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Malin Baryard – San Patrignano
2005’s New Spokesperson
extremely important in order to
further spread our
strong message
against drugs
throughout Europe.”
Malin is thirty
years old and a
proud mother of a
two-month old baby
boy named Alvar.
In her home country
of Sweden she is a
celebrity, hosting a
weekly show about
horses on the nation’s largest network. In addition,
she is often asked to
pose as a model for
Malin Baryard, Sweden’s top female rider,

her sponsor, H&M, a well-known clothing

will be lending her name and image in order

chain based in Northern Europe. She is al-

to help promote this year’s FEI European

ready the winner of two important medals:

Jumping Championship, scheduled to be

team silver from the 2000 World Champion-

held at San Patrignano (Rimini, Italy) July

ships at Jerez and an Olympic team bronze

21st through 24th. She was enthusiastic at the

from the Athens games.

Lyckat utbyte mellan Riga
och Gävleborg
Gävleborgs län har under vintern 2005 medverkat i ECAD:s utbytesprogram
tillsammans med Riga.
I februari besökte två socialarbetare från
Rigas preventionscenter, Anna Auzina och
Inita Eglite, Gävleborg (läs deras artikel i
volym 2 Nr 78) och någon vecka senare fick
stipendiaterna Johnny Gustavsson,

drog-

samordnare i Gävle kommun och Ingrid
Näslund, sjuksköterska och

projektledare

för Söderhamns beroendecenter, resa till
Lettland.
- Det har varit en mycket intressant resa
där vi har knutit flera kontakter, säger Ingrid Näslund.
Vid besöket på Rigas preventionscentrum
fick de en bra inblick i centrets arbete, framför allt deras förebyggande arbete med ungdomar. Med 35 anställda socialarbetare,
psykologer, behandlings- och administrativ
personal driver de flera olika former av
gruppverksamheter och enskilda samtal
med ungdomar i riskzonen. Arbetet drivs
både vid huvudkontoret och vid de fyra
olika fältkontoren i Riga.

ECAD BIDRAG

idea from the start, in view of the partnership between Europe’s largest drug rehabilitation community and ECAD (European
Cities Against Drugs), an organization which
gathers more than 250 member cities (22 of
which are capitals) in 30 European countries.
Giacomo Muccioli, president of the event’s

“I think it’s great that the Championship is
being held at San Patrignano - for us athletes, for the public, and for the young people of the community. This way, they have
a chance to be involved in an important
event and to show what they are capable
of.”
Malin Baryard

organizational committee, expressed his

Malin, who is one of show’s most well-

pleasure upon hearing of the collaboration,

known faces, wholeheartedly supports the

“This Championship is truly a unique op-

social and cultural message behind this

portunity. For the first time, the event will be

year’s Championship. With the full force of

completely organized by the young men and

her convictions, she stands behind the

women of a drug rehabilitation community.

strong anti-drug message sent by the event

They are living proof that it is possible to

throughout the world.

overcome addiction. And the presence of
someone as important as Malin Baryard is

Se sidan 4

Centret har bland annat föräldra- och
anhörigprogram, men de har vissa svårigheter att rekrytera föräldrar till programmen.
- Personalen upplever att de ofta möter
motstånd från föräldrarna på grund

av

deras rädsla för myndigheter. I vissa fall
kan de även ha ett eget alkoholmissbruk,
berättar Johnny Gustavsson.
Centret genomför varje år aktiviteter och
föreläsningar för skolor och allmänheten,
och har ett utbildningsprogram inom alkohol och drogfrågor för skolpersonal, poliser
och sjukvårdspersonal.

Se sidan 3

”Narkotikafrågan har uppgraderats”
I januari 2002 presenterade regeringen en
handlingsplan mot narkotika. I handlingsplanen slog man fast att det övergripande målet
för Sveriges narkotikapolitik även fortsättningsvis ska vara ett samhälle fritt från narkotika. Den 27 april 2005 överlämnade regeringen en redogörelse över insatser för att
bekämpa narkotikabrottsligheten till riksdagen.

brottsbekämpning och tecken på att miss-

färre får idag vård. Dödligheten har ökat,

bruket bland ungdomar verkar ha brutits.

idag dör omkring 400 missbrukare varje år.

