R
DA

RA

SVENSKA
N

IL

B

POLISFÖRENINGEN

UT

NARKOTIKA

IKAPOLI
SF
KOT
AR

INGEN
EN
ÖR

SVENSKA

R & INFOR M

E

Program för utbildningsdagen

Västerås 9 november 2017
Rocklunda Restaurang och Konferens
Moderator: Sven Alhbin
08.00-09.00

Incheckning & frukost

09.00

Information om den aktuella drogmarknaden
Sven Alhbin, ger en översikt över narkotikasituationen i ert närområde och gängkrigsproblematiken i Sverige.

10.00

Paus

10.15

Organiserad Brottslighet och Narkotikahandel – ett Säkerhetshot?
Erik Leijonmarck
Narkotikahandeln har förgreningar över hela världen och berör såväl enskilda länder som regioner.
Organiserad brottslighet utkämpar våldsamma strider om marknadsandelar och smugglingsrutter
till konsumenterna. Även i Sverige pågår lågintensiva konflikter mellan rivaliserade gatugäng och
mot rättsvårdande myndigheter där försäljning av narkotika spelar en central roll. Men vad är de
egentliga orsakerna till narkotikavåldet? Och vilken är lösningen?

Argument mot legalisering av cannabis

Cannabisvänner anser att samhället borde koncentrera sig på det tunga missbruket och strunta i
att ingripa mot ringare droger såsom cannabis. Vad stämmer och vad stämmer inte i debatten om
legalisering av cannabis? Argumenten nagelfars och bemöts med ett starkt försvar för en restriktiv
syn på cannabis.

12.00

Lunch

13.00

Den illegala läkemedelsmarknaden
Gunnar Hermansson

Legalt och illegalt missbruk av beroendeframkallande läkemedel är vårt största drogproblem
utöver alkohol. Överförskrivning, läckage i vården, stölder, receptförfalskning och internethandel
bidrar till en mycket god tillgång av preparaten. Hur kan vi alla bidra till att förebygga detta dolda
missbruk?

14.20

Paus, fika

14.40-16.00

Missbruk och våld i nära relation
Maria Andersson, projektdrivare för att stoppa våld mot flickor/kvinnor, föreläser om hur det är

att växa upp i ett hem med missbruk, hur ett barns medberoende ser ut och hur Maria själv har
upplevt situationen. Sina egna erfarenheter förmedlar hon på ett sätt som gör att vi förstår vikten
av att arbeta förebyggande med missbruksproblem, våld och kriminalitet. Hon har även erfarenhet av att arbeta med en missbrukande man som under påverkan hotat Maria samt bedragit
henne och andra i affärsrelationer. I båda fallen handlar det om egenmedicinering av alkohol och
utskrivna läkemedel.
För mer information och anmälan, ring 031-707 59 55 eller maila: info@snpf.org

Rocklunda Restaurang och Konferens • ABB Arena Nord, Västerås • Tel. 021-440 10 10
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Moderator Sven Alhbin, Fd ordförande i SNPF och pensionerad chef för
Länskriminalpolisen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av narkotikabrottslighet och gängkriminalitet ger en översikt över narkotikasituationen i ert
närområde och gängkrigsproblematiken i Sverige.
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ERIK LEIJONMARCK
Erik Leijonmarck är generalsekreterare för ECAD, Europeiska Städer mot Narkotika,
och har tidigare arbetat mot organiserad brottslighet och narkotikahandel vid institutet
för säkerhets- och utvecklingspolitik.

GUNNAR HERMANSSON
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och
narkotikaklassade läkemedel på den illegala preparatmarknaden.
Sedan mer än tio år verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift.

MARIA ANDERSSON
Maria Andersson hade en uppväxt kantad av förälders missbruk (sk egenmedicinering) av alkohol
och utskrivna läkemedel, senare i livet förföljdes och hotades hon allvarligt av en man med samma
missbruksproblematik. Hon förmedlar utifrån egna erfarenheter känslan som gör att man förstår
vikten av att arbeta förebyggande mot drogmissbruk, våld och kriminalitet.
Maria driver projekt i flera länder för att stoppa våld mot flickor och kvinnor och samarbetar bl.a.
med UN Women och NBV som gjort studieplaner utifrån hennes bok Mitt liv, mitt beslut.

E

SVENSKA
N

NARKOTIKA

IKAPOLI
SF
KOT
AR

INGEN
EN
ÖR

SVENSKA

DA

RA

B

IL

R

UT

POLISFÖRENINGEN

R & INFOR M

Härmed anmäler vi
personer att deltaga vid SNPF:s
utbildningsseminarium i Västerås den 9/11 – 2017.

Rensa
formulär

Namn:

Företag/Org:
Organisationsnummer:
Fakturaadress:
Postadress:

Kontaktperson:
Tele:
Mailadress:

Kostnaden är 2200:- per deltagare (exkl. moms). Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår.
Anmäler Ni fler än 4 personer kostar det 1200:-/person fr.o.m. den femte deltagaren, och är ni ett
större antal från samma arbetsgivare kan ni begära att få ett offererat pris.

Fyll i formuläret och tryck på ”mejla” alt. skriv ut formuläret och skicka till
SNPF på nedanstående postadress eller faxnummer snarast.

S ven s k a N a r k o t i k a P olis F ö re ning e n
Marieholmsgatan 10 C, 415 02 Göteborg

Telefon: 031- 707 59 55

Fax: 0525-329 29

www.snpf.org
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Mejla

