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I den här broschyren berättar vi om droger,
främst narkotika men även mediciner,
och hur de verkar.
De vanligaste drogerna är
marihuana, hasch, amfetamin,
LSD, ecstasy, kokain och heroin.
Vissa mediciner är också droger eller rusmedel
när de används på fel sätt.

I den här broschyren berättar vi också
om vilka problem narkotika för med sig.
Drogerna är farliga för hälsan,
till och med livsfarliga.
Man får lätt ett sug efter drogen,
man vill alltså ha mera av den.
Då är det lätt att bli beroende
och fastna i drogträsket.
Då är det svårt att sluta använda droger
fastän man skulle vilja.

Men man kan komma loss
och få vård för drogberoende.
I slutet av broschyren berättar vi
var man kan söka hjälp.

Det är enligt lagen förbjudet
att ha och att sälja narkotika.
Det är alltså brottsligt.
I fall du tar emot, köper
eller säljer narkotika,
gör du ett brott.

Till läsaren
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Fastna inte i drogträsket!
Nu erbjuder man och
försöker sälja droger oftare än förr.
Du kan träffa på en narkotikaförsäljare
på ett dansställe, ett café,
en rockkonsert, på gatan
eller nästan var som helst.

En bekant eller okänd person
kan erbjuda dig narkotika,
först billigt eller till och med gratis.
Försäljaren erbjuder aldrig narkotika
för att han vill vara vänlig.
Han vill göra dig till narkotikamissbrukare
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Ta inte emot
narkotika av någon.
Säg nej till droger
även om det är
din vän som bjuder.

Hur drogerna verkar
Drogerna påverkar
olika människor på olika sätt.
Därför är det svårt att beskriva
precis hur de verkar.
Hur drogen verkar
varierar beroende på mängd och kvalitet.
Olika människors erfarenhet
av till och med samma drog
kan vara olika.

Grovt sett kan man säga
att det finns två slags droger:
en del är uppiggande
och andra är lugnande.
De uppiggande drogerna
höjer humöret för en kort stund
och gör att man blir aktivare.
Sådana droger är till exempel
amfetamin, ecstasy och kokain.
Lugnande droger, som heroin,
gör att man känner sig lugn.

så att du köper narkotika av honom
också i fortsättningen.
I fortsättningen är priset högre.

Alla narkomaner har börjat
genom att pröva en gång.
Några har fått problem med narkotika
redan efter första gången.
De har blivit narkotikamissbrukare,
alltså narkomaner.
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Vissa droger kan också
orsaka hallucinationer.
Den som tar dem
ser och hör sådant
som inte finns i verkligheten.
Vanligen verkar drogen i några timmar,
ibland en kortare tid.

En drogad människa
behärskar inte sitt beteende.
Hon kan plötsligt bli arg
eller deprimerad
och göra eller säga saker
hon inte vill.
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Om man tar droger många gånger
kan man bli beroende.
En person som har använt droger en tid
märker, att han har ett sug efter drogen
allt oftare och behöver större doser.
Snart kan han eller hon inte vara utan droger
och samma dos räcker inte längre.

Fysiskt beroende är
när kroppen kräver narkotika.
När man slutar
får man abstinensbesvär
som till exempel kan vara illamående,
darrningar, svettningar, smärtor,
ångest och kramper.

Psykiskt beroende är känslan av
att man måste ha droger
för att kunna leva.

Beroendet
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Den onda cirkeln
Narkotikaberoendet
utvecklas så småningom.
Till en början kanske
personen prövar droger då och då.
I början märker han inte problemen
som narkotikan för med sig.
Han kan ännu sköta
arbetet eller skolan.

Så småningom blir drogerna
det viktigaste i livet för honom.
Det finns inte längre tid
för hobbier, vänner eller
något annat i hans liv.

Det är svårt för honom
att sluta med drogerna
fastän han skulle vilja.
Han tar droger fastän han märker
att det leder till allt större problem.

Pengarna börjar också ta slut.
Ofta börjar missbrukaren
sälja droger till andra för att få pengar.
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Han börjar kanske skaffa pengar
genom att stjäla
eller på något annat olagligt sätt.
Han blir mer och mer inblandad i brottslighet
och det händer ofta
att han hamnar i fängelse.
I det skedet är det allt svårare för personen
att komma loss från drogerna
och den onda cirkeln av brottslighet.

Narkotikabrottslighet
Lagen förbjuder narkotika.

Det är brottsligt att tillverka,
importera, sälja eller
att bara inneha narkotika.
Nu kommer det mest narkotika till Finland
via Estland och Ryssland.
Tullen och polisen försöker förhindra människor
att smuggla narkotika.
Trots det kommer det
allt mera narkotika till försäljning.