Och att merparten av landets 290 kommuner
numer har lokala drogsamordnare.

Och även om drogenkäter bland elever i
nian tyder på att drogexperimenterandet

- Det är glädjande att insatser mot narkoti-

minskat något så finns flera orosmoment.

ka på lokal och regional nivå fått genomslag.

Utbudet har aldrig tidigare varit så stort av

Kommunerna har ökat sina insatser mot

narkotika och priserna har sjunkit.

narkotika och de flesta kommuner har i dag
Narkotikafrågan har flyttats upp på den

någon form av drogpolitisk handlingsplan.

För samordning av insatserna tillsatte

politiska dagordningen, insatserna ökat och

Andelen ungdomar som provat narkotika

regeringen år 2002 narkotikasamordnaren

ungas växande droganvändning brutits. Det

har sjunkit de senaste tre åren, så vi verkar

Björn Fries och hans kansli Mobilisering

hävdas i en rapport om den förda narkotika-

vara på rätt väg, säger folkhälso- och social-

mot narkotika. ”Mobben” har ordnat mas-

politiken och handlingsplanen som regering-

tjänstminister Morgan Johansson i en kom-

sor med konferenser, jippon och initierat

en lämnade till riksdagen den 27 april.

mentar.

projekt, studier och forskning sedan dess.

Den passivitet på alla politiska nivåer som

För perioden 2002-2005 har 360 miljoner

Fries har dessutom utrett och föreslagit att

narkotikakommissionen pekade på i rappor-

kronor använts för direkta insatser kopplade

omstridda sprututbytesprogram för injek-

ten Vägvalet år 2001 ska nu alltså ha hävts. I

till handlingsplanen. Dessutom har andra

tionsmissbrukare ska kunna startas i hela

nya skrivelsen menas att frågan tvärtom nu

satsningar också gjorts som berör drogpro-

landet för att hindra smittspridning. Hans

prioriteras alltmer och att målet ligger fast –

blemen. Över 800 miljoner kronor har av-

förordnande som samordnare går ut vid

ett narkotikafritt samhälle.

satts framöver till missbruksvården, som

årsskiftet, men både Fries och folkhälsomi-

utpekas som den mest eftersatta delen.

nistern vill gärna se en förlängning.

Där talas om ökade insatser mot narkotika,
kraftfulla satsningar inom kriminalvård och

CAN-rapport: Narkotikapriserna oförändrat låga i Sverige
Sedan 1988 har CAN samlat in uppgifter om
gatupriser på narkotika från poliser runtom i
Sverige. Dessa redovisar priset på gatunivå, d
v s för små doser/förpackningar, som gäller i
deras arbetsområde.
För fyra narkotikasorter – hasch, amfeta-

stadslän än i övriga län. Allra lägst är priser-

min, brunt heroin och kokain – är det möjligt

Från och med år 2000 insamlas prisupp-

att följa utvecklingen sedan 1988. Mätt i reala

gifter för ytterligare fyra droger. År 2004

priser visar rapporten att priserna på dessa

uppgavs LSD kosta runt 90 kronor per tripp

droger grovt sett halverats från startåret;

och en ecstasytablett cirka 120 kronor. Kat,

sedan 1988 har kokainpriset sjunkit med

som är den allra minst spridda drogen som

40%, haschpriset med 50% och priset för

prisbedöms, kostade runt 250 kronor per

brunt heroin respektive amfetamin med

knippa och GHB runt 30 kronor för en kap-

60%. År 2004 uppgavs det genomsnittliga

syl (2 cl).

na generellt i de sydligaste länen, i synnerhet i Skåne, medan priserna ofta är något
högre i mellansvenska län och allra högst i
nordligare belägna län.

gatupriset för hasch till ca 80 kronor per

Samtidigt som prisfallen inträffat har

gram (svaren låg inom intervallet 65–100

tullens och polisens beslag stigit, räknat

kronor). Motsvarande värde för amfetamin

både i antal och mängder. Med reservation

var 250 kronor (150–500 kr), för brunt heroin

för de allra senaste åren har även konsum-

1 000 kronor (600–2 500 kr) och för kokain

tionen gått upp. Sammantaget pekar dessa

800 kronor (600–1 000 kr).

