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stöd det viktiga förebyggande arbetetgör som vi bli månadsgivare du också!
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SpecialkaroSSer aB SkaB

avloppSjouren & 
ByggnadSentreprenör i 

Såne aB

FranckS kylinduStri i 
HelSingBorg aB

Hej alla fina !

Nu närmar sig sommaren 
och det är en härlig tid 
för många av oss. Men 
det är också en tid då 
många unga kommer 
i kontakt med droger 
och kanske testar för 
första gången. 

Många tar semester men det gör inte 
drogerna! 

Vi tar inte heller semester utan fortsätter vårt 
förebyggande arbete och under sommaren 
så arrangerar vi läger och ger ut drog-
information - alltid hjälper vi någon. Det är 
en härlig känsla att stärka och hjälpa våra 
fina ungdomar. 

I detta numret får ni se hur vi använder ditt 
stöd och vi bekräftar alla er som hjälper till
 - ni är vardagshjältar och ni är vår 
inspiration. 

Du kan också ta ställning genom att stödja 
och beställa våra fina hoodies och armband.

Tack igen för ert stöd,

Åsa Graaf
ordförande

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

Ansvarig utgivare: Åsa Graaf

Redaktion: info@droginformation.nu 

Layout: elisabeth@graafreklam.se

Internet: www.droginformation.nu

Adress: Karl Johansg 60, 414 55 Gbg

Telefon: 031-13 57 07

Postgiro: 90 11 20-6

Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm

Prenumerationer tel. 031-13 57 07 
Medlemstidningen kommer ut med 
4 nummer/år. Du får fritt kopiera 
innehållet i tidning men glöm inte 
ange källa.

det är viktigt 

att sponsra och 

hjälpa unga!
Stöd våra ungdomar! :) 

ta ställning!

Ja, jag vill beställa 
detta paket med 
I SAY NO DRUGS 
Hoodie, armband och 
Hemlig Present för 
endast 398:- - 
du sparar 200:-

Fraktfritt över 500:-. 
Åldersgräns för 
beställning är 18 år. 
Vi bifogar en faktura 
med i paketet.

Hoodien är i 80% bomull 
och 20% polyester
Oborstad insida, två front-
fickor, dold dragkedja och 
muddar i nederkant och vid 
ärmslut. Finns i storlekarna 
S - XXL

I SAY NO DRUGS 
COOlA ARmbAND
Vill du beställa bara 
armband så kostar 
de 100:-/st
Armbanden finns i storlek? 
S/M och L/XL.

Sakerna kan du beställa på 
telefon 031-135707 eller 

beStäll I SAY NO DRUGS SköNA HOODIe, 
COOlA ARmbAND OCH HemlIG PReSeNt föR eNDASt 398:-

mISSA INte CHANSeN! DU SPARAR 200:- 
Detta erbjudande varar endast tom. tisdagen den 12 juni 2018.

Bulten Sweden aB

alt HiSS aB
     

akea aB
   

audio pro aB
    

alBinSSon & SjöBerg aB

“Hoodien är jätteskön 
och den håller formen trots 

många tvättar.”

SparBanken enköping
  

uddeHolm aB

Hr world wide SyStemS 
development aB

FjärdinglövSgården aB  

Stort tack till alla annonSörer

via hemsidan 
droginformation.nu eller
www.droginformation.nu/
erbjudande-hoodie/

Du får våra informativa 

nyhetsbrev.

SAmtIDIGt 

SOm DU blIR eN 

COOl föRebIlD Så 

StöDJeR DU Det 

föRebYGGANDe 

ARbetet 

I SkOlORNA!

StORt tACk föR DItt StöD!
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riSker ocH droger 
- Varför är det viktigt att stödja och 

förebygga droger bland barn och unga?

Hjälp oss att hjälpa fler barn 
och unga i Sverige - du behövs!

brott och våld
Brott är vanligt i samband 
med drogmissbruk och 
många är i en kriminell 
miljö. Missbruk finansieras-
genom brott som t ex 
stölder, inbrott och person-
rån. Ni känner säkert någon 
som blivit utsatt eller haft 
inbrott. Stöldgodset säljs 
sedan och missbrukaren 
köper knark för pengarna. 

