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”Flickfokus på drogförebyggande arbete Barbie, Molly& Spice girls”
Leena Haraké,
kanslichef KSAN
ledamot i regeringens ANDT-råd
KSAN:s repr. i EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU
KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd
i Alkohol- och Narkotikafrågor

Vad är KSAN?
• Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation

• 35 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar
• Arbetar förebyggande mot missbruk av alkohol, narkotika och
andra beroendeframkallande medel t ex sömn- och lugnande
läkemedel
• Flickan och kvinnan i fokus – Kvinnokonventionen en viktig
grund i KSAN:s arbete

Stadgar KSAN
§1. ÄNDAMÅL
KSAN vill medverka till en samhällsmiljö utan skador och
missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande
medel som t ex sömnmedel och lugnande medel.
KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet inom
dessa ämnesområden utifrån ett kvinnoperspektiv genom
•
•
•
•
•
•

att sprida information
att öka förståelsen för sambandet mellan bruk och skador
att stimulera till debatt
att påverka attityder och värderingar
att följa och stödja forskning
att verka både nationellt och internationellt i dessa frågor

KSAN:s medlemsorganisationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dea-föreningen för kvinnomuseer
Fi – Feministiskt initiativ
Forum Kvinnor och Funktionshinder
Fredrika Bremer Förbundet
Föreningen Tjejzonen
Föreningen Tänk Om!
Gröna kvinnor
HOPP Riksorganisationen mot sexuella
övergrepp
IKF-Internationella Kvinnoförbundet
IOGT-NTO
KLF – Kvinnliga Läkares Förening
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Kristen och Kvinna
Liberala Kvinnor
Miljöpartiets jämställdhetsutskott
Moderatkvinnorna
MHF:s Damklubbsråd
RFHL Qvinna

• Riksförbundet Hem och Samhälle
• RIFFI-Riksförbundet Internationella
Föreningar För Invandrarkvinnor
• Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté
• Riksföreningen för Skolsköterskor
• ROKS-Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige
• SKIS – Somaliska Kvinnor i Skandinavien
• Svenska Barnmorskeförbundet
• Svenska Kvinnors Vänsterförbund
• Svenska Tandsköterskeförbundet
• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
• Sveriges Skolkuratorers Förening
• SKR-Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
• S-Kvinnor
• SWIS-Somali Women in Sweden
• Vita Bandets Skånedistrikt
• Vänsterpartiets Kvinnonätverk
• 1,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa

KSAN:s verksamhet
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsmaterial/Kampanjer
Konferenser/Seminarier
Projekt
Utbildning
Följa och stödja forskning
Samarbete med myndigheter och andra organisationer
Samarbete inom Norden och internationellt
Remissinstans

Utmaningar i det drogförebyggande arbetet
• Ständigt nya preparat

• Nya kanaler för spridning av droger
• Varje generation måste vinnas – vi blir aldrig ”klara”
• Våra resurser är begränsade – industrins resurser enorma!
• Aggressiv marknadsföring till tjejer

Barbie
Molly
Hillbilly
Spice girls

”Barbiedrogen” – Melanotan II
• Marknadsförs som en dunderkur som gör
användarna smala, solbrända och dessutom
ökar sexlusten.
• På flera svenska bloggar talar användare varmt
om fördelarna med melanotan.

• Man vet ingenting om långtidseffekten. Det är
därför det är potentiellt livsfarligt.
Läkemedelsverkets varning om drogen kvarstår:
– Det är inget godkänt läkemedel. Det är inte
godkänt någonstans i världen vilket innebär att det
tillverkas och säljs illegalt, säger pressansvarig
Mårten Forrest.

Biverkningar - Melanotan II
•

Vanlig förekommande : yrsel, illamående och fläckar på huden

•

Läkemedelsverket har varnat för att medlet kan orsaka missfärgningar av
huden, som kvarstår även om man slutar att ta drogen, och farliga
blodförgiftningar.

•

Med användning av melanotan II kan ökad risk för hudcancer inte uteslutas
eftersom födelsemärken på kroppen förändras vid användning.

•

Melanotan intas genom subkutana injektioner. Detta ger i sig ökade hälsorisker
till följd av risk för användning av kontaminerade sprutor och kanyler.

•

Någon legal förskrivning av melanotan II som läkemedel förekommer inte i
Sverige eller Danmark.

