Hoover fick fria hander att bekiimpa
denna brottslighet och lyckades till
viss del.
Priset som Norge fick betaIa for forbudet var okad smuggling och hembranning. Konsekvenserna fOr USA
blev tillviixten av den organiserade
brottsligheten och okad korruption. Johansen konstaterar att dessa yttringar
for respektive land levde vidare aven
efter forbudet, om an i mindre ornfattning, vilket leder in honom i fOljande
intressanta tanke: "Hvem vet; om ikke
det neste århundres historikere og kriminologer vil se på mellomkrigstidens
illegale alkoholrnarked og den illegale
sprit- og brennevinsomsetningen i vår
egen tid som to historiske faser som

Missbrukarvård

har mer til felles enn bare de alkoholholdige varene som er blitt omsatt i
disse markedene:' (s. 222)
Johansens åsikt att den traditionella
brottsligheten inte okade p.g.a. forbudstiden stiiller jag mig tveksam till,
eftersom den grundar sig på en klar
avgransning mellan traditionelI brottslighet och den som uppstod i samband
med den illegala alkoholmarknaden.
Den har siikerligen sin relevans i Norge, men applicerad på de amerikanska
forhållandena framstår den som konstruerad med tanke på att den organiserade brottsligheten troligen inte gjorde
någon sådan uppdelning i sin verksarnhet.
Till bokens fortjanster hor onekligen

fangelser

Anja Koski.Jiinnes: Huppu silmiltii. Katsaus vankien piiihteiden kiiytOn viihentiimismenetelmiin ja
niiden tulaksellisuuteen (Bart med skygglapparna. En iiversikt iiver alika metoder att minska dragbruket i fiingelserna ach resultatet av dem). Justitieministeriets fångvlirdsavdelning, publikatianer 1/95.
Helsingfors 1995. 133 s.

Justitierninisteriets
fångvårdsavdelning har utkommit med en informativ
och anvandbar bok om drogproblemet
och missbrukarvården i de finlandska
fiingelserna. Anja Koski-Jannes har
inom samma parrnar for fOrsta gången
sarnlat de erfarenheter man har av
fångars missbruksproblem, och om de
behandlingsprogram som hittills praktiserats i de finlandska fangelserna.
Det har lange varit ett kant faktum
att rusmedelsproblemen bland fångar
ar vanligare iin inom andra medborgargrupper. I en hiilsoundersokning
som gjordes bland fångar år 1985 definierades 44 % som alkoholister. AIkoholism ar, som Koski-Jannes konstaterar, en av de forsta stotestenarna återfallsforbrytare snubblar over, och något som effektivt hindrar dem från att
ta sig ur fangelsespiralen. Fyra fångar
av fem har varit berusade vid brottstillfallet.
Allt detta vittnar om att dessa personer ar i behov av någon form av intervention nar det galler alkoholanvandningen. Av de fångar som har rusme-

delsproblem ar den overvagande delen
fortfarande alkohoIrnissbrukare, men
andelen blandmissbrukare ser ut att
oka ratt snabbt.
I takt med att narkotikan blivit vanligare ute i sarnhallet, har den också blivit vanligare i våra fiingelser. Dels
hamnar de personer som ar narkotikaberoende i fangeIse på grund av sitt illegaIa missbruk, dels kan man ofta
konstatera att de som i det civila ar alkoholister i fangelserna av praktiska
skal forvandlas till lakemedels- eller
narkotikarnissbrukare. Det ar narnligen lattare att smuggIa in liikemedel
och narkotika an alkohol innanfor murarna. Risken att bli fast for sådant
missbruk ar också mindre. I de finliindska fangelserna ar de vanligaste
mediciner som missbrukas Diapam,
Oxepam och Sombutolia, medan
hasch och amfetamin ar de vanligaste
narkotikapreparaten.
Från borjan av maj 1995 infordes i de
finliindska fangelserna nya bestiimmelser vad galler fångens skyldigheter
att delta i aktiviteter under strafftiden.
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att Johansen ger en heltackande bild av
forbudstiden och att han på ett overtygande satt slår hål på myter som uppstått i samband med den. Johansens
bok innehåller ett flertal anekdoter, vilket gor den både spannande och laroriko Arbetet har, som jag forstår det, en
popularvetenskaplig upplaggning, och
som sådan fyller den sin funktion mer
an val.
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Frånberg, P.: Umeåsystemet. En studie
alternativ nykterhetspolitik 1919-1945.
Umeå 1983.

