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Bara axlar möter de iskalla vindarna.
–Nej, jag fryser inte det minsta, säger Emma.
Hon är 14 år och en av miljoner nordeuro-

peiska barn och ungdomar som dricker sig be-
rusade när det är fredagskväll. 

–Det är ju fest för fan, då måste man ju få
släppa loss.

Emma berättar att hon brukar ta ecstasy när
hon ska ut och dansa. Partydrogen finns överallt
på alla nattklubbar i Storbritannien och i stän-
digt nya varianter. Det är sällan Emma behöver
betala. Det finns alltid någon äldre kille som vill
bjuda henne på ett rus.

Ingen vet exakt vilken effekt ecstasy har på
hjärnan. Den som tagit drogen kan drabbas av
överhettning som kan leda till inre blödningar
och döden. 

Det finns till och med forskare som hävdar att
Europas mentalsjukhus kommer att vara fyllda
av före detta ecstasymissbrukare om 20 år. 

Om detta bryr sig inte Emma.
■■■

Inte heller Lovisa bryr sig om faran med ec-

stasy. Hon är 16 år och tar ecstasy regelbundet. 
Lovisa är en söt och sprallig tjej som när hon

sminkar och klär upp sig släpps in på de flesta
ställen i Stockholms nattliv. 

Ecstasy finns överallt, berättar hon, och hon
säger aldrig nej om någon bjuder.

Fyra har dött av GHB
–Det är i alla fall inte lika farligt med X som

GHB, säger Lovisa.
Som de flestar svenska barn som använder

ecstasy kallar hon drogen för X. 
Lösningsmedlet GHB blev för en tid sedan en

fluga bland barn och ungdomar i framför allt
Mellannorrland. Fyra personer har dött av
GHB, hittills.

Lovisa blir bjuden på ecstasy för det mesta.
–Det är klart att de som bjuder på X vill ha
något tillbaka. Jag är tillsammans med dem.
Än sen då. Det är ju kul. Det finns inget häf-
tigare än att dansa när man tagit X.
–Det tråkiga med nattlivet i Stockholm är

Ravekommissionen. De finns överallt och lyser

en i ögonen med sina lampor. Man vågar
knappt gå ut.

■■■

Tyskland lever Hexa och hennens vänner
utanför alla myndigheters kontroll. De rör
sig hemtamt bland bakgatornas utslagna,

bor  i rivningshus och umgås med äldre fyllon. 
Hexa berättar hur hon började med att supa,

gick via sniffning över till hasch för att i dag ta
allt hon kommer över. Rökheroin är det bästa,
anser hon, sprutor försöker hon undvika. I alla
fall ännu så länge.

Alla i gänget är tunga narkomaner. Men i sitt
elände har de i alla fall varandras vänskap och
hundarna tillsammans. De tigger och stjäl så att
det räcker till narkotika. Sprit brukar de snatta i
butikerna.

–Vad jag ska göra när jag blir gammal? Jag
blir aldrig gammal. Jag kommer att dö långt in-
nan jag fyller 30, säger Hexa.

Framtiden då?
–Jag har inga drömmar om framtiden längre,

I
Jag drömmer
bara om att
få uppleva
sommaren
en gång till.
Då är det
frilufts-
konserter
och då tar vi
ecstasy och
flyger.
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Knarkmissbruk ökar
bland EU:s unga
■ Missbruket av tung narkotika ökar
bland barn och ungdomar i EU. Spe-
ciellt tydlig är trenden i Sverige som
i internationell jämförelse tidigare
varit förskonat från allvarligare nar-
kotikaproblem. Så här stor andel har
provat olika droger i sex EU-länder.

RÖKER HASCH
I parken mitt i stan
går haschpipan runt i
gänget. Det är kallt
och fuktigt – men dro-
gerna håller ungdo-
marna varma.

På morgonen lämnar
Hexa och gänget det

ockuperade huset. De
tjuvåker med tunnel-

banan in till city för att
skaffa mer droger och

snatta sprit i affärer.
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