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kaukaserne /de hvide i samme lande (de
sorte er en helt andet sag, de hører selvfølgelig ikke under gruppen aboriginals).
Før vi danskere bliver for ”kæphøje”,
burde vi måske lige se på, hvordan det ser
ud for vores egen gruppe af grønlændere.
I starten var jeg meget forundret
over, at langt de fleste oplægsholdere
– ikke mindst australiere og canadiere
- startede deres indlæg med sætningen:
“I acknowledge the indigenous people as the
traditional owners of this land” i forskellige variationer. Jeg troede, at man gjorde
sådan i Australien, og det undrede mig
derfor endnu mere – når der nu var en
sådan grad af respekt – at det kunne gå
så galt med de australske aboriginals. Det
er i dag sådan, at gennemsnitslevealderen
for en australsk aboriginal mand er 56 år
og for kvinder 61 år. Omkring 25-30 pct.
af den voksne befolkning skønnes at være
afhængig af rusmidler. Jeg fandt da også
ud af, at denne introducerende sætning
var noget, oplægsholderne var blevet bedt
om at sige af arrangørerne, som havde
denne aftale med den lokale sammenslutning af aboriginals i Melbourne. Det var
der flere grunde til, men mest af alt var
det nok et forsøg på at gøre opmærksom
på deres situation. Det kan man kun have
sympati for. De australske oboriginals var
i øvrigt også meget synlige på konferencen – ikke som oplægsholdere, men mere
som problem. Man mødte alle steder stor
bekymring for denne gruppes skæbne,
hvilket altså indtil videre ikke har ændret
dén marginaliserede position, som de er
placeret i.

Go west
Alt i alt altså en meget inspirerende konference, som indeholdt meget mere, end
det der her er gengivet. Jeg vil derfor også
meget anbefale flere danskere – omsorgsog gademedarbejdere, behandlere og
forskere – at tage med på den næste konference i Belfast. Det er rejsemæssigt overkommeligt, og det er altså godt indimellem at se, hvad der sker i den store verden.
Se også: www.ihra.net
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historie

HISTORIEN om
WAR ON DRUGS
som TEGNESERIE
Af Jørgen Kjær, formand for brugerforeningen, københavn
USA har i mange år været toneangivende i
krigen mod narko. Når der i disse måneder tales om nul-tolerance, mere kontrol
og hårdere straffe til såvel forhandlere som
brugere, så er det den amerikansk inspirerede ”zero-tolerance” linie, som er ved at
slå igennem i Danmark. At det er tilfældet,
kan man på underholdende vis forvisse sig
om ved at læse en ny udgivelse, luksus tegneseriehæftet ”A Drug War Carol” af Susan
W. Wells og Scott Bieser, et vellykket forsøg
på at formidle den amerikanske version af
”War on Drugs” i let tilgængelig form.
Baseret på seriøse kilder og med en omskrivning af det velkendte Dickens juleeventyr,
”A Christmas Carol”, fortælles historien om,
hvordan det var, før stofferne blev forbudt,

slippe, før den sidste side er læst. Vil man
læse yderligere, findes der bagerst i bogen
masser af læseråd, henvisninger, links og
kildeangivelser.
Vi har fået tilladelse til at bringe en lille
smagsprøve i dette nummer af STOF. Det er
siderne 16 til 18, som er prøve-oversat her.
De resterende 75 sider kan ses på www.
adrugwarcarol.com. Vi har dog nogle enkelte eksemplarer af hæftet, som kan bestilles til 60 kr. + forsendelse ved henvendelse på info@brugerforeningen.dk.
I BrugerForeningen i København er vi ret
begejstret for hæftet, og så er tanken op
stået, om ikke det kunne være spændende
at lave en dansk version, enten i form af
en direkte oversættelse eller endnu bedre i

samt hvordan de nu illegale stoffer blev
forbudt, først i USA siden over hele kloden
med internationale konventioner, og sidst,
men ikke mindst, hvilke konsekvenser det
internationale forbud har haft.
Hovedfiguren i historien er en nutidig drug
czar, som fra starten er rigtig ’hardliner’,
men som efterhånden, som han bliver
klogere, gør sig en række selvransagelser.
Både menneskeskæbner, hans forgænger,
navnkundige Harry Anslinger, og en velinformeret ånd belærer ham – men slutningen af eventyret skal vi ikke røbe her.
Det er en svær opgave, som Wells og Bieser
har givet sig i lag med, men de er sluppet rigtig godt fra opgaven. På 64 sider
har de fortættet mange seriøse værker til
en spændende historie, som man ikke kan

form af en bearbejdning, som også får den
danske forbudshistories vigtigste begivenheder og personer med, og som måske
forbigår nogle af de mere specielle amerikanske forhold, som findes i originalversionen.
Skulle der blandt STOF’s læsere findes nogen, som synes, at det kunne være morsomt
at medvirke til at lave en dansk version, så
hører vi gerne fra jer, hvad enten I gerne
ville bidrage med oversættelse, tegning,
research, skribentvirksomhed eller kontakt
til forlag. Der bliver tale om frivilligt - men
sjovt og spændende – arbejde. Er du interesseret i at være med, så kontakt BrugerForeningen på ovenstående mail-adresse
eller på tlf.: 3536 0150.
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I 1890 fandtes der legale hashish
saloner i både Europa og U.S.A og de
forårsagede ikke nogen form for
social uorden.

