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Parallellt med 
den stora mode-
mässan satsade 
Milano stad på 
ett betydligt 
tyngre budskap.  
 
Som nybliven 
ECAD-medlem 
bjöd de tillsam-
mans med San 
Patrignano in 
till en höstkon-
ferens för att 
diskutera strate-
gier och mane-
gement mot 
droger.  

 
Italienska vice 

inrikesministern 
Marco Minniti 

och EU-kom-   
missionären 

Franco Frattini var huvudtalare och konfe-
rensen inleddes med en videohälsning från 

FN:s högste narkotikabekämpare Antonio 
Maria Costa. 

Milanos borgmästare Letizia Moratti ledde hela konferensen från po- 

diet och gjorde själv ett starkt 
intryck på publiken med sina 
kunskaper och engagemang. 
  Den internationella scenen 
representerades av kommissio-
när Torger Odegaard från Oslo, 
professor Neil McKeganey 
Skottland, George Zazulin 
Ryssland, Lord David Puttnam 
CBE, London, Gudlaugur Thor 
Thordarson hälsominister, Island, Antonio Lomba, USA och Tomas 
Hallberg, ECAD. 
De 200 delegaterna fick möjlighet att diskutera dagens program under 
en 
bankett 
på 
kvällen 
som 
värd-
staden 
bjöd  in 
till. I 
sam-
band 
med 
konfe-
rensen 
bjöd Andrea Muccioli de utländska delegaterna  till San Patrignano för 
ett studiebesök på världens största behandlingskollektiv. 

 

 

Nationella narkotikasamordnaren lämnade sin slutrapport 
Nationella narkotikasamordnaren Björn Fries 
lämnade den 10 oktober 2007 sin slutrapport 
till regeringen. I rapporten beskrivs hur drog-
utvecklingen nu pekar åt rätt håll, men Fries 
varnar för politisering och återgång till revir-
tänkande när statliga Mobilisering mot nar-
kotika läggs ner vid årsskiftet.  

- En av de mest grundläggande framgångsfakto-
rerna är samverkan mellan olika aktörer i samhäl-
let. Om framtiden kommer att innebära en åter-
gång till det revirtänkande som rådde före 2002, 
vore det till stor nackdel för narkotikapolitiken och  

medborgarna, säger Björn Fries i en kommen-

tar.  
Hur ska narkotikapolitisk samordning  

skötas framöver i Sverige?  
Regeringen kommer årligen att lägga fram 

åtgärdsprogram som anger det drogförebyg-
gande arbetets inriktning. En samordnings-
funktion som består av två sekretariat - 
ANT-sekretariatet och SAMANT - inrättas 
liksom ett nytt råd som ska fungera som 
rådgivare till regeringen. Ett totalt anslag på  
cirka 260 miljoner kronor per år satsas för att  
driva en ambitiös politik för att minska drog-
användandet. 

Den interdepartementala arbetsgruppen 
(SAMANT) ska utgöra ett forum för att ut-
byta erfarenheter och information samt för 
att utveckla samarbetet mellan olika politik-
områden. Det ska samordna beredningen av 
regeringens alkohol-, narkotika och tobaks-
förebyggande politik. 

ANT-sekretariatet ska fungera som rådets 
sekretariat. I rådet ska ingå företrädare för 
myndigheter, forskare, Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) och frivilligorganisatio-
ner. 

/Av Drugnews, Reageramera.blogg.se 

 

 

      ECAD  KONFERENS 

 

Milanos borgmästare Letizia Moratti 
ledde konferensen hela vägen  



 ECAD Sverige-konferens i Göteborg  
4-5 oktober hölls årets ECAD Sverige-konferens i Göteborg. Temat för 
årets konferens var narkotikabrottslighet. Över 100 deltagare från 22 
kommuner fick lyssna på företrädare från bl a polis, tull och brottsfö-
rebyggande myndigheter. Under konferensen gavs många exempel på 
kommunala, nationella och internationella insatser mot organiserad 
brottslighet med anknytning till narkotika. 

