
Svenska Mässa Mot Narkotika en succé  

Stora satsningar på rättsväsendet och förebyggande alkohol- och 
narkotikapolitiska åtgärder finns med i alliansregeringens vårpro-
position. Men Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén 
ska läggas ner. De flesta av förslagen i vårbudgeten som offentlig-
gjordes i måndags har redan läckt ut. 

 Polisens anslag höjs med 875 miljoner kronor i år och 495 miljoner 
nästa år för ökad närvaro och synlighet. Målet är 20 000 poliser år 
2010, längre straff för grova våldsbrott och fler platser i kriminalvår-
den. 

 Även åklagarmyndigheten tillförs 47 miljoner kronor extra i år för 
att korta handläggningstiderna, särskilt för ungdomsbrott. Resurser 
för drogförebyggande insatser för bland annat barn och ungdomar 
vill regeringen höja till nära 260 miljoner kronor per år perioden 
2008-2010.  

Förra månaden beviljade dessutom regeringen nära 194 miljoner 
kronor som stöd i drogförebyggande insatser för i år. Bland annat till 
frivilligorganisationer och kommuner att söka via länsstyrelserna för 
lokala drogsamordnare, projekt och insatser för barn till föräldrar 
med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld och övergrepp förekom-
mer. 

Inom den uppmärksammade psykiatrin vill regeringen satsa 500 
miljoner kronor extra i år, lika mycket nästa år och 250 miljoner år 
2009 för att förstärka tillgänglighet och kvalitén i vården. Men psyki-
atrisamordnaren Anders Milton ansåg att resursbehovet var betyd-
ligt större. 
”Jag noterar att regeringen anser att drogmissbruket är ett problem 
som det kostar pengar att göra någonting åt. Hur mycket man avsätter  
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Örebro stod som värd för den åttonde svenska mässan mot narkotika. 
Över 1300 utställare och delegater hade anmält sig till evenemanget som 
arrangeras vart annat år. Temat för året var tillgångsbegränsning men 
de flesta områden inom narkotikaområdet fick komma till tals under 
den 2 dagar långa kongressen.  
  Mässans huvudtalare var verks-
cheferna för tull, polis, åklagare 
och kriminalvården tillsammans 
med justitieminister Beatrice Ask 
och folkhälsominister Maria Lars-
son. De två sistnämnda angav 
tonen för myndigheternas narko-
tikaarbete framöver.  
   Beatrice Ask sade bland annat 
att vi inte skall välja mellan att 
bekämpa grov narkotikabrottslig-
het eller att arbeta 
med missbruksle-

det. Vi skall självklart göra både och. ”Vi skall inte ge upp på en enda människa som har fastnat i missbruk”, fastslog Maria Larsson . 
Det var överlag ett tydligt stöd för den restriktiva svenska linjen. Efter den guldmedalj som FN delat ut för svenskt narkotikabekämpningsar-

bete, som regerings narkotikasamordnare Björn Fries bland annat berättade om, är det kanske inte så anmärkningsvärt. 
Ingen utvärdering är ännu gjort men den respons som arrangörerna fick i anslutning till mässan var övervägande positiv. 
Svenska Mässan Mot Narkotika är ett unikt evenemang. En så här stor mässa/konferens där representanter från alla relevanta myndigheter 

tillsammans med frivilligrörelsen och näringslivet träffas för att diskutera narkotikafrågan finns inte i hela Europa. Det råder politiks konsensus 
om det starka engagemanget för arbetet mot narkotika i Örebro. Det visade kommunalråden Rasmus Persson (c) och Carina Dahl (s) med efter-
tryck när de broderligt/systerligt delade på värdskapet. Carina Dahl passade även på att i sitt avslutningsanförande kalla Sveriges städer till ett 
aktivare deltagande i ECAD Sveriges verksamhet. Nätverket är ett utmärkt komplement till mässan som bara återkommer vart annat år. 

