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Årets studieresa går till Lissabon

Vi får ta del av hur en lyckad
narkotikapolitik ser ut
Det började ganska illa i Portugal. Efter diktaturens fall 1974 och det stängda samhället öppnades blev det också inkörsporten till ett stort narkotikainflöde. Framför allt blev marijuanarökande ungdomens frihetssymbol. Snart
gjorde även tyngre droger sitt intåg. Det tog några decennier innan narkotikaanvändningen blev ett stort medicinskt och socialt problem. Politiskt sett
måste något göras.
Portugals narkotikapolitik ändrades radikalt 2001 med ny lagstiftning. Som första land i Europa
avkriminaliserades innehav för eget bruk av alla droger. Dock var och är droger fortfarande olagliga och såväl försäljning som smuggling medför höga straff.
Att inneha små mängder narkotika kan leda till smärre böter eller erbjuds användaren behandling, men ingen hamnar i fängelse eller i något brottsregister.

Olyckskorparna förlorade
Under de första åren hände inget positivt, vilket många hade förutspått. Narkotikaförsäljningen
och därmed hörande problem ökade. Hur skulle detta sluta?
Efter drygt femton år med den nya narkotikapolitiken med avkriminaliseringen och fokuseringen på hälsa och socialt arbete har utvärderingarna varit enbart positiva efter de första årens
tveksamhet. En australiensk forskargrupp (Stevens, et al som följt utvecklingen från starten 2001)
fick frågan om det verkligen inte finns något negativt med den portugisiska narkotikapolitiken.
Svaret var entydigt och enstavigt:
— No.
Den australienska forskargruppen som gjort utvärderingen sammanfattar vad som blivit följden
av den portugisiska narkotikapolitiken:
¶ mindre kriminalitet
¶ den problematiska användningen av droger har minskat, men det finns en viss ökning av rekreationsanvändning inom vissa grupper
¶ antalet skador och sjukdomar relaterade till droger har minskat
¶ flera tyngre droganvändare har efter behandling kommit i arbete
¶ staten har fått minskade utgifter kopplade till droger efter 2001
¶ problemet narkotika upplevs mindre stigmatiserande eller sensationslystet i den offentliga
debatten
¶ droganvändaren får bättre behandling inom sjukvården

Studieresan till Lissabon
Det blir sålunda en spännande studieresa till Lissabon där vi får tillfälle att besöka olika behandlingsinsatser för narkomaner och själva bilda oss en uppfattning om hur den nya narkotikapolitiken
ter sig.
Anmälan till resan är öppen för medlemmar i Svensk förening för Beroendemedicin.
Hela programmet och övriga detaljer finner du på nästa sida.
Stevens, A. og Hughes, C.E. Dépénalisation et santé publique: politiques des drogues et toxicomanies au Portugal.
Mouvements no. 86. 2016 Doi : 10.3917/mouv.086.0022
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Årets studieresa

11 - 12 oktober

L i s s ab o n
Fokus på behandling vid heroinberoende

Vi besöker SICAD*,
ett beroendecentrum
och
ett lågtröskelprogram
*General-Directorate for Intervention on
Addictive Behaviours and Dependencies

Program
Torsdag 11 oktober 14.30 - 16.30
Möte med Dr João Goulão, SICAD. Information
och samtal kring Portugals narkotikapolitik och
beroendevård

Fredag 12 oktober - heldag
Besök på ett behandlingscenter samt ett mobilt
lågtröskel-metadonbehandlingsenhet. God tid
för samtal och diskussion på enheterna.
Fredag kväll: gemensam middag med utrymme
för synpunkter och diskussion kring studiebesöken.
Förslag på hotell i Lissabon
(cirkapris för 3 nätter i dubbelrum)

Hotel Mundial****
Praca Martim Moniz 2
6 000 SEK
Portugal Boutique Hotel****
Rua João das Regras, 4, Santa Maria Maior
6 600 SEK
Lisboa Tejo**Rua do Poço do Borratém 13, Santa
Maria Mai
5 000 SEK

Studiebesöksdagar
11 och 12 oktober 2018
Resdagar
väljer du själv

Flyg till Lissabon
Kolla upp i god tid. Det är inte så många bolag
som dagligen flyger direkt till Lissabon utom
portugisiska TAP (från Arlanda och Kastrup). Men
med ett byte blir det enklare men tar längre tid.
Kan vara värt att åka kvällen före?

Du måste
anmäla ditt deltagande, begränsat antal
för studiebesöken.

Anmälan görs till
bengt@svenskberoendemedicin.se
Du måste vara medlem i Svensk förening för
beroendemedicin för att få delta i studiebesöken.

V

åra studiebesöksresor är inte sponsrade utan du söker själv i förekommande fall tjänstledighet och reseersättning. Det kan ur transportsynpunkt vara lämpligt att vi bor på
hotell nära varandra. Ovan ser du förslag på hotell och flyg.

