Motion av Håkan Jörnehed (v) m.fl. om det ökande khatmissbruket i
Stockholms län och landstingets insatser
Khat är en ny centralstimulerande drog på den svenska missbruksmarknaden. Under 2006
beslagtog tullen ca sex ton khat, vilket motsvarade endast tre procent av all khat som
smugglas in i Sverige. Drogen missbrukas främst av en begränsad grupp invandrare från
Östafrika, men också av personer som flyttat till Sverige från regioner i Europa. I Stockholms
län finns många nyinflyttade från Afrikas Horn, inte minst i stadsdelarna runt Järvafältet. Khat
tuggas främst av vuxna män, men sprider sig även bland unga och kvinnor.
Effekterna och skadorna av khat är ungefär desamma som vid missbruk av amfetamin.
Missbruket leder ofta till psykiska problem. Det påverkar immunförsvaret, förstör tänderna,
ger leverskador, impotens och leder ofta till högt blodtryck. De sociala skadorna är
omfattande då missbruket förstärker utanförskapet och åsamkar övriga familjen lidande och
ekonomiska problem. Undersökningar och projekt för att motverka khatmissbruket i Norge
och Göteborg har visat att kvinnor och barn drabbas särskilt hårt. Integrationen försvåras och
ekonomin raseras i familjerna.
Drogliberaler i England och Holland hävdar ofta att khat är en grönsak och ingen drog som
ger några skador. Det är en helt felaktig bild. Drogen är förbjuden i Norden och i stora delar
av Europa, men Holland och Storbritannien används som frizoner i smugglingen. Kraftfulla
insatser behöver därför vidtas i samverkan mellan olika myndigheter i Stockholms län för att
minska khatmissbruket. Gemensamma uppvaktningar behöver också göras av regeringen för
att påverka EU så att samtliga medlemsländer kriminaliserar produktion, handel och
konsumtion av khat.
Hälso- och sjukvården har ofta dålig kunskap om khat och dess konsekvenser. I det
khatprojekt som drivs av Göteborgs stad ingår bland annat utbildning av primärvårdsläkare.
Ett liknande initiativ borde kunna tas i vårt län.
Med anledning av ovan anförda föreslås landstingsfullmäktige besluta
att Stockholms läns landsting i samverkan med Stockholms stad belyser hur kvinnor och barn
påverkas av khatmissbruket, både medicinskt och socialt
att med utgångspunkt från kartläggningen gemensamt ta fram strategier för att kunna minska
khatmissbruket, i synnerhet bland unga människor i Stockholms län

att primärvården, mödravården och barn- och ungdomspsykiatrin utbildas om khat och dess
konsekvenser, för att aktivt kunna jobba med förebyggande åtgärder
att Stockholms läns landsting uppvaktar regeringen om att ändra lagstiftningen så att även
innehav av mindre mängd khat förbjuds på samma sätt som andra droger i samhället.
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