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Alkohol- och drogpreventivt samarbete i Barentsregionen
Den europeiska integrationen fOr med
sig nya former av socialt och ekonomiskt samarbete, som inte kanner av
några statliga eller andra grans er. Den
strukturomvandling detta medfor får
småningom återverkningar också på
manniskornas liv och leverne - på både gott och ont. De ekonomiska och
sociala fOrhållandena i ett samhalle inverkar ju t. ex. i hag grad på brottsligheten, på såval dess karaktar som dess
omfång.
Det finlandska social- och halsovårdsministeriet tills atte i slutet av år
1994 en arbetsgrupp under ledning av
Kyosti Urponen, professor vid Lapin
Yliopisto, universitetet i Rovaniemi.
Dess uppgift var att kartlagga och forutse de eventuella forandringar som ar
att vanta ifråga om narkotikasituationen i Lappland. I arbetsgruppens
mandat ingick att anordna ett mate om
alkohol- och drogpreventionen i den
euroarktiska Barentsregionen. Motet
holls i april 1995, och arrangerades av
Ians styrelsen iLappIand, social- och
halsovårdsministeriet samt inrikesministeriet. Som yard fungerade landshovdingen i Lapplands lan, Hannele
Pokka.
Bland matesdeltagarna fanns representanter fOr de tre nordliga lanen i
Norge, Norrbotten i Sverige, Murmansk och Archangelsk i Ryssland,
samt social- och halsovårdsmyndigheterna, polisen, tullen, gransbevakningen och olika forsknings- och un-

dervisningsinrattningar i det finska
Lappland. Dessutom deltog representanter fOr Barents euroarktiska råd, Europarådets Pompidou-grupp samt
WHO:s Programme on Substance
Abuse. Arbetsgruppen for social- och
halsovårdsfrågor vid Nordiska ministerrådet bidrog ekonomiskt.
En bakomliggande orsak till att man
ville traffas var den tilltagande oron
over att den okade rorligheten skallleda till en okande narkotikasmuggling
och darmed fOrknippad kriminalitet.
Man ville också beframja alla de åtgarder som ar agnade att mota Olle i
grind, innan den snabba strukturomvandlingen hinner gora situationen
alarmerande.
En annan stravan var att fOrbattra de
nordiska myndigheternas majligheter
till direkt samarbete med Murmansk
och Archangelsk, utan att behova gå
onodiga omvagar via Moskva.

Genom att Barentsområdet i geografiskt, ekonomiskt och kulturellt avseende ar såpass sarpraglat kan det betraktas som en sammanhangande region, oberoende av riksgranser och andra administrativa granser. Respektive
huvudstader ar avlagsna och avstånden långa. Utmarkande ar också det
arktiska klimatet och en sårbar natur.
BostadsfOrhållandena ar vanligen också samre an genomsnittet i de olika
landerna.
På norskt initiativ inrattade man år
1993 Barents euroarktiska råd, i syfte
att forbattra samarbetet mellan Fennoskandiens norra delar och Rysslands
nordvastra horn. Man anordnar ett
mate om året. Utover utrikesministermotena anordnar de ovriga ministrarna overlaggningar for sina egna fOrvaltningsgrenar.

Kapplopningen osterut
De arktiska specialforhållandena

Barentsregionen ar ett i många avseenden potentiellt kansligt område: har
mats två EU-lander, Norge, som visserligen valde att stanna utanfor EU
men ar medlem av Nato, samt Ryssland. Har marks fOrandringarna inom
den internationella politiken mycket
snabbt. Intresset for att exploatera områdets naturtillgångar har också okat
markbart under de senaste åren.
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Sovjetunionens sonderfall i borjan av
decenniet åstadkom en veritabel kapplapning osterut mellan olika europeiska och internationella organisationer.
Exempelvis arrangerade Pompidougruppen, den grupp inom Europarådet som handhar narkotikafrågor, ett
ministerrnote i Oslo år 1991, till vilket
man inbjod foretradare for såval Vastsom Central- och Osteuropa fOr att utveckla det drogpreventiva arbetet. Motet antog en omfattande deklaration,

dar man betonade betydelsen av regionaia initiativ. Ett andra mate anordnades senaste år i Strasbourg.
I syfte att utveckla samarbetet inom
Ostersjoregionen anordnades år 1991 i
Åbo ett tvaradrninistrativt samarbetsmate på stadsnivå, inom ramen for
WHO-programmet "En sund stad".
I Tallinn anordnades år 1993 ett
drogpolitiskt mate, med landets socialministerium och Nordiska ministerrådet som vardar, och med deltagare från
de nordiska och baltiska landerna
samt de viktigaste internatione~a organisationerna med uppgift att handha
narkotikafrågor.
Slutligen anordnade man år 1995 i
Saariselka, i det finska Lappland, ett
mate dar man forsokte konkretisera
formerna for det regionaia samarbete
som man efterlyst inom olika FN-organ, i syfte att overskrida de statliga
och administrativa granserna.

