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Norske Byer möttes i
Bergen

AFROCAD: Afrika förstärker kampen mot droger
I rapporten för 2004 som presenterades i

sida.
Narkotikaproble-

Wien

men

inte

(International Narcotics Control Board) att

löses

mars

2005

påpekade

INCB

behand-

Afrika fortsätter att vara världens svaga

ling, fastslog Mar-

punkt i kampen mot droger eftersom att det

tin Blindheim från

i nästan alla av kontinentens länder fattas

social og helsedi-

resurser att bekämpa narkotikalangningen.

genom

rektoratet

i

sin

genomgång

om

uppföljningen

av

LAR.
Han

Bergen har tagit över stafettpinnen efter

i

”I de flesta afrikanska länderna saknas
lämplig

lagstiftning

och

administrativa

åtgärder för att utföra narkotikakontroll”,
och problemen växer för världens fattigaste

var

dock

kontinent, fortsatte INCB i rapporten. INCB

positiv till en ut-

varnade för att medans ”Kannabis kvarstår

ökning av LAR då

som den mest problematiska frågan” på

det har en positiv

Afrikas agenda, kommer missbruk, handel

effekt för minsk-

och langning av kokain, heroin och amfeta-

ning av överdos-

minliknande stimulerande medel att öka i

dödligheten bland heroinmissbrukare.

många av regionens länder på samma sätt.

Man skall vara medveten om att överdöd-

Dessutom, injicerandet av droger, som till

ligheten fortsätter att vara mycket hög i

exempel heroin, kan försämra den redan

I år hade man valt läkemedelassisterad

gruppen som får Subutex och Metadon.

svåra HIV/AIDS-krisen som finns i Afrika.

behandling för rusmedelsmissbrukare (L

Nära fem gånger högre än hos normalbe-

AR) som tema för den norska årskonferen-

folkningen.

Oslo som ledare för det norska nätverket
inom ECAD.

Trots att drogbeslagen år 2004 ökade särskilt i Västafrika, bad INCB enträget regio-

sen. En av anledningarna var den norska

Hege Loftfjell från arbeids og sosialdepar-

nens länder att ”öka sina ansträngningar att

regeringens handlingsplan mot rusmiddels–

tementet kom med positiv nyhet inom ut-

bekämpa narkotikalangning och missbruk”.

problemen 2006-2008 som nyss presenterats.

bildningsområdet. Regeringen kommer att

INCB uppmanade också det internationella

I Norge har debatten om Subutex pågått

satsa pengar på en universitetsutbildning

samfundet att medverka i kampen.

betydligt längre än i Sverige. Sverige har
dock en längre erfarenhet av metadonbehandling.
Mellan 1976-1984 var Metadon förbjudet i
Norge. Sedan kom AIDS-epidemin. Narkomanvården skall vara en kommunal angelägenhet, underströk kommunalrådet Tryde
Drevland i sitt öppningsanförande. Dock
måste staten lägga till pengar för de reformer som de beslutar om.
Enligt de nya direktiven skall det beredas
plats för 7000 narkomaner inom läkemedelassisterad behandling. Det har tillskjutits 533
miljoner norska kronor till själva medicinbehandlingen (inkl. urinprov etc.) och endast
90 miljoner till rehabilitering, från statens

inom missbruksområdet.

I en av de sista och mest positiva av Afri-

Under dagen redogjorde även represen-

kas utvecklingstrender besvarades detta

tanter för ett metadonprogram och en bru-

utrop i Port Louis i Mauritius under en fyra-

karförening om sin erfarenheter. Konferens-

dagarskonferens (21-24 augusti, 2005):

dagen som samlade 50 deltagare från 7

21st International Federation of NonGovernmental Organisations (IFNGO) on
Substance Abuse Prevention.

norska städer avslutades med att mötet tog
en gemensam resolution. Se artikel om regeringens handlingsplan mot droger (sidan
2).