Tomas Hallberg, direktör för European Cities Against Drugs, inled-
de konferensen med att berätta att ECAD funnits i 15 år och nu omfat-
tar 250 städer i 29 länder. Varje organisations framgång vilar på fyra 
grundstenar; kunskap, strategi, koordination och ledarskap.  

Vad händer nu på dessa områden, när Mobilisering mot narkotika 
läggs ner?  

 
På konferensens andra dag delades pris för årets ECAD-insats ut. 

Årets vinnare blev Timrå kommun, som belönades för sina insatser för 
att motivera ungdomar att avstå från alkohol, tobak och droger. Tim-
rås modell bygger på bred samverkan mellan kommunen och före-
ningslivet. Ungdomarna får erbjudande om att få delta i en mängd 
olika fritidsaktiviteter mot att de skriver kontrakt om att avstå från 
droger. 

Narkotikabrottslighetens organisationsmönster – 
 grossisterna i fokus 
Under ECAD Sveriges årskonferens höll Daniel Vesterhav, utredare 
vid Brottsförebyggande rådet, en kort föreläsning om narkotikagros-
sister. BRÅs forskning på detta område bygger på genomgång av do-
mar, förundersökningar och register och intervjuer med 13 före detta 
aktiva narkotikagrossister. 
Grossister finns på olika nivåer och delas in i låg, mellan och hög nivå. 
Innan narkotikan kommer till missbrukaren, kan den passera mellan 
två och upp till tio mellanhänder. Daniel gav ett exempel: 100 kilo 
cannabis köps in av en distributör, som behöver göra avvägningar 
mellan det pris han kan få ut i nästa led och risker i att ha för många 
köpare. På varje nivå ska distributör/försäljare ha sin vinst.  
Vilka är då dessa narkotikagrossister?  
På hög och mellannivå präglas grossisterna av entreprenörskap, som 
gör mer eller mindre avancerade affärsupplägg. Det är inte ovanligt 
att dessa personer också har legala företag vid sidan av – företag som 
ofta går dåligt. Narkotikahanteringen kombineras också med annan 
vinstgivande brottslighet.  

Ofta bedrivs verksamheten inifrån fängelser, vilket är möjligt när 
man väl har byggt upp distributionsgrupperingar med transportörer, 
försäljningskoordinatörer, lagerhållare på olika nivåer. Polisen hittar 
sällan huvudlager – det är oftast smålager som hittas. 

Kvalitetstestare har en viktig funktion, säljer man en dålig vara får 
man reaktioner från kunderna, som kan drabba säkerheten. De som 
förvarar pengarna har en viktig förtroendeuppgift, ibland väljer man 
mamma, hon går ju alltid att lita på. 

Grossisterna kan delas in i två grupper, utifrån deras självbild. Dels 
har vi de som ser sig som affärsmän, som agerar diskret och försöker 
dölja sin kriminalitet. Dels finns de yrkeskriminella, som förstärker sin 
identitet med attribut som guldkedjor, snabba bilar, tatueringar mm.  

Grossisterna försöker arrangera verksamheten så säkert som möjligt, 
genom t ex utbyte av information om polisens utredningar. Grossisten 
har ofta flera mobiltelefoner med olika kontantkort. Kommunikations-
språket består ofta av kodord, men de kan vara ganska simpla. Många 
kontakter sköts också direkt, man måste vara rörlig och resa mycket. 

