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Det går att minska narkotikaproduktionen i världen.  Kemal Kurspahic, presstalesman för 
UNODC ger exempel på flera lyckade insatser.

– Här på huvudkontoret i Wien är vi ungefär 150 personer, sedan har vi ytterligare 24 kontor runt om i 
världen, säger  Kemal Kurspahic *) som är presstalesman för UNODC, FN:s kontor för narkotika och 
kriminalitet. 

Sammanlagt arbetar ett par, tre hundra  personer åt UNODC. Antalet varierar beroende på 
vilka projekt som är på gång.  Det handlar inte bara om narkotika utan även om terrorism, 
internationell kriminalitet, penningtvätt, människosmuggling och korruption.

– Vi har oberoende observatörer i tre kokainproducerande  länder; Colombia, Bolivia  Peru, 
och i tre som producerar opium: Afghanistan, Myanmar, Laos, säger Kurspahic.
I övriga länder samarbetar vi med regeringar och andra organisationer till exempel Interpol.

Förra året publicerade UNODC en rapport om världens största cannabisproducent, Marocko 
och de problem som de illegala odlingarna i Rifbergen för med sig (se Nf 1/04). UNODC:s ledare 
Antonio Maria Costa och den marockanska regeringen skyllde delvis på Västeuropa för att de inte i 
tillräcklig hög grad försökt dämpa efterfrågan på cannabis.  

– Det är samma sak som med annan narkotika. Konsumtionen generar hela narkotikahandeln, 
säger Kurspahic. Opiumodlingen i Afghanistan är ett annat bra exempel på det. Landet svarar för 80 
procent av världens produktion. 90 procent av heroinet i Europa kommer därifrån ursprungligen. Det 
går inte att rikta all skuld mot afghanistanska myndigheter för att de inte kan minska odlingen. De har 
haft  krig i 25 år. Man kan inte förvänta sig att regeringen under president Karzai som inte ens har 
kontroll över territoriet ska ha kontroll över odlingen. De får internationellt stöd men det  tar tid att 
bygga upp en nationell polisstyrka och en nationell armé.

Kurspahic påpekar att det inte räcker med enbart polisinsatser. Det måste utvecklas alternativ. 
För varje opiumfält man förstör kommer det att uppstå nya odlingar  så länge det inte finns några 
alternativa grödor för bönderna. 

Ett lyckat projekt som UNODC stått bakom är den kraftiga minskningen av opiumodlingen i 
Gyllene Triangeln tack vare internationellt stöd för bekämpning och införandet av alternativa grödor 
för opiumbönderna. Man lyckades bryta länken mellan fattigdom och opium. I Myanmar och Laos 
minskade opiumfälten från 185.000 hektar år 1996 till 74.000 hektar sju år senare. Kokaodlingen i 
Colombia har också minskat ordentligt under senare år, även om det  fortfarande odlas dubbelt så 
mycket kokablad jämfört med mitten på 90-talet.

– Det finns de som säger att narkotikakontrollåtgärder inte fungerar. Jag tycker att de här 
exemplen bevisar motsatsen.

Faktaruta

FN:s narkotikaorgan
CND, Commission on narcotic drugs (FN:s narkotikakommission) bildades 1946 och är FN:s högsta 
organ i narkotikafrågor. CND består av 53 permanenta medlemsstater som tillsammans lägger upp 
riktningen för den internationella narkotikakontrollen. Det är  CND som har bestämt vad som står i de 
tre narkotikakonventionerna. 
UNODC, United nations office on drugs and crime (FN:s kontor för narkotika och kriminalitet) är 
CND:s verkställande organ som omsätter lagar och åtgärder i praktiken. Ledaren heter Antonio Maria 
Costa. 
INCB, International narcotics control board. (Internationella narkotikakontrollstyrelsen)
kontrollerar och övervakar att medlemsstaterna följer de konventionerna. Styrelsens nuvarande 
president är Philip Emafo från Nigeria. 

*) Kemal Kurspahic är ursprungligen från Bosnien. Under Balkankriget var han chefredaktör för den 
största dagstidningen i Sarajevo. Han har också arbetat som tidningsredaktör i många år i USA. På 



väggen sitter foton med Kurspahic tillsammans med bland andra Rajiv Ghandi, Tariq Aziz, ayatollah 
Khomeiny och Salman Rushdie.