Konferensen i år ägnades åt ”Samhällets
mobilisering med syfte att förebygga drog-

Hurtigrutten—nästa

och narkotikamedelsmissbruk”. Flera dele-

Kommunalrådet Drevland lanserade idén

gater från asiatiska och afrikanska kontinen-

att nästa års norska konferens skulle bli en

ter utöver representanter för IFNGO, disku-

skandinavisk möte med deltagare från Dan-

terade narkotikamedelsmissbruk samt soci-

mark och Sverige och arrangeras under en

ala, ekonomiska och hälsofarliga konse-

resa med Hurtigrutten, i september, från

kvenser av missbruket.

Bergen till Ålesund. ECAD:s nyhetsbrev
återkommer med mera information senare.

Se sidan 2

Lettland:

Norge:

Drogmissbruk förebyggande och narkotikakontrollstrategier

handlingsplan mot droger

högkvalificerade spe-

Norska regeringshandlingsplanen mot dro-

cialister

Rigas

ger 2006-2008 kom ut strax innan man bytte

Drogpreventionscen-

regering. Det finns ingen anledning att tro

ter,

att den kommer att revideras nämnvärt av

från

Rigas

Stradina

Universitet och flera
andra enheter.

den nya regeringen.
Vad är då huvudmålet i handlingsplanen?

Seminarier ska riktas

Huvudmålet är vad man på engelska bru-

på den aktuella drog-

kar kalla Harm reduction. På norska skrivs

problematiken i Lett-

det: "en betydlig reduksjon i de sosiale og helse-

land och i Europa, dess

messige skadene av rusmiddelsmisbruk".

utvecklingstendenser

Det innebär att bland annat att man satsar

samt

processer som

stora resurser på utskrivning av Subutex

leder

till

och Metadon till en allt större grupp. I

narkotika-

missbruk.

handlingsplanen skriver man bland annat

Statens och de lokala

att antalet som fick läkemedelsassisterad

ECAD-kontoret i Lettland genomför en rad

myndigheternas roll i drogförebyggande

behandling 2001 var 1500 och att det i dags-

seminarier i lettiska regionstäder i september

och internationella erfarenheters betydelse

läget uppgick till 3000. Regeringen önskar

och oktober i år.

kommer att bli

fortsätta utbyggnaden av dessa program

Seminarierna kommer att presentera en

andra ämnen på diskus-

sionslistan.

( siffran 7000 nämns på annan plats i detta
nyhetsbrev).

färsk analys av antidrogpolitiken och drog-

Den 14 oktober genomfördes ett seminari-

förebyggande. Hittills har ECAD-kontoret i

um om Antidrogpolitiken och narkotikapreven-

I november 2004 gjordes en utvärdering

Riga ordnat seminarier 4 gånger om året,

tion i Kuldiga. Läkare, lärare, representanter

av LAR ( läkemedelsassisterad behandling)

men bara i Riga, och då har inte alla berörda

från regionala tingsrätter och rättsvårdande

i Norge. I handlingsplanen står det att:

specialister och intresserade yrkesmän haft

myndigheter deltog i seminariet. Åhörare

möjlighet att delta. Deltagarna i Riga-

fick reda på statliga missbrukskontrollstra-

seminarier omfattades i stor utsträckning av

tegier och missbruksförebyggande, med

representanter från Rigas institutioner, före-

tonvikt på lokala myndigheternas roll.

"Mange brukare, men på langt när alle har
kommet ut av et belastet rusmiljö. Mange har
fått vesentligt bedre fysik og sosiale funktioner.
Antall överdoser er betydligt redusert og LAR
har åpenbart reddet mange liv. Samtidigt er en
svaert lav andel av brukerne fullt ut sosialt og
yrkesmessigt rehabilitert."

trädare från ECAD medlemsstäder i Lettland

Dessutom förekom ämnen som förebyg-

(såsom Bauska och Kuldiga), och andra stä-

gande arbete, familjens betydelse i drog-

der.

missbrukskontext samt mekanismer bakom

Seminarieserien som nu organiseras i let-

beroendet på deltagarnas agenda. Deltagar-

tiska regionstäder gör det möjligt att locka

na fick ett certifikat när seminariekursen

fler intresserade att föra intensiva diskussio-

avslutades.

ner och få mer kunskap om lokala och regionala problem samt positiva erfarenheter.

