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Ledare:
Är Vänsterpartiet på väg att byta fot i narkotikapolitiken?

- Vi måste satsa på att rensa ut narkotikan ur vårt samhälle! Vi vill satsa pengar på polisen för riktade insatser
för att komma åt efterfrågan på narkotika, sade Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars i den senaste partiledardebatten i SvTs Agenda.
Betyder Dadgostars uttalande en positionsförflyttning i Vänsterpartiets narkotikapolitik kan man undra.
Retoriken är dock en annan än tidigare och skiljer sig framför allt den som partiets social-politiska talesperson
Karin Rågsjö har använt. Enligt henne ska användning avkriminaliseras men inte innehav, som fortsatt ska vara
förbjudet. Rågsjö har mig veterligen inte sett efterfrågan och användaren som det centrala i narkotikapolitiken.
Forts. >

Redan i Ekots lördagsintervju i oktober 2020, när hon tillträtt som ny partiledare, fick hon frågan om inte
skärpta straff stod i motsatsställning på partiets krav på avkriminalisering. Hon menade då att hon
avkriminalisering skulle underlätta missbrukarna att söka vård etc.
- Men jag är ganska tydlig med att polisen behöver få större resurser och direktiv att få stopp på köpet av
narkotika, det tycker jag. Och där behöver större insatser läggas, för idag är det många som känner – av någon
anledning – att detta inte är ett kriminellt handlande. Då är det ett under-betyg till polisens insatser, sade
Dadgostar.
Positionsförflyttning eller inte? Vi skulle dock gärna se att det enda parti i Sveriges riksdag som vill avkriminalisera eget bruk av narkotika ändrar uppfattning! Vänsterpartiet är faktiskt det enda parti i riksdagen som vill
avkriminalisera.
Owe Ranebäck

Minskad resandeinförsel och köp av smugglad alkohol under pandemin
Vi har sett en kraftigt minskad resandeinförsel och köp av smugglad alkohol under pandemiåret 2020, säger
Björn Trolldal på CAN. Det framgår av rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001-2020” som CAN,
publicerat.

Däremot har Systembolagets försäljning ökat kraftigt under perioden, men totalt sett minskade konsumtionen
med 6 procent under 2020, säger Björn Trolldal vidare.
Resandeinförseln minskade med 61 procent och köp av smugglad alkohol minskade med 44 procent under
pandemiåret 2020. Dessutom minskade försäljningen på restauranger med 35 procent under samma period.
Totalt uppgick alkoholkonsumtionen till i genomsnitt 8,46 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre,
under 2020.
I tabellen redovisas de olika källornas andelar av den alkohol som konsumerades under 2020 och
motsvarande siffror för 2019.
Källa				
Systembolaget		
Restauranger			
Folkölsförsäljning		
Resandeinförsel		
Köp av smugglad alkohol
Köp via internet *		
Hemtillverkning		

2019		
64,80%
10,00%
4,70%		
11,60%
5,70%		
1,20%		
2,00%		

2020		
76,50%
6,90%		
4,80%		
4,70%		
3,40%		
1,90%		
1,70%		

Förändring i procent
11,6
-3,1
0,1
-6,8
-2,3
0,7
-0,2

Till rapporten

Centern vill kriminalisera eftersupning

Under Centerns partistämma i slutet på september beslöt att Centerpartiet ska verka för att s.k. eftersupning
ska kriminaliseras.
Man beslöt också att straffen för rattfylleri och grovt rattfylleri skärps, särskilt för upprepat brott, samt att
tiden som körkortet återkallas eller villkoras med alkolås utökas.
Stämmans biföll ett förslag om att ta bort möjligheten för läkare och tandläkare att förskriva narkotikaklassade
läkemedel till sig själva.

