
ECAD-konferensen på Irland  år 2000

ECAD, European Cities Against Drugs, får en allt större betydelse med 

över 220 deltagande städer. På den sjunde årliga konferensen i Cork fanns 

delegater från 23 länder. Den viktigaste nyheten var att den tyska 

storstaden Düsseldorf anslutit sig. 

Av pelle Olsson  (Publicerad i Narkotikafrågan nr 3, 2000)

Konferenser är sällan inspirerande för en reporter, men ECAD:s sjunde årliga 

möte, den här gången i Cork på Irland var en upplevelse. Föreläsningarna och 

de officiella uttalandena var inte det mest intressanta även om det sades många 

starka sanningar från talarstolen. Den verkliga poängen med konferensen i Cork 

är själva fenomenet som ligger bakom, den storstadsrörelse mot narkotika som 

bara växer och växer. 

ECAD startade med den så kallade Stockholmsresolutionen mot narkotika 

1994. Den tillkom på initiativ av stockholmspolitikerna Carl Cedershiöld och 

Lennart Rydberg och var ett svar på fyra mycket drogliberala städers 

uppslutning bakom Frankfurtresolutionen några år tidigare, vilken 

organiserades i ECDP, European Cities on Drug Policy. Idag har ECDP och 

Frankfurtresolutionen ett tjugotal städer bakom sig varav inga tillkommit under 

de senaste åren. Stockholmsresolutionen har däremot hela tiden fått nya 

anhängare. Den senaste listan över anslutna städer eller regioner omfattar 223 

namn varav 25 huvudstäder. 

Rikspolischef och minister

ECAD-mötet visar att värdlandet Irland tar narkotikaproblemet på allvar. Bland 

annat deltog rikspolischefen och ett stadsråd. Kommunikationsministern Eoin 

Ryan, som också har ett speciellt ansvar för den det nationella 

narkotikabekämpningssamarbetet, såg ECAD i sitt tal som ett "excellent 

exempel" på Europeiskt samarbete. Han berättade om den eftersatta 



narkomanvården på Irland som nu äntligen börjat komma ikapp efterfrågan. 

Antalet platser för inneliggande behandling har ökat från 400 1996 till 4 000 

förra året. I jämförelse med Sverige där narkomanvården skärs ner är det en 

imponerande siffra. 

Rikspolischefen Pat Byrne redogjorde för hur narkotikan spritts på den gröna ön 

och att den irländska strategin är att angripa drogproblemen både genom ett 

internationellt samarbete och att alla delar av samhället från polisen ner till 

enskilda familjer samarbetar mot narkotikan. 

Att gå en annan väg - en legalisering eller dekriminalisering - kallade Pat 

Byrne farligt och dumt. 

En annan föreläsare från värdlandet var åklagaren Barry Galvin. 

- Efter maffiamordet på reportern Veronica Guerin för fyra år sedan vaknade 

alla till liv, berättade Galvin. Hela parlamentet kallades tillbaka från sina 

semestrar för att diskutera situationen. 

Det resulterade i en rad lagändringar och en tuffare och mer genomtänkt 

juridiskt strategi för att komma åt de stora narkotikahandlarna, som dittills alltid 

gått fria. En ekobrottsmyndighet, Criminal Assets Bureau, inrättades med Barry 

Galvin som chef. 

- Tidigare hade mitt jobb som advokat varit att försvara alla mördare och 

våldsverkare, nu gör jag allt för att få dem fast! 

Eftersom de största droglangarna aldrig kunde dömas för narkotikabrott eller - 

som i fallet Veronica Guerin - för planlagt mord, har man istället kommit åt dem 

genom skattelagstiftning och nya lagar mot penningtvätt. Därigenom har 

maffiakungarnas lyxbostäder, bilar och 

bankkonton kunnat konfiskeras. Irland anses idag ha den bästa lagstiftningen på 

det området i hela Europa. 

- Ingen drogbaron har längre någon säker hamn här på Irland, sa Galvin. 

Legalisering av narkotika som ett medel att minska drogproblemen skulle 



däremot innebära en katastrof. Jag är våldsamt emot det! 

Det narkotikapolitiskt viktigaste händelsen i Cork var att Düsseldorf anslöt sig 

till ECAD. Det innebär ett genombrott i Tyskland eftersom det är den första 

tyska staden efter Berlin som ställt upp bakom Stockholmsresolutionen. 

Düsseldorfs borgmästare Joachim Erwin var själv på plats och skrev under 

dokumentet. Han var mycket tydlig i sitt anförande. Inga injektionsrum 

kommer att inrättas och ingen heroinutdelning kommer att ske i staden. 

Borgmästare Erwin passade på att skingra myten, som tyvärr florerar i 

Tyskland, att alla drogmotståndare också är motståndare till att hjälpa 

narkomaner med vård och behandling. 

- Detta är absolut fel, sa Erwin och räknade upp en rad insatser i Düsseldorf 

för att få narkomaner drogfria. 

Han menade att behandling gör nytta, men att det blivit allt svårare att hjälpa 

narkomaner på grund av det ökade blandmissbruket. 

- Även om det tar lång tid att få en missbrukare drogfri får vi inte ge upp, sa 

Diisseldarfs borgmästare. 

Vetenskapens höga visa 

Två prominenta amerikanska talare gjorde också stort intryck på 

konferensdeltagarna. Dels världsreportern och författaren Larry Collins, dels 

drogforskaren vid Harvarduniversitetet professor Bertha Madras. 

Collins berättade mest om den världsomspännande narkotikasmugglingen 

och om pressens roll i kampen mot drogerna. 

- Det finns väldigt många ledande inom media som har liberala åsikter, 

berättade Collins. De var unga på 60-talet och färgades av haschromantik som 

följde i spåren på engagemanget mot miljöförstöring, Vietnamkriget och 

orättvisorna i världen. Protesterna var i högsta grad berättigade, men den 

positiva bil den av droger lever ofta kvar hos de här personerna. 

- Det man måste göra som journalist är att hela tiden servera korrekta fakta 

och alltid vara noga med att hålla sig till vad vetenskapen kommit fram till när 

det gäller narkotika. 

Vetenskapens höga visa sjöngs också med eftertryck av Bertha Madras i 



hennes två och en halv timme långa föreläsning om hur droger påverkar 

hjärnan. 

- Det finns olika sätt att engagera sig i narkotikadebatten, avslutade hon. 

Genom politiska utspel, genom polisarbete genom informationskampanjer. Det 

jag vill göra är att hävda vetenskapens roll. Ju mer vi vet om vad som händer i 

det dyrbaraste vi har, hjärnan, desto lättare är det att ta ställning. 

Konferensen i Cork var den största i ECAD:s historia med ungefär 180 

deltagare från 23 länder. Det är tydligt att denna. storstadsrörelse mot narkotika 

får en allt större betydelse och en allt större tyngd i den europeiska 

narkotikadebatten. 

Se mer på ECAD:s hemsida: www.ecad.se 

http://www.ecad.se/

