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Vi alla har ju haft ett annorlunda 2020 och även vi. Vi har inte kunnat besöka skolor som 
vanligt men vi har arbetat för att kunna hjälpa ändå, vi har därför hållit live-streamade 
föreläsningar runt om i landet och trots restriktioner och Corona har vi utbildat ungdomar 
om droger och dess konsekvenser.

Ert stöd har även gått till vår nya hemsida där ni kan få gratis drogmaterial, men även 
framtagandet av vår nya on-line utbildning som kommer att släppas 
under vårterminen. Här blir det en utbildning med kurser för unga och 
vuxna med olika filmer och frågor som ger en baskunskap om droger 
i första skedet. Vi ser framemot att kunna ge er denna utbildning. 

Vi har också flyttat vårt Göteborgskontor till en mer anpassad lokal 
för att kunna bli mer effektiva.

Vi tackar alla för ert stöd – det har betytt oerhört mycket för 
oss och för alla ungdomar som fått information under året. 
Nu hoppas vi att allt snart går tilllbaka och att vi kan börja 
arbeta som tidigare och ha fler event och möten.

Hej!
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Tidningen I SAY NO DRUGS ges ut av 
Riksorginisationen för ett Drogfritt Sverige

ordförande och grundare

Med vänliga hälsningar,

Åsa Graaf
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DROGINFORMATION 
SOM NÅR FRAM TILL ELEVERNA 

FINNS NU ATT BOKA DIGITALT!

Under rådande omständigheter har vi arbetat på att göra det ännu lättare 
för skolor att hålla det viktiga drogförebyggande arbetet vid liv!

NYHET – Nu kan ni boka våra digitala föreläsningar för era elever, föräld-
rar och skolpersonal. Ange koden: VYKORT och få ett sponsrat pris.

I SAY NO DRUGS effektiva föreläsning om droger och mål i livet finns nu 
DIGITALT att boka! Det spelar ingen roll om eleverna arbetar på distans 
eller sitter i sina vanliga klassrum. Vi kan erbjuda ett fritt antal uppkopp-
lingar.

Föreläsningen inspirerar, motiverar och stärker elevernas självkänsla 
och förmåga att stå emot grupptryck. Den stärker beslutet att leva 
drogfritt och att gå för sina mål i livet. 

Föreläsningen innehåller ingen skrämsel eller pekpinnar utan sann fakta, 
en gnutta humor och exempel som eleverna själva kan relatera sig till. 

VI NÅR FRAM!

Erbjudande hela VT21: 10 st fakta affischer 
+ länken till våra e-böcker HELT GRATIS i 
samband med bokning.

Telefon:  
031 - 13 57 07 

Mail:
info@droginformation.nu

SVERIGES MEST OMTALADE OCH UPPSKATTADE FÖRELÄSNING  
OM DROGER OCH MÅL I LIVET!

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

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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Cannabis kan påverka intelligensen negativt!

HasCH & Marijuana

Hasch och marijuana kommer från en växt som kallas Hampa (Cannabis Sativa)

Det gemensamma ordet för hasch och marijuana är cannabis. Cannabis är den 

vanligaste drogen i hela världen efter alkohol!

 

Marijuana

Marijuana består av torkade växtdelar och ser ut som torrt gräs, därför kallas marijuana för ”gräs”.

HasCH
Hasch är växtdelar och bindemedel som gjorts till kakor. 

Det blandas ofta ut med andra saker som t.ex mjöl, 

hackat gräs, kamel och åsnebajs m.m.

några Viktiga sakEr att VEta oM 

HasCH oCH Marijuana!

I hasch och marijuana finns ämnen som lagras i kroppens fettceller. De kan ligga kvar där länge efter att 

personen sluta använda drogen. Det kan göra att personen får svårt att tänka och att lära sig nya saker. 

• Om väldigt unga människor använder cannabis kan intelligensen sänkas.

• Cannabisen är mycket starkare nu för tiden än förr. 

• Man kan bli beroende och få svårt att sluta.

Vad kan Hända oM Man tar Cannabis?

I början kan man må bättre och känna att man vill ta det lugnt. Personen blir fnittrig, ibland med okon-

trollerade skrattattacker. Känslor förstärks: Om man mår bra kan man må bättre och om man mår dåligt 

så kan man må sämre. Efter ett längre tag kan personen bli förändrad: Tyst, fundersam, sömnig och 

struntar i familj och vänner. Personen kan få panik, ångest och bli inåtvänd.