Deltagande i arbete eller utbildning utvidgades till att galla aven rehabiliterande verksarnhet. Missbrukarvården
intar i detta sarnrnanhang en central
plats, eftersom missbruket starkt påverkar den frigivna fångens mOjligheter att klara sig ute i sarnhallet.
Den fornyade lagstiftningen och de
okande drogproblemen utgor en stor
utmaning for fiingelserna och deras
personal. Ser man på personalstrukturen i dag, ar den inte till sin sammansattning sådan att den utan fortbildning på rnissbrukarvårdens område
kan svara på utmaningen. Dessutom
kravs annu ratt stora attitydforandringar.
Med den erfarenhet jag sjalv har av
att arbeta innanfor murarna ar det
uppenbart att fangels erna av tradition
varit vana att se rusmedelsanvandningen som ett ordningsproblem. Och
på det svarar man genom att bestraffa.
Det har har lange varit det enda sattet
på vilket man reagerat på en fånges
rnissbruk. Det har också aIltid varit en
hederssak att ett fiingelse varit drogfritt. Man kan darfor inte viinta sig att
personal som i forsta hand blivit utbildad fOr att skota siikerhetsfrågor skall
vara beredd att inta en roll som missbrukarvårdare.
For detta kravs utbildning och en formåga att se på rusmedelsproblemet
som både ett individuelIt problem och
ett sarnhallsproblem, som inte kan be-

straffas bort eller betraktas enbart som
ett ordningsproblem. Nar man blivit
medveten om en fånges droganvandning har personalen hittills narmat sig
problemet mycket tekniskt. Man har
varit intresserad av varifrån personen
ifråga fått sin drog, nar, av vem, hur,
på vilket satt, hur mycket och till vilket
pris? Sallan har man frågat sig: varfOr?
Att så har varit fallet ar helt naturligt,
eftersom personalen blivit utbildad
just till sådana u ppgifter, och inte till
missbrukarvårdare eller terapeuter.
Drogmissbruket bland fångarna utgor emellertid en utmaning inte bara
fOr anstallda inom fångvården utan
också for de organisationer som ute i
samhallet arbetar med missbrukarvård. Det kan namligen inte vara meningen att fångvården skall overta allt
ansvar for fångarnas rehabilitering.
Om ansvaret for rusvården finns stadgat i den finlandska rusvårdslagen och
inte i lagstiftningen om verkstallighet
av straff. Å andra sidan kan sj alva
strafftiden vara en laglig tidpunkt for
en fånge att stanna upp och tanka over
det egna drogproblemet och vilka mojligheter han har att klara av det. Det
har ar emellertid något en manniska
sallan klarar av utan utomstående stod
och hjalp.
De personer inom fångvården som
svarar for missbrukarvården stalIs infOr många svåra frågor. Kan man t.ex.
i en omgivning dar klienterna befinner
sig mot sin vilja motivera dem att losa
sina drogproblem? Kan man, med den
personalstruktur som finns, klara av
de svåra problemen - nar inte ens de
professionella instans erna har gjort
det? Hur skall resultaten riiknas och
bedomas? Bmde man kunna utlasa
vårdresultaten i form av lagre brottsstatistik?
Anja Koski-Jannes hanvisar bl.a. til!
den svenske kriminologen Leif Lenke,
som visat att våldsbrottens mangd i
Sverige, Norge, Finland och Frankrike
(men inte i Danmark) står i en direkt
proportion til! alkoholkonsumtionen;
en okning av konsumtionen ger fler
våldsbrott, och vice versa. Ett samband som enligt Koski-Jannes, med
hanvisning till historisk forskning, inte
heller for Finlands del alltid varit lika
klart.