uppgifter på att narkotikatillgängligheten

Perioden 2002–2004 har dock priserna inte

har ökat sedan 1988. Eftersom uppgifterna

förändrats mycket utan varit stabilt låga.

gäller för en lång tidsperiod är det nödvän-

Priserna i övriga Västeuropa för heroin och

digt att ta hänsyn till den allmänna kost-

kokain är lägre än de svenska, men även där

nadsutvecklingen. De inrapporterade pri-

har en avmattning skett under de allra senas-

serna är därför justerade med SCBs konsu-

te åren. Det kraftiga prisfallet under 1990-

mentprisindex och presenteras i 2004 års

talet finns dock belagt även i Europa för

penningvärde.

dessa två droger, vilket visar att utveckling-

Narkotikaprisutvecklingen

i

Sverige

en inte enbart rör Sverige utan att vårt land

1998–2004 (CAN-rapport nr 85) finns att

snarare är en del i ett större fenomen.

ladda ner i fulltext på CAN:s hemsida

Narkotika är i regel något billigare i stor-

Av Drugnews/SL

Antalet tunga missbrukare har ökat, men

www.can.se.

Sprututbyte –
en genomgång av den internationella forskningen och den svenska debatten
Medicine doktor Kerstin Käll, överläkare
vid Beroendekliniken på Linköpings Universitetssjukhus, och medicine doktor Ulric
Hermansson, forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har i samråd med professor emeritus Sten Rönnberg genomfört kunskapsöversikten

genom

en

systematisk

genomgång av alla artiklar som publicerats
i ämnet i vetenskapliga tidskrifter. Rapporten innehåller också en historisk tillbakablick, skriven av journalisten Båb Bergvall,
kansliansvarig på Sveriges Invandrare Mot
Narkotika. Rapporten innehåller som sig
bör också ett omfattande referensmaterial.
Rapporten kostar 120 kronor och kan beställas via RNS i Stockholm, antingen via epost ulla@rns.se eller per telefon 08-6430467
eller via fax 08-6430498.
”Det övergripande syftet med denna
genomgång är att via en systematisk
granskning av samtliga publicerade artiklar
i internationella vetenskapliga tidskrifter
bedöma kunskapsläget om effekterna av
sprututbytesprogram. De specifika frågeställningarna är: Vilka effekter av sprututbytesprogram kan beläggas utifrån de publicerade studierna? Vilken av dessa effekter
visar sig vara stabila över tid? Vilka alternativa metoder jämförs sprututbytesprogram med, och hur effektiva är sprututbytesprogram i jämförelse med dessa?”

Lyckat utbyte mellan Riga och Gävleborg

Borgerliga villiga
drogtesta barn

Från sidan 1
största sjukhus för

Stockholm:

alkohol- och narkotika-

alliansen vill att även ungdomar under 15

missbrukare, State

år ska kunna drogtestas. Det nuvarande

Narcological Agency.

förbudet att testa ej straffmyndiga ungdo-

På sjukhuset finns en

mar vid misstanke om narkotikapåverkan

öppenvårdsmottag-

ska tas bort vid en borgerlig valseger.

ning, två avgiftnings-

Andrejs Vilks, Johnny Gustavsson, Ingrid Näslund,
Anna Auzina och Inita Eglite

Den

borgerliga

fyrparti-

-Vi ser det som helt nödvändigt för att

avdelningar och en

kunna avbryta ungas första och tidiga kon-

motivationsavdelning.

takt med narkotika. Man måste kunna ingri-

Det största drogpro-

pa mot de första haschpiporna eller de för-

blemet i Lettland är

sta ecstasytabletterna, säger till Svenska

alkohol. Under de se-

Dagbladet

naste åren har man

Johan Pehrson (fp), som leder arbetsgrup-

märkt en nedgång på

pen.

heroin medan missbruket av amfetamin och

justitieutskottets

ordförande

Frågan att kunna ta urin- eller blodprov
på ungdomar under 15 år har återkomman-

De har även motivationsgruppverksamheter

cannabis har ökat. Sjukhuset får in många

de diskuterats. Men förra narkotikakommis-

på ett av de tre fängelserna i Riga för ungdo-

patienter som tagit överdoser där heroinet

sionen valde att unga inte borde testas mot

mar och kvinnor.