Hur sEr Man oM någon rökt HasCH EllEr Marijuana?

Ögonen blir rödsprängda och pupillerna större, pulsen ökar. Personen kan bli torr i munnen och må illa. 

Personen kan verka lite berusad och man kan se ett extremt sug efter godis och en stark törst.
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Mål i liVEtVi har alla drömmar och mål oavsett om man vill bli 

polis, fotbollsproffs, artist, advokat, sjuksköterska... 
När man har ett mål att kämpa för blir livet mer 
intressant och roligt. 

Mål i liVEt gEr En stabil 
grund att stå påFör att nå sina mål måste man studera, öva, träna och ligga i! Viktigt att Vara uppMärksaM

Vissa människor kommer att hjälpa dig att nå dina mål medan andra (en liten klick) kommer att göra 

det svårare för dig. 
Ibland stöter man på människor som blir avundsjuka när det går bra för en. De försöker få dig att 

misslyckas. De kanske börjar retas, mobba, göra dig osäker eller att säga att dina mål inte är bra. 

I dessa lägen är det viktigt att inte glömma bort sina mål och vad man vill göra - och sedan göra det! 

Ibland kommer det att kännas tufft och man vill ge upp. Då kan det vara bra att ha någon som man kan 

prata med och som man litar på. - Men fortsätt bara framåt ”kicken” som man får när man når sina mål är 

fantastisk och den består. 

 

 
drogEr hindrar dig att nå dina Mål

Att ta droger kan tillfälligt kännas bra men det leder till att man får svårare att nå sina mål. Man 

kommer till slut att få mer och mer problem och svårigheter. - Målet försvinner. 

För att bli duktig måste man träna och lära sig! 
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FAKTA OM olika droger
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VAD HÄNDER NÄR MAN TAR TRAMADOL?
Personen som tar Tramadol kan bli sömnig, mer avslappnad, få mindre ångest och kan uppleva 
starka lyckokänslor. Man får små pupiller, sämre andning, ögonlocken hänger, man kan blir seg och 
prata sluddrigt. Att sluta med Tramadol kan vara mycket svårt, ibland behöver personen läggas in 
för avgiftning*. När man slutar med Tramadol kan man uppleva muskelsmärtor, smärtor i skelettet, 
kräkningar, diarréer och förstoppningar, svettningar, frossa, hallucinationer*, depressioner, man vill 
inte äta, blir irriterad och får svårt att sova.

SKADOR
Personen kan också drabbas av yrsel, huvudvärk och illamående. Stora mängder är livshotande 
och kan orsaka krampanfall* och hjärtproblem. Det tar en stund innan personen känner ruset av 
Tramadol och därför är det risk att man tar för mycket. Om man blandar Tramadol med andra 
läkemedel, alkohol eller andra droger kan man få sämre och starkare effekter. Människor påverkas 
olika av Tramadol – en normaldos* för en person kan vara för stark för en annan.

Tramadol – Ett läkemedel som innehåller narkotika*.

Tramadol användas för att minska smärta. Detta läkemedel är 
receptbelagt* och narkotikaklassat*, vilket gör det olagligt om man inte 

har fått det utskrivet av en läkare. Man kan bli beroende av Tramadol och 
efter ett tag måste personen ta mer eftersom kroppen vänjer sig.

VAD HÄNDER NÄR MAN TAR OPIATER?
Personen kan uppleva en känsla av upprymdhet och välbehag. Problem, ångest och smärtor 
försvinner. Ruset kan pågå i flera timmar. Personen sluddrar, blir sömnig och bryr sig inte 
om saker runt omkring honom/henne. Skadorna av opiater gör att personen får vitaminbrist, 
förstoppning, blir lättare sjuk och väldigt smal.

SKADOR
En för stor dos* kan göra att man slutar andas och dör. Opiater anses vara bland de värsta 
drogerna att sluta med. Abstinenserna* är kraftiga. Man kan känna sig illamående, få muskel-
värk, rinnande näsa, diarré, svettningar, tandvärk, drabbas av uttorkning och sömnsvårigheter.