De flesta har också en dröm att kunna lägga av. 
På BRÅs hemsida hittar Du tre rapporter om narkotikabrottslighet, 

som går att ladda ner kostnadsfritt från: http://www.bra.se/extra/pod/?
action=pod_show&id=5&module_instance=18 

/Av Ove Lundgren och Alf Midholm i Göteborg 

Sundsvalls Tidning har skrivit om 
Timrås projekt ”Friskare ungdom” 
bland högstadielever, som har ut-
setts till årets ECAD-insats.  
– Vi är väldigt rörda, säger idrotts-
läraren och eldsjälen bakom projektet 
Pia Thoresson (längst till vänster), 
som har arbetet i sju år med att stöd-

ja högstadieeleverna. 
Med "Årets ECAD-insats i Sverige" vill man uppmuntra särskilt 

goda och värdefulla lokala insatser på narkotikaområdet under det  
 

gångna året.  
 
ECAD Sveriges årsmöte 
I samband med konferensen avhölls ECAD Sveriges årsmöte. Carina 

Dahl, ordförande i nätverket, redogjorde för genomförda insatser och 
verksamhet under året. Årsmötet som leddes av Dario Espiga, kom-
munalråd i Göteborg, avslutades med omval av tre styrelserepresen-
tanter: Carina Dahl, Örebro, Eva Andersson, Umeå samt Sven Persson, 
Gävle. Utöver dessa ledamöter består styrelsen för det kommande 
verksamhetsåret också av Hanna Broberg, Stockholm och Patrik Ru-
nesson, Staffanstorp.  

 

 

Från vänster: Eva Andersson, ECAD Sverige  styrelse, kommunalråd i 
Umeå, Stefan Möller, ordförande i Socialnämnden i Staffanstorp, Carina 
Dahl, ordf. i ECAD Sverige styrelse, kommunalråd i Örebro, Patrik Ru-
nesson, ECAD Sverige styrelse, Staffanstorp, Kalle Fröberg, Timrå, Re-
becka Hörnfeldt Henriksson, Timrå, Pia Thoresson, Timrå och Björn Fri-
es, Nationell narkotikasamordnare, MOB 

 Årets insats – till drogförebyggande arbete i Timrås skolor 



Holland förbjuder 
”magiska svampar” 

Frågan som narkotikabekämpare i Sverige ställt under snart ett år gick till 
Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, på ECAD Sveriges årskonferens i 
Göteborg.  Dessförinnan hade regeringens avgående narkotikasamordnare 
Björn Fries gjort en genomgång av de senaste 5 årens verksamhet och även 
skickat några goda råd på vägen.  
Mobilisering Mot Narkotika fick många lovord av huvudtalare under konfe-
rensen. Många som deltagit i olika MOB pro-
jekt är övertygade om att dessa aldrig hade 
genomförts om de hade varit tvungna att 
försöka driva igenom dem i sina egna organi-
sationer. Det behövs en koordination mellan 
olika departement och myndigheter även i 
framtiden och den bör vara fristående, var 
den allmänna uppfattningen. 

 
- Vi har ingen kritik att 
framföra mot Mobilisering 
Mot Narkotika, underströk 
Ragnwi Marcelind. Den nya 
regeringen fullföljer bara ett 
beslut som den förra reger-

ingen tog. Verksamheten har i sig varit bra 
men ett projekt är ett projekt och skall någon 
gång avslutas. Fortsättningsvis skall de resur-
ser vi satsar på narkotikabekämpning förde-
las direkt ut till myndigheterna. 

- Vi kommer att inrätta ett kansli under 
regeringskansliet för koordinering av verk-
samheten. Det kommer även att finnas en person som är huvudansvarig för frågan som myn-
digheter, organisationer och massmedia kan vända sig till. 

- Kansliet kommer att vara operativt från och med årsskiftet. 
Det kommer att ske satsningar på föräldrautbildning i alla kommuner och samarbetet med 

frivilligorganisationerna skall utvecklas. Länssamordnarna skall vara kvar och deras arbete 
skall utvecklas.  Vi kommer också att initiera en process för att utvärdera metoder inom miss-
bruksvården. 

 

 

Vad händer efter MOB? 