och amfetaminet är väldigt smutsigt.

sin vilja då det ”inte anses stå i rimlig pro-

Johnny Gustavsson och Ingrid Näslund

Under resan besökte de även ett av de

portion till det ingrepp som ett tvångsvis

besökte även ECAD:s kontor i Riga, som

statliga behandlingshemmen för ungdomar

drogtest utgör för barnet”, skrev kommis-

arbetar med att stödja olika preventionspro-

i Lettland, Saulriti, barnhemmet Ilga i Riga

sionen. En hållning som även den socialde-

jekt. Bland annat försöker de att påverka de

och en stor fritidsgård i stadsdelen Kurze-

mokratiska regeringen valt att driva.

olika universiteten i Riga att i deras utbild-

mite med 1900 ungdomar registrerade och

ningar för lärare, läkare, socionomer och

ett 50-tal pågående studiecirklar.

Moderaterna har återkommande sedan
1997 drivit kravet att även kunna drogtesta

andra yrkesgrupper som kommer att komma

- Vi har blivit väl mottagna av våra värdar

tonåringar. Även kristdemokraterna har

i kontakt med ungdomar och vuxna i riskzo-

som visat oss runt i Rigas stadsdelar. Det

drivit på och anser att integriteten måste få

nen för alkohol/drogmissbruk lägga in spe-

här är en bra början till ett vidare samarbete.

ge vika för ett större syfte, att rädda ungdo-

ciella kurser i alkohol/drog kunskap. Till-

Som en början på detta samarbete har John-

mar genom tidiga åtgärder. Centern har

sammans med Rigas preventionscenter an-

ny lyckats ordna ett säsongsarbete i Gävle åt

varit mer avvaktande, men ställer sig nu

ordnar de fyra seminarier varje år med olika

vår tolk under resan, socialarbetaren Visturs

bakom kravet, men understryker även vik-

innehåll. I fjol anordnades det dessutom en

Trofimovs, säger Ingrid.

ten av ett tydligt åtgärdsprogram efter ett

utbildning för de valda EU-parlamenta-

- Vi ser fram emot en förhoppningsvis

rikerna som representerade Lettland i EU-

fortsatt kontakt och ett samarbete med pre-

parlamentet i narkotikapolitik.

ventionscentret i Riga.

Utbytet gav också ett besök på Lettlands

positivt drogtest.
Narkotikaansvarig minister är Morgan
Johansson, han anser att det borgerliga alli-

Jonny Gustavsson, Ingrid Näslund

ansens gemensamma förslag om att kunna
drogtest unga ”luktar lite sedvanlig popu-

Läs om villkor för att få ECAD bidrag för studiebesök mellan ECAD-medlemsstäder på

lism”. Johansson anser att barn inte bör

www.ecad.net under ”Grants”!

behandlas som brottslingar.
Ministern hänvisar till att andelen elever i
nian som prövat narkotika har börjat sjunka

Europeiska rådet
Fler nya droger kan komma att kontrolleras
inom EU, även om de inte omfattas av FN:s
narkotikakonventioner.
Beslutet rör ämnen som inte är underställda internationell kontroll genom FN:s narkotikakonventioner, men som innebär ett jämförbart hot mot folkhälsan som de ämnen
som finns i förteckningarna (a) I, II och IV i
1961 års allmänna konvention om narkotiska
preparat eller (b) I, II, III och IV i 1971 års
konvention om psykotropa ämnen (syntetisk
narkotika). I beslutet från Europeiska Unionens Råd sägs bland annat att "De särskilda

och är nere i cirka sju procent. Något han
faror som utvecklingen av psykoaktiva
ämnen innebär kräver att medlemsstaterna
handlar snabbt. När nya psykoaktiva ämnen
inte omfattas av den straffrättsliga lagstiftningen i samtliga medlemsstater kan det
uppstå problem i samarbetet mellan rättsliga

myndigheter

och

brottsbekämpande

organ i medlemsstaterna, på grund av att
brottet eller brotten i fråga inte är straffbara
i såväl den ansökande som den anmodade
staten."
Du kan ta del av beslutet på adressen
www.mobilisera.nu/upload/st07003.sv05.pdf

tror beror på de förebyggande insatser som
görs. Han menar också att socialtjänsten
redan idag har möjlighet att ingripa vid
misstanke om missbruk.
Manne Jönsson, chef för länskriminalpolisens ungdomssektion i Stockholm, tycker
dock att en lagändring vore bra för att tidigare få reda på när någon ung gått in i missbruk. Den yngsta som ungdomssektion
påträffat drogpåverkad var tolv år.
Av Drugnews/SL

