drycker som har en lagre alkoholhalt
an de drycker som tidigare marknadsfårts. De drog slutsatsen att introduktionen av drycker med låga
alkohol halter inte automatiskt leder
till någon sankning av konsumtionen. Frislappandet av mellanolet i
Finland och Sverige samt av olet på
Island har tvartemot lett till en konsumtionsokning, eftersom de nya
dryckerna har varit lattare tillgangliga an de tidigare. Daremot bed orner
Lundkvist och Rydberg att det ar
mojligt att sanka alkoholkonsumtionen genom att sanka alkoholhalten i
drycker som red an finns på marknaden. I detta avseende kommer de
svenska bryggeriernas aviserade
sankning av alkoholhalten i starkol
att erbjuda ett intressant material
får kommande studier (Lundkvist &
Rydberg 1990).
I andra papers som presenterades
under motet behandlades bl.a. Ungerns och Polens alkoholpolitik, prevention av alkoholproblem i Sverige
och Australien, alkoholbruk bland
studerande i USA och Kanada och
problem i samband darmed, samt
ungdomens attityder till alkoholreklam i Kanada. (Ett fullstandigt motesprogram samt de paper, som lades fram under motet, kan bestallas
från Bjorn Rydberg, Systembolaget,
S-103 54 Stockholm, Sverige).
Nasta år mots den alkoholpolitiska gruppen i borjan av juni i Stockholm. Om antalet deltagare fortsatter att oka i oavbruten takt och om
nivån på de framlagda fåredragen
hojs i samma takt som de senaste
två-tre åren, kan man vanta sig en
mycket intressant nionde session.
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Nytt Center for
missbruk i Kanada

I Kanada har man i decennier betraktat bruk av såvallegala som illegaia berusningsmedel och droger
som ett allvarligt problem. Det
ok and e bruket av kokain under slutet av 1980-talet fårebådade att ett
drogproblem av USAs omfattning
också kunde bli Kanadas ode.
Under fårhandlingarna om en
landsomfattande alkohol- och drogstrategi blev det uppenbart att det
var svårt att effektivt tillgodogora sig
sakkunskapen i de olika staterna.
Således blev det en del av strategin
att uppratta en kommitte får att undersoka, om det fanns behov får ett
expertorgan på nationelI nivå får alkohol- och drogfrågor.
I den rapport som David H. Archibald gav till fårbundsregeringen
fåreslog kommitten grundandet av
ett nationelIt missbrukscenter (Canadian Centre on Substance Abuse).
Den behovliga lagstiftningen antogs

slutgiltigt i slutet av år 1988 och centret inledde omedelbart sin verksamhet.
Centret ar ett halvautonomt organ, som får sin grundfinansiering
från den kanadensiska regeringen.
Utover det kan man soka ekonomiska bidrag från andra håll, men enligt
de nuvarande verksamhetsprinciperna soker man und vika konkurrens
om pengarna med andra existerande
organisationer. Forbundsregeringen
utser styrelsens fem medlemmar.
Dessa fem u tnamner de ovriga 14
medlem marna i ledningen.
Som ordfårande får direktionen
fungerar David H. Archibald. Direktor får centret ar Jan Skirrow. Han
ar bnd får sitt arbete i Albertas alkoholism- och drogkommitte och
bl.a. som organisator av ICAA:s
(International Council on Alcoholism and Addictions) kongress i Calgary år 1985.
I mars i år planerade direktionen
centrets framtida uppbyggnad och
personalpolitik och beslot, att det
skulle indelas i fyra olika verksamhetsenheter: forskning och utveckling av politik, information, informations- och samarbetsverksamhet
samt utbildning. Alldeles nyligen
har centrets personal utokats med
tre personer och målsattningen ar
att utoka den ytterligare, tills antalet
uppgår till cirka femton.
Centrets verksamhet tacker såval
legal a som illegal a beroendeframkallande medel, till vilket kanadensarna raknar fårutom alkohol, droger och psykofarmaka också tobak.
Centrets målgrupper ar regeringarna, olika yrkesgrupper, kommuner,
frivilliga organisationer, arbetsmarknadsorganisationer och fåretag i den
privat a sektorn. Målsattningen ar
att minska eller avlagsna de problem
som sammanhanger med missbruk
av beroendeframkallande medel.
Verksamhetsmedlen ar tre: I) att
framja kanadensarnas medvetenhet
om frågor i anslutning till missbruk
av beroendeframkallande medel, 2)
att framja kanadensarnas deltagande i program som skall minska
probiernen med missbruk och 3) att
framja effektiva program som motarbetar beroendeframkallande medel.
Centrets verksamhetside ar att erbjuda basta mojliga sakkunksap som
bas får diskussioner, men att undvi-
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ka att binda sig vid någon enskild
verksamhetslinj e.
Centret ordnar sommaren 1992
tillsammans med Kanadas urbefolknings program mot alkoholism och
drogmissbruk (the National Native
Alcoholism and Drug Abuse Program), Albertas alkohol- och drogråd (the Alberta Alcohol and Drug
Abuse Commission) och ICAA en
internationelI konferens med amnet
urbefolkningar. WHO har lovat
stodja konferensen. Tillsammans
med ledarna får Kanadas ungdomsorganisationer har centret fårsokt
skapa ett internationelIt kontaktnat
får att fårmedia information om
anti-missbruksprogram. For detta
andamål har man startat ett sarskilt
nyhetsblad. Centret fårsoker också

aktivera den privata sektorn får att
ta del i och erbjuda sin yrkes kunskap i aktiviteterna mot missbruk av
beroendeframkallande medel.

Salme Ahlstram

1990 års
Jellinek-pris
till Alan Marlatt

G. Alan MarIatt, professor i psykologi och verksam vid Addiction
Behavior Research Center vid Washingtons universitet har tilldelats

1990 års ]el!inek-pris.
I motiveringen till valet av pristagare, sags bl.a. om MarIatts arbete:
"Han introducerade designen med
'balancerad placebo', som blev en ny
norm får hur man kan undersoka
fårvantningarnas rol! får alkoholens
effekter på beteendet. Under senare
tid har han utvecklat en kognitivbehavioristisk model! over återfal!sprocessen, som med hjalp av social
inlarningsteori gor en skillnad mellan procedurer som å ena sidan får
til! stånd och å andra sidan uppratthåller beteendefåriindringar. Hans
forskning har haft vidstriickt bet ydels e inom området och har inspirerat andra forskare ideras arbete."
En intervju med Alan MarIatt
finns i Alkoholpolitik nr 2/1988.

ALKOHOLPOLITIK FÅR 6 NUMMER FRÅN NASTA ÅR!
Forutsalt alt Alkos ledning i sin budgetbehandling slutgiltigt godkiinner planerna, kommer Alkoholpolitik alt utkomma med 6 nummer från och med nasta år. På så salt får vi utrymme for }lera
artiklar och stravar till alt utveckla våra debattsidor samt bevakningen av nyutkommen litteratur,
forskningsprojekt och seminarier.
Utokningen av antalet nummer har blivit majlig tack vare stod jrån Nordiska namnden for alkohol- och drogforskning, Systembolaget Ab i Sverige samt AIS Vinmonopolet i Norge.
Prenumerationspriset kommer alt stiga till JOO mklårgång. De som prenumererar redan under
år 1990 får dock nasta årgång for det gamla priset, 50 mk.
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