Föreläsningar lördag och söndag

Programmet som är preliminärt uppdateras på hemsidan

Särskilt utsatta områden, föreläsning kring rapporten om kriminella nätverk med stor
påverkan på lokalsamhället.

Trygg i Angered
En delad oro kring problematiken i Göteborgsförorten Angered i form av otrygghet i
lokalsamhället, omfattande sociala problem och utbredd kriminalitet, har fått stadsdelen och
polisen att göra gemensam sak. En långsiktig satsning och ett fördjupat samarbete på bred
front ska öka tryggheten i Angered.
Föreläsningen kommer att fokusera på Lokalpolisområde Nordosts operativa strategi för att
arbeta i särskilt prioriterade områden. Hur en lokal problembild och åtgärdsplan tagits fram
och exempel på konkreta åtgärder som genomförts mot identifierade problem.

Bemötande i förort – från missbruk till stenkastning
Är narkotika ett förortsproblem eller ett samhällsproblem som slår hårdare i socioekonomiskt
utsatta förorter?
Erfarenhetsberättelser från gatan i några av Sveriges mest utsatta problemområden.

Svart kokain
Efter information från Europol kunde ett postpaket innehållande kokain spåras till en ort
utanför Göteborg. När tullpersonal kom på plats visade det sig att paketet redan var levererat
varför det uppstod en jakt på information om vart det tagit vägen. Slutligen spårades det till en
mottagare i Skåne som var en känd aktör inom kokainsmugglingsbranschen. När kokainet till
sist lokaliserades visade det sig vara ”svart kokain”.
Föreläsningen beskriver vad svart kokain är samt ger en inblick i detta mycket intressanta
ärende där även tillgångar förverkades.

Ärende Bagarn - Alexandrus på Darknet
I slutet av oktober 2014 beslagtar polisen i Skellefteå tre identiska försändelser, proffsigt
emballerade och innehållande cannabisfudge. Det blir starten på ett mycket omfattande
spaningsärende som leder in i Darknet och mot en person som kallar sig Alexandrus.
Följ polisen i Region Nords arbete med traditionella spaningsmetoder, interimistisk passivitet
och bevisprovokationer i jakten på en av vår tids största narkotikaleverantörer på nätet med
drygt 6 000 konstaterade överlåtelser.

Marijuanaodlingar i Sverige
”Ring mig Kwai” stod det på lappen som spanaren hittade på en parkeringsbur i ett garage.
Efter flera månaders spaning mot en gruppering involverade i en cannabisrelaterad konflikt i
Göteborg fick man en ny tråd att dra i. Telefonnumret som också var antecknat på lappen
ledde mot leverantören. Efter en lång spaningsinsats med flera delbeslag av marijuana
identifierades ett flertal odlingsställen. Vid ett samordnat tillslag mot samtliga odlingsplatser
anträffades omkring 100 kg färdig marijuana och cirka 2 500 plantor i olika växtstadier samt
en stor mängd utrustning för odling.
Föreläsningen ger även svar på hur Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) går till väga för att
göra en odlingsberäkning och vad man skall tänka på i samband med detta.

Narkotikabekämpning i uniform
Uniformstjänstgöring ses av många som ett hinder i arbetet mot narkotika. Den här
föreläsningen visar att uniformen inte är en begränsning utan ett effektivt metodval.
Föreläsningen ger konkreta tips och råd om hur du kan använda din uniform som ett verktyg.
Offensiva metodval, lagstöd och profilering är några av de ämnen som tas upp. Föreläsaren
har lång erfarenhet av ingripandespaning och jobbar nu i region Stockholm som insatsledare
på lokalpolisområde Norrmalm.

Amfetamintillverkning ur miljöperspektiv
Föreläsaren är anställd på Europol som expert på syntetdroger. Han har lång erfarenhet av hur
det går till att montera ned illegala labb för framställning av syntetdroger och de restprodukter
som tillverkningen lämnar efter sig. Föreläsningen ger en god inblick i den enorma påverkan
på miljön som tillverkning av syntetdroger orsakar samt nya trender och prekursorer vid
tillverkning av syntetdroger.
Föreläsning på engelska

Centralstimulantia, bruk och missbruk
I det dagliga arbetet har poliser, tullare och andra yrkeskategorier på fältet att möta diverse
problem med centralstimulantia. Inte alltför sällan möts de av mycket aggressiva och
förvirrade människor under påverkan av cs-droger som ogärna vill lyssna och ta till sig
tjänstemännens anvisningar och besked. Våldsanvändning kan bli oundviklig.
Vad är det som händer med en människa som missbrukar amfetamin eller kokain? Vad kan vi
ta till oss från forskningen. Kai Knudsen har en rik kliniks erfarenhet och har forskat kring
centralstimulantia.

35 gram
Högsta domstolens avgöranden om påföljdsbestämningen i narkotikamål, främst beträffande
grova brott, har inneburit en genomgripande ändring av domstolarnas påföljdsbestämning.
Med det nya synsättet finns också möjligheter, inte bara vad gäller grova brott.
Föreläsningen handlar om straffskärpande utredningsmöjligheter i ett beslagsärende.
Ett relativt litet beslag av kokain resulterade i att tidigare ostraffade personer dömdes till
fängelse. Föreläsaren är spanare i region Stockholm och tjänstgör vid insats ”Fenix”.

