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ECAD Gävleborg i Bollnäs: 
folklig mobilisering krävs  

Norska missbrukare faller ut ur  
läkemedelassisterad behandling  

Ett 100-tal socialarbetare, lärare, tullare, poli-
tiker, narkotikasamordnare och poliser har 
samlats i Folkets Hus i Bollnäs på ECAD 
Gävleborgs årskonferens i slutet av novem-
ber. 

Konferensen öppnades av kommunalråd 
Olle Nilsson-Sträng, som efterlyser nya sam-
arbetsformer för att effektivisera allas insat-
ser.   

Under en dags arbete fick deltagare en 
snabb kurs i lyckad narkotikapolitik, som 
enligt Torgny Peterson stötts av fyra pelare:  

kunskap om problemet, vilket kan bygga 
upp rätt strategi, det leder till effektiv sam-
ordning av insatser och kraftig ledarskap. 
Torgny Peterson är internationell debattör 
med brett perspektiv på narkotikapolitik och 
ledare till nyhetsbyrå Reageramera. 
 Ett nationellt problem som uppmärksam-
mades var de nya designernarkotika som 
inte är narkotikaklassade, som till exempel 
spice diamond eller kraton, det sist nämnda är 
en opiatliknande drog som är endast narko-
tikaklassad i Thailand.       /LÄS  PÅ SIDAN 4 

VAD ÄR FEL MED DANSK 
NARKOTIKAPOLITIK?

Under 2008 har 119 patienter i Norge avbrutit 
läkemedelassisterad behandling. Aldrig förr 
har så många heroinmissbrukare hoppat av 
behandlingssystemet. Vad har gått snett? 
 

Landsomfattande läkemedelassisterad re-
habilitering får kritik av systemets brukare. 
Programmet skulle erbjuda missbrukare me-
diciner för att ersätta heroin och kommuner  

skulle bidra med att hjälpa hitta bostad och 
arbete för före detta beroende.  

Trots den goda idén är det inte många 
som fullbordar behandlingen. Året 2001 
lämnade 18  av alla programmet, i år är det 
redan 73 missbrukare som har frivilligt 
avslutat sin behandling.       

                               /LÄS MER PÅ SIDAN 2 

En nyligen publicerad holländsk studie inne-
håller intressant information om landets så 
kallade coffee shops där cannabisprodukter 
säljs till hugade spekulanter. 
 

Den aktuella rapporten, som förmedlar 
kunskaper om antalet officiellt accepterade 
försäljningsställen, så kallade coffee shops, 
för cannabisprodukter och om den officiella 
hållningen beträffande coffee shops i Hol-
land. De uppgifter som följer avser situatio-

nen 2007. 
För att möjliggöra en giltig jämförelse så 

räknade man antalet coffee shops och utvär-
derade kommunernas policy på samma sätt 
som under perioden 1999-2005.  
 

2005 beslutade man att genomföra den här 
sortens undersökning vartannat år. 
 

I slutet av 2007 fick tjänstemän i landets 
alla 443 kommuner ett formulär med frågor 
om den officiella, nedtecknade policyn be-
träffande coffee shops.  
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COFFEE SHOPS  
I HOLLAND 

Vad den danska staten nu gör är att effektivt 
släcka det hopp om frihet från drogen som 
finns i varje missbrukare. 
 

Under senare år har ansvariga politiker i 
Danmark på ett föredömligt sätt insett allva-
ret i att narkotikamissbruket och narkotika-
handeln kunnat breda ut sig.  
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Systemet är kränkande och ger ingen uppföljning av situationen. 
Många av dem som hoppar av hamnar ute på gator och för vissa av 
dem slutar det med en oundviklig överdos. 

 Arild Knutsen, ledare i Foreningen for human narkotikapolitikk, är 
inte överraskat av det resultatet. Många missbrukare han har hållit 
kontakt med erkänner att de hade slutat eller skulle sluta med behand-
lingen eftersom dem inte får den hjälpen som lovades. Konsekvenser-
na är tragiska: utan behandlingen är illegal heroin det enda alternati- 

vet, tycker Knutsen. 
Avdelningschef på Aker Universitetssykehus, Kari Bussesund, er-

känner att behandlingssystemet inte fungerar som det ska. ”Vi kan 
vara helt eniga om att uppföljningen av patienterna är både varieran-
de och delvis dålig, i korta drag. Många av dessa patienter har inte 
bott i en annan institution i hela sitt vuxna liv och behöver en annan 
uppföljning än den de har fått”, säger Kari Bussesund. 

