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IFRÅGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT 

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd med anledning av anmälan. 

Ärendet 

Organisationen Droginformation har gjort en anmälan om grovt förtal, 
alternativt grov förolämpning eller "tryckfrihetsbrott" samt hets mot 
folkgrupp. Anmälan, som har överlämnats hit av Åklagarmyndigheten, 
gäller innehåll på webbplatsen www.snilletjohan.se  samt på sociala medier. 

Justitiekanslerns bedömning 

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihets-
brott. För att ett ingripande från Justitiekanslerns sida ska kunna ske i detta 
fall krävs att yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är tillämplig. 1 annat fall är 
	det 	polis 	och 	allmän 	åklagare-som-ska-pröva-om-någotbrotehar begåtts. 	 

Innehållet på internet faller i princip utanför YGL:s tillämpningsområde. 
Om det finns ett utgivningsbevis för en webbplats eller om den tillhanda-
hålls av ett medieföretag eller liknande kan den dock omfattas av grund-
lagsskydd enligt YGL. 

Justitiekanslern har hos Myndigheten för press, radio och tv kontrollerat att 
det inte finns något utgivningsbevis för någon av de webbplatser som berörs 
i anmälan. Webbplatsema omfattas inte heller på någon annan grund av 
grundlagsskydd enligt YGL. Justitiekanslern är alltså inte behörig åklagare i 
detta fall och vidtar därför inte någon åtgärd med anledning av anmälan. 

i Ärendet har föredragits av Ralf Järtelius. 
( På Justitiekanslerns 

Anna Erman 
Exp. till: Anmälaren (genom ombudet) och Åklagarmyndigheten (dnr: 
5000-K491247-17) 

Postadress 	 Gatuadress 	 Telefon (växel) 	Telefax 
Box 2308 	 Birger Jarls Torg 12 	08-405 10 00 	08-723 03 57 
103 17 STOCKHOLM 

E-post 
registrator@justitiekanslern.se  
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Aktbil 

   

mailen bara studsar från registrator@jk.se  kan du se till att de får detta nedan och hanterar det på lämpligt 
sätt är du snäll? 

Eriksdotter Malin 
skickat: måndag den 22 maj 2017 12:37 
Till: ii- gistrator@jk.sel <registrator@jk.se> 

VB: E-postar — UHIN_19394148.pdf 

översänder efter telefonsamtal med Patricia Barrefelt en polisanmälan avseende förtal m.m. som jag fått in som ev. 
ska hanteras av er. 

Om ni har vidare frågor finns jag på min mailadress, kontaktuppgifter se nedan. 

4111 
	

Malin 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN 

Malin Eriksdotter 
Kammeäldagare 

.Klagarområde Stockholm 1 • Sederorts åklagarkammare 
Box 114 1141 24 Huddinge 
Tel 0101562 56 60 i Växel 010-562 60 00 1 Fax: 010-56257 99 
www.aklanare,se 
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Anmälan 
Polisen 
Enhet 

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 1 PO Sthlm City 
Anmält datum 	: 	 RegIstroringodonum 
2017-04-25 	 2017-04-25 

Overförd från RAR 

2017-04-25 
Drensbeskrivalng. . 	 . . 

• .Ärebtliik.ningsl)rott mot kyinna äldre än 18 år, .inteiffletr • ......, 	. 	, 
8ronspla1sadress 
STOCKHOLM 

Granskad • 
0510 • . 

Områdeskod 
9500 

Status 	 Mandelso Inträffad 	 Handels° invand mellan 
FU/Utredning pågår 	 - - 
Aktör 	 Roll 
Attorney Esq Ab 	 Anmälare 
Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige Rds 	 Målsägande 
Svensson, Johan 	 Misstänkt 
Personal 	 Funktion 

Klinga Birgitta 	 Anmäln ingsupptagare 
Stenqvist Charlotte 	 Handläggare (RAR) 

Fräckt Grundanmillen'  

Skrivelse inkommen gällande Hets mot folkgrupp, Grovt förtal, Förolämpning 
samt Tryckfrihetsbrott. 

I övrigt sc bifogad skrivelse. 
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ANMÄLAN 	ARKIVEXEMPLAR 
2017-04-25 11.00 

RAR 	 5000-1(491247-17 
POLISMYNDIGHETEN 	 Sida: 1 

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN 	Dnr: 5000-1(491247-17 
Enhet: 51.11U3UT18 Myndighetskod: 5000 	Dnr annan p-mynd: 
Anmälningsdatum 2017-04-25 kl: 10.30 Anmalningssikt; Skrivelse 
Upptagen av! 	Assistent Birgitta Klinga 
Inskriven av: 	Assistent Birgitta Klinga 
Inskriven: 	2017-04-25 kl: 10.30 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN 
Enhet: 	5311U3UT1e 

SAMMANDRAG 

MATiSÄGANDZ! 
DROGINFORMATION 857206-8701 

ANMÄLARE:. 
ATTORNEY ESQ AB 

VITTNE: 

UTPEKAD JURIDISK PERSON: 

MISSTÄNKT: 
SVENSSON, JOHAN 

ÖVRIGT: 
Fritext 

BILAGOR: 
Skrivelse 

BROTT/HÄNDELSE 

2ets mot folkgrupp 
STOCKHOLM, 

 

1_40 
Brottskod 

1604 
Länskod ;  

Omrkod: 9500 

 

Uppgift om brottstid saknas 
DROGINFORMATION 857206-8701 
ATTORNEY ESQ AB 

  

Målsågande juridisk 
Anmillare juridisk 

 

FRITEXT 

Skrivelse inkommen gållande Hets mot folkgrupp, Grovt förtal, Förolåmpning 
samt Tryckfrihetsbrott. 

I övrigt ee bifogad skrivelse. 

Utrjouraektion 1 PO Sthlm 
Box 
106 75 STOCKHOLM 
Tfn: 11414 
E-post: 

City 	Besöksadresa: Kungsholmsgatan 43 

Handl. enhet: Utredninqsjour 1 PO Sthlm City 
Handläggare: Inspektör Charlotte Stenqvist 

ANMÄLAN 	 ARKIVEXEMPLAR 
2017-04-25 11.00 
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RAR 	 5000-K491247-17 
POLISMYND1OHETEN 	 Sida: 2 

--- 

MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON 

Sekretess PU: N 
DROGINFORMATION 857206-13701 
NORRA ALTÄGATAN 2, 413 01 GÖTEBORG, SVERIGE 
Utl, jur. person: N 
Såte; 
Telefon: 
Orgnr/pnr': 
vatnummer2 
B-post.: 	, 
Försäkringsbolag: 
Utländsk postadr: 
Arbetsstäle: 
Övriga anteckningar: 

ANMÄLARE JURIDISK PERSON 
Sekretess PU: N 

ATTORNEY ESQ AB 
BIBLIOTEKSGATAN 3, 111 46 STOCKHOLM, SVERIGE 
Uti. jur. person! N 
Sate: 
Orgnr/pnr: 	 Telefon! 
Vatnummer! 
E-post! 
Anmält av: 	NAPIYE BEDIRHANOGLU 
Eefattning: 	JUR KAND 
	

Telefon: 
Utländsk postadr: 
Arbetsställe: 
övriga inteckningar: 

 

- - 	- 

 

WWWWWWW 	 W WWW -------- 	 ---------------- 

  

Utrjoursektion 1 PO Sthlm City 	Besöksadress! Kungsholmsgatan 43 
Box 
106 75 STOCKHOLM 	Handl. enhet! utredningsjour 1 PO Sthlm City 
Tfn: 11414 	Handläggare! Inspektör Charlotte Stenqvist 
E-post! 
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) 1̂ /41-TORNEY 
Polismyndigheten 
Torkel Knutssonsgata 20 
106 75 Stockholm 

Stockholm den 14 april 2017 

POLISANMÄLAN 

Målsigaude: 	Droginformation, 857206 - 8701 
Norra Allégatan 2 
413 01 Göteborg 

• 
Ombud: 	 Jur. kand. Nafiye Bedirhanoglu 

Attomey Esq. AB 
Biblioteksgatan 3 
111 46 Stockholm 

	 Gärnitgapi  erson: 	Johan Svensson 	  
Styrbjörnsvägcn 3 
126 55 Hägersten 

.1912I~Mgårat90410;342 
kotalgas~gaz 

Under åberopande av bilagda behörighetshanrilingar (Bgaza 1), för undertecknad i egenskap av 
ombud för. Droginformation 'Droginformation") inkomma med en polisanmälan mot Johan 
Svensson ("Johan") och framställa aljande, 

ATTORNEY ESQ. AB 
Phone: +46 8 665 35 70, Faximilo: +46 8 660 32 75, Moil: conioctOattorney,se, VVeb: www.artorney4e 
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Ånrnalan Skrivelse, 2017-04-25 12:20 diarienr: 5000-K491247-17 

1 	YRKANDEN 

1.1 	Droginforrnation yrkar att Johan gjort sig skyldig till i första hand grovt förtal. 

1.2 Droginforrnation yrkar att Johan i andra hand gjort sig skyldig till förtal. 

1.3 Vidare yrkar Droginformation att om Johan inte anses ha gjort sig skyldig till förtal att han 

skall anses ha gjort sig skyldig till grov förolämpning alternativt förolämpning. 

