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KULTURUfSK01TETS BETÄNKANDE nr 2/1977-78 

med anledning av ltm Lasse Wiklöfs m. fl . hem

ställningsmotion angående åtgärder för infor

mation om narkotikafaran i åländska skolor. 

Med anledning av ovannämnda motion ; varöver landstinget inbegärt kultur

utskottets utlåtande, får utskottet, som i äri.endet hört t. f . polismästaren 

Sune Eriksson; vördsamt anföra följande . 

Utskottet omfattar helt de i motionen framförda synpunkterna beträffande 

behovet och betydelsen av mera information om narkotikafaran till den 

åländska ungdomen . Vid behandlingen av ärendet har det framkommit, att 

det på Åland under innevarande år förekorrtrnit några fall av narkotikabrott 

innefattande innehav och användning av hasch . Hittills har dock inget -samband mellan narkotikamissbruk och egen oms'brott kunnat påvisas. 

Det finns fog att misstänka att Mariehamn fungerar som mellanhandsstation 

vid smuggling av narkotika via Sverige till Finland. För att effektivt 

stävja en dylik trafik torde behövas två specialutbildade poliser , en 

för landsbygden och en för Mariehamn . Dessa specialutbildade poliser 

- skulle samarbeta, förutom med tullen och sjöbevakningen, även med nar

kotikapolisen i riket och i Sverige . Sålunda kunde man undvika att på 

Åland vara beroende av specialutbildad polis utifrån ifråga om denna 

viktiga polisiära uppgift. 

Det torde på grund av verksamhetens art inte vara lämpligt att special

utbildad polis inom narkotikaspaningen onödigt öppet framträder i sko

lorna och informerar om narkotikafaran. Enligt utskottets uppfattning 

bör landskapsstyrelsen samarbeta med hälsovårdsmyndigheterna för anord

nandet av dylik information. R~.dan förekommande undervisning bör utvidgas . 
Färdiga utbildningspaket i ämnet kan erhållas från Sverige . 
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Utskottet har erfarit, att det från den 1.1 1978 kommer att finnasm&~Ji$Jgift 
tidsanställd liilsovårdare · ansvarig för hälsofostran vid Ålands folkhälsoförb-lin~,-.--,1 ' 1 

att undervisa i hälsovård vid olika skolor . Kulturutskottet anser att 

denna tjänsteinnehavare på initiativ av landskapsstyrelsen bör beredas sådan 

ti:lläggsutbildning, att han eller hon har möjlighet att i samråd med lä
rania effektivt informera om narkotikafaran . 
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Kulturutskottet konstaterar att de förebyggande åtgärderna är av största 

betydelse i sammanhanget och att samhället inte bör vänta med att vidta 

åtgärder mot narkotikamissbruket tills det blivit för sent. Den kontroll

och upplysningsverksamhet som utskottet föreslagit kan åstadkommas utan 

större kostnader 

~1ed hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget hemställer hos landskapssty

relsen att åtgärder vidtas för information 

om narkotikafaran i åländska skolor. 

Marieharnn uen 7 december 1977. 

På kulturu~:t:kott~vL_g, 

anders 

o f orande (J)~~ 
Bj Årne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. 
Jansson, _ ledamöterna __ Bergroth, Fagerholm, den öberg samt ersättarna 

.. ~ . ~ • .,?' . 

Dahlen (delvis) och Nylund (delvis) . - · 
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