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När Magda Ferreira började använda 
heroin var hon en brottsling enligt lagen, 
efter 2001 var hon inte det. Det har gått 
15 år sedan narkotikaanvändning avkrimi-
naliserades i Portugal. Hon kan se många 
positiva förändringar, men tycker att det 
finns mycket mer att göra. I dag jobbar 
hon med harm reduction i Lissabon.
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Vintersolen lyser över de sju kul-
larnas stad. Utmed Lissabons 
branta gator torkar kläder på 
linor utanför fönstren, restau-

ranger ligger i backarna och ”hål i väg-
gen” serverar portvin. På gatan Calçada 
de Santo André måste folk hålla sig nära 
husväggarna för att inte vara i vägen 
för spårvagnen som ska förbi mot kul-
lens topp. Utanför en dörr väntar några 
människor på att klockan ska slå fyra. 
Dörren är fylld med citat: 

”Ingen har rätt att bestämma vad vi 
gör med våra egna kroppar.” ”Stigmat är 
värre än substansen.” ”Människor som 
använder droger är inte parasiter.”

På andra sidan dörren förbereder 

Magda Ferreira och hennes kollegor för 
öppning. Injektionskit fylls på i en låda 
bakom en disk där det ligger broschyrer 
med information om hur olika droger 
används på säkraste sätt. På väggen 
hänger en tavla med budskapet ”Förstå 
innan du dömer”. 

Det här är IN-Mouraria, ett projekt av 
organisationen GAT (Grupo de Activis-
tas em Translamento). Här bedrivs så 
kallad ”harm reduction” – skademini-
mering vid drogkonsumtion.   

– Hälsa är vårt främsta fokus. Om du 
ska använda droger, använd dem säkert 
– det är vår attityd. Vi är inte moralise-
rande och säger åt folk vad de ska göra, 
men om en person ber om hjälp kom-

mer jag att ge vägledning. De som kom-
mer hit ska känna sig accepterade i sina 
val, säger Magda Ferreira. 

För 15 år sedan ändrades narkotika-
lagstiftningen i landet, sedan dess är den 
som använder narkotika inte kriminell. 

– Jag har själv mött båda sidor av drog-
policyn, både innan den infördes och 
efter. När jag började använda droger 
var det fortfarande ett brott.

Magda Ferreira var 16 år när hon blev 
beroende av heroin.  

– På den tiden fanns det ingen infor-
mation alls, det enda jag såg var att 
människor som injicerade blev bero-
ende, men att röka heroin trodde jag 
inte skulle bli ett problem. Jag förstod ju 

Det har gått 15 år sedan Portugal avkriminaliserade det egna bruket av narkotika. Enligt statistiken 
har landet i dag näst lägst antal dödliga överdoser i Europa, Sverige har näst högst. Situation Sthlm 
åkte till Portugal för att ta reda på vad deras narkotikamodell haft för effekter. Och om Sverige har 
något att lära. TEXT MARIA HAGSTRÖM FOTO MARTINA HOLMBERG 

PORTUGAL
15 ÅR MED HARM REDUCTION

När Magda Ferreira började använda 
heroin var hon en brottsling enligt lagen, 
efter 2001 var hon inte det. Det har gått 
15 år sedan narkotikaanvändning avkrimi-
naliserades i Portugal. Hon kan se många 
positiva förändringar, men tycker att det 
finns mycket mer att göra. I dag jobbar 
hon med harm reduction i Lissabon.
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De föreslog en avkriminalisering av det 
egna bruket. De ansåg också att prevention 
skulle fokusera på vissa målgrupper i stället 
för stora mediakampanjer och att satsningar 
skulle göras på sysselsättning, lättillgänglig 
behandling och harm reduction-program. 

– Även om nån inte slutar att använda 
droger så förtjänar hon eller han en inves-
tering från staten för att få ett bättre liv. Allt 
baserades på en human princip, säger João 
Castel-Branco Goulão. 