1.4 Droginformation yrkar vidare att Johan har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. 

1.5 Droginformation yrkar att Johan har begått ett grovt brott. 

1.6 Droginformation yrkar i sista hand att Johan har gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrott. 

1.7 Droginformation yrkar att undertecknat ombud skall förordnas till föreningens 

målsägandebiträde. 

 	1.8 	Vidareyrkar_Droginformation att skäl föreligger för att åtala Johan. 	  

2 	GRUNDER 

, 	2.1 	Johan har gjort sig skyldig till och uppfyller rekvisit= för förtal och grov förtal, 

2.2 	Johan har gjort sig skyldig till och uppfyller rekvisiten för förolämpning och grov 

förolämpning. 

, 	23 	Johan har gjort sig skyldig till och uppfyller rekvisiten för hets mot folkgrupp. 

, 2.4 	Johans agerande gentemot Droginformation och dess verksamhet uppfyller kravell för 
tryckfrihetsbrott. 

2.5 	Johan har haft uppsåt. 
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3 	SAKOMSTÄNDIGIIETER 

Bakgrund 

3.1 Droginformation startades av Asa Graaf 1992 och är en ideell och religiöst obunden 
förening som arbetar med att ge barn, ungdomar och vuxna information om de negativa 
konsekvenserna samt farorna med droger. 

3.2 Föreningens mål är att förebygga missbruk genom att engagera, informera, utbilda och 
upplysa om drogers verkningar i samhället och på individen samt stärka mäzmiskors 
självkänsla genom utbildning. 

3.3 Droginformation arbetar främst med skolor över hela Sverige som de föreläser för men 
har även myndigheter och företag som sina kunder. 

3.4 Droginformation anser att drogmissbruk är skadligt för alla oavsett ålder och riktar därmed 
sitt arbete mot unga som vuxna och gamla. 

3.5 Föreningen hor en viktig roll och strävar efter att genom sitt arbete säkerställa att 
användandet av droger minskar. 

Johan 

3.6 Dela 18 december 2015 publicerar Johan ett inlägg på sin hemsida; 
111, %132,..L...«...u"Pnillgliga2~Mangabdrika2~/ med rubriken "Varning för 
Droginformation.nu". 

17 I sitt :inlägg förtalar Johan föreningen och sprider falsk propaganda om föreningen och 
påstår att den har stark koppling till Scientologin. Johan jämför bl.a. Droginformations 
material med material som sprids inom Scientologin. Droginformations ongefilda 
kritiseras och Johan hänvisar till artiklar med falsk information om föreningens 
samhörighet med Scientologi. 

3.8 Den 13 maj 2016 skriver Johan återigen ett inlägg på sin hemsida; 

btrp-ilhAwsailletiobil>0916/9.5/13/hoeullsitrev-fr~~~~. 
fa~zeritt-sveriee/  med rubriken "Asa Gnag Riksorganisationen för ett Drogfritt 
Sverige". 
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3.9 I inlägget förtalar Johan, Droginformations grundare Asa Graaf och det påstås att hon 
skickat "hotfulla snigelbrev till läsare och drogförebyggare i hela landet". Johan publicerar 
även privata mailkonversationer mellan honom och Asa Graaf ur ett kritiskt perspektiv 
och synsätt. 

3.10 De inlägg som Johan publicerar emotser kommentarer från läsare som stöttar och 
instämmer med Johan. 

' 	3.11 Under maj och juni manad 2016 skickar Johan ut brev till Droginformations sponsorer och 
partners, med falsk information om hur föreningen är starkt kopplad till Scientologikyrkan 
och ifrågasättande av hur föreningen sponsorer och partners kan välja att stötta 
föreningen. 

3.12 Johans agerande leder till att Droginformation förlorar många av sina partners och 
sponsorer. 

3.13 Droginformation förlorar och har förlorat stora belopp med anledning av Johans agerande. 

3.14 Johan har sedan 2012 ständigt försökt motverka föreningens verksamhet genom att sprida 

falsk information om att Droginformation är en förening som ägnar sig åt Scientologi och 
att det ska vara fråga om en scientologi organisation, 

3.15 Droginformation har vart tvungna att ta till åtgärder och försöka korrigera, i den mån det 
11r möjligt, de skador som Johan orsakat och fortsätter att orsaka genom att skicka brev till 
sina sponsorer och partners som informerar de om att Droginformation är en religiöst 

obunden förening som inte har koppling till Scientologi och att de försöker åtgärda de 
falska anklagelser som sprids av Johan, 

3.16 De brev som Droginformation skickade till sina sponsorer och partners motarbetade Johan 
genom att publicera de och starkt kritisera och beskylla Droginformation för att agera på 
ett brottsligt och klandervärt sätt. 

Rekvisit 

' 3.17 Johan har utpekat Droginformation som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt. 

Särskilt med fokus på det sätt som föreningen sköter sin organisation och verksamhet. 
Detta har gjorts genom främst falska anklagelser som hävdar att föreningen som är 
ideologiskt och religiöst obunden har kopplingar till Scientologikyrkan. 
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3.18 Vidare har Johan utpekat Droginformation som en klandervärd förening. 

3.19 Syftet har varit att utsätta Droginformation för andras missaktning. Detta har även gjorts 

genom att Johan spridit falsk information via socialmedia och även genom att direkt 

kontakta Droginformations partners och kunder. 

3.20 Johans agerande har skadat Droginformations verksamhet och rykte, vilket har orsakat 

föreningen stora ekonomiska förluster samt motverkat föreningens syfte. 

3.21 Oavsett vad individerna och enskilda personer som arbetar för eller i en organisation har 

för eventuell religion så skall inte en hel organisation och förening som är religiöst och 
ideologiskt obunden behöva ta till skada och anklagas för att agera och ha kopplingar till 

något av de tiotal religioner som eventuellt någon av föreningens anställda tillhör. 

3.22 Johans agerande är i högsta taget klandervärt och han har gjort sig skyldig till grovt förtal 
(RH 1997:61). 

3.23 Då Johan är Piratpartiets talesperson för Drogpolitik har hans beskyllningar och aktiva 
agerande desto större värde samt orsakat betydligt större skada för Droginformation och 
haft större spridning. Johan när ut till en betydligt större krets genom sin roll inom 
Piratpartiet. 

3.24 Johan har utsatt Droginforrnation för andras missaktning genom falska anklagelser som 

han spridit till tredje part och som kommit till den tredje partens kännedom (Kamov 

lagkommentar 5 kap 1 § BrB). 

3.25 Johan har agerat skymfligt gentemot Droginformation och har haft uppsåt med sitt 
agerande och bör bestraffas för sina handlingar. 

3.26 Det kan omöjligen vara så att Johan spridit negativ information och anklagat 

Droginformation för att ha kopplingar till Scientologi samt ringt runt och manat 
föreningens sponsorer och partners utan att ha varit medveten om den skada som han 
orsakar Droginformation och konsekvenserna av hans handlande. 

3.27 Syftet med Johans agerande har varit att allvarligt skada Droginformation genom att 

framställa och fortsprida information som är osanna (NJA 1992 s.594). 

3.28 För god ordnings skull bör det nämnas att även om Droginformation skulle vara en 
scientologi organisation, vilket dock inte är fallet, har Johan gjort sig skyldigt till grovt 
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förtal och förolämpning genom att grovt kritisera och agera emot Droginformation med 
syftet att beskylla samt utsätta föreningen för andras missaktning och medföra 
Droginformation allvarlig skada. 

3.29 Därtill har Johan gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp genom att sprida falsk 

information via social media och ringa samt malla Droginformations sponsorer samt 
partners. 

3.30 Johan har hotat och uttryckt missaktning för Droginformation och dess anställda med 
anledning av deras eventuella trosbekännelse. 

3.31 Johan har överskridit gränsen för vad som kan anses vara fråga om en saklig och 
vederhäftig diskussion rörande scientologi och scientologer som grupp (Karnov 
lagkommentar 16 kap 8 § BrB). 

4 ÖVRIGT 

4.1 Droginformation förbehåller sig rätten att ytterligare utveckla sin polisanmälan samt 
komplettera med ytterligare bevisning så snart polismyndighetens inställning till 411 

polisan.mälan blivit känd. 

BEVISNING 

5.1 	Som, bevisning åberopas preliminärt och Itbr närvarande; 

! 	5.2.1 Inlägg från den 1.8 december 2017 (Bilaga 2), utvisande samt till styrkande av; 

att Johan begått grovt förtal, 
att Johan begått förtal, 

att Johan gjort sig skyldig till grov förolä'xnpning alternativt förolämpning, 
att Johan har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, 
att Johan gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrott. 

5.2.2 Inlägg från den 13 maj 2016 (Bilaza 3),  utvisande samt till styrkande av; 

att Johan begått grovt förtal, 



2017 05/2g 1:21 PM FAX +0105625799 å 

+0105625799 

[a 0012/0055 

Anmalan Skrivelse, 2017-04-25 12:20 diarienr: 5000-K491247-17 
Sida 7 av 8 	10 

att Johan begått förtal, 

att Johan gjort sig skyldig till grov förolämpning alternativt förolämpning, 
att Johan har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, 

att Johan gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrott. 