Hotellägaren som väljer bort alkohol

I norra Jämtland, inte långt från norska gränsen, ligger Gäddede. Till Pilgrimshotellet kommer fjällturister som
tar ett stopp på sin tur längs Vildmarksvägen, eller fjällvandrar, på sommaren, och för att åka snöskoter, skidor
eller fiska på vintern.
Våren 2020 beslöt hotellets ägare, Sten Danielsson, att det fick vara slut med alkoholserveringen.
Läs reportage i Accent

Narkotikautredning tillsätts ”i närtid”

Regeringens representant på en stor konferens i onsdags sa att den försenade utredningen om svensk
narkotikapolitiks effektivitet ska tillsättas ”i närtid”. Om konsumtionsförbudet ska ses över återstår att se.
– En särskild utredare hoppas regeringen kunna tillsätta i närtid. Det ska bli den största översynen på mycket
länge av svensk narkotikapolitik. Utredningen ska få breda direktiv – det ska inte finnas något tankeförbud,
sa statssekreterare Tobias Lundin Gerdas (S) på Socialdepartementet som medverkade digitalt.
Dock oklart om det innebär att även alternativ som avkriminalisering ska utredas, som flera kritiker och myndigheter som Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner med flera vill.
Läs mer på Drugnews

Nye S-ledaren ser knarket som motor i gängkriminaliteten

Finansminister Magdalena Andersson tackar ja till att kandidera som ny ordförande för Socialdemokraterna
efter Stefan Löfven.
– Vi plågas av en gängkriminalitet som inte hör hemma i vårt land. Här behövs en fullskalig mobilisering från
samhällets sida, sa hon på pressträffen med valberedningen.
Andersson tillade även med tydlig drogkoppling att ”man kan inte se mellan fingrarna på vad som händer i
rummet bredvid under finansföretagens fester runt Stureplan. Och föräldrar ska inte se mellan fingrarna om
det luktar konstigt från tonåringarnas rum…”
– Vi ska vara stenhårda mot brotten, men vi måste även se till att färre ungdomar står på tur när vi sätter ledare i de kriminella gängen i fängelse. Där behöver mer göras. Vi behöver bli bättre att gå på pengarna och tala
mer om att det finns en efterfrågan på knark som de här gängen slåss om marknaden för, sa hon.

Ökad droganvändning i arbetslivet

Allt fler anställda jobbar med droger i kroppen. De senaste åren har vart 20:e urinprov i arbetslivet innehållit
spår av narkotikaklassade substanser. Det visar testning från Karolinska universitetslaboratoriet som redovisas
i en artikel i Läkartidningen
Drogtester har blivit vanliga i arbetslivet vid nyanställning, men också slumpmässigt, om det finns misstanke
om missbruk, eller om det är befogat av säkerhetsskäl.

Norden emot cannabislegalisering

KÖPENHAMN I måndags inleddes en tvådagarskonferens i Köpenhamn för att stoppa cannabis framfart
”innan det är för sent”. Nordiska arrangörerna har bjudit in forskare och civilsamhället och samlar argument i
en ”vitguide” för att ta debatten på hemmaplan.
Det är Danska nätverket för cannabisbehandlare som tillsammans med Förbundet mot Rusgift och
World federation Against drugs som arrangerar konferensen på Köpenhamns kulturcenter.
Forskare och andra har bjudits in för att berätta om cannabis risker och skador och om utvecklingen i Nordamerika där legaliseringsivrare haft framgångar och blickarna nu riktas mot Europa.
Läs mer på Drugnews

Sex av tio tycker att alkohol gör det lättare att ragga

Alkohol underlättar när man ska ut och träffa någon, det menar sex av tio svenskar i åldern 18–40 år. De främsta anledningarna uppges vara att man blir mer avslappnad och modigare av alkohol.
Samtidigt har drygt var fjärde misslyckats i sina försök att träffa någon för att de varit för beru-sade. Det visar
en ny undersökning som Kantar-Sifo genomfört på uppdrag av IQ.
Läs mer