 
Källa: http://www.nrk.no/nyheter/1.6314948, Reageramera  
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Man har ingripit resolut mot haschförsäljningen i Christiania och 
stängt så gott som alla ”haschkaféer”.  

Helt nyligen har dock i stort sett hela det politiska etablissemanget i 
vårt grannland drabbats av fullständig förlust av klokskap och omdö-
me när man nu ämnar dela ut heroin till heroinister. Gratis. För miss-
brukarna. Enligt uppgift kommer skattebetalarna i Danmark att få 
betala 150 000 kronor per ”patient” och år.  

En av de få rösterna i Danmark mot heroinförskrivningen är Anne-
marie Outze, ordförande i LPS, en föräldraförening mot narkotika. 
Annemarie Outze menar att politikerna har gett upp. Vilket hon aldrig 
gjorde när det gällde hennes egen son. Efter många misslyckade för-
sök blev han till slut fri från sitt heroinmissbruk och kunde återupprät-
ta en bra relation till sin familj.  

Det är en bra punkt att utgå ifrån när man ska ta ställning till idén 
att låta läkare förskriva heroin till heroinister. Hur skulle jag se på 
detta om det var min son eller dotter det handlade om?  

Det är sant att vissa missbrukare, av egentligen alla droger, har oer- 
hört svårt att ta kontroll över sitt beroende och på så vis göra sig fria 

från drogen. Men är lösningen på detta svåra problem att vi ska förse 
”de hopplösa” med heroin?  
 

Varför ska i så fall inte de som fastnat i tungt cannabisberoende få 
komma till doktorn och röka sitt hasch eller marijuana?  

Och vem är förresten ett hopplöst fall? Det kan ingen veta säkert.  
 
Kriminellas revansch i samhället (Kris) är fullproppat med 

”hopplösa fall”, som nu lever drogfritt och hederligt. Ganska många 
poliser och socialarbetare tappade hakan ända ner till marken när Kris 
grundare Christer Karlsson tog sig samman efter drygt 30 års miss-
bruk. Det är aldrig för sent att sluta och hoppet är det sista som över-
ger människan.  

…”Här får du heroin att kicka med – hoppas du nu inte gör det.” 
Vad är det för budskap?  

Att det gått röta i narkotikapolitiken i Danmark kan vi tyvärr inte 
göra så mycket åt här i Sverige. Vi kan däremot bli ännu bättre på det 
vi gör här hemma. Primärt för att hjälpa våra egna missbrukare att 
göra sig fria från drogerna. Men också för att visa andra länder att det 
inte finns någon anledning att ge upp kampen mot knarket.  

Av Per Johansson, RNS 

Strängare dopingstraff för GBL och 1,4-butandiol 
Narkotikautredaren Jan Pennlöv vill narkotikaklassa industrikemikalierna GBL och 1,4-butandiol som tillsammans med redan klassade GHB 

som krävt 49 liv i landet. Han vill även skärpa straffen för dopingbrott och öppna för lokala försäljningsregler för ämnen som kan sniffas.  
Narkotikautredningen lämnades i fredags till folkhälsominister Maria Larsson. Förre justitieombudsmannen Jan Pennlöv har sett över lagstift-

ningen för narkotika, doping, hälsofarliga varor och s.k. flyktiga ämnen.  
Efter flera larm om omfattande missbruk och skador av kemikalierna GBL och butandiol, och då dagens klassning som hälsofarliga varor inte 

haft effekt, vill han narkotikaklassa dem. De omvandlas i kroppen till det narkotikaklassade ämnet GHB. Särskilt på Västkusten och i Västernorr-
land är problemen stora.  

Straffskärpning och ökad kunskap i rättsväsendet om doping bör mer kunna stävja missbruket, enligt Pennlöv.  
Trots att nya designade droger ständigt dyker upp på internet med ändrade molekyler för att kringgå tidigare klassificering, så vill inte Penn-

löv i grunden ändra dagens system för klassificering för narkotika och hälsofarliga varor.                 /Drugnews 

Efter att man i Amsterdam beslutat att 43 av de 228 coffee shops som ligger inom en 250 meters radie 
från en skola ska vara stängda senast i december 2011, har protesterna inte låtit vänta på sig.  Protesterna 
har varit så kraftfulla att Amsterdams borgmästare Job Cohen ber att få återkomma i frågan så snart han 
inhämtat ytterligare information från regeringen beträffande de bestämmelser som reglerar placeringen 

av coffee shops.             /Av Radio Netherlands, Reageramera  

Drogtester av barn under 15 år 
Regeringens barnbrottsutredare föreslår idag att unga under 15 år under tvång ska kunna drogtestas vid misstanke om narkotikapåverkan. 