5.23 Kopia på brev från Johan till Droginformations sponsorer och partners (Bilaga 4), 
utvisande samt till styrkande av; 

att Johan begått grovt förtal, 

att Johan begått förtal, 

att Johan gjort sig skyldig till grov förolämpning alternativt förolämpning, 
att Johan har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, 

att Johan gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrott. 

5.1.1 Kopia på information Johan spridit via sociala medier (Bilaga 5), utvisande samt till 
styrkande av; 

att Johan begått grovt förtal, 
	attlohan-begått förtal, 	  

att Johan gjort sig skyldig till grov fbrolämpning alternativt förolämpning, 
AU Johan har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, 
att Johan gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrott, 

5.12 Kopia på Johans hemsida och information från. Piratpartiets hemsida (Bilaga 6), 

utvisande att Johan är talesperson för Piratpartiet, till styrkande av; 

att ,Tohan begått grovt förtal, 
Lt_t Johan begått förtal, 

att Johan gjort sig skyldig till grov förolämpning alternativt fbrolämpning, 
att Johan har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, 
att Johan gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrott. 

Stockholm som ovan, 



20013/0055 2017 05/22 1:21 PM FAX +0105625799 

+0105625799 

[7\brnalan  Skrivelse, 2017-04-25 12:20 diarienr: 6000-K491247-17 

Sida 8 av 8 	11 

Nafiz 	hanoglu 
Atto ey Es B 
Biblioteks 
111 48 Stockholm 

Bilagor: 

Bil. 1. Fullmakt 

Bil. 2. inlägg 18 dec 2015 

Bil. 3. Inlägg 13 maj 2016 

Bil. 4. Brev frk Johan till partners och sponsorer 

Bit 5. Information som Johan spridit via sociala medier 

Bil. 6. Johantalesperson Piratpartiet 
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Fuumma 

För Nafiye Bedirhanoglu och Peter Landgren, Attorney Esq_ AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 
Stockholm eller den de i sitt ställe förordnar, 

att vid samtliga domstolar, exekutionssäten och andra myndigheter såväl i Sverige som 
utlandet anhängiggöra, utfira och bevaka Droginformations (Organisationen) rätt rörande, 

Polisanmälan, fordran m.m. och samtliga därtill hörande frågor 

att även eljest tbreträda Organisationen i saken, 

att på Organisationens vägnar sluta avtal, skiljeavtal, utse skiljemän och utföra talan i 
skiljeförfax-ande, 

att ingå förlikning samt anta eller förkasta ackord, 

att jämväl utom domstol vid alla tillföll= då Organisationens rätt kan vara i fråga iakttaga 
och bevaka dess rätt, 

att uppbära, mottaga och kvittera alla Organisationen i saken tillkommande medel och 
handlingar. 

Stockholm den 20 September 2016 

, 	Droginforma n (8572064701) 

Asa. Graaf 
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mem«, 

Varning för Droginformation.nu  
18 Dec, 2015 

Bilden till detta inlägg föreställer Droginformations och MOS ordförande Asa Graaf när hon 2013 tar emot ett 
pris av International Association of Scientologlsts. Bild från peterrothblog.wordpress.com  

Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS), driver föreningen Droginformation.nu, som tidigare 
hette Drogfritt.nu. Man bytte dock namn efter att flera svenska tidningar uppmärksammat deras stora 
brister 1 informationsmaterial samt starka koppling till Scientologerna via Narconon. 

RDS arbetar i skolmiljö med föreläsningar om drogers skadeverkan. Man påstår sig sedan starten ha nått 
ut till "740 000 personer', även då siffran I deras marknadsföring använts under många år utan att ha 
förändrats. 

Genom "kunskap, verklighetstrogna exempel och ett lättsamt och underhållande språk' påstår Sig RDS via 
sina föreningar, kampanjer, sommarläger och uppletande verksamhet ge vad man kallar förebyggande 
droginforrnadon, Som belä,gg för detta används bland annat alla de tackbrev unga elever får 1 uppgift att 
skriva efter avslutad föreläsning, 

RDS Krvudföreläsare Alexander Breeze påstås ha gett över 5000 föreläsningar. 

• Norra Skåne intervjuar mig om detaljerna kring Droginformation.nu  

• Björn Johnson, filosofie doktor 1 statsvetenskap och docent 1 socialt arbete skriver detaljerat om 

Droginformation. 

G Svenska Dagbladet uppmärksammar Droginformations bristfälliga faktamaterial, 
s Aftonbladet skriver om dåvarande Drogfritt 2012 och deras bristfailiga faktamaterial. 

• Expressen skriver om när Uppdrag Granskning 2008 uppmärksammade hur kändisar utnyttjas av 

Droginformation, som då hette Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige. 

httpit4swanilletjohan.sei2015/12/1atroginformatioNnuf 
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• ZYT 	u-p0marcsai 	inun .cuu-a nur en 	naiv miljon 	 i Narconon. 

DroginformatIon hette då Drogfritt, alternativt Riksory,anIsationen for ett Drogfritt Sverige, 

iageo.  Stiftelsen FRI arbetar (-ned att kartkgga sekt-verksamhet. Har skriver dc om Riksorganisationen For Ett 

Drogfritt Samhalle. 

• Svenska: Dagbladet kartlaggning av Droginformations koppling till Scientologerna. 

• Dagens Nyheter skriver om dåvarande Drog? ritt. 

• Märus Callmyrs (organisationssekreterare RFHL) sammanfattning av Droginformation. 

• Privat bloggirägg som gräver Drogynformatons verksamhet. 

▪ IL Skolutveckling skriver om DrogInformations metoder tör att sälja In föreläsningar i svenska skolor. 

• Efter kritik ställde Skotforurn :n Droginformations alla planerade föredrag under massan 2015. 

• Gymnosieskolon ProCivitas raderade Droginformations forelas-ning från sin youtube-kanal 	de 

upprac4e kopplingen till Scientologerna, 

• Scientologiska freedom.org  skriver om Ma Graat, grundare av Droginformation.nu. 

• Link till artikien. 

Grundaren Asa Grad släppte 'linan namnbytet till DroginformatIon.nu ett pressmeddelände där hon 
försöker bernöta kritiker. Rek :.rnmer,r,erad ls .ng 

Ett stort problem med drogin' :-riatic- ,znisve- ska skolor ör att rektorer och kommunala upphandlarel 
regel är dåligt pålästa. Antinge^ ::örstär de inte <oopiingen tlSclentologerna, eller så' förstår de inte vad 
det InnebLiK Oavsett vac s o;'..t:er de i;.2n lempetenb nog att utröna om 
DrogInformations egenproducerade "InFormulonsmaterfar håller någon vetenskaplig standard eller ej. 

Skolors skyldighet till drogundgrvisning är en mycket lukrativ verksamhet för oserlösa aktörer. Utan 
någon kontroll över vad som W-s ut får de en cl;7.ektkanal till svenska skolelever. Ytterligare ett tecken på 
det absoluta behovet av eviciesbamrad drogir 'ormatior. 

Andra webbpi.arser som drivs inom RDS 
• www.conhobisdrog.se.  

• www.drogfritt.nu. 

• shop.drogfritt.nu. 

• www.•301Cedrog.se. På denn •teebbpats citens även "projektledaren och internetrnarknadsförarerf 

Peter Larsson, som själv driver elcho:ker.se. n webbplats som citerar och hänvisar till Kommit8n för 

Mänskliga Rättigheter (KMR:. en öppet Scientologisk organisation. 

• www.drogintorrnotion.com. 

• wwvv.isaynodrugs.org. 

Droginformations närvaro på Facebook 
• Droginformazion.nu  

• I say No drygs Sverige 

Droginformations närvaro oå Youtube 
• Droginformation.nu - förebyggande och motiverande 

• 1 SA? NO ORUGS Sveriges största drogforebyggande kampanj: 

• DroginlormatIon.nu  - Cannabis 

• I SAY NO DRUGS - Extreme sports: 

Droginformations närvaro på instagram 
a  I SAY NO DRUGS 

• Hashtaggen 4isaynodrugs, 

httoiwwiie.snillatjohisn.gei2015/12Pleiaroglnrormetion- 	 217 
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DroginformatIons material 
	

Scientologisk publikation 

Exempel på vad Droginformation lär ut i svenska skolor 
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Föreläsaren Johnny "puma" Höglin 
Från 2015 till 2016 arbetade Johnny HöglIn som drogföreläsare hos Dro,ginformation. Med en bakgrund 
som fruktad .nazIstiedare I Eskgstuna har Johnny de senaste åren prisats för 2Ine antirasistlska insatser. 
Nedan följer några exempel på hans språkbruk mot ungdomar och oliktänkande. 

• 

   

JohnnyPuma 
I. JohnnyPurna 

• 11•11,11 rit 

 

; 

zataiaron Varför är din generation 
mestadels pundhuvuden? 

65; ti ! 

•01,  

aildstrom Du är ju sjuk i hu 
Sök hjälp, 

.t..; 
Johnny angriper Zara Larsson 	 Johnny angriper språkröret för Grön Ungdom, 

http://wv,"nr, 	dum 4e/2015112/1 Wdroilnfor maticrp•out 	 417 
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JohnnyPuma 	 18 
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Johnny bemöter kritik mot Drogirrformation 	Johnny bemöter kritik mot Droginformation 

I dialoger, nedan bemöter Johnny kritik mot Droginformations monettra koppling till Scientologerna. 

