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ISAYNODRUGS - en av Sveriges största 
drogförebyggande kampanjer.

Smakprov på vår föreläsning!

Du som håller den här julhälsningen 
i din hand har stöttat vårt 

förebyggande arbete till barn och unga 
- det vill vi tacka dig för! 

Ditt stöd gör en stor skillnad på många 
sätt för våra unga.

God Jul och

ett Gott Nytt År!God Jul och

ett Gott Nytt År!

Smakprov på vår föreläsning!
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Hej! 
Du som håller den här julhälsningen i din hand har 
stöttat vårt förebyggande arbete till barn och unga - och 
det tackar vi dig för. Ditt stöd gör en stor skillnad på 
många sätt för våra unga. 

Hundratusentals unga i hela landet har fått förebyggande 
droginformation och föreläsningar om droger - med fina 
resultat. 

Flera av oss som jobbar här har varit i nära kontakt med 
droger på olika sätt och själva upplevt hur det är att 
komma ur ett missbruk och få tillbaka sitt liv igen. 

Andra har förlorat ett älskat barn till drogerna, en 
förälder eller sin egen lillasyster. 

Att stå där och förlora en anhörig är smärtsamt och nu 
när julen kommer kan saknaden kännas både tyngre och 
större.

Julen är ju en tid som vi vill förknippa med kärlek, 
fridfullhet och lugn. En tid att umgås med sin familj och 
sina vänner, att äta god mat och hemmagjort godis.  

Men för många människor blir julen tyvärr en plågsam 
upplevelse med ensamhet, utanförskap och oro, t.ex. så 
finns det över 400 000 barn som växer upp med föräldrar 
som missbrukar droger. - Hur tror du julen blir för dom? 

Under 2016 har vi också blivit väldigt medvetna om att 
det drogrelaterade våldet ökar i Sverige. Fler och fler 
skjutningar som blivit vardagsmat, en otrygghet som 
sprider sig och en växande rädsla.

Som en ung kvinna beskrev det för oss. Hon bor i 
Biskopsgården vilket är ett av de drabbade bostads-
områdena i en av Göteborgs förorter: 
”Det har blivit som en krigszon i mitt bostadsområde 
- våra bröder och systrar dör”. ”Barn dör och utnyttjas 
av kriminella för att langa droger.”

Detta händer inte bara i Göteborg utan detta sprider sig 
till fler och fler städer i vårt blödande land. Vi kan läsa 
att ambulanspersonal och brandmän attackeras och kastas 
sten på när de skall ut och göra sitt jobb. Bomber explo-
derar i våra städer.

Vad händer med vårt land? Vart är det på väg?

Vi på Droginformation.nu och I Say No Drugs 
- kampanjen arbetar med att göra en positiv skillnad. 
Det finns hopp!

Genom att ge förebyggande droginformation till barn 
och unga - stärker vi dem att stå emot negativt grupp-
tryck och inspirerar dem till att nå sina mål i livet. 

Här kan du göra en större insats tillsammans med oss!  
Barn och unga behöver hjälp - de är vår framtid!

Ge din julgåva genom att swisha 1239011206 eller 
sätt in på bankgiro 901-1206

Tack för att du tog dig tid att läsa detta,

God Jul från oss alla till er alla!
Hanne, Louise, Tanja, Linnea, Christina, Gun, Herman,
Anette, Lena, Angelica, Joy. Tony, Hussein, Maria, Carol,
Julia, Alex, Pete,  Michael, Maria, Åsa
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– Stort tack till alla annonsörer –

www.droginformation.nuwww.droginformation.nu

Ge en Julgåva till förmån för Sveriges barn!
Swisha din julgåva till 1239011206 eller sätt in den på bankgiro 901-1206

För mer information kontakta oss gärna 
Tel 031-135707 eller på www.droginformation.nu

God Jul och
ett Gott Nytt År!


