
Den 11-12 juni besökte Jörgen Svidén det 
regionala kontoret i Lettland för att lära 
känna dess arbete och diskutera framtids-
planerna med ECAD:s representant Andrejs 
Vilks. Jörgen Svidén har hunnit träffa 
ECAD:s gamla samarbetspartner hos Riga 
Addiction Prevention Centre och besöka 
kuststaden Jurmala. 

Jurmala med sina 53000 invånare blev 
medlem i ECAD i 2007 och sedan dess har 
varit mycket aktivt. Även om staden är 
relativt sett liten, den är känd för sina mils-
långa stränder som tyvärr attraherar inte 
bara turister men också narkotikalangare. 
Genom Jurmala passerar narkotikan på väg 
från hamnstäderna Liepaja och Ventspils 
vidare till den lettiska huvudstaden. Under 
de första 5 månaderna 2009 registrerade 
stadens polis 33 narkotikaärenden. 

 

Laima Grobina, chefen för socialdeparte-
mentet i Jurmalas stad, berättade under 
mötet med ECAD:s representanter att Jur-
mala finner ett stort nytta i att aktivt arbeta i 
ECAD:s internationella nätverk och kom-
mer att fortsätta engagera sig i projekt och 
erfarenhetsutbyte med andra städerna. 
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”Sverige unikt  
på drogbekämpning” 

ECAD i Lettland 

Foto: Lasse Persson 

USA:s narkotikaexpert hyllade Sverige vad 
gäller drogbekämpningen 

”Världen följer noga vad Sverige gör för 
att bekämpa droger. Ni är unika med er 
samverkan och kultur mot missbruk”. Den 
hyllningen levererade USA:s tidigare drog-
tsar Robert DuPont på narkotikamässan i 
Örebro den 13-14 maj. 

Han tog som exempel hur drogproblemen 
är betydligt större i Köpenhamn jämfört med 
Malmö, trots att bara 20 minuter skiljer stä-
derna. Förklaringen menar den amerikanske 
drogexperten ligger i att Sverige haft en lång 
tradition av folkrörelser och samverkan mot 
gemensamma problem, men också att man 
lärt läxan från narkotikaepidemin på 1960-
talet. Ett försök med legalförskrivning av   
bl. a. amfetaminpreparat stoppades i Stock-
holm sedan skadorna ökade istället för som 
avsett minska. 

DuPont framhöll framlidne narkotikapro-
fessor Nils Bejerots roll i denna folkupplys-
ning, att analysera vad som gick fel och se 
vad som behövde göras för att undvika upp-
repningar. 

- Att ett modernt öppet land som Sverige 
sätter ner foten, säger nej till liberalisering av 
de globala narkotikakonventionerna och i 
praktiken visar att negativ utveckling går att  

vända betyder mycket för omvärlden, sade 
Robert DuPont och fick starka applåder. 

Han gav även en eloge till folkhälsominis-
ter Maria Larsson för hennes motstånd mot 
harm-reduction-förespråkare vid FN-mötet i 
Wien i mars. DuPont har goda kontakter i 
Washington och avser uppmana den nya 
drogtsaren ta kontakt med svenska företrä-
dare. 

Robert DuPont har en bakgrund som 
drogpolitisk samordnare i USA, är professor 
i missbruksbehandling och har länge haft 
egen läkarpraktik. 

Nyckeln i drogfrågan är inte att fokusera 
på preparaten, utan på omgivningen – om 
den accepterar att unga människor tillåts 
experimentera, menar DuPont. Anhöriga 
och samhället understödjer missbruk istället 
för att försvåra det om man inte ingriper, 
även om det sker av välvilja och av kärlek. 

Drugnews hade möjlighet att träffa Du-
Pont även i Stockholm och diskutera vad 
som är att vänta drogpolitiskt i USA under 
nya Obama-administrationen. 