I narkotikahandeln
är pengar det viktigaste.
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Alla pengar
som kommer in på narkotikahandeln
går till brottslingar.
Narkotikahandel
för också med sig
annan brottslighet,
som stölder och våldsbrott.

Polisen försöker hindra
användandet av narkotika
och ta fast dem som säljer droger.
Polisen samarbetar också
med socialmyndigheterna.
Speciellt unga missbrukare
hänvisar man hellre till vård
än att man straffar dem.

Man kan göra narkotika
av vissa växter
eller så tillverkar man dem i laboratorium.

Narkotika finns i många olika former:
som fast ämne, som pulver, som tabletter,
kapslar eller vätska.
Narkotika används på många olika sätt.
Narkotika tas via munnen,
genom att dra  upp i näsan,
genom att röka som cigarett eller i pipa.
Man kan också spruta narkotikan
direkt i en blodåder.

Vanliga narkotikasorter
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Marihuana och hasch
Andra namn som används är:
- mari, ruoho, pilvi, muheva.
Svenska namn är:
- braj, brass, gräs.

Marihuana och hasch görs
av växten cannabis.
Narkotikan rullas vanligen in i papper
och röks som en cigarett.
Hasch röks också ofta i pipa.

Marihuana och hasch kallas ibland
för milda droger.
Men de orsakar likadana skador
och gör användaren beroende på samma sätt
som andra droger.

Amfetamin, ecstasy
Andra namn är:
- piri, vauhti, spiidi

Amfetamin säljs som pulver,
tabletter eller lösning.
Amfetamin tas via munnen
eller med en spruta i en blodåder.

Amfetamin gör användaren paranoid,
han kan alltså bli rädd
för människorna omkring honom
och tro att de förföljer honom.
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Ecstasy säljs som piller,
kapslar eller pulver.
Ecstasy orsakar ett tillstånd av upphetsning
som påminner om feber.
Den tar bort känslan av trötthet.
Därför används drogen exempelvis
på dansplatser för ungdomar.

Den som använder ecstasy länge
kan bli paranoid, deprimerad
och få svårt att sova.

Ecstasy kallas också för:
- essu, esso, eemeli, eve

Amfetamin och ecstasy får användaren
att snabbt bli beroende.
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Kokain, crack
Andra namn:
- koka, kokis, kokkeli, lumi

Kokain framställs
av kokaväxtens blad.
Kokain sniffas
genom att kokainet dras upp i näsan.
Man kan också spruta kokain
i en blodåder.
Crack är kokain
som man kan röka.

Om man använder kokain länge
blir man orolig,
får svårt att sova,
blir deprimerad
och ser saker som inte finns.
Kokain orsakar
ett kraftigt psykiskt beroende.

LSD
Andra namn är:
- matka, trippi, happo, naksu

LSD säljs vanligen
indränkt i papperslappar
som man suger på.
Det är därför svårt att veta
hur stor en dos är.
LSD finns också som tabletter
eller små bitar.

LSD orsakar kraftiga
syn- och hörselhallucinationer.
Användaren kan se och uppleva saker
som inte finns.
Färgerna och ljuden omkring förändras.
Man kan inte i förväg veta
hur drogen kommer att få användaren
att känna sig.
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De som använder LSD
brukar prata om att de har gjort
en bra eller dålig ”tripp”.

LSD skadar hjärnan
så att den som har använt drogen
kan få hallucinationer ännu en lång tid,
till och med år,
efter att han har slutat ta drogen.

Heroin
Andra namn är:
- hepo, polle, mopo, opa, jarru, polakka

Heroin tillverkas av opiumvallmon.
Heroin finns som ett brunt
eller vitt pulver eller i bitar.
Vanligen löses heroinet upp till en vätska
och tas genom att spruta in i en blodåder.
Heroin kan också rökas.

För mycket heroin förlamar andningen
och man kan dö.
Heroin tillsammans med alkohol
kan också leda till döden.
Man blir snabbt kraftigt beroende av heroin.

Också lim och målarfärg
och ämnen som man tunnar ut målarfärg med,
används ibland som rusmedel.
De orsakar ett rus och ibland hallucinationer.
De här ämnena sniffar man,
man andas alltså in ångorna.

Den som sniffar under lång tid
får skador på hjärnan.
De här skadorna kan aldrig repareras.

Andra rusmedel
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Mediciner används också ibland
på fel sätt för att orsaka ett rus.
De mediciner som används så här
är främst lugnande och uppiggande mediciner,
sömntabletter och ett ämne
som heter gamma.