Datorn som brottsplats – tekniska tips vid husrannsakan
Digitala enheter som mobiltelefoner, surfplattor och datorer har blivit en självklar och
oumbärlig del av våra liv. Det gäller även för de som begår brott. Ofta kan bevisning som är
direkt avgörande för ärendet finnas i den misstänktes dator. Eftersom alltmer bevisning finns i
krypterade miljöer måste åtgärder vidtas direkt på brottsplatsen för att säkra bevisning i
utredningar.
Föreläsningen syftar till att ge en inblick i hur man bör resonera och agera när man är först på
”brottsplatsen” och riktar sig främst till personal som genomför ingripanden samt
husrannsakningar.

Bättre samarbete – bättre utredningar
Vad kan du göra för att nå framgång i dina utredningar? Personal från Nationellt Forensiskt
Centrums (NFC) fyra operativa avdelningar ger råd om hur du kan förbättra dina resultat med
fokus på materialhantering och rätt ifylld begäran om undersökning. Ta tillfället i akt och få
information om vilka forensiska undersökningar som är möjliga att utföra och vilka som ger
bäst resultat.

The war on drugs – Kriget mot narkotikan, är det möjligt att gå segrande ur striden?
Opiumproblematiken, odling, raffinering, export och missbruk, är ett av de stora globala
gissel som sedan 1800-tlaet i ökande grad gäckat mänskligheten. Under tidens gång har vi
hört löften om att man skall komma tillrätta med den illegala narkotikahandeln. Vad har
uppnåtts? Varför ser vi sådana brister på framgång, strategiskt tänkande och framförallt den
rena viljan att ta tag i problematiken? Beror det på den enorma ekonomiska vinning denna
handel renderar?
Föreläsningen kommer ge en presentation av opiumsituationen i Afghanistan, transitvägar för
heroinexporten och hur de traditionella exportrutterna kommit att förändras då nya
smuggelvägar tagits i bruk. Vad UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)
tillsammans med law enforcement strukturer lyckats åstadkomma i svårbemästrade regioner
som Centralasien, Kaukasus och Afghanistan.
Finns det en utstuderad dubbelmoral i politikers och beslutsfattares hantering av
narkotikaproblematiken? Är det enbart vinstintressen som styr? Hur viktig är den illegala
narkotikahandeln för finansiering av terrorgrupperingar? Var skall man lägga ansvaret, hos
producent eller mottagarländerna? Är det för dyrt för samhällsekonomin med missbruksvård,
är det enklare/bättre att ”offra” missbrukaren.

Ärende Clara
Ett omfattande spaningsarbete mot en organiserad gruppering som använde sig av bötningar,
våld och hot om våld, vapen samt grov utpressning med mera för att styra narkotikahandeln i
Skaraborg med omnejd, lede till ett avslut som blev det störst narkotikabeslaget i
Skaraborgspolisens historia med bland annat 38 kg amfetamin, 1 kg kokain och 8 000
ecstasytabeletter.
Dessutom ledde ett ”sidospår” i utredningsarbetet fram till två livstidsdomar för terrorbrott.

Ärende Lisa Holm
Mordet på den 17-åriga flickan Lisa Holm i Blomberg väckte stor uppmärksamhet i media
och engagerade många, både allmänhet och kollegor.
Ansvariga utredare ger en inblick i ärendet från spanings- och utredningspersonalens
perspektiv och hur man försökte lösa uppkomna problem under utredningens gång

Nytt från preparantparaden

De senaste åren har omkring 100 nya substanser klassats som narkotika i vårt land och
dessutom ett hundratal som hälsofarliga varor. Systemet bygger dock fortfarande på klassning
av varje substans eller beredning var för sig. EU:s drogobservatorium i Lissabon får varje år
in rapporter om ett femtiotal nya psykoaktiva substanser inom unionen.
Översikten kommer att redovisa svenska och internationella rapporteringssystem, viktiga
substansgrupper och en del praktiska problem med nya narkotika, t.ex att skatta farligheten
eller att utvidga testpaletten för urintest.
Föreläsaren är vetenskaplig rådgivare åt Svenska Carnegie Institutet. Han har i mer än 40 år
forskat, föreläst och skrivit om narkotika.

Utvecklingscentrum Öst
Beskrivning av det nationella uppdrag som utvecklingscentrum Öst fått gällande polisens
narkotikaarbete och metodutveckling inom området och om hur medarbetardriven utveckling
kan föra arbetet framåt.
Bland annat kommer fakta presenteras kring det första uppdrag som bedrivits i mindre
projektform – arbetsmetoder på lokal nivå mot narkotikaproblematiken.

Reorganizing Crime - Mafia and antimafia in post Soviet Union
Föreläsaren undervisar vid universitetet i Glasgow och har tidigare bl.a. doktorerat i
kriminologi vid Oxford University. Gavin Slade spenderade fem år Georgien där han forskade
på Georgiska maffia-strukturer, vilket resulterade i boken, “Anti-mafia campaign in the
republic of Gerogia and the dynamics of the groups it targeted”. Slades föreläsning baserar sig
på hans erfarenheter och forskningsresultat i Georgien. Han kommer att förklara dels
fenomenet med “Tjuvar i lagen” och dess förhållande till socialt kapital och dels hur detta
faciliterat den Georgiska maffians unika förmåga att migrera till bl.a. Europa och Sverige.

Föreläsning på engelska