Gäng och organiserad 
brottslighet
Gäng och ligor vill skydda 
och expandera sina områden 
för knarkhandel. Här ser vi 
skjutningar, mord, misshan-
del, kidnappning 

och bara i Sverige finns det 
minst 170 kriminella gäng 
som finansierar mestadels 
av sina aktiviteter genom 
droghandel. De värvar barn 
och använder dessa för att 
leverera droger och paket, 
passar dom utmärkt då barn 
inte är straffmyndiga.
De internationella ligorna 
som finns även i Sverige, 

Jo, droger kan orsaka allvarliga skador både för individer och för hela samhället 
- vi ser dagligen resultat av detta omkring oss.

Många tänker att det drabbar inte mig, inte mina barn och det ligger en sanning i det 
- de flesta drabbas inte på nära personliga plan. MEN - trots detta så ser vi dagligen 

konsekvenserna av droger, missbruk och den misär som följer i deras spår. 

tjänar enorma pengar och 
har stora möjligheter att 
infiltrera samhället med hot 
och mutor.

Droger och våld
Många våldsbrott begås av 
drogade personer vilket gör 
att brottsligheten ökar. 
Vissa droger används också 
medvetet vid planerade 
våldsbrott. Varför? Jo, 
gärningsmannen blir känslo-
kall och kan lättare utföra 
våld mot andra - han känner 
ingen empati. 

miljön
Den illegala narkotika-
produktionen förstör miljön 
med mycket allvarliga 
konsekvenser. Skövling av 
mark i t ex Amazonas och 
i Afgahanistan. Gifter och 
restprodukter efter produk-
tion dumpas i närmiljön och 
förgiftar stora områden och 
både människor och djur 
drabbas och blir förgiftade.

Vad är narkostater?
Det är länder och områden 
där regeringarna tappat 
makten och kontrollen 
och förlorat möjligheterna 
att bekämpa den illegala 
droghandeln. De som styr 
är istället narkotikasyndi-
kat, krigsherrar och olika 
beväpnade terrorrörelser 

Grupptryck och 
nyfikenhet
Grupptryck, nyfikenhet, 
marknadsföring och vilse-
ledande information får allt 
yngre att testa droger. Barn 
och unga är målgruppen 
och de kriminella skyr inga 
medel för att skaffa nya 
kunder. 

Sedan har vi det rent politis-
ka och affärsmässiga. Vi har 
politiska partier som delar 
ut information och cigarett-
papper till unga människor 
för att de vill marknadsföra 
legalisering av olika dro-
ger. På toppen av detta så 
investeras det miljonbelopp 
i cannabisbranschen. 

Resultatet är en all-
varlig utveckling där 
droganvändandet går 
ner i åldrarna och 
ibland är barnen så 
unga som tio år!
Media har rapporterat hur 
barn, unga som åtta år, 
används av kriminella för att 
leverera droger och vakta 
ifall polisen kommer - de 
lockas med märkeskläder, 
pengar, status och de får 
godis och glass. Allt detta 
leder till att fler unga skadas 
och dör av droger i Sverige.

som tagit kontrollen över 
narkotikahandeln men även 
över stora delar av samhälls-
livet. Exempel på länder 
som dessa är Afghanistan 
och Guinea-Bissau. 

Vad är 
narkoterrorism?
Detta är våldsrörelser som 
säljer narkotika och beskat-
tar den illegala droghandeln 
- detta för att skaffa pengar 
till sin egen verksamhet. 
De använder våldsamma 
terrorist-metoder som 
attentat, mord, skjutningar, 
kidnappningar etc.

källa: narkotika, dopingmedel och 
hälsofarliga varor 13.1

” När narkotika missbrukas är de 
en ondskans kraft och kan förstöra 
livet för miljontals människor och 
även hota nationers säkerhet” FNs 
generalsekreterare Javier Perez

” Jag har slutat som polischef i 
Venezuela. Orkade inte - en dag 
när jag kom till polisstationen 
hade knarkmaffian dödat alla 
våra polishundar - de var upp-
spikade på staketet. Efter den 
punkten fick alla nya hundar bo 
hemma hos mig. Det var ständiga 
hot och en ständig oro.”

VAD äR eGeNtlIGeN 
DROGINfORmAtION.NU’s 
SYfte?
Vårt syfte finns i FN:s Barn-
konvention artikel 33:
“Att skydda barn och ungdomar 
från narkotika och andra droger.”

tIOåRIG POJke 
kRAftIGt PåVeRkAD 
AV DROGeR
Ett sorgligt exempel är den 
pojke i Göteborg - 10 år 
gammal - och som var 
kraftigt påverkad av droger 
som polis fick ta hand om.

