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Enligt FN:s World Drug Report 2011 har tillverkningen och missbruket av receptbelagda
opiatläkemedel och nya syntetiska droger ökat i världen. Cannabis är den i särklass vanligaste
illegala drogen. Omkring 210 miljoner människor i världen använder droger (4,8 % av
befolkningen i åldrarna 15-64 år) och 200 000 människor dör årligen av sitt missbruk.
Enligt FN:s rapport har även nätdroger ökat kraftigt. Under de senaste åren har det dykt upp
ett stort antal nya syntetiska droger som inte är narkotikaklassade. Dessa ämnen säljs
framförallt via internet som ”legal highs” och ofta används raffinerade marknadsstrategier. I
vissa fall är preparaten avsiktligt felmärkta med beståndsdelar som inte överensstämmer med
det verkliga innehållet, eller ”designade” med nya beståndsdelar för att kringgå
narkotikalagstiftningen. Målgruppen för internetdroger är uppenbart ungdomar och unga
vuxna, och priset för en missbruksdos är relativt lågt. Nätdrogerna skickas hem i diskreta
postförsändelser och är på så sätt lättillgängligt över hela landet (Källa: EMCDDA 2010).
Enligt CAN:s rapport ”Skolelevers drogvanor 2010” har ett hundratal flickor redan i årskurs
nio fått tag på narkotika via internet.
KSAN har hittat webbsidor på internet där avregistrerade läkemedel för människor
marknadsförs som snabbverkande bantningsmedel för kvinnor. Detta trots att dessa ämnen
endast är tillåtna som luftrörsutvidgande medel för hästar och avmaskningsmedel för katter.
Andra nätdroger beskrivs som ”forskningskemikalier”, ”badsalt”, ”för botanisk forskning”,
”gödningsmedel” eller ”växtnäring” - ofta tillsammans med anmärkningen att preparatet inte
är avsett för förtäring (se bilden nedan). Det som inte framgår är att dessa preparat kan
åstadkomma svåra kroppsliga skador som njursvikt, kramper, kallbrand, hjärtproblem,
förgiftningstillstånd och akut ångest som i vissa fall kan leda till självmordsförsök.

Veckans reklam

Exempel på ett preparat som kan beställas via internet.
På förpackningen står det ”Not for human consumption”.

Ett av de prioriterade målen i regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobakspolitiken 2011 är att minska andelen unga vuxna som dör eller skadas efter att ha
använt droger. Regeringen föreslår att klassificeringsprocessen av nya produkter ska gå
fortare genom att t ex åberopa brådskande skäl vid anmälan till Kommissionen inom EU. En
annan åtgärd som infördes i april 2011 är att polis och tull efter beslut från åklagare numera
får förstöra farliga substanser och i avvaktan om beslut omhänderta misstänkta farliga
substanser.
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