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Vi är så glada att kunna åka ut och föreläsa igen och även ha våra omtyckta läger.

I detta numret får ni se lite vad vi nyligen gjort samt även få ta del av Alex Breeze verklighet 
ute på gatorna.

Det blir ett allt tuffare och hårdare klimat och han delger den brutala 
verkligheten som han upplever när han arbetar för vår säkerhet och 
ungas framtid.

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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Affischerna om 
KNARK OCH SÅNT

Droginformation som är lätt att förstå och som når fram. Affischerna om 
Knark och sånt är färgstarka med mycket fakta som fångar intresset hos elev-
erna. De tar upp droger från olika aspekter t.ex. miljöpåverkan, dess positiva 
och negativa sidor, djurförsök m.m. 

Informationen är anpassad för unga i mellan och högstadiet – men affischerna 
kan även användas för äldre elever och vuxna.

10 affischer i storlek A3 för 250kr + frakt.

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

text: droginformation.nu     
illustrationer: Mats Ekman  
Copyright © droginformation.nu

Våld och alkohol hör ihop!

alkohol
Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet 
och står för det största missbruket vi har. 
 

Vad händEr när Man driCkEr?
Alkoholen går ut i blodet. En mindre mängd kan 
göra att personen känner sig gladare och livet blir 
mindre bekymmersamt. 

Mer alkohol orsakar minnesluckor, kräkningar och 
sämre muskelkontroll. Detta gör att personen sluddrar 
och går vingligt. 

Vid alldeles för stora doser kan personen bli 
alkoholförgiftad och medvetslös. 

Alkohol är beroendeframkallande och för att bli påverkad av alkohol behöver man med tiden dricka 
mer och mer. Stora mängder alkohol kan leda till sömnsvårigheter, hudproblem, darrningar, leverskador, 
alkoholförgiftning m.m.

Ungdomar tål alkohol sämre än vuxna. Deras kroppar tar längre tid på sig att bryta ner alkoholen. 

Tjejer tål inte alkohol lika bra som killar, speciellt inte under mensperioden då kroppen är mer känslig. 
Tjejkroppar innehåller mindre vatten än killkroppar. Eftersom alkohol är vattenlöslig så späds den ut i 
kroppens vatten, så om en kille och en tjej dricker lika mycket, får tjejen en högre alkoholmängd i blodet.  

Våld oCh alkohol
Många som dricker blir våldsamma eller råkar ut för våld. 
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FrÅgor & sVar
1.  Vad är drogEr?
 Droger är ämnen som påverkar kroppen och hur man tänker. Till droger räknas narkotika, vissa läkemedel,   
 lösningsmedel, narkosmedel, dopingmedel, alkohol och tobak.

2.  Vad är narkotika?
 Narkotika kallas också för knark. Det finns många olika sorters narkotika. Narkotika påverkar kroppen och 
 hur man tänker och man kan bli beroende. Några exempel på narkotika är: hasch, marijuana, kokain, amfetamin.

3.  VarFör tar Man drogEr?
 Människor tar droger för att bli av med oönskade känslor och situationer. De vill må bättre! En person tar 
 droger för att bli av med någon smärta, undvika oönskade känslor - uttråkning inräknat och för att undvika 
 problem. Med drogernas hjälp kan en tillfällig flykt från jobbiga känslor och problem ske. En annan anledning
 kan vara grupptryck, nyfikenhet och äventyrslusta. Detta kan övergå till ett beroende och man är fast i ett   
 missbruk.

4.  Vad är Ett bEroEndE?
 Beroende är när man inte kan sluta ta drogerna fastän man vet att det är skadligt. Personen vill hela tiden   
 ha mer och man kan må väldigt dåligt om man inte får drogen i sig. Kroppen har vant sig vid drogen och man  
 får besvär om man inte tar den - detta kallas abstinens. 

5.  är dEt sVÅrt att sluta MEd drogEr?
 Eftersom kroppen har vant sig vid drogerna kan man må dåligt när man försöker sluta. Detta kan vara mycket  
 tufft. Här är några exempel på vad som kan hända: Man kan få svårt att sova, bli deprimerad, få ångest, få ont  
 i kroppen, man kräks samt blir trött och irriterad. Vissa droger är svårare att sluta med än andra. 

6.  VilkEn drog är Vanligast?
 I Sverige är alkohol vanligast och när det gäller narkotika så är det cannabis.

7.  Vad är En FlashbaCk?
 En flashback betyder att man upplever drogruset på nytt utan att tagit drogen. Dessa upplevelser kan variera 
 kraftigt från person till person. Dessa flashbacks kan inträffa flera år efter att man tagit drogen.