Andrejs Vilks, ECAD:s representation i
Lettland

Föreläsargruppen kommer att bestå av

Handlingsplanen säger ja till Subutex och
Metadon på fängelser.
"Insatte och domfelte har samme rettigheter til
helsetjenster som befolkningen for övrigt".
Detta innebär att intagna på anstalt skall
ha rätt till Metadon och Subutex.

AFROCAD: Afrika förstärker kampen mot droger
Från sidan 1

ropa genom narkotikapreventiva initiativ i

serades i Port Louis med Mauritius Presi-

Port Louis-konferensen kommer framför allt

linje med FN konventioner, som inte accep-

dent Anerood Jugnauth som ordförande.

att skrivas in i historien som konferensen

terar legalisering av droger och främjar utro-

där en gemensam deklaration, passande

tandet av narkotikamissbruk i hela världen.

AFROCAD – en icke-statlig organisation
som inrättades i Port Louis, Mauritius, med

kallad Mauritius-deklarationen, lanserade

Nästa steg var grundande av ECAD:s sys-

syfte att utveckla kampen mot droger ge-

förslaget att grunda en icke-statlig ideell

terorganisation South African Cities Against

nom demokratiska medel, samt att främja

organisation, African Cities Against Drugs.

Drugs (SACAD) i Pretoria i juli 2000. Därför

erfarenheter och kunskap på lokal, nationell

skall AFROCAD uppfattas som en naturlig

och internationell nivå.

Förslaget kom inte som en blixt från klar
himmel utan diskuterades redan vid 1-a

följd ut av denna utvecklingsprocess.

World Cities Against Drugs konferensen i
ECAD:s regi i Stockholms Stadshus 12-13
maj 1998.
Stockholmsbaserad ECAD med 250 medlemsstäder i 30 olika europeiska länder är
Europas ledande organisation som företräder millioner europeiska medborgare, som
har ett gemensamt mål. Ett narkotikafritt Eu-

AFROCAD ska sträva efter demokrati och
utveckling i Afrikas kommuner och städer.

Enligt Mauritius nationella organ för reha-

Spridningen av narkotika och drogmissbruk

bilitering och behandling av narkotikamiss-

utgör ett allvarligt hot mot denna demokra-

brukare ( National Agency for the Treatment

tiutveckling.

and Rehabilitation of Substance Abusers
(NATRESA) var 325 nationella och utländska delegater närvarande när AFROCAD lan-

Alberto Carosa,
Rom, Italien

”Uppdrag: Snedvridning” i SVT
Några av nyhetsbrevets läsare har kan-

förmodan skulle klara provet är det bara att

Läkemedelsassisterad behandling är en allt

ske haft möjlighet att ta del av ett program

klippa bort den personen och leta upp någon

för viktig fråga för att förenklas till en fråga

om läkemedelsassisterad behandling i Sveri-

som gör sig sämre.

om att "ge narkomanen vad han ber om"

ges Television. Möjligheten har varit ganska

Så skedde till exempel med Christer Karls-

stor eftersom programmet för säkerhets

son från KRIS, som i sin organisation har

Varför är frågan svår?

skull visats tre dagar i rad.

massor av före detta heroinister som är drog-

Läkemedel som Subutex och Metadon är

resonemang som gjordes i tv-programmet.

Det ökända teamet bakom ”Uppdrag

fria utan läkemedelsbehandling. Christer

narkotika precis som morfin och heroin är

Granskning” hade denna gång bestämt sig

Karlsson kunde ju ha förstört hela uppläg-

läkemedel. De kan därför missbrukas om de

för att Subutex och Metadon är mirakelme-

get.

kommer ut på illegala marknaden eller

diciner som skall skrivas ut till de som så

Läkemedelsassisterad behandling för opiat-

önskar utan några restriktioner. Myndighe-

missbrukare är ingen mirakelkur som räddar

De har endast en effekt på opiatmissbruk.

terna som ansvarar för frågan är okänsliga

alla heroinisters liv. Bara i Danmark dog 43

Det är mycket sällsynt med rena opiatmiss-

och okunniga och ”Uppdrag Gransknings”

människor förra året med metadon i blodet.

brukare. De flesta narkotikamissbrukarna är

upplysta journalister vet bäst (som alltid).