 
Det behövs en  

koordination mel-
lan olika departe-

ment och  
myndigheter 

även i framtiden 
och den bör vara 

fristående, var 
den allmänna 
uppfattningen 

 

Säljförbud mot alla slags ”magiska svampar” 
med psykedeliska effekter ska införas i Hol-
land. Det meddelar landets justitiedeparte-
ment efter en rad olyckor med bland andra 
turister som tagit dem.  

Regeringen kommer inom kort att besluta 
att förbjuda försäljning av färska svampar 
med psilocybin och psilocin som kan ge halluci-
nogena effekter. Redan tidigare råder säljför-
bud av torkade och preparerade svampar.  

Svamparna säljs bland annat i s.k. smart 
shops i Nederländerna, bara i Amsterdam 
finns ett 40-tal butiker. Kraven på myndighe-
terna att ingripa har ökat efter en serie fall 
med drogrelaterade olyckor.  

I våras avled en 17-årig fransk skolflicka 
som efter att ha ätit ”Magic mushrooms” hop-
pade från en byggnad, vilket ledde till inter-
nationell kritik från flera organisationer. 
Andra incidenter är en isländsk turist som 
bröt benen efter att ha hoppat svamppåver-
kad och en dansk körde bil i hög fart runt en 
camping och var nära att skada sovande turis-
ter.  

Bara i Amsterdam har ambulansen åkt på 
utryckning 148 gånger mellan 2004-2006 för 
att ta hand om personer som ätit av svampar-
na.  

 
Vi avser att förbjuda försäljningen av magis-

ka svampar. Det innebär att butiker som er-
tappas kommer att 
stängas, säger justi-
tiedepartementets 
talesman Wim van 
der Weegen till 
BBC. Han varnar 

för intag av svamparna som har oförutsedda 
effekter och det är omöjligt att försöka beräk-
na var gränsen går till en farlig dos.  

Leverantörerna av svamparna beklagar 
myndigheternas avsikt att förbjuda försälj-
ningen och menar att det dels kan innebära 
att företag riskerar att gå omkull. Dels att 
hanteringen kommer att fortsätta i skymun-
dan. 

 En butiksägare som säljer magiska svampar 
i Amsterdam skyller på massmedier och att 
frågan fått för stora proportioner.  

Bakom förslaget att förbjuda även färska 
magiska svampar är bland andra hälsominis-
ter Ab Kling. Ett säljförbud kan komma att 
införas inom några månader eftersom det 
endast kräver ett regeringsbeslut, enligt ny-
hetsbloggen Reageramera. 

/Av Drugnews 

 

Ryska presidenten Vladimir Putin har nyli-
gen utfärdat en förordning om att inrätta en 
ny narkotikabekämpningsorgan – den stat-
liga narkotikabekämpningskommittén.  
Syftet med den nya kommittén är att förbätt-
ra situationen och effektiviteten när det gäll-
er kampen mot narkotika. Narkotikabe-
kämpningskommittén kommer att fungera 
på högsta nivå som samordningsorgan för 
federala verkställande myndigheter samt för 
regionala och lokala administrativa enheter, 
vilka motverkar spridningen av illegala nar-
kotiska och psykotropa medel.  
Enligt pressmeddelanden kommer direktö-
ren för Federala Narkotikakontrolltjänsten 
även fungera som Kommitténs ordförande; 
hans biträdande blir hälso- och socialutveck-
lingsministern. 

Kommittén kommer att 
bestå av presidentens 
medhjälpare, biträdande 
ordförande för ryska Fe-
derala Rådet och parlamen-
tet, ledande personer från 
mer än 20 statliga ministerier och departe-
ment, ryska federala säkerhetstjänsten FSB 
och många andra. 