Politiker på högerkanten kämpade emot, 
men narkotikastrategin hade ett brett stöd 
hos folket. Narkotikabruk var vanlig också 
i röststarka medel- och överklassen, och 
ingen ville se sin släkting hamna bakom lås 
och bom.

Kritikerna befarade att Portugal skulle 
bli ett drogparadis, att människor skulle 
åka till landet för att ta droger fritt. De befa-
rade också att många fler skulle hamna i 
missbruk. 
Var du någonsin rädd att kritikerna skulle få 

rätt? 

– Det här var det första experimentet. 
Portugal blev ett socialt laboratorium, men 
vi var övertygade att det skulle gå bra, säger 
João Castel-Branco Goulão.

Den nya narkotikastrategin trädde i kraft 
2001.  

MAGDA FERREIRA LEVDE ett vanligt liv i fem år 
efter att hon börjat använda heroin, berät-
tar hon när vi satt oss i det rum hos IN-Mou-
rarias där en sjuksköterska brukar göra 

PORTUGAL – 15 ÅR MED HARM REDUCTION

VÅRA FÖRSLAG BYGGDE PÅ IDÉN OM ATT 
DET HANDLAR OM HÄLSA MER ÄN OM 
KRIMINALITET. João Castel-Branco Goulão

Querelle Rainer Werner Fassbinder

Weiner  Josh Kriegman, Elyse Steinberg 
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att det inte var bra, men jag ville vara rebell 
och det fungerade också antidepressivt då. 
Det var många som använde droger.

I slutet av nittiotalet sägs det nästan inte 
ha varit möjligt att hitta en enda familj i 
Portugal som inte hade någon familjemed-
lem med ett problematiskt narkotikabruk. 
Hur blev det så?

– Du undrar säkert också varför ett sånt 
litet och konservativt land som vårt tog steget 
att avkriminalisera, säger läkaren João Castel-
Branco Goulão, Portugals narkotikasamord-
nare, när han tar emot oss på sitt kontor.

– Det beror på historiska förhållanden. 
Portugal var en diktatur fram till 1974 och 
vi var ett väldigt slutet samhälle. 

Samtidigt som andra europeiska länder 
försökte lära sig att hantera det nya feno-
menet narkotika, så visste folk i Portugal 
knappt vad det var. 

De sista åren av diktatur pågick krig i 
portugisiska kolonier och stora delar av den 
unga manliga befolkningen skickades dit. 

– Där fanns droger och droganvändning 
till och med uppmuntrades där för att de 

skulle klara av att fortsätta kriga, berättar 
João Castel-Branco Goulão.   

1974 genomfördes Portugals demokra-
tiska revolution och med den avkolonialise-
ringen. Soldaterna återvände och med dem 
deras vanor. Landet var inte längre stängt 
från omvärlden. 

– För portugiser var droger nåt som 

kom med friheten. Det 
fanns ett begär efter att 
fritt få undersöka och 
testa saker. Vi var naiva 
och helt oförberedda 
och staten hade andra 
problem att handskas 
med. Narkotikabruket 
spreds snabbt. Fängelserna blev överfulla 
och många dog av heroinöverdoser. 

1998 tillsattes en expertgrupp som skul-
le ta fram förslag till en narkotikastrategi. 

– Våra förslag byggde på idén om att det 
handlar om hälsa mer än om kriminalitet. 
Som vi såg det tjänar inte människor på 
att hamna i fängelse, att bli straffade, men 
däremot på att få behandling eller vara en 
del av hälsosystemet, säger João Castel-
Branco Goulão.

Rök-kit delas ut till 
människor som röker 
crack för att minska 
risken för sjukdomar 
och skador. 

João Castel-
Branco Goulão
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De föreslog en avkriminalisering av det 
egna bruket. De ansåg också att prevention 
skulle fokusera på vissa målgrupper i stället 
för stora mediakampanjer och att satsningar 
skulle göras på sysselsättning, lättillgänglig 
behandling och harm reduction-program. 

– Även om nån inte slutar att använda 
droger så förtjänar hon eller han en inves-
tering från staten för att få ett bättre liv. Allt 
baserades på en human princip, säger João 
Castel-Branco Goulão. 