Reklamombudsmannen:
Stötande sexköp- och drogreklam

Gents AB – skönhetsföretag för män – har fällts av Reklamombudsmannen för att locka sina kunder för parfym
med annonstexter om en ”doft av lyxprostitution och cannabis”.
Företaget som säljer skönhetsprodukter för män, från skäggvård till parfym och intimprodukter, lockar kunder
via nyhetsbrev och online-försäljning. Men har i sommar nog trampat i klaveret i reklam för parfym.
Nämnden finner sammantaget att reklamen är stötande och ”utformad utan vederbörlig känsla för socialt och
yrkesmässigt ansvar” och som strider mot Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Allt fler ser cannabisplantan som en hobby

Den stora majoriteten av dem som odlar cannabis hemma odlar för eget bruk De är välutbildade, integrerade i
samhället och anser sig inte vara kriminella
Det handlar om alldeles vanliga människor, med jobb och utbildning, som inte sysslar med någon annan kriminell verksamhet. Preliminära observationer i en pågående forskning tyder dessutom på att allt flera har börjat
odla cannabis hemma under coronapandemin.
Läs mer

Antalet som söker hjälp för sitt spelberoende är fortsatt högt.

Öppenvårdsbehandlingen Spelfriheten har tidigare rapporterat om en markant ökning av antalet hjälpsökande
under pandemin jämfört med tidigare år. Nu efter sommaren ligger nivåerna fort-satt högt och den målgruppen som ökar mest är fortfarande kvinnor i åldrarna 30 - 55.
Läs mer

Statsbudgeten med stora brister

NORGE Regeringen prioriterar viktiga åtgärder för barn och unga i den föreslagna statsbudgeten. Samtidigt
saknas förstärkta insatser för att bekämpa överdosdödsfall, berusning i fängelser och kriscenter för kvinnor i
aktiv berusning.
Solbergs regering presenterade den 7 oktober sin sista statsbudget innan den lämnade regeringskansliet. Den
innehåller många goda insatser för att mildra efterdyningarna av coronapandemin och de negativa konsekvenser detta har fått, särskilt för ungdomar.
Läs mer

Ny regering: Lovar förebyggande och behandlingsreform

NORGE I dag presenterade Arbeiderpartiet och Centerpartiet sitt regeringsuttalande. Parterna föreslår ökade
insatser för förebyggande, behandling och eftervård, vilket Actis är mycket nöjd med. Samtidigt saknas konkreta skyldigheter.

Deklarationen har fått namnet hurdalsplattformen. Här skriver den nya regeringen att den kommer att ”
genomföra en förebyggande och behandlingsreform för narkotikaområdet, som stärker kommunernas förebyggande tjänster och en integrerad eftervård”. Dessutom kommer de att ”främja ett nationellt program för
förebyggande av missbruk bland barn och ungdomar”.
Plattformen innehåller lite konkret om alkoholpolitiken, förutom att regeringen kommer att ”fortsätta en restriktiv tobaks- och alkoholpolitik och behålla rollen som Vinmonopolets sociala roll”, förutom att ”underlätta
gårdsförsäljningen av närproducerade alkoholdrycker”.
Läs mer

En folkomröstning om avkriminalisering planeras till nästa år.

Efter att mer än en halv miljon namnunderskrifter på kort tid samlats in kommer Italien att genomföra en omröstning gällande avkriminalisering av cannabis.
I undersökningar har 57 procent av italienarna redan sagt sig vara positiva till att avkriminalisera cannabis,
vilket talar för att omröstningen kommer resultera i en liberalisering av Italiens cannabislag,
rapporterar Accent och .Reuters.

Ny socialminister i Norge

Ingvild Kjerkol (S) blev hälso- och sjukvårdsminister den 14 oktober 2021. Kjerkol har varit medlem i Storting
sedan 2013 och har varit ledamot i Ständiga kommittén för vård och omsorg sedan 2015.
Hälso- och sjukvårdsministern ansvarar för politik som rör sjukhus, medicin, kommunal hälso- och sjukvård,
missbruk och psykisk hälsovård samt folkhälsopolitik.
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