- Jag är mycket optimistisk. President 
Barack Obama och vicepresident Joseph 
Biden blir ett bra team, säger DuPont som 
själv är demokrat.                                Sidan 2 
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14-15 september, Tallinn: 
”Methods, results and effects for successful 
primary prevention among young people” 

 
23-25 september, Staffanstorp-Helsingborg 
”Snack eller verkstad”, Årsmöte 

 
8-11 oktober, ECAD - San Patrignano 
Evaluating drug-free rehabilitation  
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Nästan alla som blir injektionsmissbrukare börjar med cannabis 
Baslinjestudien om Stockholms injektionsnarkomaner överlämnades den 
12 juni till Stockholms läns landsting. Studien som omfattar 1145 per-
soner varav 720 aktiva injektionsnarkomaner ger en kunskapsbas om 
missbruksvanor och smitta av HIV, hepatit B och C. 

  
- Baslinjestudien ger viktig kunskap bland annat för vår breda narko-
tikapolitiska utredning, som ska lägga fram sina förslag kring insat-
serna för missbrukarna i Stockholms län till hösten. Regelbundna hiv- 
och hepatit-tester kopplat till rådgivning och motivering är grund-
läggande och vi har redan permanentat vår utökade testverksamhet. 
Att vårdens företrädare möter stort förtroende visar också att uppsö-
kande arbetssätt fungerar. Missbrukare behöver en genomtänkt vård-
plan, individuellt anpassade insatser där huvudmännen samarbetar 
och kontinuerlig uppföljning av effekterna, säger Birgitta Rydberg 
(FP), landstingsråd för sjukvård med ansvar för bl.a. missbruksfrågor. 

  
Från starten av narkotikamissbruket tills man börjar injicera finns 

enligt studien ett fönster på fyra år. Missbruket börjar tidigt, och vi 
måste in tidigare med förebyggande insatser, redan på mellanstadiet. 
Arbetet att identifiera personer i riskzon måste bli bättre. Föräldrar, 
skola, ungdomsmottagningar, mini-Marior och Maria Ungdom är alla 
mycket betydelsefulla. Även om långtifrån alla som testar så kallade 
lätta droger blir injektionsnarkomaner, så har alla tunga narkomaner 
börjat med t.ex. hasch och cannabis. Att vi i Sverige har lyckats hålla 
nere antalet unga som experimenterar med droger till en mycket låg 
nivå i internationellt och europeiskt perspektiv är oerhört värdefullt, 
understryker Birgitta Rydberg. 

  
Fakta ur Baslinjestudien om injektionsnarkomaner i Stockholms län 
•   1145 personer ingår i studien. 720 är aktiva injektionsnarkomaner 
(injicerat minst en gång de senaste 12 månaderna). 
•   Den uppsökande insamlingsfasen pågick 1 juli 2007 - 31 augusti 
2008. Deltagarna testades för HIV, HTLV I och II, hepatit B (HBV) och 
hepatit C (HCV). Flertalet intervjuades kring narkotika- och sexualva-
nor. 
•   90 procent har hittills nåtts av delgivning av testresultaten vilket är 
ett oerhört högt resultat. 
•   Bland de aktiva injektionsnarkomanerna är medelåldern 40 år, 73% 
är män, 17% utlandsfödda, 8% förvärvsarbetande. Fler än två av tre 
har suttit i häkte eller fängelse, färre bland kvinnorna. Mer än hälften 
har egen bostadsadress, flest bland kvinnor. Narkotikadebuten har 
skett vid i genomsnitt 15 års ålder, injektionsdebuten i snitt vid 19 år. 
•   Riskbeteendet kring injektionsvanor och sexuellt är utbrett. 51 
(7,1%) av injektionsnarkomanerna och 63 (5,5%) av alla testade var 
HIV-positiva, 17 av de 63 nyupptäcktes genom studien. 
•   Ålder, tiden för narkotikadebut och hur länge de injicerat har ett 
signifikant samband med graden av infektion av HIV, HBV och HCV. 
Ingen relation till riskbeteendet med injektionsnålar/pumpar kunde 
visas. Känt HIV-positiva delar i mindre utsträckning nålar/pumpar 
och använder oftare kondom. För HCV (ej HIV eller HBV) finns en 
högre smittorisk för dem som delar s.k. parafernalia 
(injektionslösning, filter o.d.). 