8.  Vad är En halluCination?
 Vissa droger gör att man får hallucinationer. De kan ändra på personens syn, 
 hörsel, lukt och känsel och personen kan uppleva saker som ingen annan ser. 
 En hallucination kan bli väldigt stark och även obehaglig och personen tappar 
 kontrollen. 
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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 liVEt
Vi 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 på
För 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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Vad kan hända när 
En pErson tar drogEr?
Man kan ju undra varför vissa testar droger när ”alla” vet 
att det är så farligt och vanebildande?
 
En av anledningarna är en önskan att vilja må bättre. Med drogernas hjälp kan en tillfällig flykt undan 
vardagens problem ske. Piller lindrar smärta - en drink får en att slappna av - en pipa hasch kan få skol-
problemen att dunsta ett tag. Grupptryck, nyfikenhet, äventyrslusta och sökande efter spänning kan vara 
andra anledningar. Det är spännande och förbjudet och kan göra den ”grå” vardagen mer intressant. Men 
förr eller senare kommer det alltid till en punkt då det kroppsliga och mentala beroendet tar över. 
Sedan är det inte lika roligt ...

MissbrukskurVan

norMal lyCkoniVå

tid

Börjar fatta att drogerna 
inte löser problemen, 
men är nu fast.

Utslagen. Nu kostar 
drogerna tusentals kronor 
om dagen. 

Tar mer droger som 
lösning på problemen.

Upptäcks av besvikna 
och arga föräldrar, lärare, 
arbetsgivare m. fl.

Börjar skolka, kör bil 
drogpåverkad, förlorar jobbet...

Blir fast av polis, får 
jobbiga avtändningar o. s. v.

Får en kick, känner sig modig, 
får bra självförtroende m.m.

Har nu problem och sysslar med
stölder och inbrott för att skaffa 
mera droger.

NYaff8.indd   1 2015-10-29   13:47

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

text: droginformation.nu     
illustrationer: Mats Ekman  
Copyright © droginformation.nu

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.
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narkotika
Narkotika är droger. Det finns många olika sorters 
droger och de har en sak gemensamt - de är giftiga. 
Till droger räknas narkotika (knark), alkohol, tobak, 
och vissa läkemedel för att nämna några. 

Det är styrkan och vilken drog som avgör hur du blir påverkad. 
En liten mängd sätter fart på dig och gör dig piggare - en större 
mängd gör dig sömnig eller lugn - en ännu större mängd kan 
orsaka medvetslöshet och i värsta fall döda dig (förgiftning). 
Det är alltså mängden och styrkan på narkotikan (giftet) som 
avgör hur du blir påverkad.

narkotika
Här kommer några exempel:

• Vissa sorter gör en person lugn, trött och är smärtstillande. De kallas opiater och kommer från opium-
 vallmon, som är en blomma. Några sorter är morfin, opium och heroin vilka är väldigt beroendefram- 
 kallande, svåra att sluta med och mycket starka. Personen behöver väldigt lite för att bli påverkad.

• Centralstimulerande medel: Dessa droger stimulerar det centrala nervsystemet och personen blir 
 piggare och sover mindre. Några exempel är amfetamin, kokain och kat. Alla är beroendeframkallande  
 och ger skador vid missbruk.

• Hallucinogener: Det är narkotika som förvränger sinnesintrycken. En hallucination är när personen   
 upplever, ser, känner och hör saker som inte andra upplever. Ett exempel kan vara att man ser spindlar  
 överallt omkring sig fast det inte finns några spindlar där. LSD, ecstacy och vissa växter och svampar  
 m.m tillhör denna grupp. 

• Läkemedel: Det finns vissa läkemedel som innehåller narkotika. Dessa skrivs ut på recept av en läkare  
 och man kan även få dom på sjukhus vid operationer etc. 

• Cannabis: Hasch och marijuana kommer från hampaväxten

Det finns många olika sorters narkotika!

NYaff9.indd   1 2015-10-29   13:48

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

text: droginformation.nu     
illustrationer: Mats Ekman  
Copyright © droginformation.nu

sniFFning
Sniffning förekommer i hela världen och är vanlig
bland fattiga gatubarn. Men det förekommer även i 
Sverige. Det finns många olika saker som sniffas t.ex 
thinner, aceton, klister, lösningsmedel, bensin, gaser 
och olika sorters lim. Sniffning är beroendeframkallande 
och sniffaren behöver mer och mer för att få ett rus. 
När man slutar sniffa kan personen drabbas av 
sömnproblem, kramper, huvudvärk och frysningar.  