Satsningar på rättsväsende i vårbudget 
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Kommunalråd Carina Dahl (s) i centrum, kommunalråd Rasmus 
Persson (c) till vänster och rikspolischefen Stefan Strömberg till höger       ECAD  KONFERENS  
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...i förhållande till tidigare år kan diskuteras, men regeringen vill i alla fall göra något”, 
säger Per Johansson, förbundssekreterare i Riksförbundet narkotikafritt samhälle till Drug-
news.  

Regeringen har beslutat att lägga ner Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika. 
Men vad som kommer istället är än så länge höljt i dunkel, enligt Per Johansson. 

Folkhälsominister Maria Larsson (kd) och hennes föregångare på posten Morgan Johansson 
(s) debatterade i riksdagen narkotikapolitik och särskilt kommittéernas nedläggning.  
Under en stundtals het debatt anklagade Morgan Johansson borgerliga regeringen för att 
nedläggningen slår sönder ett fungerande arbete. Och varnade för att kompetens kommer att 
skingras och att drogutvecklingen åter kan börja vända åt fel håll. 

 - Det är hafsigt. Det är slarvigt. Det kommer allvarligt att försvåra det förebyggande arbetet 
framöver, sade Morgan Johansson. 

 Han frågade också vad regeringen gör åt en ökande missbruksvåg av kokain. 
Maria Larsson sade att hon också oroas över signaler om ökat missbruk. Men att nu reger-

ingen satsar mer resurser och eftersträvar en långsiktigt hållbar struktur där befintliga myn-
digheter ska överta Alkoholkommitténs och Mobilisering mot narkotikas arbete. 

/Av Drugnews.nu 

Storbritannien ligger i dag högst i Europa när det gäller drogmissbruk och näst högst när 
det gäller narkotikarelaterad dödlighet, enligt en rapport som publicerades i mitten av 
april. 

Trots att regering efter regering har försökt kontrollera efterfrågan av och tillgången av 
illegala droger, verkar drogpolitiken ha haft en ”minimal” effekt på den allmänna missbruks-
nivån i Storbritannien, skriver författarna till rapporten. Dock erkänner de att drogpolitiken 
har lyckats att hantera vissa sjukdomar och kriminalitet i anknytning till drogmissbruk på ett 
bra sätt, skriver den brittiska tidningen ”The Independent”.  
 

Rapporten som skrevs av experterna professor Peter Reuter från Maryland University och 
Alex Stevens från European Institute of Social Services i Kents Universitet, var beställd för 
sjösättningen av den oberoende brittiska drogpolitiska kommissionen UKDPC.   

Kommissionen, som leds av Dame Ruth Runciman och stöds finansiellt av Esmee Fairbairn 
Foundation, har som sitt mål att ”förbättra förståelsen av narkotikapolitiska frågor bland 
media, beslutsfattare och allmänheten, och att belysa möjligheter att lösa problemen som 
orsakas av tillgång och efterfrågan av illegala droger på ett rationellt och effektivt sätt. 

Kommissionen inhämtar kunskap från 12 experter på drogrehabilitering och medicinsk 
forskning, samt från erfarna representanter av polis, beslutsfattare och media.   
 

Vid kommissionens öppningsceremoni påpekade Dame Ruth Runciman, att ”när Kommis-
sionen nu börjar sitt treåriga uppdrag är vi överens om en sak: Vi vet idag inte tillräckligt 
mycket om vilka delar av narkotikapolitiken som fungerar, varför de fungerar och var de 
fungerar som effektivast.” 