Apoteker
forretning,
år 1900.

Jeg tror at din bedste
mor vil synes, at canna
bistinktur vil gøre hende
godt, Michael.

Tak, Hr. Apote
ker, det gør det
givetvis !

Ruth, hvor
dan har din
onkel Roger
det ?

Det kunne være
bedre. Han har brug
for mere morfin.

Her er en typisk narkoman fra
begyndelsen af det 20. århundrede: En mid
aldrende Sydstatsfrue der er hooked på
Laudanum, som var en alkoholopiums mikstur.
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I begyndelsen af det 20. århundrede
kunne børn sagtens løbe ærinder som de
her og ’narkoproblemet’ var ubetydeligt.
Jeg ka’ikke…
Hvad sker der?
De må ikke…

Hvad den almindelige
amerikaner frygtede mest
dengang var saloonen, og de
højtråbende, stridbare og
ignorante immigranter, som
drak og sloges der.

William Hamilton Wright,
en medicinsk forsker som var
kendt for sine undersøgelser af
tropiske sygdomme, giftede sig
med datteren af W.D. Washburn,
en magtfuld fabrikant.

Wright blev
en af de tre ameri
kanske delegerede
i Shanghai Opium
Kommissionen i
1908.

En af resultaterne af denne
kommission var resolution 5, i hvilken
underskriverne forpligtede sig til at be
grænse opium og lignende stoffer indenfor
eget territorium. Wrights mål var et
globalt forbud mod narkotika.

Lægen var led
ved sit arbejde og
søgte ind i poli
tik…på et passen
de højt niveau.

Wright havde sat sig for at gøre
Amerika til leder af den moralske
indsats mod stoffer. Men forfatnin
gen stod i vejen. Højesteret havde
dog ladet en bagdør stå åben
som bestod i, at
regeringen kunne
regulere alt som
blev beskattet.

Forbudet mod stoffer begyndte
som en national regulering af
stoffer. Alle som legalt handlede med
stoffer, skulle have en føderal licens
og føre omhyggelig journal.
Embeds
mænd kunne
så afslå at
give licens
til stofaf
hængige.

Håndhævelsen af den nye
narkolovgivning var et problem,
for der fandtes dengang ikke noget
føderalt politi, og sydstatssena
torerne ville ikke have sådan en
styrke, fordi de frygtede
indblanding i deres
statslige raceadskillelses love.

Men Wright havde
en vinkel til at
klare det problem…

Kokain er ofte driv
kraften i voldtægter
begået af negre.

Senatorerne havde hørt
at kokain gjorde sorte
mænd til råstærke
”zombier”, der trodsede
autoriteter, og som
fysisk ikke
kunne stoppes.
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Men allerede i 1920 blev de set på
som vampyrer og ”stofdjævle”: De
blev anset for at være luskede,
umoralske og utroværdige. Og de
ville smitte alt og alle, som de kom
i berøring med.

I år 1900 blev stofafhængige
set som syge, stakkels
mennesker med et medicinsk
problem.

Et individ var mere end nogen an
den ansvarlig for vampyr-symbolik
ken: Richmond Pearson Hobson.

Han var en frem
farende forbudstil
hænger, som kaldte
alkohol ”Den Store
Ødelægger”.

Hobson blev betragtet som en helt fra
den Spansk-Amerikanske Krig og blev forfremmet
til kaptajn. Han gik senere ind i politik og blev
indvalgt i kongressen i 1906. Hans gode udseende
gjorde ham også populær hos damerne.

Han forestillede sig at ”hjernen
Hobson gjorde
er inddelt i vertikale lag - ligesom en
sig – uden medicinsk
baggrund – til talsmand bygning. Alkohol angriber det øverste af
for en pseudoviden
hjernen, der hvor viljen sidder, og der
skabelig teori om
hvor alt det sidder som giver karakter.
hjernens
arkitektur

Charles Towns var
ankommet til New York
i 1901. Tabte hele sin
formue på børsen.

Jeg har en kur mod
afhængighed - morfin, heroin,
kodein - hvad det skal være…
Vi kan komme til at tjene en mas
se penge på det her.

Hobson hævdede at indianere
og sorte var mere udsatte for
alkoholens svøbe, fordi deres
”øverste ” lag ikke var lige så vel
udviklet, som hvides hjerne.

Det er et job for en
mand, der er fræk som en
slagterhund. Det er du, og
jeg har formlen.

Men i 1910
mødtes han med
en mand med en
IDE.

Det er
en opgave
for
en læge.
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