Gå in på  
www.droginFormation.nu 
för mer information
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vad tjänar du 
och ditt företag 
på att hjälpa 
barn och unga?
Många företag ser vikten av ett större 
samhällsengagemang och de möts själva 
av problemen i vårt samhälle. Kan vara 
privat men även på jobbet. De vill därför 
göra en insats för barn och unga i Sverige. 

Tillsammans med företag har vi genom 
åren utvecklat ett koncept där unga runt 
om i landet får mer förebyggande drog-
information. 

Företaget i sin tur kan få utbildning till sin 
personal och även ge de i personalen som 
är föräldrar föreläsningar om droger och 
föräldraskap - detta så de bättre kan hjälpa 
sina barn och stärkas i sitt föräldraskap. 
Detta har varit väldigt uppskattat. 

VI HAR eN SPONSRINGStRAPPA 
meD OlIkA NIVåeR AV StöD:

                            diamant 350 000 kr 
 Safir 300 000 kr
 Smaragd 250 000 kr
 Rubin 200 000 kr 
 platina 150 000 kr
 guld 100 000 kr
 Silver 50 000 kr 
Brons 25 000 kr 

Ditt företaget får ett handgjort inramat 
diplom med sigill samt annons i vår 
tidning. 
 
Ni får även ha VÅR logga på er hemsida 
under ett år. Från Silversponsor och uppåt 
ingår ett föredrag om droger till personalen. 

Vi kan tillsammans arrangera så det passar 
ert företag på bästa sätt.

“Micke var här på vårt 
företag och höll i den bästa drogföreläsningen 
någonsin. Det var mycket lätt att förstå, det var 
roligt och självklart mycket bra information som fick 
en att tänka. Bra för vår personal som är mycket 
ute och jobbar. Tiden som Micke pratade med oss 
kändes som 20 min för det var så otroligt roligt och 
intressant.” 
Vanessa DM TAK - Platina Sponsor

NY UPPLAGA

NY UPPLAGA

För 2500 kr skänker du ett 
helt Droginformationspaket 
till en skolklass och du hjäl-
per fler unga att få livsviktig 
droginformation. 

Du får ett fint tackdiplom 
och en radannons i vår 
tidning.

”Filmerna var superbra och 
handledningen var väldigt 
pedagogiskt upplagt. Enkel 
och tydligt att använda. 
Eleverna gillade filmerna. 
Jag tycker detta ligger i 
tiden och ungdomar har så 
mycket frågor. Detta var 
perfekt”

För mer information 
kontakta Hanne eller Julia 
på 031-135707 eller mail 
info@droginformation.nu

Ditt städbolag i Göteborg

Stort tack till alla annonSörer

Skänk ett utbildningspaket 
till valfri skola!
Droginformationspaket för skolklasser innehåller allt detta:
 
•  1 st I SAY NO DRUGS Filmutbildning med arbetsuppgifter

•  30 st faktahäften om de vanligaste drogerna

•  10 st informationsaffischer

•  30 st coola I SAY NO DRUGS armband

Skänk ett utbildningspaket 
till valfri skola!
Droginformationspaket för skolklasser innehåller allt detta:
 
•  1 st I SAY NO DRUGS Filmutbildning med arbetsuppgifter

•  30 st faktahäften om de vanligaste drogerna

•  10 st informationsaffischer

•  30 st coola I SAY NO DRUGS armband



därför stödjer vi 
det förebyggande arbetet 

mot droger & 
i Say no drugS 

kampanjen

eN AV mINA VäNNeR 
bleV GAleN AV DROGeRNA

”När jag var liten var det allmänt känt att 
droger var farligt. Idag känns det helt 
annorlunda. Ni är bland de enda som 
verkligen gör någonting åt att vända 
situationen för alla ungdomar! 
Det är därför vi stödjer I SAY NO DRUGS 
kampanjen!”

Jayne & Robert

När du ger ett bidrag så hjälper du fler att kunna stå emot grupptrycket mot droger. 
Du gör så fler får livsviktig information om droger och dess konsekvenser. 

Det behövs mer än någonsin - internet fullständigt exploderar av 
propaganda och falsk information om droger. 

Allt för att sälja droger och tjäna pengar 
- det finns olika sidor där du kan köpa hur mycket droger som helst. 

Allt skickas hem till dig i diskreta små paket. 
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JAG JObbAR SOm 
eVeNtPRODUCeNt OCH 
köR feStIVAleR OCH 
StORA eVeNemANG

Jag har, under hela mitt yrkesliv, sett 
människor som inte mått bra och det har 
nästan alltid varit nån typ av drog inblandad, 
antingen alkohol, festdroger eller 
”mediciner”. 