Chefen för ”Sane”, en välgörenhetsinrättning för mental hälsa, Marjorie Wallace säger: 
”Cannabis, och i synnerhet skunk, är idag äntligen erkänt som en drog med potentiellt för-
ödande konsekvenser för utvecklingen av en del unga människors hjärnor. Våra undersök-
ningar visar att bland 16-34-åringar har 50 % använt drogen någon gång, vilket betyder att 
även om bara en liten andel av dem hade utvecklat psykotiska symptom, skulle det ändå 
innebära en oroväckande ökning av fallen med livslånga mentala sjukdomar som schizofre-
ni”. Vidare hoppas hon att ”Kommissionen kan bidra med bevisbaserad rådgivning, så att vi i 
framtiden kan hjälpa de som är i riskzonen och deras familjer att slippa den ångest och för-
tvivlan som vi så ofta hör om idag.”   

Källa: www.drugscope.org.uk / http://news.independent.co.uk/uk/health_medical   

Storbritannien ligger högst med drogrelaterade problem 

Om pillertrillande  
läkare  

Försäljningen av läkemedel på svarta mark-
naden på Sergels Torg i Stockholm nu är 
större än försäljningen av narkotika, - 
 skriver Dagens Nyheter i den första delen av 
sitt nya reportage.  

Knappast någon överraskande nyhet för 

den som följt utvecklingen. På flera håll i 
landet, inklusive Stockholm, har det sedan 
flera år tillbaka funnits läkare som mot eller 
utan extra betalning ställer sig välvilliga till 
förskrivning av sådana mängder narkotika-
klassade preparat att vilken vanlig medbor-
gare som helst, utan läkarexamen, skulle löpt 
en klar risk att åtalas för narkotikabrott. 

 Det mest flagranta exemplet, för över 40 år 
sedan, var dr Åhströms förskrivning av opi-
at- och amfetaminpreparat till aktiva miss-
brukare. Under tiden maj 1965-april 1967 
skrev Åhström ut recept på narkotika till 156 
patienter. En sammanställning visar att Åh-
ström och, vid några tillfällen, andra läkare 
skrev ut drygt en halv miljon doser av opiat-
preparat och närmare tre och en halv miljon 
doser centralstimulantia. Någon sådan, för-
nyad galenskap är vi hittills förskonade 
ifrån. 

När det gäller läkare förefaller det än idag 
som de av någon outgrundlig anledning 
skyddas av den egna professionens företrä-
dare och också HSAN (Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd) har i flera fall visat sig 
synnerligen flata i bedömningen och därmed 
också åtgärder.  

Det är fullkomligt oacceptabelt att Social-
styrelsen, enligt Dagens Nyheter, uppskattar 
att det finns omkring 240 läkare som förskriver 
narkotiska läkemedel på ett närmast kriminellt 
sätt. Det rör sig om i huvudsak äldre manliga 
läkare med privatpraktik. De bedöms åstadkomma 
samhällsskador motsvarande 150 miljoner kronor 
per år.  
Hur länge ska detta tillåtas pågå?  - Jag har  
för länge sedan vid flera tillfällen tagit upp 
problemet så det är med viss tillfredsställelse 
jag konstaterar att även Dagens Nyheter har 
vaknat när problemet dyker upp kring tid-
ningens egen husknut.  

/Av Torgny Peterson 
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S och v vill ha sprutbyte i Stockholm 
Både vänsterpartiet och socialdemokrater-
na motionerar nu för sprutbytesprogram i 
Stockholms landsting. Ett hiv-utbrott 
bland missbrukare har drabbat huvudsta-
den, men den borgerliga alliansen är 
splittrad i den kontroversiella sprutfrågan. 

Nyligen larmade Smittskyddsinstitutet 
om ett hiv-utbrott i Stockholm bland sprut-
narkomaner som även börjat sprida sig till 
andra grupper genom sexuella kontakter.  
Omkring 25 personer hade upptäckts i hös-
tas med virus-stammen CRF01-AE. 

I Skåne där två omtvistade sprutprogram   
funnits på försök i 20 år har inga nya hiv-
fall bland 
missbru-
kare upptäckts senaste åren.  