/Actnow.nu 
 

Kristina Hillgren berättar om studien för seminariedeltagarna, ECAD 

Studien avslöjar att av den grupp som är knutna till metadon- 
och subutexprogram (171 personer i studien), sidomissbrukar 
över 80 procent. I hela Stockholms län ingår cirka 1100 opiatbe-
roende i sådana program. 

- Det är oroande om sidomissbruk är vanligt i dessa program, 
som har rykte om sig att vid en internationell jämförelse vara 
strikt kontrollerade, och det är något vi måste studera närmare, 
säger Birgitta Rydberg. 

 
Initiativet till baslinjestudien togs 2006 och startades på Maria 
Beroendecentrum och har senare fått stöd av landstinget som varit 
huvudfinansiär med cirka fyra miljoner kronor. Karolinska Insti-
tutet har varit forskningshuvudman. 

/Drugnews 

”Sverige unikt …” 
Från sidan 1 

Biden är erfaren och kommer att sköta narkotikafrågor tillsammans 
med nyutsedde drogtsaren, polischef Gil Kerlikowske. En mer foku-
sering på gravt missbruk, behandling och att erbjuda brottslingar 
missbruksvård istället för fängelse väntas. 

Samtidigt hoppas även legaliseringsförespråkare på Obama?  
- Ja, han slänger ut några hundben som att lyfta förbudet för fede-

rala pengar till sprutbyten och kanske lite medicinskt marijuana. 
Men de kommer nog sedan att bli besvikna. Obama har inte råd poli-
tiskt att öppna för liberaliseringar som ökar drogproblemen, då får 
han väljarna emot sig, särskilt de svarta, säger Robert DuPont till 
Drugnews. 

/Drugnews 

Förresten, du glömmer väl inte att besöka oss på www.ecad.net? 



Balkanska nätverket samlades i Sozopol 

Klart för heroin på recept i Tyskland 

Grava opiatmissbrukare ska kunna få syntetiskt heroin på recept. 
Det har tyska riksdagen beslutat och tidigare omstridda försök kan 
därmed permanentas. 

Beslutet slår fast att förskrivning av statligt kontrollerat diamorphi-
ne ska tillåtas under vissa förutsättningar. Nämligen att patienten 
har fyllt 23 år, varit opiatmissbrukare i minst fem år och misslyckats 
med två andra behandlingar. 

Regleringen har föregåtts av pilotförsök i sju tyska städer åren 
2001-2007 med fler än ett tusen deltagare. Studier hävdar att de som 
fick syntetiskt heroin visade förbättringar – mindre missbruk, bättre 
hälsa, social integration – än de som behandlades med metadon. 

Lagändringen i Förbundsdagen stöddes av en stor majoritet. En 
talesman för kansler Angela Merkels kristdemokrater, CDU, som 
röstade emot, varnar för att upp till 80 000 missbrukare kan komma 
ifråga för förskrivning av statligt heroin. Narkotikaexperter menar 
snarare att det handlar om ett par tusen missbrukare. 

/Drugnews 

Lagligt hasch i Köpenhamn? 
En osannolik lokalpolitisk allians mellan yttersta vänsterpartiet En-
hedslisten och liberala regeringspartiet Venstre försöker sälja in den-
na idé till de folkvalda i rådhuset, som styrs av en S-majoritet. Sta-
dens socialnämnd beslutade att utreda frågan ytterligare. Detta kom-
mer inte att ske förrän efter sommaren. 

Socialdemokraterna vill att socialförvaltningen utformar ett förslag 
för ett försök. När det är gjort kommer Socialdemokraterna att ta ett 
slutgiltigt ställningstagande till lagligt hasch. 

Motiveringen till förslaget är att man vill få bukt med den krimina-
litet som uppstår i samband med haschförsäljningen. "Om vi gör 
detta på rätt sätt kan vi faktiskt motverka ökat haschmissbruk och de 
problem som är förbundna med det", säger partiets talesman i socia-
la frågor, Thor Grönlykke. 