Jag stöder I SAY NO DRUGS och Drog-
information så ofta jag kan för de är de 
enda jag vet som jobbar så hårt för att 
sprida sanningen om droger till våra unga. 

Och så är armbanden superfina att ge bort 
som presenter!” 

Mimmi Siegel 

”Som skolsköterska ser jag den mängd 
droger skolbarnen tar, och vet efter att 
ha talat med dem att de inte fått den 
information de behöver för att kunna 
bedöma om det är dåligt eller bara 
”tufft” att göra. 

Hörde en gång att någon var orolig för 
att skolbarnen skulle bli intresserade av 
att prova droger om de får information.

Detta anser jag beklämmande, informa-
tion får de redan, frågan är bara vilken 
information? Den falska informationen 
av langarna eller den fakta som berättar 
sanningen? 

Tack för att ni finns och gör jobbet 
lättare för oss på skolan”

Elisabeth - skolsköterska

JAG föRlORADe mIN bROR tIll 
DROGeR Så JAG Vet HUR VIktIGt 
eRt ARbete äR - JAG StåR bAk-
Om eR tIll 100%

”Vi måste hjälpa till och göra någonting åt 
samhällets drogsituation. Ibland får man 
svettas lite för att få saker att bli bättre! Jag 
stödjer både genom mitt företag och jag är 
också en stolt månadsgivare privat!” 

Gabriel 

Skolbarn tar 
mängder 

av droger!
Brev från elev som fått droginformation



Miljöförstöring, skövling av Amazonas, giftutsläpp, våld, hot, barn som testar droger. 
Listan kan göras lång...
 
vi vill Skydda våra Barn ocH ungdomar Från droger 
enligt Fn:S Barnkonvention
Vi är en ideell förening som i över tjugo år har arbetat med syftet att skydda barn och ungdomar från 
droger enligt FN:s barnkonvention Art 33, ”Att skydda barn och ungdomar från narkotika och andra 
droger”.

Genom drogföreläsningar, filmer samt omfattande information på internet, sociala medier, mässor 
och events levererar vi motiverande droginformation till tusentals barn och ungdomar varje år.
Över 40 000 brev med lovord från barn, lärare och föräldrar visar att vi verkligen når fram.
 
läS mer om vår verkSamHet på: www.droginformation.nu
För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi din hjälp. Vårt 90-konto, som vi haft i över 20 år, är din 
trygghet och säkerhet att ditt bidrag används till att hjälpa barn och ungdomar att välja bort drogerna.

Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige Vi har arbetat förebyggande i över 25 år
Karl Johansgatan 60, 414 55 Göteborg och över 800 000 elever från mellanstadiet
Tel 031-13 57 07, info@droginformation.nu till gymnasiet har fått vår information.

Droger sabbar miljön och våra 
barn!

Hit går ditt Stöd! 
Vi satsar på barnen! 

1. föReläSNINGAR I SkOlOR
Snart har 800 000 barn och unga runt om 
i landet fått våra populära drogföredrag. 
Vi får enorm respons och vi har fått över 
45 000 positiva brev och utlåtande från 
skolor. Förutom att ge sann droginforma-
tion så inspirerar och motiverar de till mål 
i livet. 
Vi levererar hundratals föredrag varje år 
runt om i landet.

2. GRAtIS DROGINfORmAtIONS-
mAteRIAl på internet.
Efterfrågan på droginformationsmaterial 
är väldigt stor. Vi publicerar e-böcker, 
filmer och mängder av olika artiklar som 
fritt används av skolor, ungdomar och 
föräldrar. Denna tjänst har blivit mycket 
populär och över 500 000 personer 
använder våra sidor på internet.

Allt är gratis tack vare Ditt bidrag och alla 
månadsgivare.

Bli månadSgivare idag ocH Hjälp Barnen  

www.droginformation.nu
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3. filmer
Filmproduktioner och filmade intervjuer 
med f.d missbrukare finns på våra hemsidor, 
på vår youtube kanal, på bloggar och även 
som utbildning till skolor.

4. Sommarläger
Sommarläger - vi arrangerar sommarläger 
där vi samarbetar med räddningstjänst, polis 
etc. 

5. ekonomiskt stöd
Uppmuntran och ekonomiskt stöd till olika 
drogfria ungdomsprojekt.



Barn och unga 
behöver 

droginformation 
för att 

stå emot 
grupptrycket!

Ge ditt stöd NU!

Swisha till: 
1239011206

Alla gåvor över 100 kr 
får en present.


