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■ ■ – Drogerna finns överallt just nu.
Det bara flödar in men ni vuxna vill inte
se vad som händer, säger Kalle, en
svensk 17-åring – och narkoman sedan
han var 13 år.
■ ■ I tre dagar berättar Aftonbladet om
EU:s glömda barn. Barnen som knappast hamnar i fokus när EU:s toppolitiker träffas i Stockholm i morgon.
■ ■ Tidigare i veckan har Thomas
Gustafsson och Joachim Lundgren
rappor terat från EU:s värsta slumområden där de minsta dör av svält och kyla.
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■ ■ I går berättade de om traffickingligorna som smugglar in barn och kvinnor i EU för att utnyttja dem som prostituerade eller tiggare.
■ ■ I dag avslutas serien med en
skrämmande resa bland Europas drogmissbrukande ungdomar. Möt bland
andra Hexa, 15, i det utslagna knarkgänget, och Emma som tar ecstacy när
hon går ut för att dansa.
Thomas
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■ ■ Men vi börjar på Maria UngdomsGustafsson
Lundgren
thomas.gustafsson
joachim.lundgren
klinik i Stockholm där fredagskvällen
@aftonbladet.se
@aftonbladet.se
tar slut för Christer.

Tidigare artiklar i serien

Allt fler nybesök på
Maria Ungdom
Antal förstagångsbesökande barn
och ungdomar på Maria Ungdom.

2000: 1540

1500

1000

1990: 690

500

-90 -92 -94 -97 -00
Drogmönster bland ungdomarna
som lades in för avgiftning på
Maria Ungdom år 2000
89
307
15
484
52
432

Alkohol
Blandmissbruk
Bensodiazepiner
Cannabis
Heroin
Ecstasy

Knarmissbruket
ökar bland unga
● Narkotikaflödet ökar i
Sverige. Mellan 1990
och 2000 ökade polisens beslag med 50
procent. Samtidigt har
de lagförda narkotikabrotten ökat med 66
procent.
● Särskilt oroande är
att nyrekryteringen av
yngre tunga missbrukare ökar. Missbrukarna
kommer också från alla
grupper i samhället.
Många barn och ungdomar använder regelbundet ecstasy, men
även amfetamin och
brunt heroin har ökat,
enligt en enkät gjord av
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN,
och Folkhälsoinstitutet.
● En följd av det stora
inflödet av narkotika är
att priserna sjunker.
Dagspriset för heroin är
250 kronor för en kapsel just nu. En narkoman brukar behöva fyra
kapslar om dagen.
● Förklaringen till det
ökade missbruket finner man i besparingar
av förebyggande verksamhet i skola och
ungdomsaktiviteter,
samt neddragningar av
vård och kontrollorgan.
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Antalet barn (14 år eller
yngre) som
registrerats
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Ungdom.
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MARIA UNGDOMSKLINIK, STOCKHOLM Den redlöse pojken Christer har hittats medvetslös på gatan, med ambulans körs han till klinikens akut och tas om hand av vårdare. Pojken får kräkas i en påse och sedan kollar personalen blodtryck och
tar reda på vad han drogat sig med. För ett barn kan fem folköl räcka för att bli stupfull, men i dag händer det allt oftare att de unga
slagits ut av narkotika. (Christers identitet är skyddad).

Här tar Christers
fredagskväll slut
Svenska barn bland de värsta på att supa i EU
edan han var elva år har Stockholmspojken Johan druckit alkohol, sniffat, tagit tabletter
och rökt hasch. I dag är han 13
år och djupt fast i beroende.
Johans föräldrar upptäckte
att något var fel när han hade
tömt medicinskåpet och vräkt i
sig tabletter.
Föräldarna försöker få Johan att sluta genom att dra in veckopengen. Pojken är ett
ständigt fall för de sociala myndigheterna i den
kommun där han bor.
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När Johan inte hade pengar till cannabis
eller folköl stoppade han upp en spritindränkt tampong i ändtarmen.
– För att bli full så snabbt och så billigt det
gick, säger han. Det sved men sedan blev
jag aspackad.
Men varför ville han bli full?
– För att komma bort, för att jag gillar ruset.
Hajar ni inte det.
■■■

Att berusa sig är inget ovanligt för svenska
barn denna vår, 2001. Var femte niondeklassare är rejält full minst tre gånger i månaden. In-

om EU är det endast barnen i Danmark, Finland och på de brittiska öarna som är värre
än de svenska när det gäller att supa.
De senaste åren har drickandet bland barn
och ungdomar dessutom blivit allt värre.
Ett barn som är berusat utsätter sig för
en stor risk att råka ut för
sexuella övergrepp, misshandel, smittas av hiv eller drabbas av en olycka.
Barn som regelbundet
● Texten fortsätter
på nästa sida
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