Bilaga 2 
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lko John nyPurrka 
VohrnyPurnx: 

0,MajorCrypt uåeriticaLtranco 65?SnilIct,Johån Jajag Luiz en ambition att f6robygga knark bland 
ungar. Något fel sf& långt? 

Eilega 
Johan Svensson 

' er-SeiteLluhick 

eJobanyPinn act Aboolut. Hur mycket av inkomne= hmnrho Scientolog? 
@Mn jorCrypt (ei>critir41_franco 

Vf A r.',AR AGO 

JohnnyPuma 
trAchn PUrnall 

eSnilletJobstn eMajorerypt (iPaiticALfranco Är du ens viird att tilltala mig, din lilla ynkrygg? 
:) 

10 A 'EAT.it AGO 

r;,)n Johan Svettsson 
0-grt laej ohe n 

gJohnnyPuraaa Svara dana p& frågan. g)MajorCxypt obcritical_fnuse.0 

;89 A YICAR AGO 

I °dl JohnnyPurnai o  
etJohrryPurrma 

(OnilleiJoban enkiotCrYPt 9critical franc° EgYdebasa anm Bliv_vid din läst. Adlcu. 

10,  A /TAR AGO 

Johan Svensson 
tbSnMetjoh4n 

(911JuhrirlyPum.an FUgan Återst&r. (.),Canru1iammrna enroginformation 

¥9' A 'MAR AGO 

Sedan detta Inlägg Skr2vs har johnny höglin avskitat sitt TwItterkontor 

RDS utnyttjar Linus Svenning i sin kampanj i SAY NO DRUGS 
Då jag prenumererar på DrogInFormations nyhetsbrev får veckovis chansen att läsa alla deras 
lyekohistorler, där okända månrliskor verkar stå rad för att berätta om organisationens fortråfflIghet. 
Denna gång pryddes dock. utsk:cket av ett ansikte. jag Linde igen: Linus Svenning. 1 senaste numret av 
DrogInformatIons webbtldhing intervjuas Linus i både video och text, 

Linus svarar på 5acebook att han inte vklr medveten om kopplingen Droginformation.nu  har 
till Sclentologerna. Etter att jag uppm4rksarnmade honom om problematiken kring ROS svarar han: 

http:/Arrvisv'f,enlile§ohan.242015/12/18/droginrormnticm.ntil 	 617 
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	no4rj41%VtL 	r «G% "sd UU 1 nrift.r.r bt.11111« gjur ut mterVjuen 	men ar grymma 	personersorn rar 

hjälpt många ungdomar med hjälp av deras föreläsningar. Allt annat bryr Jag mig inte om. Hör Inte av 
dig Igen tack. Mvh, ilnus" 

Droginformation.nu  är duktiga på att hävda att de hjälper ungdomar. Men de kan inte visa upp några 
resultat. förutom alla brev de mottagit och de positiva uttalanden de mottagit. 

Men ör någon medveten om VAD det Or DroginformatIon lär ur? Spelar det någon som helst roll vad 
Scientologlska organisationer gör eller säger, så' länge de påstår sig vara mot droger? 

Grundaren Asa Graaf hotar svenska lärare och drogförebyggare 
med juridiska åtgärder 
Nedan brev skickades med snigelpost till lärare och drogförebyggare över hela landet, Asa Graaf valde 
denna gång att bemöta kritiken. Hennes svar kan ni Las här. 
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Före detta drogföreläsaren Johnny "Puma" Höglin polisanmäld för 
mordhot 
	Av okänd .anledning är 	plötsligt Johnny "Puma" HöglIn befriad sitt 
uppdrag som drogföreläsare hos Droginformation.nu, trots att hans 
ansikte fortfarande pryder omslagsbilden UH deras Twitterkonto, jag 
frågade honom på Twitter om han nu ville svara på någon av de frågor 
Jag tidigare ställt honom, och möttes av följande meddelande: 

1 

"...De höll miglkoppel. Men nu är Jag helt fri att hitta dig och krossa 
din skalle som en mango." 

Jag : "Ska jag tolka det som ett hot'r 

1 

	"Du kan se det som en presumtiv händelse. För du är ett avskum 
som jag knappast glömmer. Så ssech." 
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Händelsen är polisanmäld som mordhot. jag har kontaktat RDS grundare Asa Graaf för en kommentar 
kring händelsen utan att få återkoppling. 

2 Kommentarer 
Richard Boquist på 19 december, 2015 på 17:51 

http://w1 ww.anillegolIansat201.5/12/18/drogintormation-nu/  717 
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Hotfulla brev från Asa Graaf, 
Riksorganisationen för ett Drogfritt 
Sverige 

Den senaste månaden har Asa Graaf, grundare av Riksorganisationen för ett 
Drogfritt Sverige (RDS) och Droginformation.nu, skickat ut hotfulla snigelbrev till 
lärare och drogförebyggare i hela landet. Se nedan bilder. 
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" 	1Värje brev insinue-rar Asa att mottagaren kränkt och/eller diskriminerat organisationen 	22 
Droginformation.nu  eller deras kampanj 1 SAY NO DRUGS genom att kritisera 
organisationens starka koppling till Scientologerna. Något Asa i ett brev refererar till 
som "olagligt" enligt deri-ps :cke mnglyna jurist. 'Ett av breven ovan fick en biologi- och 
kemilärare skickat t.fi sir arbetsR3ats enbart av att han över telefon frågat om 
kopplingen till sekter,. 

Varför Or Asa så här? Låt oss fråga henne själv, 
maga 3. 

 

Efter några dagars jagande får ;ag till s:ut tag på hennes mejladress. Tidigare har hon 
vägrat svara på sitt rnobi:nurnmer, och deras huvudföreläsare Alexander Breeze har 
alltid "suttit i möte" eller •,,,agrat svara på de mejl jag skickat till honom. Mejlet jag skickar 
till Asa år: 

Hej Åsal 

Mitt namn ärjohan Svenssan. jag är narkatIkapolitisk debattör sedan några år tillbaka med 
specialisering på frågar inom evidensbaserad droginformatfon och skademinimerande 
metoder. 

Den senaste månaden har ,:tt fler:al personer mottagit brev med din signatur, där du talar 
om icke namngivna jurister. jag hade vek,: ställa några frågor till dig angående dessa brev. 
Gärna över telefon. 

Vänligen återkom snarast. 

Asa svarar samma käil: 

Hel Johanl 
Tack för dina maiisl 
jag svarar dig istället .tbr Alexander eftersom han just nu reser mycket runt om i 
landet och föreläser. i-ian är väldi,,Kt bokad! 
Tänk att han har gett över Kr.)0 föreläsningar till flera hundratusen personer - och 
vilka fina lovord han får från rektorer, skolpersonal, föräldrar och elever! =. 
De älskar honom och nans satt att föreläsa! e 
Ok, nu till din maii ang. brevet 
Det stämmer att vi inte accepterar hot, kränkningar och diskriminering, därför är vi i 
kontakt med jurlster ccn även JO, då det gäller personer anställda i skolor och 
myndigheter. De mänskliga rättigheterna är viktiga för alla. 
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: 
http://www.manskligarattigheter,seisv/vem-gor-vadfsverige/ombudsmannen 
"De olika ombudsmänne.n granskar att de mänskliga ,rättigheterna efterlevs. Var och 
en som anser sig själv eller rägon annan ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad 
av en myndighet eller tjänsteman vd en myndighet Inom den statliga eller 
kommunala sektorn kan kiaga Cl: justitieombudsmannen (10). Samtliga ombudsmän 
hosi0 utses idag av riksdagen." 

httpWwww4 ni Ilegohona e/2016/05/13/hatfulia-brov-fnarke5a-grapf-ri kgorg ard uti Ofle rt-for- ett-drogfri sverl g of 
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Att saroenanclia ocn cirsknmTnera nagon 	eller flagra Ml-  deras rCirg,RJUT1111fitn 	'ärm d/ 
definitivt ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Vi har granskats av Svensk Insamlingskontroll i snart 25 år och vi följer deras regler. 
Vår,personal får bra resultat och vi har förtroende för dem. 
Vi har varit 1 kontakt med Skolverket och tar till oss av de riktlinjer som står 1 deras 
rapport om ANT undervisning, 
Vårt syfte är att hjälpa barn och ungdomar att stå emot grupptrycket och taget eget 
beslut om droger. 
Vi vet att vi når fram till ungdomarna. 
Har följt dig och dina inlägg och jag måste säga att du har ett starkt engagemang 
och; jag har sett hur du jobbar. Jag tror dock på en annan väg för att hjälpa barn och 
ungdomar. 
Jag tror på samarbete och respekt. 
Med vänliga hälsningar, 	 Bigaga1.2, 
Asa Graaf 

_J 23 

Notera att Asa nu plötsligt refererar till "mänskliga rättigheter" och att de skulle ha 
diskriminerats pga sin "religiösa tillhörighet", trots att Asa i breven skrivit att de inte har 
några kopplingar till Scientologikykan. Notera även att hon nu uppger att de varit i 
kontakt med JO. 

När vi nu etablerat kontakt får jag chans att ställa mina frågor: 

Hej igen Asa. 

