Narkotika förstör
samhället och miljön
Narkotikan som kommer till Sverige har ofta rest en lång väg innan den säljs här. Många
utnyttjas på vägen och de kriminella tjänar stora pengar.
Förstör regnskogen

I Sydamerika produceras en drog som heter kokain. Odlarna skövlar
(hugger ner) regnskogen i Amazonas för att odla kokabuskar. De
släpper också ut tonvis av giftiga kemikalier i djungeln som förgiftar
både skogen och invånarna. Vår planet behöver Amazondjungeln,
- Den är planetens lungor och i Amazonas bor många speciella
sorters djur, fåglar och reptiler.

Tillverkarna förgiftar vatten

För att göra narkotika behövs kemikalier. Dessa giftiga avfall
dumpas i floder och sjöar vilket leder till att fiskar och växter dör.
I städer dumpas giftet i kloaker och i kanaler dvs rakt ut i vattnet.

Kriminella producerar narkotika

Narkotikahandeln kontrolleras av kriminella ligor. De tjänar stora summor på narkotikahandeln och de
utnyttjar fattiga. De hotar och mutar domare och poliser för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.
I många länder där det produceras narkotika är det inbördeskrig och konflikter som t.ex i Afghanistan och
Colombia. Pengarna från narkotikan används för att köpa vapen och stödja terrorism.
Kokainmaffian i Colombia är så stor och välorganiserad att de äger militärrstyrkor, flygplan, flygplatser,
ubåtar och båtar. De styr även och kontrollerar länders ekonomi genom mutor och våld.

Smuggling

Ibland smugglar fattiga människor knark genom att svälja förpackat knark. De reser sedan med detta
i magen till andra länder, där de stannar till narkotikan kommit ut. Detta är farligt för påsarna kan gå
sönder och då kommer det ut i kroppen.

isaynodrugs - en av Sveriges största
drogförebyggande kampanjer.
Vill ni veta mer om droger, få gratis e-böcker,
se filmer eller boka en föreläsning. Gå till
www.isaynodrugs.org eller ring 031-135707
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