Det är allmänt känt att det är svårare att

blandmissbrukare vilket innebär att även

sluta med metadon än med heroin.

om man med läkemedel försöker behandla

Hur ser då ”Uppdrag Gransknings” recept
ut för att lura tittaren på sin sida?

skrivs ut på felaktigt sätt.

Som en av de "goda experterna " sa, att det

en del av ett narkotikamissbruket kan man

Först och främst skall man leta upp ett "

inte finns någon undersökning som visar att

ha kvar ett annat mot vilket medicinen inte

ansikte" eller två för sin sak. Det är viktigt

behandling utan läkemedel fungerar, är ett

har någon verkan. Många opiatmissbrukare

att man skapar medkänsla för någon som är

hån mot hela självhjälpsrörelsen. Alla de

har även dubbeldiagnos vilket innebär att

drabbad.

Sin tes bevisar man först och

tusentals människor som varje dag går på

man samtidigt måste behandla en psykisk

främst med några få individuella exempel.

AN möten måste ha trott att han kom från en

sjukdom. Att blanda olika medicinska be-

Sedan skall man intervjua både de som är

annan planet.

handlingar kräver hög specialistkompetens

för och de som är mot. Innan man filmar och

Men som sagt, kolla inte fakta, kör över de

frågar ut de som är på journalistens sida

som inte tycker som du och ljug och förvans-

skapar man en trygg och bekväm miljö så att

ka sanningen om det behövs.

och låter sig därför inte göras hur enkelt
som helst av en allmänläkare.
Ett annat stort problem är att många miss-

intervjuoffret känner sig väl till mods. De

Att metadon nästan är gratis påpekades

kommer att framstå som lugna och trovärdi-

mycket tydligt. Kunde det inte ha varit på

ga i bild. Inga besvärande frågor ställs och

sin plats att tala om hur mycket Subutex

Om man är medveten om att man genom

inga kontroller behöver heller göras av vad

kostar. Värdet på den svenska subutexmark-

att initiera en medicinering, som är så stark

som sagts.

brukare har en kriminell identitet. Den blir
heller inte avhjälpt genom medicinering.

naden för det amerikanska läkemedelsbola-

att den är klassad som narkotika och att

Med motståndarna gör man tvärtom. Man

get, rör sig om nära 200 miljoner kronor. Vad

behandlingen kan bli livslång, bör man

filmar hela tiden, även när ingen egentlig

dom måste ha blivit glada för denna gratisre-

ställa sig frågan: Skall det här vara första

intervju pågår. Det är viktigt att intervjuoff-

klam.

hjälpen eller sista utvägen?

ret känner sig illa till mods. Då springer ofta

Att Sveriges Television, som har ett upp-

svetten fram i pannan och personen framstår

drag att vara opartisk och inte sända reklam

som mindre trovärdig. Om "offret", motstån-

kan sända en sådan partsinlaga är mycket

daren till tesen som skall bankas in, mot all

anmärkningsvärt.

Tomas Hallberg
ECAD

Lyckad knarkjakt på nätet
Med knarkspaning på Internet har polisen

ning och är ofta välorganiserad – där kanske

pol. Interpol, med kontakter i cirka 180 län-

kunnat gripa ett fyrtiotal personer för drog-

leverantörer, kunder och webbservrar är i

der, har följt det svenska projektet med stort

handel det senaste året. Med nya arbetsme-

skilda länder.

intresse för narkotikarelaterad brottsbe-

toder vill man stoppa en handel där svenska
tonåringar

köper

droger

via

Men genom att gå in och spana på Internet

kämpning.

nätet.

har polisen utvecklat metoder att bekämpa

- Nu är vi i startgropen för att inventera

”Knarkhandel har flyttat in från gatan till

handeln. Sedan projektet startade förra som-

behovet och bilda plattform för ett globalt

datorn pojkrummet”, säger projektledaren

maren har ett 40-tal personer kunnat gripas –

operativt nätverk enligt svensk modell,

Kim Nilvall.

både langare och köpare, den yngsta bara 15

sade Daniel Altmeyer från Interpol som
närvarade under konferensen.