Frågorna jag ville ställa till dig avsåg de hotfulla brev du skickat ut till individer över hela 
Sverige, Resterande frågor kan vi ta vid ett framtida tillfälle. 
1, Hur många liknande brev har ni skickat ut? 
2. Vilket är det juridiska ombud ni hänvisar till? Du talar ibland om "en jurisr och ibland om 
"jurister". Jag har frågor till dem ang legaliteten att använda juridiska åtgärder mot 
människor med bakgrund av de ställt frågor till er på telefon. 
3. Hur legitimerar du att ni hotar skolpersonal och drogförebyggare med jurister, enbart för 
att de ifrågasatt er starka koppling till Scientologerna? Något som redan uppmärksammats 
av bland annat Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 
4. Om personerna ni skickar breven till begått lagbrott varför inte bara åtala dem? I 
dagsläget får jag uppfattningen att ni som organisation använder icke namngivna jurister 
som hotmedel. 

Asa svarar: 

Hej Johan! 
Inga problem! 
Men du fick mina svar i förra maltet jag förklarade där angående diskriminering 
och brevet. 
Vi har inte mer tid att lägga på detta nu. 
Hoppas du förstår och respekterar detta. 

tittpg/wwwznIllet ohan.se120116/05113/hotkilla4xarv-fren-sainireals-rIkaorgankati onen-for-othdrogfr In-svalg& 
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3eucur CfC5s ar--$45,1 	w.dpptys. 	4/Edil alt nd svareiL pa nagurr 	av mina 	Tragor, annaz an 	an 

hon refererar till "märsidga rättigheter". 

Jag frågade givetvis Justit eombk.:dsmarinen (JO) om de haft någon kontakt med Asa 
Graaf eller organisationen Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige, 
Byråchefen Albert Johnson svarade: 	 biikink2i3» 

Det är först efter en ararnä;an som r:et kan avgöras om den som är anmäld står 
underJO:s tillsyn eller ej. Nägon anmälan från den person du namnger har inte 
kommit in till JO. 

Ingen anmälan har alltså gjorts, Vad Asa Graaf menar med att de "Varit i kontakt med 
JO" är en gåta. Hon vägrar även namnge eller ge kontaktuppgifter till den jurist/jurister 
hon refererar Ulf. 

Jag skickar Asa ett sista mejl som jag misstänker aldrig kommer besvaras. 

Re: 
iihri 201(5 I 1154 I J IM 

Från: j• r 	11,1 

Till: ' 

411 

Haj Igen Asa. 

og har v8rit i kontakt med Albert-johnson, Byråch« Oj°, 	som meddelar ett Ingen Omalen inkommit från er, Du 
hor sven inte kunnat namnge den Jurlstijuriger rsi enligt dior 1 kontakt mud. 

Avser n1 anmäla dc berörda per3onerna, eiler dnvender n110 ah Jurister enbert som tomma hetmedel Mr att tysta 
kritiker? 

Med val-fik:hakning 
Johan Svensson 

2 Kommentarer 

 

Matte på 13 maj, 2016 Då 10:07 

Du är bäsrjohani Ge dom Inte en lugn stund! Fortsätt med det du gör! 
Sanningen kryper fram i ditt grävanciel 

 

Tack'. 

L Svara 

http://wwv4snilletlehanse/20164å13/hotfulla.br,v-fran-oza.gmef-rkson2ar,iaatlenon-for-ett-drogfrItt-everige! 	 415 

24 
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lim så är 'Var och en som anser sig själv eller någon annan ha blivit 
felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid 
en myndighet inom den statliga eller kommunala sektorn kan klaga till 
justitieombudsmannen (JO)." 
Enbart syftat på personer och inte aplicerbart när det gäller 
organisationer. 

+0105625799 

	 J25 

Om hon menar att säga att dom är del av sclentologerna för förtal så är 
hon ännu mer ute och cycklar. 
Enligt svensk lag så kan inte företag och organisationer förtalas 
http://m.sweclockers.co  m/nyh ett13234-televaru huset-ser-rott-
polisanmaler-sweclockers 

Svarar 	1 

Trackbacks/Pingbacks 
1. Droginformation.nu  1 Snilletjohan - [...] Nedan brev skickades med snigelpost till 

lärare och drogförebyggare över hela landet. Åka Graaf valde denna gång att bemöta 

kritiken.... 

Sök 

Prenumerera via R55 

f 
snilletjohan.se  

http://www.5,1111« ohon.war2Oleiosmyhottulle-brev-frarriazingif-rlicsorgånlisedlorton-for-ott-drogeltt-svedge/ 	 5/5 
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Sedan detta inlägg skrevs har Johnny HöglIn avslutat sitt Twitterkonto. 

BUSIaga3,5  
RDS utnyttjar Linus Svenning i sin kampanj I SAY NO DRUGS 
Då jag prenumererar på DrogInformations nyhetsbrev får veckovis chansen att läsa alla deras 
lyckohistorier, där okända människor verkar stå i rad för art berätta om organisationens förträfflighet. 
Denna gång pryddes dock utskicket av ett ansikte jag kände igen: Linus Svenning, senaste numret av 
DroginformatIons webbtldning intervjuas Linus i både video och text. 

Linus svarar på Facebook att han inte var medveten om kopplingen Droginformation.nu  har 
till Scientologerna. Efter att jag uppmärksammade honom om problematiken kring ROS svarar han: 

A 

+0105625799 

UO028/0055 
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I

"Det;enda Jag vet är att Asa och Mick° som jag gjorde intervjuen med är grymma personer som har 
hjälpt många ungdomar med hjälp av deras föreläsningar. Allt annat bryr jag mig inte om. Hör Inte av 
dig igen tack. Mvh, bus" 

DroginformatIon.nu  är duktiga på att hävda att de hjälper ungdomar. Men de kan Inte visa upp några 
resultat, förutom alla brev de mottagit och de positiva uttalanden de mottagit. 

Men är ntkon medveten om VAD der är Droginformation lär ut? Spelar det någon som helst roll vad 
Sclentologiska organisationer gör eller säger, så länge de påstår sig vara mot droger? 

Grundaren Asa Graaf hotar svenska lärare och drogförebyggare 
med juridiska åtgärder 
Nedan brev skickades med snigelpost till lärare och drogförebyg,gare över hela landet Asa Graaf valde 
denna gång att bemöta kritiken. Hennes svar kan ni läsa här, 
Ne4.4771 
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Klicka för stor bild 
	

Klicka för stor bild 

Före detta drogföreläsaren Johnny "Puma" Höglin polisanmäld för 
mordhot 
Av okänd anledning är plötsligt johnny"Puma" Höglin befriad sitt uppdrag som drogföreläsare hos 
Droginformation,nu, trots att hans ansikte fortfarande pryder ornsiagsblicien till deras TvOtterkonto, Jag 
frågade honom på TwItter om han nu ville svara på någon av de frågor jag tidigare ställt honom, och 
möttes av följande meddelande: 

I 	"...De höll mig! koppel. Men nu är jag helt fri att hitta dig och krossa din skalle som en mango? 

Jag: "Ska Jagtolica det som ett hot?" 

I

"Du kan se det som en presumtiv händelse. För du är ett avs.kurn som jag knappast glömmer, Så 
sscch." 

tittp://wwW.snilleteharimar2016/12/18/croginformati on-nui i 
7/7 
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Nati Bedir 

Från: 
Skickat 
Till: 
Ämne: 

Asa, Droginformation.nu  <asa@droginformation.nu> 
den 17 november 2016 15:28 
Nafi Bedir 
kopia på mall nr 1 - från Asa 

Bigass 

Hej! 

Jag skickar nu 10: mail som år kopior på de mall som Johan Svensson skickat till några av våra sponsorer 
till vår revisor. 

NI kommer att få mer mail. 

Med vänliga. hälsningar, 

Asia Graaf 

Droginformation.nu  - 031435707 	  
http://www.dros4n,formation.nu/ 

Facebook 
titau:/_/www.facebook.cwildro_ginf9r~i rj.nu 

Youtube 
bttps://www.yourge.corriluscrilaynodrugs  

Drioginformation.nu  — en av Sveriges framgångsrikaste ideella clrogförebyggande organisationer 

	Vidarebefordrat meddelande 	 
Från: Johan Svensson <kontakt@äb~uLe> 
Datum: 21 juni 2016 14:22 
kilne: Ert stöd till föreningen Droginformation.nu  

komillkt@milletjohanise  
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mitt namn är Johan Svensson. Jag är en narkotikapolitisk debattör med specialisering på evidensbaserad 
droginforrnation:och skadarninimerande metoder. 

Du mottar detta mejl då er logotyp används på webbpla.tsen drozinformation.nu  för att påvisa ert stöd till 
föreningen med samma namn, tidigare kä.nda som drogfritt.nu. Ett varumärke under 
huvudfbreningen Riksorganisationen fr ett drogfritt Sverige. 

Såg har den senaste tiden sammanfattat föreningens påståenden, starka koppling till Scientologcrna samt hur 
föreningen uttxyCker sig i media. Jag har även intervjuat grundaren Asa Graaf med bakgrund av en serie 
hotfulla brev hon i våras skickat ut till lärare och drogtbrebyggare över hela landet. 