Politiker på högerkanten kämpade emot, 
men narkotikastrategin hade ett brett stöd 
hos folket. Narkotikabruk var vanlig också 
i röststarka medel- och överklassen, och 
ingen ville se sin släkting hamna bakom lås 
och bom.

Kritikerna befarade att Portugal skulle 
bli ett drogparadis, att människor skulle 
åka till landet för att ta droger fritt. De befa-
rade också att många fler skulle hamna i 
missbruk. 
Var du någonsin rädd att kritikerna skulle få 

rätt? 

– Det här var det första experimentet. 
Portugal blev ett socialt laboratorium, men 
vi var övertygade att det skulle gå bra, säger 
João Castel-Branco Goulão.

Den nya narkotikastrategin trädde i kraft 
2001.  

MAGDA FERREIRA LEVDE ett vanligt liv i fem år 
efter att hon börjat använda heroin, berät-
tar hon när vi satt oss i det rum hos IN-Mou-
rarias där en sjuksköterska brukar göra 

hiv-, hepatit- och syfilistester. Med vanligt 
menar hon ett liv där hon studerade och 
ingen kunde märka att hon var beroende. 
Därefter har hon haft drogfria perioder, 
men flera gånger återfallit. Hon försökte 
med behandling, försökte flera olika lös-
ningar tills hon fick metadon.

– Med metadon kunde jag organisera 
mitt liv och arbeta igen. Helst skulle jag se 
att människor skulle bli fria från heroin 
utan metadon, men det var det enda som 
verkligen fungerade för mig. Efter den nya 
lagen blev det väldigt lätt att få metadon via 
vården. Det finns också en metadonbuss 

som åker runt i stan och kan ge till personer 
som inte är inskrivna i behandling.  

Det är en kontrast till Sverige, där det 
länge krävdes ett års dokumenterat miss-
bruk av opioider för att få metadon eller 
subutex via vården. Nyligen tog Socialsty-
relsen dock bort det kravet, nu är det i stäl-
let upp till läkaren att bedöma om patienten 
har haft ett årslångt beroende och därmed 
har rätt till behandling.

Magda Ferreira, som sett många män-
niskor dö i hiv och som själv har hepatit C, 
vet att harm reduction-program är viktiga, 
till exempel sprutbyte. I Portugal finns rena 
sprutor på apotek, hälsocenter och hos en 
del organisationer, men hon menar att det 
också behövs verktyg till andra droger.

– I dag är det många som röker crack. 
När de delar pipa kan de få tuberkulos och 
hepatit och den handgjorda pipan som 
används på gatan är gjord av en plast som 
blir giftig när de röker, säger hon och visar 
det rök-kit som IN-Mouraria tagit fram och 
som innehåller plaströr, metallfilter, våtser-
vett och kondom. 

Ett harm reduction-program som ännu 
inte har blivit verklighet i Portugal, trots 
att det varit möjligt enligt lagen i 15 år, är 
konsumtionsrum där personer kan injicera 
i en säker miljö. Flera länder har öppnat 
konsumtionsrum, bland annat Danmark, 
Norge och Spanien.

– När jag åker utomlands blir folk för-
vånade att vi inte har konsumtionsrum i 
Portugal, för vi ses som väldigt progressiva. 

VÅRA FÖRSLAG BYGGDE PÅ IDÉN OM ATT 
DET HANDLAR OM HÄLSA MER ÄN OM 
KRIMINALITET. João Castel-Branco Goulão

kom med friheten. Det 
fanns ett begär efter att 
fritt få undersöka och 
testa saker. Vi var naiva 
och helt oförberedda 
och staten hade andra 
problem att handskas 
med. Narkotikabruket 
spreds snabbt. Fängelserna blev överfulla 
och många dog av heroinöverdoser. 

1998 tillsattes en expertgrupp som skul-
le ta fram förslag till en narkotikastrategi. 