Heroin – Samlingsnamnet är opiater. Opiater 
kommer från en växt som heter opiumvallmo och är väldigt 
beroendeframkallande*.

Opiumvallmo odlas på många olika ställen i världen. De 
största odlingarna finns i Asien, bland annat i Afganistan, 
Pakistan, Iran och Thailand. Opiumvallmon trivs bäst i hett 
och torrt klimat. Från opiumvallmon kommer råopium* som 
man gör rökopium, morfin och heroin av.

Opium röks vanligtvis. Det är smärtstillande. 
Morfin används inom sjukvården som smärtstillande och 
hostmedicin. 
Heroin används mest av missbrukare* på grund av sitt starka rus.

ordförklaringar

Amfetamin – En drog som påverkar det centrala nervsystemet*.

Amfetamin görs oftast i ett laboratorium* och är ett vitt pulver men kan också vara lite rosa, gult 
eller grått. Det kan ätas som tabletter eller kapslar, sniffas, drickas eller injiceras*. Några länder 
i Europa som gör amfetamin är Nederländerna, Polen, Tyskland, Storbritannien och Danmark.

VAD HÄNDER NÄR MAN TAR AMFETAMIN?
När personen tar mindre mängder av amfetamin kan det ge känslor av bättre självförtroende, 
personen blir piggare, sover och äter mindre. Personen pratar fortare, blir livlig och kan lätt 
bli aggressiv. Dessutom kan hjärtat slå fortare och andningen bli snabbare. Ruset kan vara i 
flera timmar. När personen tar större mängder av amfetamin kan han/hon få feber, svettningar, 
huvudvärk och bli yr. Vanligt bland amfetaminmissburkare är att de tar drogen i flera dygn utan 
att sova.

SKADOR
Eftersom amfetamin tar bort hungerkänslorna blir missbrukaren ofta väldigt smal och
får sjukdomar som beror på vitaminbrist och undernäring. Om personen tar amfetamin under 
en lång tid kan det bli en negativ påverkan på balanssinnet och kroppsrörelserna. Personen 
får ticks* och rör sig fladdrigt. Personen kan drabbas av rastlöshet, retlighet, sömnlöshet, 
misstänksamhet, hallucinationer, ångest och förändring av personligheten.

Ecsatsy – Droger som man gör i ett 

laboratorium.

Ecstasy är ett centralstimulerande* ämne och 
det finns många olika sorter. Ecstasy kommer 
oftast i form av tabletter. Dessa tabletter kan 
även innehålla andra droger, t.ex. amfetamin. 
Länder som tillverkar ecstasy är bl.a. Holland 
och Belgien.

VAD HÄNDER NÄR MAN TAR ECSTASY?
Personer som tar ecstasy får lyckokänslor, 
känner sig positiva, blir förälskade och väldigt 
”kramiga”. Personen får mer självförtroende 
och energi. Personen kan också bli orolig 
och rastlös, få ångest och hallucinationer*, 
få sämre självkontroll och hetsätande. Ruset 
varar i 1-3 timmar.

SKADOR
Personen kan få förgiftningar med hög feber, 
hög puls, krampanfall och skador på lever 
och njurar. Ungdomar har dött på grund av 
överhettning. Ectasy kan även ge skador på 
nerver och hjärnan vilket kan ta flera år att 
läka. Efter att personen tagit ecstasy kan han/ 
hon drabbas av trötthet, sömnsvårigheter, 
depressioner och ångest. Det finns även en 
risk att man fortsätter må dåligt en längre tid 
efteråt.

*narkotika = olagliga ämnen som påverkar kroppen 
och hur man tänker. De kan vara beroendeframkallande 
och ger rus/lyckokänslor.
*rus = när man är påverkad av droger som gör att 
man inte tänker lika klart eller reagerar lika snabbt som 
vanligt.
*receptbelagt = som man kan köpa bara om man har 
fått recept av läkare.
*narkotikaklassat = när man bestämt att ett ämne är 
narkotika.
*avgiftning = göra så att någon blir fri från gifter eller 
droger.
*hallucination = när man ser, hör eller känner saker 
som inte finns i verkligheten.
*krampanfall = när musklerna plötsligt drar ihop sig 
och det gör mycket ont.
*dos = en viss mängd av t.ex. en medicin eller ett gift.
*beroendeframkallande = när du inte kan sluta tänka 
på eller använda dig av något.
*råopium = en torkad vätska som kommer från opium-
vallmons fröhus.
*missbrukare = en person som använder t.ex. alkohol 
eller droger på ett farligt eller felaktigt sätt.
*abstinens = när man mår dåligt på grund av att man 
inte får drogen.
*centrala nervsystemet = hjärna och ryggmärg.
*centralstimulerande = något som påverkar det cen-
trala nervsystemet.
*laboratorium = ett ställe där man gör experiment och 
tillverkar saker. 
*injiceras = spruta in något i kroppen med en spruta.
*ticks = ryckningar i kropp och ansikte.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
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STORT TACK 