I Finland har olika slag av berusande
och/eller smartstillande liikemedel blivit popularare, i motsats till de ovriga
nordiska landerna (något som t.ex.
framgår av Elianne Riskas bidrag i
NAD-rapport Nr 23, Minor tranquil!izers in the Nordie countries, Helsinki
1993). Vid långvarigt bruk skapar de
beroende. Och anvanda tillsammans
med alkoholokar de ruskanslan och risken for oberakneliga handlingar. Detta i sin tur leder latt til! kriminella
handlingar. Det att en manniska ar beroende av ibland svåråtkomliga kemiska preparat, som dartil! kan vara dyra,
okar också risken for kriminalitet.
Eller som Jari uttrycker det i en intervju (citerad i boken): "Jag anser att
alkoholism ar det att jag kanner ett
tvång att dricka sprit, eller att anvanda
någonting annat for att få mig omtocknad. Bakom tvånget ligger det att jag
vill fly från mitt illamående. Många dagars supande skapar detta tvång. Forsta dagen kan det annu kannas roligt,
men inte se'n mera. Men jag tvingas
dricka mera sprit for begarets skulI .. :'
("Varfor dricker Jari?", Avain 7/1994;
min overs.).
Orsaken till varfOr många fångar vill
berusa sig både i det civila och i fiingelset ar troligen densamma som for Jari,
dvs. att man vil! fly sitt illamående.
Det att rusmedel anvands som bot mot
illamåendet har sin forklaring i att man
med deras hjalp snabbt kan påverka
sitt inre til!stånd. Man kan med hjalp
av droger efterstrava valbefinnande,
avslappning, en kansia av narhet och
samhorighet, spanning, och en kansla
av makt. Man kan också onska glomma något eller bli kvitt sin skuldkansla. I ett fangelse, dar man ar isolerad
från omvarlden, ar behov av det har
slaget annu påtagligare an i det civil a
livet.
Den psykiska tillfredsstallelse man
får av droger, och det stod man får av
sin referensgrupp, fOrklarar enligt Koski-Jannes varfor så många barn och
ungdomar som kommer från splittrade
hem, och som har koncentrations- och
skolsvårigheter, borjar experimentera
med rusmedel redan i 11-12 årsåldern.
Hon konstaterar vidare att de som debuterar tidigt aven ar mer benagna att
hamna i riskzonen vad galler krirninaNordisk Alkoholtidskrift Vol. 12, 1995:4
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litet, och att många av dem som senare
fastnar i drogfallan redan från bOrjan
varit multiproblemfaIl. De har vid sidan av sociala problem olika slag av
psykiska och personlighetsstorningar,
och lider ofta av depression.
Det psykiska beroendet grundar sig,
som Koski-Jannes skriver, på inlarning. Modellerna fOr aIkoholanvandningen lar sig ungdomar både medvetet och omedvetet, t.ex. alIa de positiva
kanslor som fOrknippas med en til!tagande berusning. I vår kultur ar ju,
som hon konstaterar, många centrala
hogtider som forsta maj och midsommar svåra att fira på helt nyktert huvud. Allt detta galler också for dem
som sitter i våra fangels er.
Med exemplen i oversikten visar Anja Koski-Jannes att det inte finns en enda metod som ar den riktiga nar det
galler att hjalpa manniskor att komma
ur sitt beroende. Satten ar många; en
metod passar en person och en annan
ar mera anvandbar fOr en annan.
Det har ofta i dessa sammanhang visat sig fornuftigt att borja med mindre
interventioner, och sedan stegvis overgå til! radikalare metoder, ifall det anses nodvandigt. Daremot ar det varken
ekonomiskt eller etiskt motiverat att
som fOrsta åtgard satta en person i sluten anstaltsvård.
I de behandlingsprogram som anvants i de finlandska fangelserna, och
som refereras i boken, kan man se en
tydlig svaghet. De innehåller mycket
av vardagens praktiska goromål, såsom matlagning och skotsel av dagliga
sysslor, samt idrott och olika slag av fritidsaktiviteter. Det ar i och for sig bra
att fångarna får lara sig att ta ansvar
och sjalvstandigt skota vardagsgoromålen, eftersom många ar ovana att
gora det. Men d,:: 'lerkar som om man
skulle gå som katten kd,·.~ het grot nar
det galler att ta itu n, oL sjiiIva drogproblemet. Ska;~ det ',andia om ett behandlingsprogr.uIl borde irogproblemet få en konkretare utformning, eftersom det annars finns en fara att deltagarna inte hlir medvett~a om att det
faktiskt var det det heh gallde.
Av internationella erfarenheter vet
man att interventionen i rusfrågor borde vara mycket konkret, och fOrankrad
ivardagssituationer. Åven de finlands-

ka fångarna har givit uttryck fOr dylika
onskemål. Anja Koski-Jannes konstaterar att man darfor borde trana de situationer dar frestelsen att anvanda
droger kommer upp, och peka på alternativa handlingsrnodeller; hur tacka
nej till droger nar man blir erbjuden,
hur anvanda sin fritid drogfritt?
Nar man gor upp ett konkret behandlingsprogram ar det viktigt att
fången kan kanna att programmet ar
meningsfullt for just honom eller henne. Ofta ar manniskorelationer och
sjalvkiinnedom av stor betydeise nar
man vill komma ur ett missbruk. Hur
skall man beharska sina kanslor, och
hur fOrstå andras? Hur skall man klara
av sina relationsproblem, och hur
komma i kontakt med manniskor som
stoder en drogfri och icke-kriminell
livsstil- fOr att nu namna några konkreta problemstallningar.
De åtgarder som borde vidtas riktar
sig såval till organisationen och dess
personal som till de intagna. Till de
konkreta åtgarder Koski-Jannes riiknar
upp hor att varje fånge borde tilldelas
en liten skrift med information om
droger, med uppgifter om deras verkningar, om olika satt att frigora sig från
dem och om vad man kan gora fOr att
forebygga droganvandningen, och var
man kan soka hjalp. Gemensamma informationstillfallen borde anordnas for
alla nyinkomna fångar, och likaså infor
frigivningen. Man borde också kartlagga varje interns forhållande till rusmedel, varefter ett personligt rehabiliteringsprogram utarl:>etas i samråd med
denne.
Speciella kurser i hur man kommer
ur sitt missbruk kan enligt henne också i fortsattningen rekommenderas under strafftiden. Åven kursutbudet
utanfor fangelset kunde tas i bruk,
t.ex. i form av veckoslutskurser dar
aven anhoriga kunde delta. Av erfarenhet vet man att miljobyte i dylika fall
har stor betydeise for hur budskapet
når fram. Det att en kurs ordnas utanfor fangelset okar motivationen att delta. Det system med rusfria avdelningar