Molly - partydrogen
• MDMA, Ecstasy
• Men… dagens Molly är ofta inte MDMA,
utan en giftig blandning av kemikalier.
• Marknadsförs till unga som prövar droger
för första gången, 12-17 år, och till rave-fans
som tror Molly är MDMA.
• Användarna har ingen aning vad de
får i sig och i vilka doser!
Ung kvinna som hamnat på sjukhus efter att ha tagit
drogen Molly. Hennes pappa spred denna bild för att
varna andra ungdomar.
>>>

Biverkningar - Molly
En tjej skriver på nätet, och undrar om Molly är ”säkert”:
”…men jag är ju trots allt novis med Molly och vill vara på säkra sidan. Jag hade en
kompis som blandade kanadalöv knapparna med ett långvarit bruk av benzo i olika
former, och vi fick ta hand om henne för att hon var som en lobotomerad senil tant
som ville göra sig illa. Det förstörde allas resor så därav frågan så man inte blir
något paket som mina kompisar måste ta hand om”
- hyperaktivitet, oro, rastlöshet, ångest, hallucinationer, sämre självkontroll och
hetsätande.
- trötthet, sömnsvårigheter, depression och ångest. Minne och inlärningsförmåga
kan påverkas negativt, kan vara skadligt för levern.
- irritation, ilska, påverkar välmående och livslust. Rubbningar i serotoninbalansen,
kan leda till djupa depressioner, psykoser och utmattning.

Hillbilly – ”Lantis-heroin”
•

Oxycontin (eller oxikodon) - ett smärtstillande preparat

•

Kallas i USA Hillbilly-heorin, skördar 15 000 liv/år. Fler amerikaner dör av
oxikodon än av missbruk av kokain, heroin eller i trafikolyckor.

•

Beroendeframkallande och används ofta vid vård av cancerpatienter eller efter
operationer. Vanligtvis används läkemedlet bara ett par dagar vid akut
smärta.

• Eftersom det påverkar nervsystemet på
samma sätt som heroin eller opium använder
vissa missbrukare det.

• FASS: Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning
av detta läkemedel.

Biverkningar – ”Hillbilly heroin”
•

Läkemedelsverket: preparat med oxikodon är mer beroendeframkallande än
morfin.

•

Dåsighet, illamående och kräkningar, klåda, förstoppning och svårt att kissa.
Förminskade pupiller och svårighet att andas är andra kända biverkningar.

•

Substansen är narkotikaklassad

Fråga från en tjej 18 år på en drugsite: ”Hejsan! OBS: Jag är ute efter
smärtlindring, inte att flumma. Flumma var skönt i början (såklart, stort plus i
kanten ) - men nu krävs det riiiiiiktigt höga doser för att jag ens skall lyckas med att
känna av minsta lilla flum rus, så det är smärtlindringen jag är ute efter…”
Moderatorn svarar: När du är ute efter det senare är du välkommen tillbaka
till vårt forum.

Spice girls
– Man blev helt fylld av glädje och jag som var
deprimerad tyckte det var underbart för jag
skrattade inte annars. Vi var ett gäng som rökte
tillsammans, det blev en gemenskap och man
hörde till något.

Det första spiceblosset tog Regina när
hon var 16. Det första blosset hjälpte
henne att döva sin ångest, men
snart satt hon fast i ett beroende.
<< Bild och text från SR 2014-11-14 ”Spice var
nära att kosta 18-åriga Regina livet”

Biverkningar - Spice
Högt blodtryck, hjärtrusning, hjärtinfarkt, kräkning, hallucinationer, psykos,
konvulsioner, spasmer, panikattacker, förvirring, illamående och ibland även
medvetslöshet, dödsfall. Ångest och overklighetskänslor är andra vanliga bieffekter.
Allvarliga njurskador misstänks kunna kopplas till drogen.
Citat, 16 årig flicka: ”Jag fick nog. Jag fick ont i hjärtat. Jag fick ryckningar i hela
kroppen, tix och sånt. Och det slutade inte förrän ett halvår efter det att jag slutade”
Citat: postat av MissVendetta, ”Nu har jag inte rökt på en vecka och jag FATTAR
verkligen inte hur jag kunde tro att jag var normal när jag rökte och inte kände nått
för toleransen blivit så hög. Inser nu att jag varit bäng utan att ens själv veta om det,
och det är riktigt läskigt. Jag kan inte känna känslor!! Jag vet vad glad, ledsen, arg
osv är men jag kan inte känna det!! Kommer det gå över?”
Citat: ”Så jag inbillade mig inte om finnarna. Verkar ju vara rätt många som får det.
Min rygg är fortfarande minst 3ggr finnigare än innan jag började med spice. Jag
brukar än, blir intressant o se hur länge de dröjer innan de försvinner. …. så börjar
det dyka upp många läskiga psykiska biverkningar som ingen helt säkert vet hur
länge de varar.”

Mobilisering av ett starkt folkligt stöd för
restriktiv narkotikapolitik måste börja nu
Drogliberala krafter
bryr sig inte om dödsfall!

Tack för uppmärksamheten!

Kontakta oss gärna för mer information:
www.ksan.se
Leena Haraké, 08-101051, leena.harake@ksan.se
Twitter: @leenaKSAN

Hur kan vi arbeta hållbart och
långsiktigt med drogförebyggande
arbete med flickfokus?
Britt Fredenman
BellaNet - KSAN:s
nätverk för tjejgruppsledare