Socialförvaltningen i Köpenhamn har redan sammanställt andra 
länders erfarenheter av legaliserad haschförsäljning. 

Konstigt, med tanke på att haschförsäljning inte är legaliserat nå-
gonstans. 

Hur som helst kom socialförvaltningen fram till att de varken kan 
rekommendera eller avråda från ett sådant försök i Köpenhamn, då 
det är svårt att bedöma vilken effekt det får på kriminaliteten. 

Köpenhamns socialborgmästare Mikkel Warming (Enhedslisten) 
har redan lagt fram ett förslag om att det ska bli lagligt att röka hasch 
på utvalda kaféer i huvudstaden. 

I Region Skåne är man mycket kritisk till förslaget. Anders Åkes-
son (MP), regionsråd i Region Skåne, tror att det skulle öka inflödet 
av cannabis till Skåne markant. Han vill att vi funderar över och 
ifrågasätter vilka konsekvenser en legalisering i Danmark kan få för 
Sverige och Skåne. 

/Actnow.nu 

En opinionsundersökning visar ett stort folkligt stöd för förslaget. 
Köpenhamnarna tycks ha köpt den enkla argumentationen: fritt hasch 
lika med mindre kriminalitet. 
Befinner sig Byen fortfarande i chockfasen efter alla gängkrig? 

/Sydsvenskan 

Den 4-5 juni besökte jag Sozopol i samband med den 6:e Balkankon-
ferensen som ägde rum i denna bulgariska stad vid Svarta havet. 
Konferensen arrangerades av Burgas (som är huvudstaden i provin-
sen dit Sozopol hör) och ECAD:s regionala kontor. Det Balkanska 
nätverket av ECAD-städer är en betydande och aktiv grupp som leds 
av doktor Ivaylo Dimitrov, en mycket engagerad person. Han står 
bakom ECAD:s framgångar på Balkan med det snabbast växande 
antalet medlemsstäder. Under besöket träffade jag också Loris Ma-
nuelyan och Bozhidar Kanchev, som båda är representanter för Bur-
gas stad och medlemmar i ECAD:s styrelse. 

Konferensen förde samman 50 deltagare som representerade Bul-
garien, Serbien, Rumänien och Turkiet. Mötet var produktivt med 
många föreläsningar och diskussioner deltagarna emellan. Detta är 
nämligen huvuduppdraget för alla ECAD:s aktiviteter – att bidra till 
att nya kontakter knyts och gamla förstärks och Sozopol-konferensen 
lyckades fullt ut med detta. 

Jag ser denna konferens som ett viktigt steg i att lära känna det 
Balkanska nätverkets arbete inför den kommande borgmästarkonfe-
rensen ECAD arrangerar i Varna 2011. 

Jörgen Svidén, direktör 

Foto Wikipedia 

Sozopol; Foto Wikipedia 



Uppdatering om lagstiftningsförslag om "medicinsk" marijuana i USA 

I en redovisning för det första halvåret 2009 
tackar den amerikanska organisationen 
S.O.S. (Save Our Society From Drugs) för det 
stöd och de insatser som många visat och 
utfört för det framgångsrika arbetet med att 
bekämpa försök att normalisera och legalise-
ra användning av narkotika i USA. 

S.O.S. meddelar bland annat följande: 
Under årets sex första månader har vi i 28 

delstater redan konstaterat 76 lagförslag, 
som uppvisar en positiv inställning till dro-
ger. Av dessa 76 har vi redan besegrat 51, 
inklusive lagförslag om "medicinsk" mariju-
ana i Alabama, Connecticut, Illinois, Iowa, 
Missouri och South Dakota, och lagförslag i 
syfte att avkriminalisera innehav av upp till 
1 ounce (cirka 28,23 gram) i Connecticut, 
New Hampshire, Texas och Vermont. 