Och att fler brott ska utredas när underåriga är inblandade. Utredningen lämnades den 10 december över till justitieminister Beatrice Ask av 
särskilde utredaren Nils Rekke.                                 /Drugnews 
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Enligt holländska tidningsuppgifter, baserade på information från 
holländsk polis, smugglas varje år över 500 ton cannabis till ett värde 
av cirka 200 miljarder kronor ut från landet.  

Enligt kommissarie Max Daniels, som leder arbetet mot cannabis, 
är omkring 80 procent av den cannabis som tillverkas i landet av-
sedd för export. Och det saknas inte brist på efterfrågan. Enligt Dani-
els finns de flesta kunderna i England, Belgien, Tyskland och Skandi-
navien, och på senare tid också i de baltiska staterna. Daniels antyder 
att banker lånar ut pengar till cannabiskapitalisterna, som också sam-
arbetar med jordbruksuniversitet för att optimera produktionspro-
cessen. 

Daniels säger vidare att i samband med nästan alla mord-, vapen- 
och narkotikaärenden finns cannabis med i spelet och på samma sätt 
som med kokain och heroin så blandas cannabisprodukterna ut för 
att säljaren ska få ut mer pengar per kilo. (I Storbritannien har försäl-
jarna också ökat på vikten bland annat genom att lägga till mikrosko-
piskt små glaskulor och i Tyskland har myndigheter varnat för bly-
kontaminerad cannabis). 

 
Även om det går trögt så har äntligen holländska politiker upp-

täckt kopplingen mellan cannabishanteringen och ökad brottslighet 
och i somras bildades en speciell grupp där representanter från poli-
sen, åklagarmyndigheten, bostadsföreningar och företag samarbetar 
mot cannabishanteringen. Polisens kontroller av coffee shops 
genomförs också i utökad utsträckning. 
Syftet med kommunernas policy, policyn när det gäller drogturism, 
illegal försäljning och hur innehållet i den antagna policyn genom-
fördes blev också föremål för frågor   liksom BIBOB,   (Bevorderung 
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur), en lagstiftning som  

sedan 2003 ger 
lokala myndighe-
ter rätt att kontrol-
lera bakgrunden 
hos personer som 
arbetar inom "sex-
industrin" och i 
coffee shops.  

Tjänstemän i 
kommuner med 
en eller flera cof-
fee shops fick 
vidare frågor rörande de så kallade AHOJ-G-kriterierna (se nedan), 
som i sin tidigaste form introducerades 1991 av justitieministeriet för 
att reglera försäljningen av cannabisprodukter i coffee shops. I dags-
läget ser dessa regler för en coffee shop ut som följer: 

 

• Ingen reklam 
• Inga så kallade "tunga" droger får säljas eller användas i en coffee 

shop 
• Inga störningar (i form av hög musik eller ansamlingar av kunder 

som stör) i grannskapet 
• Inga kunder under 18 år får besöka en coffee shop 
• Ingen försäljning av stora mängder; en coffee shop får sälja högst 

fem gram per dag till en och samma person. 
 

Det kan tilläggas att en del kommuner har infört ytterligare före-
skrifter/regler. Den aktuella rapporten redovisar bara antalet coffee 
shops och de olika kommunernas policy beträffande coffee shops och 
tar inte upp frågan om hur kontrollen av de ovan angivna föreskrif-
terna/reglerna tillämpas i kommunerna. 

Av Torgny Peterson, Reageramera 

Det finns en eller flera coffee shops i 106 av landets 443 kom-
muner. I 105 av dessa kommuner tolereras coffee shops. En  
kommun har nolltolerans men har ändå en coffee shop. 
 

De 106 kommuner som har coffee shops har sammanlagt to-
talt 702 coffee shops, vilket är en minskning jämfört med det 
antal som fanns 2005 då landet hade 729 coffee shops. 
 

Sedan 1990-talet har antalet coffee shops minskat gradvis var-
je år. Minskningen var mer omfattande tidigare än vad den 
varit under senare år. 
 

Den största koncentrationen av coffee shops finns i Amster-
dam, Rotterdam, Haag och Utrecht och i andra medelstora stä-
der. 
 

På samma sätt som under tidigare år finns ungefär hälften 
(51%) av landets coffee shops i de fem kommuner som har fler 
än 200 000 invånare. De flesta kommuner med färre än 50 000 
invånare har inte någon coffee shop. 