– Våra förslag byggde på idén om att det 
handlar om hälsa mer än om kriminalitet. 
Som vi såg det tjänar inte människor på 
att hamna i fängelse, att bli straffade, men 
däremot på att få behandling eller vara en 
del av hälsosystemet, säger João Castel-
Branco Goulão.

Det finns 
ett stort 
intresse 
kring 
Portugals 
narkotika-
politik från 

andra EU-stater. Flera länder har 
också ändrat sina lagar för att 
minska straff och öka rehabiliter-
ande alternativ, men ingen har 
helt kopierat den portugisiska 
modellen.

– EU:s medlemsstater ska 
lära av varandra. Men det finns 
ganska stora kulturella skillna-
der. Det finns ingen garanti att 
ett lands politik och erfarenhet är 
överförbart till andra länder, säger 

Brendan Hughes, rättsanaly-
tiker på EU:s narkotikacentrum 
EMCDDA (European Monitoring 
Centre for Drugs and Addiction).

Enligt EMCDDA:s senaste 
drograpport, som publicerats i år, 
är den genomsnittliga dödlighe-
ten till följd av överdoser i EU 
uppskattad till 19 dödsfall per 
miljon invånare i åldern 15-64 
år. I Sverige uppskattas den till 
93 dödsfall per miljon invånare, 
bara Estland har rapporterat fler 
dödsfall. Portugal har däremot 
4,5 dödsfall per miljon invånare 
och därmed näst lägst antal rap-
porterade dödsfall i Europa.
Sverige i botten, Portugal i top-
pen – går siffrorna att jämföra?

– Kriterierna för räkningar 
av narkotikarelaterade dödsfall 
är desamma i alla länder, för 
att siffrorna ska kunna vara 
jämförbara. Men det finns ändå 
svårigheter som beror på olika 
rapporteringsmetoder. Framför 
allt i Sverige finns det mycket 
bra utredning och registrering. 
I vissa andra länder, främst i 
södra Europa, är det sannolikt att 
dödsfallen underskattas. Det kan 
delvis förklara skillnader, säger 
Brendan Hughes.

Skillnader beror också på 
mönster för narkotikaanvänd-
ning, kvaliteten på droger i ett 
land och vilka tjänster ett land till 
handahåller.

”EU:s medlemsstater ska lära av varandra.”

Cristian Georgescu, Rui Salvador, 
Sergio Rodrigues, Rui Coimbra och 
Dora Filipa Matos, från Portugals 
enda brukarförening, tycker att 
Portugal har visat att det går ha 
en mer human approach. 
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Svenska Brukarföreningens 
ordförande Berne Stålen-
krantz tror inte på att helt 
överföra den portugisiska 
modellen till Sverige, men 
han skulle vilja se en avkri-
minalisering.

– I grund och botten är det ändå människors 
moraluppfattning som fundamentalt måste 
förändras – det är attityder som styr det mesta och 
hur polisen, läkare och andra tolkar lagar, säger 
han och tillägger att han också vill se sprutbyte på 
apotek, injektionsrum och heroinprogram i Sverige, 
för att rädda liv. 

Det är en paradox i dag när jag ger injek-
tionskits till en person som jag vet kommer 
att använda det på gatan eller på en toalett. 
Vad händer om personen får en överdos 
ensam på toan? undrar Magda Ferreira.

Diskussionen om att införa konsumtions-
rum har nu återupptagits. 

I PORTO HAR turistsäsongen mattats av. Solen 
skiner men luften är rå och uteservering-
arna längs floden Douros är så gott som 
tomma. De turister som köper sovenirer i 
de små butikerna har kommit till Porto för 
att se husen som är täckta med mönstrade 
kakelplattor, bron som är byggd av Eiffeltor-
nets skapare, eller för att gå på vinprovning.

Drogturismen kom aldrig till ”drogpara-
diset Portugal”. Kritikerna hade fel, João 
Castel-Branco Goulão hade rätt. Ofta lyfts 
Portugal som ett exempel på framgångsrik 
narkotikapolitik. Antalet heroinberoende 
har halverats och färre människor sitter i 
fängelse. Hiv-infektioner bland droganvän-
dare har minskat dramatiskt, likaså dödliga 
överdoser. 