Problemet med näthandel – där i princip

år – och stora mängder narkotika beslagta-

alla narkotiska preparat och attiraljer för

gits. I våras kunde en 24-åring i Blekinge

tillverkning och odling saluförs – är stort,

dömas efter att polisen via nätet kunnat följa

Fries är positiv till projektet och har gett

bedömer rikskriminalpolisen som i onsdags

hans försäljning av amfetamin och cannabis

klartecken till utsträckt finansiering till ut-

redovisade en utvärdering av det regerings-

och kundkontakter.

gången av 2006.

finansierade projektet ”Narkotikaspaning på
Internet”. Verksamheten drivs av snöd vin-

Nationella

narkotikasamordnaren

Björn

I projektet har ingått polis, tull och åklagare,
dessutom har samarbete inletts med Inter-

Av Drugnews

ECAD styrelse träffades i Helsingfors
bekämpning - en utmaning för världen” (”Combating Drugs – A World Challenge”).
ECAD:s direktör Tomas Hallberg berättade om en stor ide – lanseringen av världsarrangemang mot narkotika. Detta evenemang kommer att vara det mest spektakulära inom sitt slag. Detaljerna är inte ännu
officiella, men nyhetsbrevet återkommer
med mer information.
Förutom själva mötet i Helsingfors stadshus hade ECAD styrelsemedlemmar möjlighet att besöka Kerava fängelse för unga
brottslingar. Fängelset ligger i utkanten av
Finlands huvudstad. Styrelsemedlemmar
fick en inblick på deras rehabiliteringsprogram och besökte flera avdelningar för olika
slags brottslingar i området.
För att uppmärksamma den kontinuerliga
och effektiva ECAD-verksamheten i Ryssland, särskilt under de senaste fem åren,
ECAD hade höstens styrelsemöte i Helsing-

visade sin vilja att delta och fem av dessa

inbjöd ryska parlamentariker från ECAD

fors 7-8 oktober i år. Mötes agenda var im-

(Belgrad, Istanbul, Sofia, St:Petersburg och

styrelse alla intresserade till St:Petersburg i

ponerande rik av organisationens planer för

Vilnius) skulle få finansiellt stöd från spon-

april 2006. Där kommer ryska kolleger att

framtiden och aktivitetsrapporter.

sorn. Sponsorn är dessutom beredd att täcka

berätta om vad deras arbete åstadkommit i

alla kostnader i samband med forskning och

under den nämnda tidsperioden. Konferen-

utvärdering av projektet.

sen kommer att tolkas till engelska.

Styrelsen var upptagen av intensiva diskussioner under bägge dagar och tiden kändes nästan för kort.
Under den 12:e Borgmästarkonferens i
Oslo bestämde ECAD styrelse

att lansera

projektet ”Youth in Europe”. Den isländska

Första halvårets rapporter från lettiska och

Helsingfors stad hade även förberett ett

ryska ECAD-avdelningar redovisades veder-

trevligt kulturellt program för styrelsemed-

börligen av Andrejs Vilks och Georgij Zazu-

lemmar. Andra mötesdagen slutade med

lin.

operabesöket för att njuta av Giacomo Puc-

partnern har lyckats att värva en sponsor för

Planeringen för nästa årliga borgmästar-

projektet och nu ska ECAD, Reykjavik stad

konferensen påbörjades med den litauiska

och sponsorn skriva under en överenskom-

huvudstaden Vilnius som värd för den 13:e

stora gästfriheten och hoppas att nästa sty-

melse. Projektets program utvecklades yt-

konferensen. Den ska äga rum

relsemöte i Istanbul (i februari 2006) blir lika

terliggare i Helsingfors där minst 15 städer

2006 och kommer att ägnas åt temat ”Drog-

i 1-2 juni

ECAD 13-th Annual Mayors Conference
Vilnius, Lithuania
June 1-2, 2006
First Announcement!
COMBATING DRUGS —A WORLD CHALLENGE

cini:s fascinerande ”Manon Lescaut”.
ECAD tackar

Helsingfors Stad för den

lyckad och givande som detta möte i höst.

NY MEDLEM!

Välkommen,
Izberbasj,
Dagestan!

Våra europeiska samhällen har experimenterat 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 vår gemensamma politikens väl.