Det tas för intäkt – trots kluven forskning 
– för att bytesprogram fungerar smittföre-
byggande. Och ett riksdagsbeslut fjol möj-
liggjorde för landsting att söka tillstånd för 
program även i övriga landet. Men intresset 
har varit svalt fram till Smittskyddsinstitu-
tets larm. 

 I slutet av mars motionerade Birgitta 
Sevefjord (v) till landstingsfullmäktige om 
att utreda för sprutbytesprogram i Stock-
holm. Och i tisdags föreslog även opposi-
tionslandstingsrådet Dag Larsson (s) att ett 
startas. 

– Jag vill att vi i Stockholm snabbt startar ett 
sprututbytesprogram. Programmet bör knytas 
till en infektionsmottagning så att man kan följa 
upp de missbrukare som deltar och testa dem för 
gulsot och hiv, sade Dag Larsson i en kom-
mentar.  

Men sprutfrågan har både blivit ideolo-
gisk och en diskussion om hur smittskydds-
forskning ska tolkas. Och splittrar alliansen. 

 Samhället ger felaktiga signaler om fria 
sprutor delas ut för ett missbruk som är 
förbjudet. Det menar bland andra modera-
terna som är helt emot både i riksdagen, 
Stockholms landsting och kommun. 

Centern är för sprutbyten på alla tre nivå-
erna. Kristdemokraterna är emot i riksda-
gen, men för i Stockholms landsting och  

stad. Folkpartiet är för programmen i riks 
dagen och Stockholms stad, men inte i 
landstinget, enligt TT. 

Folkpartiets sjukvårdslandstingsråd Birgit-
ta Rydberg säger nej till sprutbyte på grund 
av skral evidens. 

 - Min skepsis mot sprutbytesprogram grun-
dar sig på den bristande vetenskapliga förank-
ringen. Man kan helt enkelt inte säga om fria 
sprutor gett någon effekt i minskad smittsprid-
ning, säger hon och tycker att s vilseleder om att 
resultaten är entydigt positiva. 

Hon hänvisar till att en WHO-rapport 
som rekommenderat sprutbyte ifjol fick 

bakläxa.  
 

Men även tidigare god erfarenhet i Stock-
holm att med andra metoder bromsa smitt-
spridning bland missbrukare – exempelvis 
uppsökande hiv-testning kombinerat med 
uppehållsbehandling med metadon och 
subutex för heroinister. Och försöka förmå 
missbrukare att bli helt drogfria. 

 Hon pekar på att år 1985 var över hälften 
av heroinmissbrukarna i Stockholm hiv-
smittade, medan två decennier senare var 
andelen bara fem procent. 

 
Men sprutfrågan skulle nog vid en formell 

handläggning Stockholms läns landsting 
inte skötas av Birgitta Rydberg (som hand-
har folkhälsa, sjukvård och beroendevård), 
utan av finansroteln.  

Där är Chris Heister borgarråd (m), men 
biträdande borgarråd är Stig Nyman (kd) 
påstår att han skulle sköta frågan. Och han 
är positiv till sprututbyte. 

 - Jag betecknar det här som en smittskyddsfrå-
ga och inte en narkotikapolitisk fråga. Sprutbyte 
ger också kontakter med missbrukare som är 
nödvändiga för ökad narkomanhälsa totalt sett, 
säger Stig Nyman till TT.  

Nästa landstingsfullmäktigemöte i Stock-
holms län är 15 maj, men v- och s-
motionerna ska beredas och väntas tidigast 
komma upp i höst för omröstning. 

/Av Drugnews 

Ny europeiska 
portalen för alko-
hol-,  narkotika-  

och beroendefrågor The ELISAD Gateway, finns nu på:   
www.addictionsinfo.eu. 
Det en gratis online service med tillgång till de bästa Internet-

resurserna i Europa om narkotika, alkohol, tobak, spel och närlig-
gande ämnen.   
Portalen är sökbar på 17 europeiska språk. 
Det här verktyget har skapats av Elisad, the European association of 
libraries and information services on alcohol and other drugs, finan-
sierad av Europeiska kommissionen. 