João Castel-Branco Goulão anser inte att 
dagens låga dödlighet kan tillskrivas enbart 
avkriminaliseringen. Narkotikastrategin var 
ett helt paket där också bland annat till-
gängligare behandling och sprutbyte spelar 
roll. Enligt Magda Ferreira är också heroi-
net svagare än tidigare.

Men helt klart är att rädslan att många 
fler skulle börja bruka droger efter en 
avkriminalisering bara var en rädsla.

Ingen regering, varken vänster eller höger, 
har velat förändra drogpolicyn. Det som för 
15 år sedan ansågs vara landets viktigaste 
politiska fråga har i rankningen hos medbor-
garna fallit till plats tolv eller 13.

– Portugal har visat att det är möjligt att 
ha en mer human approach utan att skapa 
”ett helvete på jorden”, säger Rui Coimbra, 
vice ordförande för CASO, Portugals bru-

karorganisation för människor som använ-
der narkotika.

Det är några timmar kvar till att ett semi-
narium – ett 15-årsfirande av den portugi-
siska modellen – ska äga rum i Porto och 
några av CASO:s medlemmar har samlats 
för att äta lunch innan de ska bege sig dit. 
Men de tycker inte att allt går att fira. De 
anser att narkotikastrategin i grunden är 
en bra modell, men de har en hel del kritik. 
Människor som är beroende av droger lever 
fortfarande under dåliga förhållanden. På 
grund av finanskrisen menar de också att 
den portugisiska modellen har slutat att 
utvecklas.

– Vi lever i en fattig ekonomi, där socialt 
stöd inte alltid fungerar. Det har blivit säm-
re tillgång till stöd och svårare att få jobb. 
Innan finanskrisen hade vi skyddade jobb 
för droganvändare, men de togs bort. Vi 
känner att situationen har förvärrats och 
att många återfaller i problematisk drog-
användning, säger Rui Coimbra.

– Jag tror att ni i Norden har bättre soci-
alhjälp och att situationen för droganvän-
dare är bättre när det gäller ekonomi och 
boende till exempel.

Sergio Rodrigues, ordförande i CASO 
har varit hemlös och bott på härbärge. Han 
säger att det är svårt att få en lägenhet och 
att det inte finns tillräckligt med härbär-
gen. En del bor i ockuperade hus, andra i 

– Det är bra att människor inte hamnar i 
ett brottsregister, men när vi säger att ingen 
sitter i fängelse i Portugal för att de använ-
der droger så är det inte helt sant. Om nån 
har mer än ett gram heroin eller kokain på 
sig är det ett brott, vilket enligt narkotikapo-
licyn räknas som en tiodagars konsumtion, 
men det finns de som röker tre gram själv 
varje dag, säger Sergio Rodrigues.

Det finns ett bestraffningssystem även 
för den som polisen påträffar med en nar-
kotikamängd under den brottsliga gränsen. 
Personen ska då tas till polisstationen, 
drogerna vägas och konfiskeras. Därefter 
måste personen infinna sig hos en kom-
mitté beståendes av en psykolog, en soci-
alarbetare och en jurist. Där pratar de om 
drogbruket och försöker fastställa om det är 
ett beroende eller om personen bara använ-
der då och då. 

Vid ett beroende erbjuds personen 
behandling direkt. Det är inget tvång, men 
om personen hamnar hos kommittéen igen 
inom sex månader och fortfarande inte vill 
ha någon sorts behandling diskuteras en 
annan åtgärd. Det kan vara samhällsarbete, 
terapi, böter, att uppsöka läkare eller inte få 
vistas i vissa områden. 

Men polisen har inget med det att göra. 
Att de inte längre behöver utreda brukarna 
gör att de kan lägga mer energi på krimi-
nella organisationer.

Vill se avkriminalisering

PORTUGAL – 15 ÅR MED HARM REDUCTION

tält. Det finns också mindre hotell som soci-
altjänsten kan hänvisa personer till. 