till alla annonsörer

Leif Lindstrands Lack och Bilplåt AB
Katrineholms Städteknink AB

Presto Brandsäkerhet AB
Danska Wienerbageriet 
Sparbanken Enköping

Aelias Revision AB 
LPE Sverige AB

Alt Hiss AB 
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Boken om  
Knark och sånt

Hur kan då denna bok hjälpa er?
Jo, det är ju viktigt att ha kunskap om droger, att veta vad det innebär 
att ta droger och att känna till konsekvenserna. När man har mer 
kunskap får man en större säkerhet och då är det mycket lättare att 
prata om droger med sina barn eller elever.  

Denna bok passar både ungdomar, föräldrar och andra vuxna som vill 
ha mer kunskap och veta mer om drogers positiva och negativa sidor. 

Boken innehåller massor av information om olika preparat t.ex. cannabis, 
alkohol, amfetamin, tobak, heroin, ecstacy, LSD, läkemedel m.fl.  

Färgstarka illustrationer och sanna upplevelser och berättelser från 
f.d. missbrukare, varför man tar droger etc. Den är lättläst och fångar 
intresset. 

Boken revideras och uppdateras regelbundet och vid behov. 

Just nu endast 175kr istället för 250kr.
Ring och beställ på  031-13 57 07 eller gå in på www.drog-information.nu

”Jag googlade runt och hittade 
precis det jag letade efter från er. 
Boken innehöll bra information och 
precis det som vi behövde just då. 
Tack!” - Pappa Anders, Göteborg

”Min dotter använde boken 
ifrån er inför sitt skolarbete. 
Det gick väldigt bra.” - Mamma 
Annika, Stockholm

”Jättebra bok och jag vill 
gärna stödja med en gåva 
för ert goda arbete!” - 
Pappa, Åkersberga

”Min son är precis i den rätta åldern och vi 
kände som föräldrar att det är viktigt att 
läsa på lite. Det gav oss mer information 
och trygghet.” - Pappa Björn

Min son har länge haft ett problem med droger. Vi hittade er sida och skaffade 
boken så att vi som föräldrar kunde förstå lite mer. Det hjälpte oss mycket. Idag är 
vår son på ett behandlingshem.”- Mamma till en son på 30 år

SÅ HÄR TYCKTE NÅGRA SOM KÖPT BOKEN

www.provsvaret.se
ABG Sundal Collier
Bas Förvaltning AB
Tegelstaden Bygg AB
Fjärdingslövsgården AB
Sandberg Development AB
Rent & Klart Stockholm AB
Apèlls Plåtslageri i Göteborg AB
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

ÅSA GRAAF OCH MIA PERSSON

BOKEN OM

Knark och sånt

NY UPPLAGA!

NU MED NÄTDROGER!

Beställ

När du tycker det är svårt att 
prata med dina barn eller 
elever om droger, skaffa dig 
mer kunskap i ämnet så blir 
det lättare!

Vi skrev denna bok för att hjälp 
föräldrar, unga och andra vuxna. 

Den sista tiden har vi fått mycket 
positiv respons från föräldrar och 
lärare som har haft stor hjälp av 
boken.
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Swisha din gåva nu och gör skillnad!
– Enkelt, snabbt och säkert.

1239011206

Bli månadsgivare – det är oerhört viktigt att vi blir mer effektiva så 
vi tillsammans kan hjälpa fler. Våra unga behöver vår hjälp!

Gå in på 
www.droginformation.nu       stöd oss

och bli månadsgivare!

 Vi har verkat i 28 år och vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.