Min sammanfattning av föreningen Droginformation.nu. 
: /wwtog i letjAaleiZQUankkårAwApAring 

Mitt inlägg om de hotfulla brev grundaren Åsa Graaf skickat till lärare och drogförebyggare i Sverige. 
NLILw..L.2211,_ let'ohan.se/201,6/95213/19IU 	- - -riksorizanisationengor-O-drogitt: 

svedge/ 

Magnus Callmyr (narkotikapolitisk debattör och tidigare organisationssekreterare R.F1-1L) inlägg om 
tåreningen. 
hi.tp://www.r . ta  drozinfprragtionrnu/ 

Ar det möjligt att jag kan ställa några frågor i hur ni resonerar när ni stöder denna förening? 

Jag svarar givetvis på. alla eventuella frågor ni har. Inget innehåll i detta mejl, vair eventuella dialog eller 
de eventuella svar ni bidrar med kommer användas publikt. 

Med vänlig hälsning 
Johan Svensson 

http://wwwIgjohan.se   
htlp://rwitter,eop3/5nilletfolian 
http://facekook.ceprri/§niliettoharl 
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Med vänlig hälsning, ag a 1-1 i I 

29 

U.M. Nafiye Bedirhonoglu 

Attorney Esq. AD 

SIblloteksgolon 3, Sir 

SE-111 46 Stockholm 

Sweden 

sOksadressIVIsIting eddro.us 

Ibllotokegeton 3, 5tr 

Phone *4(8  665 34 79 

Fox 

Direct 

444 e 22.7å 

'5367:7 

Mobilo +0 72212,36 07 

roll 12~2112~ 

Leyebsite .11.2rtorney.;te  

Från: Asa, Droginforrnation.nu  Ernailto: n 	n,n 
Skickat: den 17 november 2015 15:28 
Till.: Nafi Bedir <rjg_11. edirgattornev.se> 
Arinni  e: kopia på mall nr 1 - frän Asa 

Hej! 

Jag skickar nu 10 mall som är kopior på de mall som Johan Svensson skickat till några av våra sponsorer 
till vår revisor. 

DIJ kommer att fåna mall. 
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Amne: Ert stöd till föreningen Droginformation.nu  
Till: k9Makt@milletjOhgn.se  

Hej, 

mitt namn är Johan Svensson. Jag är en narkotikapolitisk debattör med specialisering på cvidensbaserad 
droginformation l och skademinimerande metoder. 

Du mottar detta mejl då er logotyp används på webbplatsen droginformation.nu  för att påvisa ert stöd till 
föreningen mcd samma namn, tidigare kända som droszfritt.pu.  Ett varumärke under 
litwuciföreningen Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige. 

Jag har den senaste tiden sammanfattat föreningens påståenden, starka koppling till Scientologema samt 
hur föreningen uttrycker sig i media. Jag har även intervjuat grundaren Åsa Graaf med bakgrund av en . sene hotfulla brev hon i våras skickat ut till lärare och drogförebyggare över hela landet. 

Min sammanfattning av föreningen Droginformation.n.u. 

Iltp;//www..sn.il~n,§0,6r12/12,j1g/droging9rmati~, 
-4a 

Mitt inlägg om de hotfulla brev  grundaren Åsa Graaf skickat till lärare och drogförebyggare i—Sverige. 	 

h iliwAtz_w han 	 kmzu ,4~1äaiQuw-fgrzgt-dro&flin-
z,,erige/ 

Magnus Callmyr (narkotikapolitisk debattör och tidigare organisationssekreterare RFHL) inlägg om 
föreningen. 

http://www.magncalh /taLdfou/  

Ad  et möjligt att jag kan stalla några frågor i hur ni resonerar när ni stöder denna förening? 

Jag svarar givetvis på åla eventuella frågor ni har. Inget innehåll i detta meil, vår eventuella dialog eller 
de eventuella svar ni bidrar med kommer användas publikt. 

Mcd vänlig hälsning 
4 

gage 4 , 2017-04-25 12:27 diarienr: 5000-K491247-17 
30 
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http://wwW,Smilketiolum,N 

b,ttp://twitkr.9ornibill9tiobn 

4n1/2~9km_Lånallepluan/ 
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Nati Bedir 

Från: 
Skickat 
Till: 
Ämne: 

Asa, Droginformation.nu  <asa@droginformation.nu> 
den 17 november 2016 15:30 
Nati Bedir 
mail nr 6 ( kopia på revisors mail) 

Maga 1-1-5  

Med. vänliga hälsningar, 

Droginforrnation.nu  -031-135707 
ktp://www,drozinfonn.gion.n-g/ 

Facebook 
ht-tps://www.fuebcom/dzoginforrnalion.nu 

YOutube 
-5e. zlyn_odrug5  

Droginformation.nu  — cn av Sveriges framgångsrikaste ideella drogibrebyggande organisationer 

	Vidarebefordrat meddelande ------ 
Från: Asa Graaf 	2,n., Q k . ki .1,c. j•> 
Datum: 23 maj 2016 15:39 
Ä. 'rnne: FW: VB: 
Till: na,s'a@druintaution.nu" -~drogiatormationom> 

From: Peter.Qardstrom@b42.12  
Tor, gagraaf@hotrnail.com   
S ubj ect: VB: 
Date: Mon, 23 May 2016 13:31:40 +0000 

Vad är detta? 

Med vänliga hälsningar/Kind Regards, 
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PETER GÄRDSTRÖM 
Auktoriserad revisor / Partner 
Direct +46 31 7Q4 13 06  
Mobile +4473 $7133 	06  
BDO 

euzga H. 6 
33 

BDO AB, a Swedish registered company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by 
gUarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. 
Bin is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms_ 

Friän; Johan Svensson fmailto:kontakt@pilletlohan.sel  
Skickat: den 23 maj 2016 25:13 
Till: Peter Gårdström <,&,Xer.GardstromPbdo,se> 
Äinne: 

Hiej Peter! 

Ja:g är cn narkotikapolitisk debattör med specialisering på skademinimcrande metoder och eviden.sbaserad 
droginformation. 

Jag har några gånger blivit hänvisad till dig av Asa Graaf, grundare av RDS och Droginforrnation.nu, som 
jag intervjuade i samband med hotfulla brev hon skickar ut till lärare och drogförebyggare  i Sverige.  
	Inlägget hittar du här; htto;//www.srulletiolnn.se/2016/95/l3/hotfea-brev-fm-asa-grad-
tiksorganiatimenzfor-gt-drogfritt-sverigef 

Jag ville i detalj kolla hur undersökningen gick till när du fann att inga monetära kopplingar fanns mellan 
RPS och Scientologerna. Vi är nog alla överens om att inga pengar direkt går till Scientologerna, men 
innebär din granskning 'även kopplingen till ABLE? 

Det låter även underligt att en ensam revisor skulle kunna påvisa något sådant enbart med det brev Asa 
använder: https://www.droginforrnation.nurinfoirevisor-om-drogia~~.  Hur såg 
undersökningen ut? 

Med vänlig hälsning 

Johan Svensson 

http://~snilletohan.se  
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35 
Nafi Bedir 

Från: 	 Asa, Droginformation.nu  <asa@droginformation.nu> 
Skickat 	 den 17 november 2016 1530 
Till: 	 Nafi Bedir 
km»: 	 Fwd: VB: Ert stöd till föreningen Droginformation.nu  (mall nr 5) 

Väasa 

Med vänliga hälsningar, 

Eko ginformation.nu  - 031-135707 
bgai//wr9ginfurpaticyn,nu/ 

Faeebook 
Int'19s://www-fgeb9ok-Ouildrniliformationtap  

Yeutube 

	

talks://www.youtusuipsedisayRodruzs 	 

Droginformation.nu  — en av Sveriges framgångsrikaste ideella drogfärebyggande organisationer 

, 	 Vidarebefordrat meddelande 	 
Från: Vancssa Frykman <v4M~K.cOni>  
Datum: 21 juni 2016 14:34 

VB: Ert stöd till föreningen Droginformation.nu  
Tikl: "Asa, Droginformation.nu" <asa@dpzinforrngiogx.nu>  

FYI 

Frän: Johan Svensson [mailto:~änilletobansel  
Skickat: den 21 June 2016 14:23 
Till: katgät@srfigtighanäg  
Ärtipe: Ert stöd till föreningen Droginformation.nu  

Hej, 



' 
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rnitt namn är Johan Svensson. Jag å.'r en narkotikapolitisk debattör med specialisering på evidensbascrad 36 
droginformation och skademinimerande metoder. 

Du mottar detta mejl då er logotyp används på. webbplatscn d=information.nq  för att påvisa ert stöd till 
föreningen med samma namn, tidigare kända som drogfritt.nu.  Ett varumärke under 
himudföreningeniRik.sorganisationen Pir ett drogfritt Sverige. 

Jag har den senaste tiden sammanfattat föreningens påståenden, starka koppling till Scientologerna samt hur 
föreningen uttrycker sig i media. Jag har även intervjuat grundaren Åsa Graaf Ined bakgrund av en serie 
hotfulla brev hon ii våras skickat ut till lärare och drogförebyggare över hela landet. 

Min sammanfattning av föreningen Droginformation.nu. 

h 

Ivitt inlägg om de hotfulla brev grundaren Åsa Graaf skickat till lärare och drogfbrebyggare i Sverige. 