Vad händEr när Man sniFFar? 
När man andas in så går ångorna från t.ex bensinen ner i lungorna och 
snabbt ut i blodet. Först känner sniffaren ett välbehag och blir sedan dåsig 
- detta kan följas av en kraftig huvudvärk. 

Vilka skador kan dEt bli aV sniFFning?
När gasen kommer ner i lungorna reagerar kroppen - vätska skickas till luftvägarna. Detta gör att 
sniffaren kan dö på ett sätt som liknar drunkning. Det som också kan hända är att gasen utvidgas i 
lungorna och då kommer det inte ner tillräckligt med luft och sniffaren kan kvävas.
Lösningsmedel kan ge allvarliga hjärnskador.

kan Man sE oM någon sniFFar?
Personen blir väldigt blek med svullna läppar och haka och får slappare muskler i ansiktet. Huden kan bli 
torr och irriterad runt munnen - ögonen blir blanka och lite blodsprängda. Näsan börjar rinna och perso-
nen är ofta trött med huvudvärk. Det märks även på humöret då personen blir lätt uppretad och kan få 
ångestattacker, mardrömmar och en förändrad personlighet. 

Lösningsmedel kan ge allvarliga hjärnskador!
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spiCE
Fler och fler unga testar drogen spice. Vi har sett flera 
fall av överdoser med allvarliga skador som följd och 
även flera dödsfall den senaste tiden i Sverige.
 

Vad är drogEn spiCE?
Spice är ett samlingsnamn för olika ämnen som skall likna 
cannabis. Drogen framställs för att likna cannabis och den 
görs i laboratorium. 

Spice levereras som ett pulver och ingen, förutom personen som gjort drogen, vet exakt vad som finns i 
pulvret och vilken effekt det kommer att ha på kroppen.

innEhållEt i spiCE VariErar Väldigt
Som användare och köpare har man ingen aning om vad man får i sig. Detta har lett till allvarliga över-
doser och förgiftningar med flera dödsfall. Vid förgiftning är symptomen hög puls, stora pupiller, förhöjt 
blodtryck, njurvikt och att den förgiftade personen mår allmänt dåligt.

De som tillverkar spice ändrar hela tiden på innehållet – detta för att komma undan lagen. Om en sort blir 
olaglig så gör de en ny variant.

Spice säljs under många olika namn som till exempel Spice Gold och Spice Diamond. Vissa sorter säljs 
med smak av blåbär, bubbelgum etc.

På internet finns det massor av olika sorters droger, narkotika och hälsofarliga varor - de kallas ibland för 
internetdroger. 

Drogtillverkarna ändrar på innehållet för att komma undan lagen när ett ämne blivit narkotikaklassat. 
Detta gör att användarna inte vet vad de får i sig och hur starkt det är. Allt för att tjäna pengar!

Spice är mycket beroendeframkallande!
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ToBaK, CigarETTEr 
oCH snus 
Från början användes tobaken av indianerna 
i Amerika och den kom till Europa på 1500-talet.  
Tobak innehåller giftiga ämnen som är cancer-
framkallande bl. a. tjära. Den innehåller också 
nikotin, vilket är ett av det mest beroendefram-
kallande ämnet som finns. Tobaksröken är 
giftig både för rökaren men även för omgivningen.
 

ToBaKsindusTrin försTör Miljön oCH 
anVändEr BarnarBETarE.
De stora tobaksbolagen hugger ner enorma ytor av regnskog för att använda marken till att torka 
tobaksblad - detta drabbar både människor och djur. 

I många av de fattiga länderna t.ex Malawi i Afrika används barn på tobaksfälten. De blir ofta sjuka 
eftersom de blir förgiftade av nikotinet som finns i tobaken. 

Vad HändEr när Man röKEr?
En sjukdom som hör ihop med rökning är cancer. Lungorna blir också sämre vilket kan leda till andnings-
svårigheter och astma. Andra kroppsliga problem som hör ihop med rökning är magkatarr, magsår, rygg-
besvär, tandlossning, benskörhet, hyn blir också fulare och man ser äldre ut tidigare. Dessa besvär syns 
inte förrän efter många år och därför kan man tro att det inte är så farligt att röka, men det är det. 