      GODA  NYHETER  

Statens Folkhälsoinstitut startar en ny webb- 
plats om motiverande samtal, en effektiv 
samtalsmetod för att motivera människor att 
förändra sin livsstil.  

Motiverande samtal (Motivational Inter-
viewing, MI) används bland annat när det 
gäller samtal om alkohol, droger, rökning, 
sexuellt riskbeteende, spel, kost och motion. 
Metoden utvecklades i USA i slutet av 1980-
talet vid behandling av alkoholberoende.  

Syftet är att öka den inre motivationen till 
förändring genom att lägga stor vikt vid att 
utforska och lösa ambivalens, det vill säga 
skälen för och emot förändringen. 

 Behandlaren lyssnar, försöker förstå pati-
entens perspektiv och väntar sig att patien-
ten ska hitta sina egna svar och fatta egna 
beslut.  Intresset för metoden är stort i Sveri-
ge, särskilt inom beroendevården och pri-
märvården men även inom andra delar av 
hälso- och sjukvården, skolhälsovården, 
kriminalvården och socialtjänsten.  
   / Av Torgny Peterson  

Framgångsrik  
samtalsmetod  

     DEBATT 

 ECAD Utbildning 
för drogsamordnare 

 
Dags att anmäla sig till det 

första seminariet i serien 
( anmäl till ecad@ecad.net)! 

Den 8 juni inleder vi med 

  ”Baskunskap om det inter-
nationella narkotikaläget 
och narkotikapolitiken”. 

PLATS: Stockholm 

Bland föredragshållare: 
• Jonas Hartelius, oberoende 

drogspecialist 
• Tomas Hallberg, ECAD direktör 
• Ralf Löfstedt, Socialdeparte-

mentet 



Vilka ligger bakom den senaste rapporten om engelsk narkotikapolitik? 

Efter att en ny rapport om engelsk narkotikapolitik publicerades 
nyligen har flera, efter att ha läst rapporten, hört av sig och undrat 
vem eller vilka som egentligen ligger bakom rapporten.  

Jag frågade Peter Stoker som är chef för NDPA (National Drug 
Prevention Alliance), om de som låg bakom An analysis of UK drug 
policy. Här berättar han mer. 

 
 För bara några veckor sedan, 15 april för att vara mer exakt, lanse-

rades en ny organisation i Storbritannien med ett imponerande namn 
som låter officiellt, UKDPC (The United Kingdom Drug Policy Com-
mission). I vanliga fall existerar en kommission 
efter att någon bemyndigat den.  

Men nu befinner vi oss på den drogpolitiska 
arenan och då gäller inte vanliga regler och 
sanningen är den att UKDPC har bemyndigat 
sig själv med det egenhändigt konstruerade 
målet att förändra Storbritanniens drogpolitik.  

 
Det framstår snart som självklart att detta 

bara är det senaste försöket av [drog]liberalerna 
att föra fram den egna filosofin och i likhet med 
övriga sådana försök kommer det att varmt välkomnas av politiker 
och mediafigurer som delar en sådan filosofi. 

 
 UKDPC saknar inga resurser. The Esmee Fairbairn Trust har redan 

gett dom den förvånansvärt stora summan 1,1 miljoner pund till de-
ras krigskassa och andra sägs vara beredda att öppna sina check-
block. Det skulle förvåna om inte George Soros, genom The Open 
Society, hör dit. 

 
 Det vore ett misstag att tro att initiativet från UKDPC är ett isolat, 

eller att organisationen uppstått spontant; ett mer troligt skäl är 
[drog]liberalernas uppvärmning inför översynen av FN:s narkotika-
konventioner 2008, tio år efter den förra översynen.  

