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Smakprov på vår föreläsning!

sedan starten har Vårt huVudsyfte 
alltid Varit att hjälpa barn och 
unga - att ge dem information och 
inspirera dom att leVa drogfritt.
i detta nummer aV tidningen droginformation får du en liten 
inblick i Vad Vi gjort under åren som gått.                                                           
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Ansvarig utgivare: Åsa Graaf

Redaktion: info@droginformation.nu 

Layout: elisabeth@graafreklam.se

Internet: www.droginformation.nu

Adress: Norra Allégatan 2, 413 01 Gbg

Telefon: 031-13 57 07

Postgiro: 90 11 20-6

Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm 

Medlemstidningen kommer ut med 4 nummer/år. 
Du får fritt kopiera innehållet i tidning - men glöm inte ange källa.

Tidningen Droginformation.nu ges ut av Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

Från en liten vrå i mitt 
hem till att ha blivit 
en av Sveriges största
förebyggande kampanjer!

r

Hej! 
För er som inte vet så startade jag denna förening för 25-år sedan och jag kan säga att jag är stolt över 

allt fint som åstadkommits genom åren. Det värmer att se resultaten och det gör mig glad att så många 

fina människor varit med under åren. VARföR gjoRde jAg då deTTA? Anledningen att jag ville hjälpa barn och unga var för att jag 

själv hade prövat droger, inte speciellt mycket - mest alkohol och cannabis - men tillräckligt för att få upp-

leva de negativa konsekvenserna. 
Jag hade några riktigt jobbiga upplevelser som gjorde att jag tänkte om. Tyvärr så slutade inte några perso-

ner och deras liv slutade istället. När jag fått min första dotter 1991 kände jag att jag verkligen ville göra något för barnen - så jag bestämde 

mig för att starta föreningen och körde sedan igång!

Från början arbetade jag hemifrån när min lilla flicka sov och ”huvudkontoret” bestod vid det här tillfället 

av en inredd garderob. Det var kul, spännande och snabbt var det fler och fler som ville hjälpa till. 

fIck 90-konTo. När vi fått vårt 90-konto 1992 av Svensk insamlingskontroll, flyttade vi in i våra 

första lokaler som låg på Andra Långgatan i Göteborg. Nu började vi med insamling och olika event i 

större skala. Arbetet blev uppmärksammat, vi besökte många skolor och vi var med både i TV och i många 

tidningar.

PengAR TILL skoLoR ocH nARkoTIkAHundAR. Vi fick in massor av ansökningar från skolor 

där de ville ha hjälp i sitt drogförebyggande arbete och genom åren skänkte vi miljontals kronor till deras 

olika projekt. 
Vi hjälpte även tullen med nya narkotika hundar, vi syntes på storfilmer som Traffic och delade ut massor 

av informationsmaterial om droger. AggRessIV dRogIndusTRI. Det är oerhört inspirerande att hjälpa skolor, unga och föräldrar. Men 

ibland stöter vi på mindre ”inspirerande” personer och organisationer. Drogindustrin är oerhört stark och 

stor - vilket vi får känna av på olika sätt - t.o.m  med hot och påhopp. Det gör att vi känner att vårt arbete 

är viktigare än någonsin. 
TRendeR I sVeRIge. Trender kommer och går - det testas olika projekt och kampanjer. Vi har sett vad 

som fungerar bland ungdomarna vilket är verklig, rak information som leveras på ett enkelt språk med en 

gnutta humor. Vi når fram och har fått så många fina bekräftelser på detta. Vårt koncept är att hålla det 

enkelt så människor orkar läsa och lyssna. 
fäRRe ungA TAR dRogeR IdAg. En sak som är roligt att se är utvecklingen i Sverige. I början när 

vi jobbade på 90-talet var det fler unga som testat droger än nu. Idag efter 25 år ligger det forfarande på en 

lägre nivå bland 9-klassare. Idag är t ex alkoholanvändandes bland unga det lägsta sedan 1971 

- och det beror enligt forskare på:  
1) drogförebyggande    2) en större hälsomedvetenhet    3) dataspel - unga möts på nya sätt.

