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Den 5-6 februari arrangerades den andra World Mayor Conference i Göteborg.
Det var samtidigt den 16:e ECAD-konferensen.
– Det var Antonio Maria Costa, chefen för FN:s antinarkotikaorganisation,
UNODC, som föreslog att världsborgmästarkonferensen skulle ske i Sverige,
säger Ove Lundgren som ansvarade för arrangemanget. Costa hoppades att mötet
skulle utgöra ett stöd för FN:s narkotikakonventioner inför UNGASS-mötet i
Wien en månad senare. Konventionerna är ju hela tiden utsatta för attacker från
legaliseringsrörelsen.
Ove Lundgren, med lång erfarenhet av missbruksarbete i Göteborg, menar att det
inte var en slump att det kombinerade ECAD- och borgmästarkonferensen skedde
just här. Göteborg har alltid haft en tydligt restriktiv inriktning i
narkotikapolitiken. Tydligare än i Stockholm och Malmö.
– Vi har till exempel aldrig diskuterat att införa sprututdelning, säger han. Och
våra politiker har en klar linje i narkotikafrågan. Den har kommit högt på
dagordningen oavsett politisk färg.
Han nämner kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (s). När hon tog över
efter veteranen Göran Johansson i början av året stod det ”Vi kämpar för ett
narkotikafritt samhälle” som första punkt bland de prioriterade frågorna i hennes
pressmeddelande. Och under det borgerliga styret under en period på 90-talet, när
det också var ekonomiskt kris, startades ungdomsmottagningarna Mini Maria
enligt tidigare planering. I de flesta andra kommuner skedde istället
nedskärningar.
Konferensen blev välbesökt med 230 delegater från 66 städer i 29 länder från hela
världen. ECAD fick under mötet fem nya medlemsstäder, fyra från Bulgarien och
en från Belgien. Många utomeuropeiska personligheter deltog, exempelvis
biträdande socialministern i Vietnam och borgmästare bland annat från Kingston
Jamaica och Nelson Mandela Bay i Sydafrika.
Bland talarna märktes särskilt Anneli Hulthén och förre utrikesministern,
ambassadör Jan Eliasson. Och så förstås Antonio Maria Costa som gjorde en
lysande dragning, enligt Lundgren.
– Han har ett enormt civilkurage. Han ger sig alltid in i debatten med
drogliberalerna, även på deras egna konferenser där han får stå ganska ensam.
Hela tiden kämpar för att den internationella narkotikakontrollen ska ligga fast.
Costa tog upp två teman. Dels vad en borgmästare kan göra för att motverka
narkotikamissbruk och att de kommunala insatserna är viktiga. Dels påpekade
han på nytt det som sagt många gånger förut, att narkotikakontrollen är nödvändig
och fungerar vad än fienderna till FN-konventionerna än säger. Han gjorde en
jämförelser 100 år bakåt i tiden då opiumproduktionen var mångdubbelt större
trots att världens befolkning var mycket mindre.
Konferensen avslutades med ett kraftfullt gemensamt uttalande till stöd för FN:s
narkotikakonventioner.
– Jag inser mer och mer hur viktiga de internationella frågorna är när man arbetar
mot narkotika i en kommun. Det som sker ute i världen med internationella

överenskommelser påverkar även de svenska villkoren för arbetet mot narkotika,
till exempel vad gäller lagstiftningen, säger Ove Lundgren.
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