I dagsläget har 5 av de 76 lagförslagen 
antagits; i 4 fall väntas beslut från delstatsgu-
vernörer, och ett lagförslag om "medicinsk" 
marijuana har guvernören i Minnesota lagt 
in sitt veto emot. Av de 76 lagda lagförslagen 
har inga beslut fattats i 20 av fallen. Av dessa 
20 utgörs 10 av lagförslag i syfte att legalise-
ra "medicinsk" marijuana och 4 som antingen 
försöker utöka nuvarande "medicinska" ma-
rijuanaprogram eller tillsätta arbetsgrupper 
för att studera inrättandet av sådana pro-
gram. 

Under 2009 har 31 delstat introducerat 62 
lagförslag mot narkotika i syfte att stärka 
ansträngningarna att bekämpa användning 
och missbruk av narkotika. 10 av dessa lag-
förslag har redan antagits, inklusive lagför-
slag som kategoriserar Salvia som en kontrol- 

lerad substans, lagförslag för program för 
övervakning av förskrivna preparat, lagför-
slag som gör det till ett nytt brott av 
"förfalska" urinprov, lagförslag om inrättan-
de av program för narkotikadomstolar, och 
förslag om att göra det till ett brott att ett 
barn vistas i ett hus där det finns metamfeta-
min. 

Utöver att övervaka lagstiftning, förbere-
der S.O.S. också arbetet med att bekämpa ett 
lagförslag i Maine som skulle innebära inrät-
tande av marijuanadispensärer och ett del-
statligt ID-system. Vidare förbereds arbetet 
2010 mot initiativ för att legalisera marijuana 
under "medicinsk" täckmantel i Arizona, 
Florida och South Dakota. 

/Reageramera.blogg.se 
 

87% av anhållna uppvisade positiva test på narkotika 

En ny rapport, 2008 Arrestee Drug Abuse 
Monitoring Program (ADAM II), som redo-
visar droganvändning hos gripna män i tio 
större städer i USA visar att en majoritet av 
de anhållna i varje stad uppvisar positiva 
test på narkotika. 

 
Några intressanta fakta ur rapporten: 
•   Marijuana är den vanligast förekomman-
de narkotikan som upptäcks i samband med 
att en person anhålls. Andelen som uppvisar 
positiva prov på marijuana varierar från 
under en tredjedel i Atlanta och Washington 
D.C. till cirka hälften i Charlotte. Rapporten 
visar också att de som använder marijuana 
gör det ofta. I sju av de undersökta städerna 
använde de gripna i genomsnitt marijuana     

  varannan dag under den senaste månaden. 
•   Andelen positiva på kokain varierade 
från 17 procent i Sacramento till 41 procent 
i Chicago. 
•   I sju av de tio städerna uppger de som 
använder heroin att de använt drogen 15 
dagar eller mer under en månad. Från Chi-
cago rapporteras nästan dagligt bruk av 
heroin. 
•   Metamfetamin är huvudsakligen ett 
regionalt fenomen. Mindre än en procent 
uppvisade positiva test på metamfetamin i 
östra USA. I Sacramento och Portland där-
emot var 35 respektive 15 procent positiva 
på metamfetamin. 
 

/Regeramera.blogg.se   

Unga röker heroin i Lund 

Polis och socialtjänst i Lund varnar för mer 
heroin bland ungdomar. Ifjol omhändertogs 
ett 40-tal under 25 år, den yngsta 17 år, med 
den fruktade drogen i blodet. 

Blickar vi tio år tillbaka i tiden hittade vi 
bara heroin på de gamla missbrukarna. Idag 
stöter vi på heroin hos betydligt yngre män-
niskor, säger Stefan Svensson, chef för Lun-
dapolisens gatulangningsgrupp, till Syd-
svenska Dagbladet. 

Det handlar ibland om unga som börjat 
röka heroin, och inte använt andra narkoti-
ka tidigare. 

Ändå är det färre ungdomar överlag som 
idag använder narkotika i Lund. Ecstasy 
och GHB är mycket sällsynt och en tidigare 
omfattande haschvåg har något avtagit. 

/Drugnews 

Våra europeiska samhälle har experimenterad 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 nästa generationers väl.  