Deklarationen från Saariselkå

Motet i Saariselka antog en diger deklaration, i vilken man betonar Barentsregionens sii.rpragel samt ursprungsbefolkningens rattigheter i
samband med det alkohol- och drogpreventiva arbetet. Man ansåg det spe-

ciellt viktigt att utveckla forskningsverksamheten, så att man kan undvika
alitfor våldsamma ingrepp utifrån. Dylika har namligen åsamkat avsevarda
skador i motsvarande regioner i Kanada och Ryssland samt på Gronland.
Man betonade också vikten av samarbete och av att man utnyttjar den
kunskap och de resurser som finns i
regionen. Vidare understroks vikten av
en medborgaropinion, och av det arbete som utfOrs med tanke på ungdomen.
Ett annat syfte med motet var att effektivera det samarbete som existerar
mellan de myndigheter som svarar for
att både utbud och efterfrågan på droger regleras. Man fOrsokte genom ett
anordna ett dylikt expertmote skapa
smidiga natverk med tanke på både
overvakning och vård. Motet godkande en uppsattning gemensamma principer for hur man kan forbattra de enskilda forvaltningsgrenarnas och medborgarorganisationeras majligheter att
bedriva det alkohol- bch drogpreventiva arbetet.

Det statliga och regionaia
samarbetet

Det ar skal att beakta EU:s sarintressen

då man har i des s nordostra horn gor
upp planer for olika drog- och rattspolitiska samarbetsprojekt. Det vore t.ex.
skal att overvaga om man inte, som en
del av det alkoholprogram WHO:s regionala byrå i Europa gjort upp, borde
uppratta ett eget, gransoverskridande
aktionsprogram också for Barentsregionen. I ett dylikt program borde man
forutom områdets klimatologiska fOrhållanden också beakta ursprungsbefolkningens intressen - har bor ju inte
bara representanter for majoritetsbefolkningen utan också 50 000 - 70 000
samer.
For att Barentsregionen skall kunna
klara sig i det europeiska och internationella samarbetet bor man smidigt
och fordomsfritt utnyttja de lokala och
nationella resurser som finns. Finland
har tack vare sitt geografiska lage speciellt goda forutsattningar att få en sarskild roll nar det galler att utveckla epidemiologisk forskning och brottsfOrebyggande information rorande det forna Sovjetunionen. Det faktum att Norge stannade utanfOr EU innebar i sin
tur att de ovriga nordiska landerna intimt bor samarbeta med Norge i frågor
dar man har gemensamma, regionaia
intressen.

Tapani 5arvanti
overs.: T.R.

KeHiI Bruun Society i Porto

Kettil Bruun Societys årliga epidemiologisymposium, det 21:a i ordningen,
ordnades i Porto i Portugal den 5-9 juni
1995.
I symposiet deltog over 190 forskare
från 28 lander. Deltagarantalet var storre an någonsin tidigare, vilket delvis
berodde på att vardlandet fOretraddes
av hela 50 personer. Under de fem
symposiedagarna presenterades narmare 120 foredrag, och liksom i fjol
halls tre parallellsessioner efter de gemensamma formiddagssessionerna.
Foredragens amnesområden strackte

sig over ett vitt spektrum, men specielIt vii.lrepresenterad var bl.a. ungdomsforskningen med hela 21 fOredrag. Andra amnesområden var alkoholskador, dryckesvanor, alkoholpolitik,
alkoholattityder,
behandling,
sjalvhjalp, sjalvmord, trafik och lokalsamfundsprojekt. En session med ett
historiskt perspektiv på alkohol ingick
också i programmet. Foredragen om
kvinnoforskning var overraskande få,
likaså de rent metodologiska presentationerna. Daremot har den metodologiska standarden på forskningsrapporNordisk Alkoholtidskrift Vol. 12, 1995:4

- 225-

terna stigit under de senaste åren.
I en paneldiskussion om problem
och majligheter i jamforande kulturelI
och overkulturell forskning reflekterade Irmgard Eisenbach-Stangl (Osterrike), Harald Klingernann (Schweiz),
Ingeborg Rossow (Norge) och Robin
Room (Kanada) over erfarenheter från
olika forskningssamarbeten. I diskussionen framfordes bl.a. att man i samarbetsprojekt mellan olika kulturer
måste se upp for kulturelllikriktning.
Det konstaterades att det finns en risk
att man bara beaktar gemensamma