Photo: www.travelpod.com 

 

HOLLAND OCH COFFEE SHOPS 

Slut på toleransen av cannabis, psykedeliska svampar? 
I Nederländerna ökar den inhemska kritiken av narkotikapoliti-
ken och i förra veckan var det dags igen då holländska media 
rapporterade att den nuvarande regeringskoalitionen ingalunda 
är ense om landets narkotikapolitik. 
 

Då det största partiet i koalitionsre-
geringen, CDA (Christen Democratisch 
Appel), diskuterade frågan om coffee 
shops vid partikongressen för ett par 
veckor sedan sa partitalesmannen Pie-
ter van Geel att det är dags att få ett 
slut på toleransen av cannabis, psyke-
deliska svampar och andra så kallade "lätta droger" eftersom den 
nuvarande politiken inte resulterat i minskad brottslighet. 

CDA får medhåll av det minsta koalitionspartiet medan arbetar-
partiet PvdA inte uppskattar förslaget. 
 

Gott hopp sålunda om en fortsatt, inhemsk kritik av den för-
ödande cannabispolitik som Nederländerna för närvarande ägnar 
sig åt. 

Reageramera 
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Under paneldiskussionen uttalade sig poli-
ser och tullare om det som händer i länet. 
Bollnäs län enligt de sista beslaganalyserna 
har problem med GHB och GBL. Sune Nord 
från polisen berättade att mycket i deras 
arbete handlar om information och tips från 
allmänheten som blir allt oftare en grund till 
inslag istället för spaning. 

 
Länets drogsamordnare Johnny Gustavs-

son från Gävle och Marcus Häggström från 
Söderhamn berättade att de följer noga ut-
vecklingen av narkotikaläget. Detta, färska 
kunskaper och tätare samarbete mellan sko-
lan, polisen och socialtjänsten är väldigt ak-
tuellt för förbättringen av situationen.  

 
Senaste data från SMG och CAN (2008) 

visar att andel flickor som har använt narko-
tika i årskurs 9 är störst i Bollnäs kommun, 
runt 10 %, i hela Gävleborgs län är det 5,8 %. 
Andel pojkar som har använt narkotika i 
samma årskurs är störst i Ovanåker – 15 %, 
Bollnäs hamnar strax efter med 13 %, och i 
hela länet är det lite över 7 % bland 15-
åringarna. I gruppdiskussioner konstatera-
des även att cannabis var ett av de populä-
raste narkotika bland ungdomar och därför  

är rätt argumentation i samtal med ungdo-
mar i skolor mycket efterfrågat. 

Det flödar väldigt mycket information via 
Internet och många hemsidor sprider felak-
tig och farlig bild av narkotikaanvändande 
bland unga människor. ”Det finns väldigt 
mycket tro och tyckande, men väldigt lite 
kunskap. Man måste skilja på vad vi vet, 
vad vi tror och vad vi tycker”, sade Torgny 
Peterson. 

 
ECAD direk-
tör i Ryssland 
Georgij Zazu-
lin gästade i 
Bollnäs och 
berättade om 
ryskt per-
spektiv på 
den svenska 
narkotikapo-

litiken. Georgij är docent på St. Petersburg 
statliga universitet som leder 2-åriga magis-
terutbildning för narkotikakonfliktologi. 
Den så kallade restriktiva svenska modellen 
är känd i Ryssland och av Georgij Zazulins 
erfarenhet är det den bästa, mest humana 
och effektivaste modellen i världen. Sverige 
håller en vetenskaplig syn på narkotikapoli-

tik, menade Zazulin i intervju till lokal tv-
kanal, det kännetecknas av stort engage-
mang av det civila samhället, offentlighet 
och kontroll, dessa är tre pelare som förser 
samordnare med argumentation och detta 
är hörnstenar till en lyckad narkotikapolitik. 

 

Foto: Marcus Häggström 

Norge diskuterar sprutrum igen 
Försöket med den kommunala sprutstugan i Oslo ska egentligen upphöra i december i år men Statens institutt for rusmiddelforskning 

(SIRUS) vill att projektet ska fortsätta längre tid för att man ska kunna göra en utvärdering. 
Fera organisationer, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Ungdom mot narkotika (UMN), Forbundet mot Rusgift och Actis. säger 

mer eller mindre blankt nej berättar Helserevyen. 
I norska Horten diskuterar man nu möjligheten att inrätta en kommunal knarkarkvart.  
Vi kan på det sättet ta vara på värdigheten hos en liten grupp människor som har en svår livssituation, säger Heidi Ørnlo från Arbeiderpartiet till 

Gjengangeren.                            /Reageramera 

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 