Plågsamma djurförsök görs för att se hur sjukdomar utvecklas av tobak.
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För mer information 
eller beställning 

telefon: 031 -13 57 07 
e-mail: info@droginformtion.nu

Vi behöver öka arbetet och hjälpa och nå fler! Vi har nu 
snart varit aktiva i 30 år och inför detta så kommer vi att 
släppa vår nya online utbildning för ungdomar, något som 
vi arbetat med sedan förra året. Mer om detta snart och ett 
stort tack till alla er som stöttat detta projekt.

Med detta önskar jag er en färgsprakande höst och hoppas 
på ert fortsatta stöd för att komma närmare en drogfri framtid.
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Efter lunchen så kom Mariaana – specia-
listsjuksköterska och ambulansförare. Hon 
utbildade ungdomarna i första hjälpen och 
hjärt- och lungräddning. De fick även lära 
sig att använda en hjärtstoppsmaskin. De 
var jätteduktiga! 

Sedan körde vi fysiska aktiviteter, teambildning och de fick paddla kanot och 
bada. På kvällen grillade vi marshmallows och lekte olika lekar i skogen.

Under söndagen blev det drogutbildning och frågorna haglade – de hade så 
mycket frågor och efter frågestunden så fick de en drogföreläsning av Alex 
Breeze. Alla skötte sig väldigt bra och det var ett lyckat läger.

Avslutningen gjordes och alla fick sina diplom och var sin bok om droger.

112
112-läger för ungdomar i Stockholm. Händelserikt med många aktiviteter, 
mycket kunskap och många övningar.

Syftet med dessa läger är att utbilda ungdomar i hjärt- och lungräddning, grund-
läggande brandkunskap, självförsvar, teambildning och information om droger.

De fick träffa brandmästeren Peo som höll i branddelen. Han började med teori 
och frågestund och intresset var stort, sedan gick vi över till den praktiska delen 
då ungdomarna fick lära sig att släcka bränder och hur man gör om en människa 
skulle brinna. De fick även gå in i lägerstugan som rökfylldes där de fick träna på 
hur man tar sig ut ur ett rökfyllt hus.
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STORT TACK till alla annonsörer

Växelgruppen AB
Bas Förvaltning AB
Fjärdingslövsgården AB
Tanums Bostäder AB
Danska Wienerbageriet

Blästring & Målning i Skelleftehamn AB
Albinsson & Sjöberg AB
Sandberg Development AB
Rent & Klart Stockholm AB

Nu börjar Sverige öppna upp igen och många kan sakta börja gå mot ett mer 
normalt liv efter alla restriktioner. Detta gör givetvis många glada. Men i allt detta 
som varit finns det några saker som man kan ha missat. 

Jag har föreläst om droger i över 25 år och jobbat som ordningsvakt och väktare 
i centrala Göteborg lika länge. Det jag har sett under covid pandemin har varit 
tufft. Ungdomar som i brist på annat hängt på stan och drivit runt. Detta är inget 
ovanligt i sig. Problemet är bara det att de som säljer drogerna inte har varit lika 
lugna som många av oss andra. De har utnyttjat detta till max för att hitta nya 
kunder. 

Jag fick ta hand om en 14- årig tjej som började med tramadol* och efter bara 
ett par veckor så tog hon heroin. Denna tjej hittade jag i en hiss.

En annan ung tjej som jag träffade på hade börjat med prostitution för att kunna 
köpa sina droger, hon var bara 16 år gammal. 

Många unga har farit otroligt illa och tyvärr sökt spänning i droger. 

En annan sak är våldet.

Våldet runt droger kan ju ingen ha missat med alla skottlossningar och spräng-
ningar. Jag kunde aldrig tro när jag började föreläsa och jobba som vakt att jag 
25 år senare skulle vara först på plats på ett mord på en ung kille. Tyvärr fick jag 
uppleva detta och vi lyckades inte rädda hans liv trots alla våra försök. 

*tramadol = ett smärtstillande läkemedel.

Nu när vårt samhälle öppnar igen kommer våra ungdomar att behöva få hjälp 
och förebyggande drogföredrag kommer att behövas mer än någonsin. 

Därför skulle jag vilja be dig om hjälp. Trots att dessa situationer som jag berättat 
om kanske inte händer omkring dig – så finns dom lik förbannat. 

Jag kommer göra allt i min makt för att hjälpa ungdomar genom att föreläsa 
mer på skolor. 

Under denna pandemi har många av oss tagit en ekonomisk smäll, även många 
skolorna har det tufft. Så vad vi kan göra är att hjälpas åt! Vi kan nå ut till våra 
unga och sponsra de skolor som har det tufft. 

