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Kraftfull ökning av opiumodlingarna i Myanmar 
 
Sedan militären tog över makten i Myanmar den 1 februari 2021 har situationen för 
befolkningen blivit förvärrad och den politiska och ekonomiska utvecklingen härefter har varit 
kaosartad. Enligt senaste UNDOC-rapporten från landet har det även skett en kraftfull ökning 
av opiumodlingarna och även produktionen av de narkotiska produkter vi benämner Nya 
Psykoaktiva Substanser (NPS). Bakgrunden till denna ökning menar UNODC är landets 
prekära ekonomiska situation. 

Myanmar är det andra största producentlandet av opium i världen, strax efter Afganistan.  

För 20:e året har UNODC1) gjort en avancerad lägesrapport för 2022 års produktion av opium 
med inriktning på vallmoodling och opiumproduktion. Metodologiskt är det som tidigare 
genom analys av satellitbilder och undersökningar så långt det varit möjligt med fysiska 
mätningar på fälten i landet.  

Årets undersökning visar på en substantiell ökning av odlingsarealerna jämfört med tidigare 
år. Utredarna uppskattar nu landets totala odlingsområde till 40 100 hektar, vilket är en 33-
procentig ökning jämfört med förra mätningen (2021).  

Ser vi årets produktion i vikt är den 88 procent större än förra året, dvs upp emot 1 200 ton. 
Den tidigaste högsta uppmätningen är från 2013 och då var det 870 ton. Ekonomiskt är det 
stora summor som inte minst landet får in (militärjuntan styr sannolikt alla produktionsled). I 
år räknar UNODC med en intäkt på 2 miljarder US dollar (upp emot 3 procent av 
Bruttonationalprodukten).  

UNODC ser inga tecken på en minskning av opiumodlingarna. Det är och kommer sannolikt 
ett bra tag framöver vara den fattiga jordbruksbefolkningens sätt att överleva. De får för 
stunden bra betalt vid försäljningen av sitt opium och har fördubblat sin inkomst jämfört med 
föregående år.  

Ett tämligen nytt inslag i Myanmars kriminella droghantering är en ökande produktion av de 
syntetiska nya psykoaktiva drogerna. Detta har naturligtvis med den internationella 
marknaden att göra – opium/heroin-bruket är i stora delar av världen nedåtgående medan 
NPS har ökande efterfrågan. Det är framför allt metamfetamin som produceras i Myanmar.  

Dock är denna nya droghantering klart underordnad landets opiumproduktion, såväl 
volymmässigt som ekonomiskt. Det finns nämligen en nygammal marknad som vaknat till liv 
och expanderar inte bara i Myanmar utan i det tidigare opiumbältet kring Mekongfloden. 
Avnämaregrupperna ökar nu i de asiatiska länderna inklusive Australien, Nya Zeeland, Japan 
och Sydkorea liksom i Indien och Bangladesh.  

Marknaden i denna region beräknades 2019 omsätta över 10 miljarder US-dollar. 

 
1) FN:s organisation för droger och kriminalitet (UNODC) har varit verksam i två decennier och hjälper världens 
länder för att få en säkrare tillvaro från droger, organiserad kriminalitet, korruption och terrorism. 
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