Det är missbruk av mediciner
när man tar mediciner i onödan
eller mer än man skulle behöva.
Man kan också snabbt bli
beroende av mediciner.
Det kan till och med vara svårare
att bli fri från medicinberoende
än från narkotikaberoende.
Det är lika allvarligt
att vara medicinberoende
som att vara beroende av narkotika.

Mediciner som rusmedel
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Med blandmissbruk menar man
att någon tar flera rusmedel samtidigt.
Det kan vara både alkohol och mediciner eller
narkotika eller alla dessa tillsammans.

En blandmissbrukare är alltid i fara.
Han kan inte i förväg veta
hur de olika ämnena
kommer att verka tillsammans.
Verkningarna är ofta kraftigare
än när man bara tar en drog.

Blandmissbruket kan orsaka en förgiftning
som kräver läkarvård.

Många använder mediciner
som en läkare har skrivit ut
för att de har en sjukdom
eller en skada.
När du tar medicin
ska du följa läkarens råd.
Du ska bara ta så mycket medicin
som det står på receptet
som läkaren har skrivit.

Man får inte ge eller sälja
sina egna mediciner till andra.
De kan vara livsfarliga
för någon annan.

Ta inga mediciner
i onödan.
Ta inte mediciner
som du inte
känner till.
De kan orsaka
förgiftning.

Blandmissbruk
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Drogerna är farliga för hälsan.
De orsakar allvarliga,
långvariga eller till och med
obotliga sjukdomar.
Drogerna ökar också risken
för självmord och olyckor.

Allvarligast är skadorna
på hjärnan och nerverna,
vilka ofta inte läker.
Skadorna gör att personen
börjar bete sig annorlunda.
De gör det svårare för personen
att lära sig nya saker,
de försämrar minnet
och kan orsaka sinnessjukdom.

I knarkgäng använder människorna
ofta samma spruta.
Via sprutorna sprider sig
en del smittsamma sjukdomar lätt.
Sådana sjukdomar är till exempel
leverinfektioner och HIV som leder till aids.
Det finns inget botemedel för aids.

En människa som har en smittsam sjukdom
utsätter också sina närmaste för hälsorisker!
HIV smittar till exempel också
genom sexuellt umgänge.

En överdos av narkotika
leder till förgiftning och ibland till döden.

Narkotika försvagar
den sexuella förmågan.
Det är farligt för fostret
om en gravid kvinna använder narkotika.

Drogernas skadliga
effekter på hälsan
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Fri från drogerna
Man kan sluta med drogmissbruket.
Ifall man inte klarar det ensam
kan man söka hjälp hos någon expert,
till exempel en läkare
eller en vårdare
som jobbar med missbrukare.

Det enda som hjälper
är att sluta helt och hållet.
Det kan vara svårt.
Ofta börjar missbrukaren,
åtminstone efter första försöket,
använda droger på nytt.

Vården lyckas bara
om drogmissbrukaren själv
vill bli fri från drogerna.

Vården
Det finns många slags drogmissbrukare.
Därför finns det också många sätt
att behandla missbruk.
Den som har använt droger litet,
behöver vanligen inte vårdas
på sjukhus eller vårdanstalt.
Hon eller han behöver stöd
av människor omkring sig
och öppen vård till exempel på en A-klinik
för att hålla sig borta från drogerna.

Den som har använt droger länge
måste börja med avgiftning
där man avbryter användningen av narkotika.
Under avgiftningen
kämpar missbrukaren med abstinensbesvär
som kan pågå i flera veckor.

Efter avgiftningen börjar
den egentliga vården och rehabiliteringen.
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För många narkomaner
betyder det att de måste börja om
med allt från början.
De får lära sig att leva utan narkotika,
de funderar på att skaffa bostad
och att börja arbeta eller studera.
Missbrukaren har personalen
inom hälso- och socialvården som stöd.

Den som har lämnat drogerna
måste hitta på något annat
att göra i stället.
Man måste hållas borta
från de bekanta missbrukarna
och undvika platser
där man är van att få narkotika.
Hela tiden finns risken för
att man börjar knarka på nytt.

Vården och rehabiliteringen
kan ta lång tid.
Det går långsamt, men det känns bra
att bygga upp ett nytt liv.
Inte en enda före detta drogmissbrukare
har ångrat att han har slutat med drogerna.
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Vad borde man göra
om den egna flick- eller pojkvännen
använder narkotika?
Hur kan man veta att det är så?

Till en början är det svårt
att märka drogmissbruket.
Ifall din vän verkar berusad,
men inte luktar sprit
kan det vara orsak
att misstänka narkotika.
Han eller hon kan också ha narkotikasprutor
eller andra tillbehör.
Ifall du misstänker
att din vän använder narkotika,
ska du fråga honom direkt.

Du kan till en början
vara arg eller upprörd.
Situationen kan kännas skrämmande.