Ell!vwvY,Z,131ileticthan,Se/201 6/05L13/_hotfulk-b Na-esa-g  - -1g4Lwagnii2tti.grustmfbik 
igc/  

Magnus Callmyr (narkotikapolitisk debattör och tidigare organisationssekreterare  RFHL) inlägg om 
föreningen. 

h i  • /wv_uni____n_ slg0,5ggij_r_jeägLn 	dr_otufgrgiation-gu/ 

Är 'det möjligt att jag.kan stalla några frågor i hur ni resonerar ner ni stöder denna förening? 

Jag svarar givetvis på alla eventuella frågor ni har. Inget innehåll i detta mejl, vår eventuella dialog eller 
de ieventuella svar ni bidrar med kommer anviindus publikt. 

Med vänlig hälsning 

Johan Svensson 

http;//www.srkillerMian.se  
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IgNaga kl Il 
Nafi Bedlr 

Frän; 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

   

Asa, Droginformation.nu  <asa@droginformation.nu> 
den 17 november 2016 15:29 
Nafi Bedir 
Fwd: Ert stöd till föreningen Droginformation.nu  ( mail nr 3) 

Med vänliga hälsningar, 

Graaf 

Dtoginforraation.nu  - 031-135707 
.437;//www4ros afnmation.r9,1/ 

Face  book 
Iggss://www,facelnolc,c,o_rrildrozinforrnatimnu 

• Youtube 
	htts://www.voutube,com/user/i~drugs  

Dr,oginformation.nu  — en av Sveriges framgångsrikaste ideella drodbrebyggande organisationer 

	Vidarebefordrat meddelande ----- — 
Från: Simon Persson <simonglegendgy-accounting,se>  
Datum: 21 juni 2016 14:36 
ÄlT111C: Re: Ert stöd till föreningen Droginforrnation.nu  
Till: kontakt@sninetiohan.se   

TaCk för ditt =il och dina åsikter. 

Skickat frän min iPhone 

21 juni 2016 kl. 14:22 skrev Johan Svensson <lcoAt5e.(åkrå11etioban.se>:  

Hej, 

mitt namn är Johan Svensson. Jag är en narkotilcapolitisk debattör med specialisering på 
evidensbaserad droginformation och skademinimerande mctoder. 

Du mottar detta mejl då er logotyp används på webbplatsen itroginformation.nu  fbr att 
påvisa ert stöd till föreningen med samma namn, tidigare kända som drogfiitt.gp.  Ett 
varumärke under huvudföreningen Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige. 
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Jag har den senaste tiden sarnmanfattat föreningens påståenden, starka koppling till 
Seientologerna samt hur föreningen uttrycker sig i media. Jag har även intervjuat grundaren 
Asa Graaf med bakgrund av en serie hotfulla brev hon i våras skickat ut till lärare och 
drogförebyggare över hela landet. 

Min sammanfattning av föreningen Droginformation.nu. 
littp://www.snWetiolnn.se/2015/12/1Wirogigormaion-nu/   

Mitt inlägg om de hotfulla brev grundaren Åsa Graaf skickat till lärare och drogförebyggare i 
Sverige. 

13/hotfulla-brev-franr4s~ssomanis_atj42netkfor- 
ett-droyfritt-sveriKe/  

Magnus Callmyr (narkotikapolitisk debattör och tidigare organisationssckreterare RFHL) 
inlägg om föreningen. 
httg,://www.nmnu.5callrgyr  

Ar det möjligt att jag kan ställa några frågor i hur ni resonerar när ni stöder denna förening? 

Jag svarar givetvis på alla eventuella frågor ni har. Inget innehåll i detta mej!, vår 
eventuella dialog eller de eventuella svar ni bidrar med kommer användas publikt. 

Med vänlig hälsning 
Johan Svensson 

g/va_._i_____ww.snilletiQban,$c  
bgilet,~DilLetlohan  
bp2/~AglabDillettc 	—ohe4  

39 
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Nati Bedir 

Frän: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

eNaga H.13 

Asa, Droginformation.nu  <asa@droginformation.nu> 
den 17 november 2016 15:29 
Nafi Bedir 
Fwd: FW: Ert stöd till föreningen Droginformation.nu  ( mail nr 2) 

40 

Date; Tue, 21 Jun 2016 11:39:42 
Subject; Re: Ert stöd till föreningen Droginformation.nu  
From: kar1ssonpf1 gruil.com   
To: 	 iJhotrnzl,cpm  

Den 21 jun 2016 08;20 skrev "Johan Svensson" <kontakgåilleikban.se>:  
Hej, 

mitt namn är Johan Svensson. Jag är en narkotikapolitisk debattör med specialisering på 
evidensbascrad droginformation och skadcminimerandc metoder. 

Du mottar detta mcjl  då er logotyp används på webbplatsen  clrotinformation.nu  för an 	  
påvisa ert stöd till föreningen med samma namn, tidigare kända som !zirogfritt.nia.  Ett 
varumärke under huvudföreningen Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige. 

Jag har den senaste tiden sammanfattat föreningens påståenden, starka koppling till 
Scientologesna samt hur föreningen uttrycker sig i media. Jag har även intervjuat grundaren 
Åsa Graaf med bakgrund av en serie hotfulla brev hon i våras skickat ut till lärare och 
drogförebyggarc över hela landet. 

Min sammanfattning av föreningen Droginformationzu. 
1_1%21, AL2=2,iv- ^net' ohark-se/2015/12/1VdrOseinfornagon-nu/ 

Mitt inlägg om de hotfulla brev grundaren Asa Graaf skickat till lärare och drogförebyggare i 
Sverige. 
http://www.snilletjohalisc/2016/05.23/hotfulia-brev-fran-ma-i~anisaZipaen-for-
Ott-drilfiet-sverig,e/  

Magnus Callxnyr (narkotikapolitisk debattör och tidigare organisationssekreterare RFHL) 
inlägg om föreningen. 
lattp://www,munulcalltnyr.se/tag/drogibformation-u_il 

Ar det möjligt anlag kan ställa några frågor i hur ni resonerar når ni stöder denna förening? 

Jag svarar givetvis på alla eventuella frågor ni har. Inget innehåll i detta mejl, vår 
eventuella dialog eller de eventuella svar ni bidrar med kommer användas publikt. 
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Med vänlig hälsning 	 C7113,734 #11-1 
	 41 

Johan Svensson 

ht42;iv 	letioba.n4c 
bttp://twitter.corn/SnjUgrohan 
bgrInc~=4-44«io' han 
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Detta snigelbrev fick nyss en svensk lärare i kemi och biologi, som i telefon 
frågat organisationen DrogInformation" om deras kopplingar tifr 
Solentologerna. 
Notera hotet om att de 'tålte/ på att gå Igenom med jurister", en klassisk 
metod vid kritik som används av Soientologisica organisationer över hela 
världen. 
Skolors skyldighet till drogundervisning år en mycket lukrativ verksamhet för 
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Asa 	Stä tt s cia s 

Andra» Pelmqvlat HAN.. 
- t2i 1 • den 29 april M 13:54 

it Magnus Andemon År deras enda derinhon av kopping monstlar? 
• i6 7 - den 29 april kl 13:58 

Max Sokeleakl Tack Johan, för dt obevekliga stållningstagande , mycket 
inspirerande och hoppvande. 
Keep al it my Mond I g9 

-dan n apiri41 14:14 

Lefireid Svensson Hut kan de förneka del? 
http-ihnvw,freedom.org.uktmeg4ssUeal9/page03.htrn  

Freedom Magazine In the UK - Preserving Human 
Rights for All 
Church of ~Dkw UK hekl tisrkorkäl interFaith corderencs, 75 
n3ptasentalives of World reone sel agenda to reverse the trend of drug 
ebuse, vickence, mima and 
FREEDOM OR-G.UK 

• v6 1 • den 29 april kl 14:19 
Sneletiohan Tack! Uppdaterade mat bloggInlågg med arthein. 
- 15 1 - den 29 april ld 1429 

Tom ttandboke Wel, we an knog thate a lie. 'Egyptlska mumier har 
kokaktresler I fettrlibmaden kvar.' 

- 	- 
`. 

0*~~!~0 Old 

0.0,4.f.,~~~40  efr N 4 41~4414-14i4g¥11, 

- 	 J5 • den 29 apa! kl 1421 

j 

Raarnua Wennerström Denn kakel om cannabh år faldisld Ide fylld 
mad alt för många idrachot.,. Jag bade vadat mig mera., 
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Bh fårs1 red att göra ett inlägg. 
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11111 Hans Rosling 
~are 

Ska Engish (US) • 19ayl - Polskl - 
EspaTioi - Pdhrlugude (Brasa» 

# Sex och Samhålle 
B'oggar e 

Vad äter Min idag? 
angare 

di Gäla 

di Gilla 

•E‘55-den29aprilkl 14:21 
Flamma Wentierartrarn Deras artikel om cannabls å/ faklidel Inte tylkl 
med allt för många hdyschor. Jag hade vårdat mig meta- 
- den 29 e_prel kl 17:18 

Ml Torn Lundholrn Miran OMR Jag hat bara sett den med takts-
foa/shasch och Sture som Nigas ut) skogen och bara åter rödbetor 
och potatisar. 
.35 1 • den 29 apa ki17:38 

EffagaS, 

Maria Lusten We någon koppling alls1311Scleriblogerta, ingen alls... 