I slutändan får Ryssland ett strikt system 
för narkotikasamordningsarbete, som sträck-
er sig över federala verkställande organ. Sy-
stemet kommer att ta beslut i narkotikafrågor 
och tillämpa kontroll över befälen. Detta in-
nebär att Kommittén kommer att förbereda 
förslag på förändringar i ryska narkotikapoli-
tiken åt presidenten och förbättra lagstift-
ningen i detta område.         /Källa: narkotiki.ru 

Ryssland får ett fastare grepp om narkotika 



KHAT: Somaliska och Svenska organisationer uttalar sig   
Khat är ett begränsat problem ur ett globalt perspektiv. Det missbrukas främst i 
Östra Afrika men också av grupper som flytt eller flyttat från denna region till 
bland annat Europa. Effekterna av produktionen och missbruket är förvisso 
lika stora som effekterna av andra mer spridda narkotiska preparat. Missbruk 
leder för den enskilde missbrukaren till bland annat psykiska störningar, 
sömnlöshet, aptitlöshet. Khat påverkar immunsystemet, förstör tänder, ger im-
potens och leder till högt blodtryck. 

 
Liksom i andra delar av världen är Khat en viktig faktor för att finansiera och 
underblåsa krig och konflikter. Khat liksom exempelvis opium och kokain odlas 

istället för grödor som behövs för befolkningens behov av föda. Odling av Khat ger stora profiter för krigsherrar och bidrar till vapen och terror 
mot grupper och nationer. 

Khat är ingen ”grönsak” som drogliberaler i England eller Holland påstår utan en starkt beroendeframkallande drog som till sina effekter på-
minner om amfetamin och kokain. Då Khat är en färskvara som måste konsumeras inom några dagar sker transporter av Khat till Europa ge-
nom stora internationella flygbolag som dagligen flyger in detta till bland annat Amsterdam och London för vidare export eller lokal konsum-
tion. Khat är legalt i flera viktiga EU-länder. Detta innebär att det helt legalt kommer in inom EU:s tullmur och kan distribueras relativt enkelt 
till exempelvis Skandinavien. 

I Sverige har Khat låg prioritet hos tull och polis då straffvärdet är så utomordentligt lågt. För grovt narkotikabrott krävs smuggling av mer än 

200 kilo! 
Vi – undertecknande organisationer – kräver nu följande: 

• FN måste agera för att Khat förs upp på listan över narkotiska preparat och som alla länder förbinder sig att kriminalisera.   
• Den svenska regeringen måste kraftfullt verka för att samtliga EU-länder kriminaliserar produktion, handel och konsumtion av Khat i 

hela unionen. Den svenska regeringen måste snarast se över straffvärdena för olika typer av smuggling, försäljning och överlåtelse så 
att det blir meningsfullt för tull och polis att ingripa mot Khat-hanteringen. 

• Somaliska och andra organisationer i Skandinavien måste enas och prioritera kampen mot Khat. Det är våra familjer – främst kvinnor 
och barn – som drabbas av missbruket. Vår frigörelse och integration försvåras och kan aldrig tillfullo uppnås när så många lever under 
missbrukets slaveri. Khat är våra folks fiende! Den som missbrukar Khat sviker sitt folk!  Vi tackar Mobilisering mot narkotika och 
Socialstyrelsen, som genom sitt stöd möjliggjort denna internationella konferens med ca 90 deltagare bl.a. från London, Wien och våra 
nordiska grannländer. 

  Somali Swedish development and relief association,  Somali women in Sweden,  
  SWIS   KSAN   SIMON   IOGT-NTO  ECAD  

 / Broschyren i pdf-format finns att hämta på www.ecad.net/svnet/index.html 

Sofia Modigh, IOGT-NTO Sofia Garad, ordf. i SWIS 

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

develop initiatives against drug abuse support-
ing the United Nations Conventions.  
Has your city joined ECAD?  
 
ECAD Head Office 
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 
+7 812 328 96 65 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 
 
ECAD Regional Office in Bulgaria 
www.ecad.hit.bg/home.html  
doctor_ivo@abv.bg 
+359 5 684 1391 
 
ECAD Regional Office in Turkey 
www.ibb.gov.tr/ecad   ecad@ibb.gov.tr 