Man ska ändå inte godkänna
en annans narkotikamissbruk.
Man måste försöka få ordning på situationen.
Men att bli arg och börja hota är inget bra sätt.

Använder dina kompisar
narkotika?
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Var får man hjälp?

Det viktigaste är
att du eller din väns anhöriga blandar sig i
och försöker få slut på missbruket.
Missbrukaren behöver stöd
av människor omkring honom
för att kunna sluta.

Situationen är aldrig hopplös.
Det är alltid möjligt att sluta.
Man kan få råd på hälsocentralen,
A-kliniken eller socialbyrån.

En narkotikamissbrukare kan söka hjälp
på många ställen.
Det är bäst att först gå
till den egna kommunens hälsocentral,
socialbyrå, A-klinik
eller ungdomsmottagning.

I skolan kan man söka hjälp
hos skolhälsovårdaren,
skolkuratorn eller skolpsykologen.

Det finns behandlingshem för missbrukare,
rehabiliteringsanstalter, vårdhem, skyddshärbärgen,
dagcentraler och ungdomsstationer.

Drogmissbrukare kan också få hjälp
i församlingarna, hos Finlands Röda Kors,
krisservicen Kriisipalvelu, Fri från narkotika r.f.
(Irti huumeista ry.),
Youth Against Drugs, alltså YAD
och många andra föreningar.

Kom ihåg!
Du kan alltid säga
nej till droger,
även om
den som erbjuder
är din flick- eller
pojkvän.
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Källor:
Salaspuro - Kiianmaa - Seppä: Päihdelääketiede. Duodecim 1998.
Tietopaketti huumeista. Kalvosarja. Irti huumeista ry,
Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto 1997.
Tästä on kyse. Tietoa päihteistä. Youth Against Drugs 1998.
www.paihdelinkki.fi (droglänken)

Man kan också söka hjälp
i en så kallad NA-grupp. Det är en förkortning
för anonyma narkomaner. NA-grupperna är
diskussionsgrupper som har grundats av
drogmissbrukarna själva. På deras möten
berättar man om sina egna problem och
får råd av andra som har liknande problem.
NA-gruppen är ett bra stöd speciellt under
den tid man jobbar med att bli fri från
drogerna och efter det.

Det finns också hjälpande telefoner för
drogmissbrukare, där man kan få råd genast.
Telefoner som fungerar i hela Finland är
bland andra Fri Från Narkotikas
(Irti Huumeista ry:s) jour, 0203 - 22388 och
Kurvis  narkotikapoliklinik 09 - 7750 7798.
Kurvis narkotikapoliklinik har svenskspråkig
personal och man kan få råd på svenska.
Numret till Fri Från Narkotikas
svenskspråkiga telefon är 06-3174899
Telefonnumren till de ställen där du kan
få hjälp i din egen kommun finns
i telefonkatalogen.
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! Det finns ingen ofarlig narkotika

! Vem som helst kan bli beroende av narkotika
och fastna i ”träsket”

! Om du inte prövar kan du inte heller bli
beroende

! Det är brottsligt att ha narkotika

! Det är bara brottslingarna som har nytta av
narkotikan eftersom de förtjänar pengar på den

! Du har ansvar för ditt eget liv.
Det är du själv som bestämmer över ditt liv -
inte dina kompisar

! Det lönar sig att bygga upp sitt liv på andra
saker än narkotika

Kom ihåg!
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Suget
information om narkotika

I den här broschyren ger vi basinformation om narkotika
och på vilket sätt de verkar.
Dessutom berättar vi om hur man kan behandla
drogberoende och var man kan söka hjälp.

Följande organisationer har varit med om att ta fram
broschyren:
KRAN r.f. ,bearbetning och översättning till svenska
Sininauhaliitto ry.
Suomen MBD-liitto ry (Finlands MBD-förbund rf)
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry,
Selkokeskus
Tyynelän koulutuskeskus
Helsingin Diakonissalaitos, Kurvin huumepoliklinikka
(Helsingfors Diakonianstalt, Kurvis narkotikapoliklinik)
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto

Krämertsvägen 2
00620 HELSINGFORS
Tel. (09) 7206 1532, Fax: (09) 7206 1531
E-post: kran@sininauhaliitto.fi
Internet: www.kran.fi

Kristliga blåbandsförbundet för rehabiliteringsarbete bland alkohol-
och narkotikamissbrukare i Svenskfinland

! 54 medlemsorganisationer
! utbildning, konsultation och utvecklingsverksamhet
! information- och lobbingverksamhet
! förebyggande arbete
! tidningen Ájour
! www.interdrugnet.fi

LL-broschyr

r.f

Sininauhaliitto