Här har vi spelat en stor roll genom alla människor vi mött runt om i landet och alla som vi föreläst för. I 

detta nummer får ni se några ”highlights” av vårt 25-åriga arbete. 

kRAm alla er som följer och stöttar vårt arbete. TAck alla för fina samarbeten, tack alla som bidragit 

med kompetens och ekonomiskt stöd. TAck för alla inspirerande möten. TAck alla fina ungdomar vi mött 

och tack för att ni lyssnat. TAck alla er som fortsätter att stödja för framtiden - jobbet fortsätter - det är 

viktigare än någonsin. Tillsammans är vi starka.
Med vänliga hälsningar Åsa Graaf, ordförande

1992 - 2017

Stort tack till alla annonSörer



4    Tidningen Droginformation.nu droginformation.nu     5

Vi Var där! Narkotika-
hundar till tullenVi har alltid funnits på plats och arrangerat/ 

medverkat på många event och utställningar. 
På mässor, läger, köpcentrum torg, bibliotek, 
skolor m.fl. syftet är att inspirera och hjälpa 
genom att föreläsa och dela ut 
informationsmaterial.

med radioreklam och ett stort 
insamlingsarbete lyckade vi samla in 
240 000 kronor som vi donerade till 
generaltullstyrelen. dessa pengar fick vi 
från företag och allmänheten och de 
användes sedan av tullen för att köpa in 
nya hundar. det blev två labradorer och 
sex stycken springer spaniels.

Under 90-talet körde vi 
kampanjen - stoppa knarket 
vid gränsen!

Drogfria förebilderföreläsningar i skolor

Musikfestivaler landet runt

Inspelning av musikvideo om droger 

Vi syns på köpcenter i hela landet

Föredrag 1993 vårt allra första 
event i Stenungssund

Har kan ni se labrador tjejen onA 
som vi fick träffa vid överlämnandet 
och se henne in action.

1992 - 2017
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Miljoner 
till skolor
sedan starten har vårt huvudsyfte 
alltid varit att hjälpa barn och unga 
- att ge dem information och inspi-
rera dom att leva drogfritt. Vi har 
stöttat skolor runt om i landet med 
stora ekonomiska bidrag och även 
skänkt utbildningsmaterial.

1992 - 2017
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         Under åren har 
    vi skickat ut över 
en miljon tidningar

drogförebyggande 
arbete fungerar och 
ger resultat!

1992 - 2017

Idag är alkoholkonsumtionen bland unga 
historiskt låg - den lägsta sedan 1971. 

I den senaste undersökningen i europa 
kom sverige på sjätte plats från botten av 
35 europeiska länder när gällde cannabis- 
användning. 

Antal personer som provat narkotika i 
sverige har legat på samma låga nivå 
under hela 2000-talet.

Tidningarna innehåller fakta om droger, kända förebilder m.m.

1.  Förebyggande kampanjer mot tonåringar  
 och föräldrar.

2.  Medvetenheten kring hälsa.

3.  Sociala medier och datorspel gör att 
 unga kan umgås utan att känna behovet  
 av att dricka.

”I Sverige har den minskade alkohol-
konsumtionen bland unga inte ersatts av 
en motsvarande ökning av andra droger.
– Andelen som använder narkotika ligger 
ganska still.” 

vad beror då dessa goda 
nyheter på?

detta säger vd:n för iQ, 
jUan-pablo roa.

positiv Utveckling i sverige 
- Unga använder mindre droger.