– I socialbidrag får man cirka 270 euro. 
Det räcker inte långt. Socialsekreterare kan 
ge ytterligare lite pengar för boende, men 
att hyra ett rum i Porto kostar minst 200 
euro och myndigheterna ger inte 200 för 
boende, säger han. 

De påpekar också att även om människor 
som använder droger inte är kriminella 
måste de åka till våldsamma och kriminella 
miljöer för att köpa sina droger, på vissa 
”drogscener” beskrivs förhållandena som 
oerhört dåliga och ohälsosamma.

Trots framgångsrika statistiska siffror har 
Portugal fortfarande stora utmaningar. 
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Sprutor kan bytas på många 
platser, bland annat på apotek.  

Sergio Rodrigues, Rui Coimbra 
och Dora Filipa Matos förbere-
der sig inför seminariet ”15 år 
efter avkriminaliseringen”. De 
har en del kritik att komma med. 
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Svenska Brukarföreningens 
ordförande Berne Stålen-
krantz tror inte på att helt 
överföra den portugisiska 
modellen till Sverige, men 
han skulle vilja se en avkri-
minalisering.

– I grund och botten är det ändå människors 
moraluppfattning som fundamentalt måste 
förändras – det är attityder som styr det mesta och 
hur polisen, läkare och andra tolkar lagar, säger 
han och tillägger att han också vill se sprutbyte på 
apotek, injektionsrum och heroinprogram i Sverige, 
för att rädda liv. 

– Det är bra att människor inte hamnar i 
ett brottsregister, men när vi säger att ingen 
sitter i fängelse i Portugal för att de använ-
der droger så är det inte helt sant. Om nån 
har mer än ett gram heroin eller kokain på 
sig är det ett brott, vilket enligt narkotikapo-
licyn räknas som en tiodagars konsumtion, 
men det finns de som röker tre gram själv 
varje dag, säger Sergio Rodrigues.

Det finns ett bestraffningssystem även 
för den som polisen påträffar med en nar-
kotikamängd under den brottsliga gränsen. 
Personen ska då tas till polisstationen, 
drogerna vägas och konfiskeras. Därefter 
måste personen infinna sig hos en kom-
mitté beståendes av en psykolog, en soci-
alarbetare och en jurist. Där pratar de om 
drogbruket och försöker fastställa om det är 
ett beroende eller om personen bara använ-
der då och då. 

Vid ett beroende erbjuds personen 
behandling direkt. Det är inget tvång, men 
om personen hamnar hos kommittéen igen 
inom sex månader och fortfarande inte vill 
ha någon sorts behandling diskuteras en 
annan åtgärd. Det kan vara samhällsarbete, 
terapi, böter, att uppsöka läkare eller inte få 
vistas i vissa områden. 

Men polisen har inget med det att göra. 
Att de inte längre behöver utreda brukarna 
gör att de kan lägga mer energi på krimi-
nella organisationer.

– I stället för att slösa tid på småfiskarna, 
kan de lägga den på hajarna. I stället för 
några gram på gatan, ser de ton i containers 
till sjöss, säger João Castel-Branco Goulão.

Magda Ferreira tycker att polisens bete-
ende har förbättrats, från att de förr var 
aggressiva till att nu oftast bara be dem att 
gå någon annanstans, att inte ta drogerna 
på gatan.

Det tar lång tid att få bort ett stigma och 
att förändra attityder, men hon upplever det 
också som att människors synsätt generellt 
har förändrats och att de har fått bredare 
perspektiv, men att det fortfarande behöver 
påminnas om det som någon har skrivit på 
dörren på gatan Calçada de Santo André: 
”Se inte bara drogerna, se människorna”.

Sergio Rodrigues berättar att det finns poli-
ser som konfiskerar drogerna direkt framför 
ögonen på personen, andra som låter perso-
nen behålla hälften. En del hänvisar till kom-
mittén, medan andra inte bryr sig. 