Malin Baryard – San Patrignano 2005’s New …
Från sidan 1
tions, though I love winning. I am a

Drugnews

role model as an equestrian and I

kommenterar

treat my horses well. I think an ath-

ECAD:s nyhetsbrev (volym 3 nr 79, se även

lete is a role model anytime. You just

artikel i volym 1 nr 77):

Alec

Sven

Carlbergs

Liljesson
inlägg

Nyhetsbyrån Drugnews betackar sig för
att bli slagpåse i en drogpolitisk maktstrid

a photo shoot and conduct an inter-

och om rätten till Rainbows namn och log-

view on her farm in Norrköping,

ga. Drugnews har refererat konflikten efter

where she is preparing for the Euro-

att ha talat med flera av de inblandade,

pean Championship. She helps us to

bland dem Alec Carlberg som nu anklagat

promote one of the projects which

Drugnews för att ljuga.
Det är möjligt att Rainbow-Sweden for-

view of next summer’s competition:

mellt aldrig varit medlem i det löst sam-

collaboration between San Patrig-

mansatta nätverket Rainbow International,

nano and ECAD. The project aims to

även om Carlberg själv var med om att

spread a message of solidarity

grunda de båda (och fortfarande är ordfö-

throughout Europe, and, through the

rande i RS och Basta arbetskooperativ).

realization of the Championship by

Andrea Muccioli, president i RI och San

the young people of San Patrignano,

Patrignano, skrev dock i Aftonbladet Kultur

to show that it is possible to over-

(4/12

come addiction.

”beslutade att utesluta Basta och Rainbow

Malin does not hesitate to express her

being held at San Patrignano - for us ath-

fears in regards to this serious social prob-

letes, for the public, and for the young peo-

lem. “I think it’s very scary when you hear

ple of the community. This way, they have a

how much drugs there is available. Espe-

chance to be involved in an important event

cially for young people. One can get drugs

and to show what they are capable of.”

anywhere. Something needs to be done
about this, we need to get rid of it.”

2004)

att

Rainbows

styrelse

Sweden ur det internationella nätverket och
Alec Carlberg ur dess styrelse.”

ECAD REPLIK
Försök inte flytta fokus från huvudfrågan

social problems - especially when speaking

So it seems that Sweden’s top rider is more

about young people, and the volunteer or-

than happy if an event such as this one can

ganizations which deal with their problems.

be helpful on a social level. All of this with-

She is wholly conscious of her role as a

out forgetting (as she says) that horses and

Sven Liljesons inlägg är det sista i

model for young people, being a star athlete.

sport, equitation have given meaning to her

replikutbyte avseende konflikten mellan

Malin is aware that all athletes must give an

life. In other words, the perfect antidote to

Rainbow-Sweden och Rainbow Interna-

example in their behavior on and off the

social marginalization.

tional som ECAD:s nyhetsbrev publice-

field. “To be an athlete at a higher level, you
are a role model. It’s nothing you choose, it’s
nothing you can take away. You are a role
model and you should be happy to be it.
The point of life is surely not to win competi-

i

This is why Malin agreed to pose for

“I think it’s great that the Championship is

Malin has always expressed an interest in

chefredaktör

have to be sure you do a good job. “

San Patrignano is undertaking in

Malin Baryard and Tomas Hallberg, ECAD

Drugnews om
Rainbow-striden

The interview and photo session with Malin
Baryard are available on
www.sanpatrignano2005.org
San Patrignano Press Office
e-mail pressoffice@sanpatrignano.org

genom att skylla på media, Carlberg!
Drugnews

rar

NY MEDLEM
Välkommen MARKS kommun!

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 ungdomars väl.