Stort tack till alla annonSörer

adroit ScieNce aB

alFa 
KoMMUN & laNdStiNg aB

MälardaleNS håltagNiNg

BUd-BileN i ÖreBro aB

SÖderqViSt eNgiNeeriNg 
SwedeN aB

     
BUlteN SwedeN aB

   
triVector aB

    
NyheMS ytBehaNdliNg aB

    
BrattåSKärrS Måleri aB

  
a & o Kropp i BalaNS

NS SteN i liBroBäcK aB

SparBaNKeN Nord pajala
  

NelSoN gardeN

rB FaStighetSSerVice aB

gNoSjÖ KoNStSMide aB

haMMarViKeN 
FÖretagSUtVecKliNg aB

gUldStadeNS FraKt aB

SparBaNKeN eNKÖpiNg

Megael i StocKholM aB

araNäS aB

aeliaS reViSioN aB

joBMeal ÖSterSUNd aB

aUdio pro aB

SVärtiNge 
rÖr & VVS aB

SweMaiNt aB

wct VerKtyg aB

alBiNSSoN & SjÖBerg aB

tNt SVerige aB

FjärdiNglÖVSgårdeN aB

2001

5

liter

genomsnittlig årskonsumtion av alkohol 
i årskurs 9, pojkar och flickor.

pojkar åk 9
flickor åk 9

år

3

0
2005 2009 2013 2017

Källa: Can

gratis
 

till
 sk

olor!



10    Tidningen Droginformation.nu droginformation.nu     11

Uppskattat 
arbete!

Vi firade 10 år 
och bjöd skolbarn 
på cirkus
2002 bjöd vi skolbarn på cirkus 
i göteborg och mölndal. detta 
för att fira 10 år av förebyggande 
droginformation. 

Projektet var upplagt så här: 
först fick ett tusental elever drog-
föredrag på sina skolor, sedan 
medverkade de också i novell & 
teckningstävlingen där de kunde 
vinna pengar till klasskassan.

ett axplock av alla brev vi fått - tusentals 
positiva utlåtanden genom åren.

Alla barn fick var sin t-shirt där våra 
friidrotts-stjärnor kajsa Bergqvist, 
christian olsson och carolina kluft 
hade skrivit sina autografer. underbara 
förebilder och en stor succé!

allt avslUtades med en festlig 
cirkUsföreställning i drogfri anda 
- vilket Uppskattades väldigt mycket.

föreställning på dagen arrangerades i samråd 
med cirkus skratt och narconon göteborg. 

På kvällen hade vi en till välgörenhets-
föreställning för sponsorer och allmänheten.

1992 - 2017
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2005 startades I say no drugs - kampanjen. syftet 
med denna kampanj är att inspirera unga att vilja 
leva drogfritt samt att ta ställning angående droger. 

kampanjen startades med en cd med stora svenska 
artister som t ex jill johnsson, nanne grönvall, 
stefan Andersson, Brolle, Aleena gibson m.fl.

Idrottsmän hakade också på som t ex 
Pernilla johansson - flerfaldigt mästare i kampsport, 
Anna Wikman - os medaljör i hockey.

I say no drugs kampanjen har idag vuxit och är en 
av sveriges största kampanjer. årligen får tiotusentals 
unga drogföredrag och vi delar ut utbildningsmaterial 
som häften, affischer samt vi har våra populära tröjor 
och armband. 

Vi besöker även köpcenter, mässor och festivaler.

i Say No drugs 1992 - 2017
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företagare är en viktig 
kugge för att hjälpa många 
barn och unga genom 
ekonomiskt stöd. 

Vi hjälper företag att utbilda 
personalen i drogfrågor. 

för mer information maila 
info@droginformation.nu

Hundratusentals unga har fått drog-
information i över 200 kommuner. 
Boka föredrag tel 031-135707 eller 
info@droginformation.nu

lyckat samarbete 
med många olika 
företag

Sverige runt! 1992 - 2017



Barn och unga 
behöver 

droginformation 
för att 

stå emot 
grupptrycket!

ge ditt stöd nU!

swisha till: 
1239011206

1992 - 2017