som finns i endel fangels er borde Ytterligare utvecklas. Deras verksamhetside borde samtidigt fortydligas och
innehållet i verksamheten bli mera
målinriktat.
Olika fangelser kan också specialisera sig på olika slag av verksamhetsideer. Exempel på fiingelser dar man på
ett fungerande satt tagit sig an missbrukarvården ar avdelningen Leira i
Trondheim i Norge, dar man fOljer en
konsekvenspedagogisk modell, samt
Vanersborg i Sverige, dar man framgångsrikt arbetat med program for rattfy llerister.
For de fångar som haft vårdkontakter
fore sin fangelsedom ar det viktigt att
de också under fangelsetiden har en
mojlighet att uppratthålla dessa. Det
kan praktiskt fOrverkligas så att fången
har mojlighet att besoka A-rådgivningen, eller att AA eller Anonyma Narkomaner har mojlighet att hålla sina moten innanfor fangelsemurarna. Nar frigivningen narrnar sig ar det av stor
vikt att man åtminstone erbjuder fången kontakt med A-rådgivningen.
Delegationen for fångvårdsarenden i
Finland har i en utredning som den 13
december 1994 overlamnades till justitieministern foreslagit att fangelsestraffet delvis kunde sonas genom deltagande i vård, rehabilitering eller utbildning, som sker utanfor fangelset.
En person med narkotikaproblem kunde i slutet av strafftiden i stallet vårdas
på en inrattning. Om detta goda forslag forverkligas i Finland innebar det
inte, med tanke på fangelsernas egna
vårdprogram, någon konkurrerande
verksamhet utan ett kompletterande
och motiverande inslag.
I varje fangelse borde det finnas en
arbetsgrupp for missbruksvård. Det ar
viktigt att den består av sådana personer som faktiskt har ett intresse av
dessa frågor, och att de olika personalkategorierna ar representerade, eftersom alla har sitt eget satt att se på
problematiken.
Det ar också viktigt att missbrukarvården ingår som ett genomgående te-

Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 12, 1995:4

-

223-

ma i personalutbildningen. Den kan
senare kompletteras med ide- och
skolningsdagar, samtidigt som olika
personalgrupper regionalt kan planera
sina behandlingsprogram tills ammans. Personalen upplever i sitt dagliga arbete drogproblemet så påtagligt
att de nog ar motiverade, men de behOver skolning och handledning.
Problemet kan inte langre sopas under
mattan, utan måste motas och åtgardas
- såval av missbrukaren som av fangelsepersonalen.
Jag ar overtygad om att Anja KoskiJannes utredning fyller en viktig funktion nar man i fangelserna arbetar vidare på sina program for missbrukarvård. Hon har gjort ett fOrtjanstfullt
och banbrytande arbete, som ger en
bra bild av det man gjort på området i
Finland och i det ovriga Norden, samtidigt som hon pekar på vad som ytterligare kunde goras. Boken innehåller
också en omfattande utredning om de
program och de åtgarder som vidtagits
inom missbrukarvården fOr fångar i
USA och Kanada. I Nordamerika har
man med framgång praktiserat Ross'
och Fabianos program fOr kognitiv fardighetstraning (cognitive skills training), dar man ovat fångarna i nya
tanke- och handlingsrnodeller. Kognitiv fardighetstraning har praktiserats i
fangelserna aven i Sverige och Danmark. En oversikt som ger en bild av
missbrukarvårdsprogrammen runt om
i varlden och resultatet av dem har inte
tidigare gjorts.
Anja Koski-Jannes bok ar informativ
och lasvard också for alIa andra som
arbetar inom missbrukarvården, eftersom lagbundenheterna i drogrnissbruket i stort sett ar desamma, det må sedan galla fångar eller "fria" medborgare. De utmaningar som fångvården
står infor nar det galler drogmissbruket kraver uppmarksamhet, iderikedom och samarbete mellan experterna
inom missbrukarvården och fotfolket
inom fangelserna.
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