finns även ljuspunkter i årsrapporten

Den ökade smugglingen genom Östeuropa

om världens narkotikaläge. På den ameri-

av bl a heroin, syntetiska droger och kokain

kanska kontinenten konstateras att kokaod-

oroar

ling minskar i Bolivia, Colombia och Peru.

de

blivande

EU-länderna

där.

”De är mer oroade än vad exempelvis vi i

/Drugnews

fjärde pojke snusade, sex procent av flickorna.
/Drugnews
CAN Fakta:
Narkotika. Andelen elever som någon
gång använt narkotika minskade betydligt

INCB:s ordförande Philip O. Emafo skri-

samlade över 1,3 miljoner namn i 60 län-

under 1970- och 1980-talen. År 1989 låg an-

ver i förordet till årsrapporten att stödet

der till stöd för FN:s narkotikakonventio-

delen som använt narkotika på sin lägsta

för global narkotikakontroll är stort. Han

ner.

nivå (3%), men ökade därefter gradvis, först

påminner om den av svenska folkrörelser initierade namninsamling som ifjol

Insamlingen av namnunderskrifter fortsätter, besök www.hnnsweden.com

bland pojkarna och därefter bland flickorna.
Ökningarna från ett år till ett annat var inte
stora, men sammantaget blev förändringen
betydande. Sålunda var värdena ungefär tre
gånger så höga i 2001 års undersökning

FN-möte i Wien

(10% bland pojkarna och 9% bland flickor-

FN:s narkotikakommission, CND, samman-

den 2004 - 2007. Ledare för den svenska

träder i Wien den 15-22 mars 2004. Kommis-

delegationen

sionen som har 53 medlemmar är FNsystemets policyorgan för narkotikafrågor.
Sverige har valts in som medlem för perio-

är

ambassadör

Gabriella

na). I 2002 års undersökning minskade andelen som använt narkotika och i årets undersökning är värdet ytterligare en procent-

Lindholm.
/Mobilisering mot narkotika

enhet lägre (7% bland såväl pojkarna som
flickorna).
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DEAR FRIENDS AND COLLEAGUES!
The role of the family in the fight against drugs can never be over-emphasized. Providing strong
and safe conditions for our children to grow up makes it possible to turn drug abuse into a marginalised phenomenon in the society. The choice of drug policy is of great importance for families
who need to feel the support of the society at large to zero tolerance for illicit drugs.
As always, we focus on restrictive and humane drug policies based on the UN Conventions on
Drugs. ECAD’s annual conference is for those who have not given up the fight to give our children the chance to grow up in a drug-free society.
Welcome!

ANDREAS PETROU, MAYOR OF AGLANTZIA

The Conference Program and the booking forms are available at www.ecad.net (”upcoming conferences”) or through the ECAD Head office
at paulina.lonnroth@stadshuset.stockholm.se, phone 08-508 29 362, fax 08-508 29 466

Allt fler tonåringar medvetna om skadeverkningar av marijuana
Ny amerikansk studie
Enligt resultaten från den amerikanska 2003

att många förstår riskerna förknippade med

Enligt studien fortsätter föräldrar och

Teens Partnership Attitude Tracking Study

bruket av marijuana", säger John Walters,

kamrater att ha ett starkt inflytande på ton-

(PATS) är trenden att ungdomar visar en

USA:s drogtsar och chef för landets National

tilltagande anti-marijuanaattityd.

Drug Control Policy. "Vi hoppas att den här

FORSKNING

Resultaten tyder på att tonåringar blir mer

tilltagande medvetenheten får tonåringar att

och mer medvetna om riskerna med att an-

avhålla sig från att själva använda marijuana

åringar när det gäller att förebygga och

vända marijuana och följaktligen verkar vara

och uppmuntrar dem att agera när en kamrat

stoppa bruket av marijuana:

mindre benägna att börja använda drogen.

använder marijuana."

- Två tredjedelar av ungdomar i åldern 13-

"Vi har gjort tydliga framsteg när det gäll-

2003 ansåg 19% av tonåringarna att det

17 år sa att ett av de främsta skälen till var-

er att minska ungdomars bruk av droger.

fanns en stor risk med att använda marijuana,

för de inte använde marijuana eller annan

PATS-studien förstärker information från

jämfört med 16% 1998. Studien visade också

narkotika är att de då skulle förlora famil-

tidigare rapporter, som visat en elvaprocen-

en stadig minskning i bruket av marijuana

jens och vännernas respekt.

tig minskning av droganvändandet bland

bland tonåringar sedan 1998, men trots en

- Hälften av tonåringarna säger att "det

ungdomar. Tonåringar får korrekta budskap

sådan minskning så är marijuana den mest

finns stor risk" att förlora vänner om man

om marijuana och den här forskningen visar

använda narkotikan bland ungdomar.

röker marijuana.

Våra europeiska samhällen har experimenterat med och utvärderat både tolerans och intolerans gentemot illegalt droganvändande och drog
missbruk. Det är våra reflektioner kring detta som styr oss mot icke-användning. Detta med hänsyn till våra barns väl.