Helt nyligen producerade The Royal Society of Arts  en större rap-
port, finansierad av Joseph Rowntree (en annan organisation, med 
[drog]liberala böjelser, som delar ut bidrag till det drogpolitiska om-
rådet.  

The Beckley Foundation, under ledning av Storbritanniens tidigare 
vanhedrade drogtsar, Mike Trace, har startat The International Drug 
Policy Consortium med ett medlemskap av individer som skulle plat-
sa i [drog]liberalernas Who Is Who.  För fyra veckor sedan kom nyhe-
terna om en annan ny grupp, The Drugs and Health Alliance, som ägnar 
sig åt samma tema.  

Det är uppenbart att vi står inför ytterligare en omgång av lobby-
verksamhet för [drog]liberalisering, och ännu en gång kommer den 
att samordnas i tysthet och inte stå emot bedyranden om oberoende 
från grupper som UKDPC. 

Det faktum att UKPDC  inte är ett officiellt organ betraktar dom 
som en merit och säger, The UK Drug Policy Commission utgår från 
den fördelaktiga ställningen att oberoende av regeringen och speciel-
la intressen både beträffande finansiering och arbetsprogram.  

 
 Ett medlemskap i UKDPC står inte öppet för vem som helst, och 

sammanslutningen av gruppens kommissio-
närer var redan klar innan UKDPC öppnade 
dörrarna.  
    Som ordförande hittar vi Dame Ruth Runci-
man, vars [drog]liberala stamtavla är oklan-
derlig.  
     VD är Roger Howard, den förste chefen för 
DrugScope, en inrättning med en lång historia 
när det gäller att trycka på för liberalisering. 
    Förvaltningsordförande är Shona Beaton, 
tidigare nyckelperson hos Release, en organi-

sation grundad på fientlighet mot cannabislagstiftningen.  

 
  För att markera lanseringen av UKDPC publicerades en genom-

gång och utvärdering av Storbritanniens narkotikapolitik samma 
dag som lanseringen skedde; rapporten är en produkt av två akade-
miker. Professor Alex Stevens har sin bas på Kent University och 
hitintills är hans dokumenterade erfarenhet begränsad till behand-
lingsfrågor. Några sådana begränsningar finns inte hos hans kollega, 
Professor Peter Reuter, från Maryland University i USA. Reuter är 
internationellt känd för sin inställning till [drog]liberalisering (en 
snabbtitt på litteratur som ställer sig positiv till narkotika klargör 
detta).  
Kontentan av rapporten är att den brittiska narkotikapolitiken miss-

lyckas, bevittnar ökad användning av droger; prevention fungerar 
inte, utbildningen är impotent och narkotikalagstiftningen är kontra-
produktiv osv. osv.  

Kanske kommer vi att bli angenämt överraskade och det finns fort-
farande möjlighet till konstruktiva slutsatser. Det är alltför frestande 
att förutspå att de viktigaste slutsatserna redan dragits och att kom-
missionens uppgift bara är att befästa strukturen. Det är därför svårt 
att bli uppmuntrad av det vi sett hittills och i väntan på goda nyheter 
kommer vi inte att hålla andan.    

  /Av Torgny Peterson (något förkortad och redigerad) 

ECAD Sveriges  
årsmöte i Göteborg 

Organiserad brottslighet 
med tonvikt på narkotika 

Programmet kommer  
senare i vår. 

Boka för 4-5 oktober redan nu! 
(ecad@ecad.net) 

 

 

ECAD is Europe's leading or-
ganization promoting a drug 
free Europe and representing 
millions of European citizens. 

Drug dealing and drug abuse cause enormous 
problems in Europe. Nations and their citizens 
are affected by the consequences of drug 
abuse. ECAD member cities work to develop 
initiatives and efforts against drug abuse sup-
porting the United Nations Conventions which 
oppose legalization and promote policies to 
eradicate drug abuse worldwide.  
Has your city joined ECAD?  

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 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 