I elva år rökte Sergio Rodrigues heroin 
och kokain dagligen. Han slutade när han 
började gå till metadonbussen. Han säger 
att behandling på klinik inte var något för 
honom, han ville känna sig fri och göra 
sina egna val. Vid metadonbussen fanns 
inga regler. 

– Jag tog metadon ett år, sen minskade 
jag dosen varje vecka tills jag hade slutat, 
men det var inte lätt. Nu röker jag heroin 
och kokain ibland, när jag vill och när det 
känns bra. Det funkar för mig och är inte ett 
problematiskt bruk i dag.

Sedan sju år tillbaka har han jobb, bostad 
och har fått en son. Nu jobbar han i den 
buss som han själv tidigare besökte.  

– Vi har ju en del kritik mot ”portugisiska 
modellen”. Men samtidigt – om vi inte hade 
den, då kanske jag fortfarande skulle ha 
använt narkotika varje dag. 

Folkhälsominister Gabriel 
Wikström (S) berättar att Sverige 
följer utvecklingen i Portugal.

– De förändringar de har gjort 
har på många sätt visat på goda 
resultat. Men Portugal hade 
också ett helt annat utgångs-
läge än vad Sverige har med ett 
mycket högre missbruk än vad 
Sverige haft i modern tid.
Utvecklingen i Europa går från 
fokus på brott till fokus på 
hälsa, med mer harm reduction. 
Går Sverige åt det hållet?

– Ja det gör vi. Vi har till 
exempel precis överlämnat en 
proposition till riksdagen för att 
ge ökad tillgång till sprututbyte. 
Socialstyrelsen har också tagit 
fram nya riktlinjer till LARO-
behandlingarna för att göra dem 
tillgängliga för fler. Jag tror att 

det kan behöva genomföras fler 
insatser, men vi har tagit några 
viktiga steg i rätt riktning.
Sverige har hög narkotikadöd, 
Portugal har låg. Varför?

– Det beror nog på en rad 
olika faktorer. Men vi vet att 
Portugal i samband med en avkri-
minalisering av eget bruk också 
gjorde stora satsningar på vård-
insatser och förbättrad välfärd. 
Givetvis har det haft en viktig roll 
i att minska dödligheten. 

– I Sverige har vi en lucka i 
den svenska narkotikapolitiken 
– vi har alldeles för länge varit 
för dåliga på att ge tillräckligt bra 
vård och behandling. Det är nåt vi 
nu försöker ändra på. 
Vilka förändringar görs?

– Förra året gav vi Socialstyrel-
sen i uppdrag att analysera den 
narkotikarelaterade dödligheten i 
Sverige. Rapporten visade på en 
ganska komplex bild där, förutom 
narkotika, också läkemedel står 
för en ganska stor del av dödlighe-
ten. Till följd av det har Socialsty-
relsen nu fått i uppdrag att ta fram 
förslag till åtgärder. De ska komma 
med sina förslag i april. 

Men att avkriminalisera det 
egna bruket i Sverige tror han är 
fel väg att gå och att det skulle 
ge ”fel signaler”.

Folkhälsoministern vill inte avkriminalisera

Vill se avkriminalisering

tält. Det finns också mindre hotell som soci-
altjänsten kan hänvisa personer till. 

– I socialbidrag får man cirka 270 euro. 
Det räcker inte långt. Socialsekreterare kan 
ge ytterligare lite pengar för boende, men 
att hyra ett rum i Porto kostar minst 200 
euro och myndigheterna ger inte 200 för 
boende, säger han. 

De påpekar också att även om människor 
som använder droger inte är kriminella 
måste de åka till våldsamma och kriminella 
miljöer för att köpa sina droger, på vissa 
”drogscener” beskrivs förhållandena som 
oerhört dåliga och ohälsosamma.

Trots framgångsrika statistiska siffror har 
Portugal fortfarande stora utmaningar. 
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Portugals narkotikastrategi infördes för 
att göra något åt de enorma problem lan-
det hade – 100 000  människor använde 
heroin. Narkotikadöden har sjunkit 
dramatiskt och det blev inget drogpara-
dis som kritikerna befarade. 
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