Jag kan inte göra allt och du kan inte göra allt.  Men en sak vet jag.
Tillsammans är vi starka!

Tack för att du tog dig tid att läsa, 

Ha en fin dag,
Alex Breeze
drogförebyggare och ordningsvakt

I knarkets 

fotspår
– ALEX BERÄTTAR

”
Vill du boka en föreläsning till dina elever?

telefon: 031 -13 57 07 
e-mail: info@droginformtion.nu



VIsste du att?
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Tre år efter personerna börjat med cannabis hade ca 20 % av de unga i 
åldrarna 12-17 år blivit beroende, av de som var 18 - 25 var det ca 11 %. 

Det finns ökade risker med tidig cannabisdebut
Ju yngre en person är som börjar med cannabis, desto fortare kan personen 
hamna i missbruk eller beroende. Detta gäller inte lika tydligt för tobak och 
alkohol, visar en ny studie från USA:s nationella drogforskningsinstitut, NIDA.

Droghandeln i Sverige omsätter miljarder
Droghandeln omsätter mellan 2,7 till 6,9 miljarder kronor årligen, enligt en 
CAN-rapport. Cannabis står för 45 procent och har blivit basinkomst för 
kriminella gäng.

Källa: can

Professor Fred Nyberg berättar att man i tidigare studier sett att de som 
börjar med cannabis eller alkohol före femton års ålder riskerar fem till sex 
gånger större risk att bli beroende än de som börjar efter arton år.

Källa: drugnews

I USA tjänar alkoholindustrin 161 miljarder kronor på ungas drickande.
Alkoholindustrin påstår att de inte vill att minderåriga ska dricka men de 
tjänar stora pengar på just minderårigas drickande. Alkohol beräknas bidra 
till 3 500 dödsfall bland minderåriga varje år i USA.

Forskning visar att unga påverkas av alkoholreklam. Om alkoholindustrin 
menar allvar med att minska ungas drickande så borde de hjälpa till att 
minska minderårigas drickande och lägga pengar på de som jobbar med 
förebyggande åtgärder, säger David Jernigan, professor vid Boston 
University och medförfattare till studien. 

Källa: accent

CANNABIS ÄR DEN VANLIGASTE NARKOTIKAN. 

För 20 år sedan innehöll cannabis omkring 2-4 procent av det aktiva 
ämnet som kallas‚ tetrahydrocannabinol, THC. Det är detta ämne, 
THC som ger rus och hallucinogena effekter.

2013 innehöll många vanliga cannabissorter snarare runt 25 procent 
THC, och några varianter innehöll till och med hela 37 procent. 
Användning av cannabis har kopplats till psykiska hälsoproblem. 

I en undersökning från Storbritannien undersökte man 1 000 personer 
vilka rökt cannabis det senaste året. Studien visade att cannabis med 
hög nivå av THC ökade sannolikheten för användaren att utveckla 
ångestsjukdom.

”Så vitt vi vet ger denna studie det första beviset från en population som 
antyder att användningen av cannabis med hög styrka är förknippad 
med mentala hälsoproblem och beroende.”

Andra studier har också visat ett samband mellan gräs som har hög 
THC-styrka och psykiska hälsoproblem.

källa: drugnews

ANNABIS
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Boken om Knark och sånt

Hur kan denna bok hjälpa dig?
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 in-
tresset. 

Boken revideras och uppdateras 
regelbundet och vid behov. 

Ordinarie pris är 250kr och 
nu är priset endast 125kr. 

Du får 50% rabatt! ÅSA GRAAF OCH MIA PERSSON

BOKEN OMKnark och sånt

NY UPPLAGA!

NU M
ED NÄTDROGER!

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.

Ring och beställ på: 031-13 57 07 
eller gå in på: www.drog-information.nu
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”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

Recensioner

”Jag har saknat bra litteratur för unga i ämnet. Men detta är en bok som fyller tomrummet med råge. Saklig, kort-fattad och lättförståelig, angelägen och användbar för såväl gammal som ung.” Bibliotekstjänst

Knark och sånt är det första läromedlet 

som jag träffat på som är värt namnet 

(jag tror jag sett det mesta). 

- Drogförebyggare, socialförvaltningen
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BLI MÅNADSGIVARE 
Tillsammans ger vi mer droginformation till barn och unga!

Scanna QR koden här nedanför eller gå in på droginformation.nu

TACK!


