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Diktatur 1926 -1974 –

ett stängt samhälle

25 april 1974 

”Nejlikornas 

revolution”
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 1975. Gränserna öppnades 

 Soldaterna återvände från kolonierna Angola, 
Mocambique, Guinea-Bissau och tog med sig bland annat 
marijuana.

 Narkotika var frihet!

 Runt 1990: 100.000 heroinister = 1 % av befolkningen

 1986 öppnas det första statliga behandlingshemmet Taipas

 Missbrukare betraktades om kriminella

 Opinionsundersökning 1997: narkotikan största 
samhällsproblemet
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2001 narkotikapolitisk reform
 Tredubbling av budget för vård, behandling och förebyggande

- från 25 till 75 miljoner Euro

 Avkriminalisering av alla droger

- 10 dagars förbrukning:

* 5 gram hasch

* 25 gram marijuana

* 12 gram heroin

* 2 gram kokain

 Avrådningskommittéer

- Civila domstolar istället för vanliga rättegångar



Förändringar efter reformen

Attityden mot narkomaner ändras.

All försäljning och större innehav 

leder till åtal.

Polisen griper fortfarande personer 

som innehar små mängder.



Avrådningskommittér



Vad gör avrådningskommittén?

Utfrågning och information

a) beroende  måste gå in i behandling

b) nöjesbruk: en varning, men inga åtärder

c) åka fast igen: böter 80 Euro, indraget körkort, 

samhällstjänst eller liknande

Cirka 15 % av alla som kommer till en 

avrådningskommitté blir straffade



2009 Portugal blir 

legaliseringslobbyns 

favoritland

Vinklade eller falska uppgifter

om stora framgångar sprids 

över världen. Många får 

uppfattningen att ”alla 

droger har legaliserats” och 

därför har droganvändningen minskat.



2001 och 2007, 15–24  år

använt narkotika någon gång i livet (%)
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Använt narkotika någon gång (%)
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Narkotikarelaterade dödsfall

2000 -2008  (därefter ändrade kriterier)
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Akuta narkotikarelaterade dödsfall 

1987 -1999



ESPAD, skolundersökning 1995 -2015

skolelever 15-16 år
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Slutsatser om Portugals nya 

narkotikapolitk

(Noter det dåliga utgångsläget)

 Större förståelse för missbrukare

 Många fler platser för behandling

 Antalet hemlösa tunga narkomaner har minskat

 Droganvändningen bland unga har ökat

 Droganvändningen generellt har ökat

 Dödsfall av narkotika har inte minskat



Tack för att ni 

lyssnade!
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