Siden nedan år når Åsa Graaf iAr pris av internallonai MSOCkg011 
Scianbiogtsta.... Visa mer 

• 115 14 . den 29 mil Id 14:25 

_Toittilstdhoirrt Även: malten verkar vara lite elsådik 740.000 som sett 
forelåsnIngetta, ~ring med kvalletsformelår efteråt— sch bara 40,000 
lovord. Det ås en posktiv respons från strax över 5%. Wel" imponerande.e 
• 613 den29 april k11427 
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Hane Rosling 
Ek:ware 

1 
Senast* 

2016 

2015 

• Snifietiehan 
-den 29 ap r k:11429 

ji MIM« Wenneraitten Du glömmer ta hänsyn bl att det år våkligt tålt 
att basa gå på en förelåsning, betydligt mycket jobbigare att lovorda 
den_ 

Sig, att det varit mom förelåsningar, med Matt 740.000 bes64care. 
(74/1örelåsning). Då hat totalt varje ~Ing lovordat den. Det 
sbRe drnigtvis kunna vara arrang6rema. 

Stalls!' ken år dragen ur röven, ingen aning om hor många 
tätelåsningar de FAKTISKT hat 
- den 29api 1725 

ill Tom laindholrn Jag menar bara alt jag kik) ål knponerad av hennes • - 
~k allknponera med Olm& Inte ens påhittade siffror imponerar, då 
år det Ila Dessa brev de Mild NInvkar tf hei deP akrhett sa. 
• el i 4.9en 29 april kJ 17:39  

Egil Welter Kvalketsforrriukår låter predt som scienteloger.... 
ef5 1 - den 29 apel 1501 

▪ Te Aenttoot Vårt polygraftester visar att eleverna verkligen 
uppskatlar intierrnaliorien. 
• å 3 • den 29 aixi kl 16:20 

ii Adrian Louno Våra poZygrariester visar alt vi inte rjuger når vi säger 
att våra polygraftesler fungerar. 
rr53 - den 29 april k118:03 

Jori
bmE1

11-
.
1:1
,
41lial~de och diskriminerande? Jag vet inte ens var jag ska 

Ma år det söm bh askrirninefade. am de nu bto år sdentobger? 
Diskriminering Inrulstlies ju liksom att man Uh& någon form av grupp. 
- aC) 1 - den 29 apel k115-48 

Roland Char*, Jag fick i alert sett samma svar från Asa ~I fastån på 	• Chatt (33) 
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# Sex och Samhålle 
B.;i3a ra ré Glita 

Adrtan Loma Våra poliffirrillesier visar att vi Inte Ifugar når sågar 
alt våra polygrafh3ster hingerar. 
• 	153 - den 29 ap0 ki16,1921 

El Jon Hallin Krånktuide och cfiskrkninerande? Jag vet Inte ena ~ Ng ska 
,r 

 D  

Vika ordet scen bir dskrininerede, om de nu inte år scierdofogar? 
DiakriminerIng förutsållariu filmorn att man Rh& någon form av grupp. 
- å 1 den 29 epril kl 1 6:49 

iii
Roland Chark. Jag fisk! stort sett samma svar från Asa Graaf faslån på 
eleldronlsk våg når fag matade och bad dein sluta skicka ratt 
desinformafionsorgen ti vår skolai 
• 	fiS - (Fen 20 apra kl 15:49, 

filnIllelJohan Vill du vidarebefordra det 01 inkl? Anonymisera( a21. 
konteldOsneljohanse 
- den 29 april kl 17:16 
Roland Chantra SraleLlonan 

Ska se om det finns kvar, del var Mgra år sedan. 
• 	den 29 april k11746 

NN Jonas Flygare Apropå Asea pressrneikkilarxle: httplhwroodavar..~-von-
hetme-la-le9-er-. 

Börjar man nysta I de då: organkalionema Mar men scierdologer Överallt. 

Hankvon Helvete: Ja, jeg er scientolog - 
Vårt Land 

• 1 den 29 apa id 16;00 
i g  flinillaiJohan kras eget svar på ~ii från rneSta år lIfiderhållande: 
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Biltust med att göza ett tritågg. 
Joriaa Flygare Apropå ksas pre-ssmeddelande: httfavnmsknot.../narak-von-
hOrete-ja-kg-eir... 

Skapa inik1112 
	 B6rjar rnan nysta de dår organisalionema hklar man actenloinger övereJlt. 

Med anledning av de allvarliga 
anklagelserna möt Drogfritt och de... 

14YREVisekS.x.com  

- den 29 april kl 1T:17 

David Ahterd2 1V1 upprepar. 40 000 positva utlåtande som vi kan 
vitå uppl Men *evidensbaserad metod kan uppvisa' detlar 

dery29 9~11600 

Sex och Samhälle 
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	 dr aha 
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ElniliWohan Mas eget svar på lriten från medla år underfaXande: -- 

dr Gilla 

	 fl  Vad äter Artin Idag? 
B Ogg4 re. 

8-kware 
Hans Rosling 	 dr Gula 

Svenska • English (US) 	• Polski 
Espahol • Portuguk (Braun le Rigga Higghlorn Ni upp:klenar våra drogiöreläsningar konlinuerägl enigt 

vetertakaptigå Ma och forsknIngsrapporlet• 66h, am fakta och rapporter då 
~mr leg? Sejnrele ss • Pi-Nål-4,13,4[1m - epokies Arhionserieg • _ . 	. 	_ _ _ 

4 	 ' tAs rner • 	 - 	den ig april kl 1606 
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StialeUaktån 

Hank von Helvete: Ja, jeg er scientolog - 
Vårt Land 

VI. P40 
ANVÄNDARNA GILLAR OCKSÅ 

Gilar anvåndandel av evidensbaserad. 
•don 29 april k117:47 
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vkkl namn, Men norrmånneri år ju inb kånda för all ha gjort upp med aln 
rad», • Chatt (04) 0 4 LO 
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SnEfietiohan 

841 först med a« göra ett Fpgågg. 

Skapa hel99 

David Ahrerrts "Vi upprepar: 40 000 postera Lågland° som vi kan 
Visa upp! Wien revidensbaserad* metod kan uppvisa detta?' 

Gam anvåndandel av evidensbaserad. 
-den 29 apig kl 17:47 

SrglierJohan 

Skapa sila 

Senute 

2016 
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Weggare 
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9 U Hans Rosling 
Weggam 

Svenska - Engfish ((iS) kay-I - Poskl - 
Espariot Portuguets (13rasi) 

dr Gina 

Sekrele-s5 • Am-t-r:darv-ilskrx 
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g 	Faceboak -D 2016 

Cookies • Annorri-erbg - 
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ANVÄNDARNA GILLAR OCKSÅ 

Erlagt) ~lom Lid uppdaterar våm drogförelåsningar icontinuerrgt ariki 
vetenskapifga fakta och forskringsrapporter ÖM, vika takta och rapporter då 
unckar jag? 
-e53- den 29 sprit Id 16.06 

III Sofia Larsson Bra att du betyter detta. Jag hade ing-en aning. SIM hkr jag 
provocerad av an Vit dEdedent man sam år med I en grupp som har ett så 
vidrigt namn. Men noTrmånnen ålriu Inte kända för att ha gjort upp med sti 
rasism. 
ä 1 - den 29 apel kl 16:29 - Har regligaial.3 

Denise Hellairorn '<rankande och diakrininerande och hota med jurister. De 
verkar inte ha fattat ett i Sverige. och de flesta civiliserade 'årder, så åir hi@ 
Maska personer skyddade från sånt. Elias 115rIal. Det gliet bara månniskor. 
- d4roi 29 apa kl 1912 Har redigerats 

ei Ramma Kaj Deras genomgångar med lurishar har vad fag vet inte lett tål 
något faltanda dom mol Uppckag Gransking e4:xn redan 20136 konstaterade att 
de har starka Falippikigat till Scientobgikyrican. Det måste nog Idkas som ad 
de koppfingarna taktiskt finna dar. 
- 162 ,  den 29 aptit kl 18:36 • Haf retforeals 

111 
 Magnus Jonason Jag er definitivt ingen nerkodkalötespråkare men jag skulle 

k 	nog såga att med Sveriges Rederi &bandar, 	fårda nerkotikapolitik, med 
skråmådtpropeganda Och noltviskoet i bagaget (samt Bajenat) så år k1 tyvärr 
ett lätt byte för dessa ~Ma trttorroatårer. Skolungdomar dåretriat, om jag 
rkignog ,tt, set Igenom dessa på en nraftsektend och liknnar dam Snarare med 
en kåntiaav att vuxertvåriden kuger. Soientoioger dåramat år som de år 
(arnnastfuka), det år kria dårproblemet ligger. 
- den 29 april kl 20-.41 

2015 
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Johan Svensson 
1)r-o_lraVonell nykterist med ett v-airzande 
Sve.rig,es uorkt)tikapditik. 

1-aleperson i Pir,-;tpxiiet. 
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Svensk narkotikapolitik bör utgå från skademinimering 
och modern forskning _ 
Vi har långe levt i förestälrningen att enbart bruket av en Illegal drog skulfe vara tillräckligt för 
att vånda upp och ner påk en Individs annars oproblematiska liv. Det år en enögd Instållning till 
en komptex fråga där faktorer som psykisk och fysisk ohälsa samt utsatthet bidrar till varfbr 
någon riskerar att utveckla ett skadligt drogbruk. 

Det existerar ingen konsekvensärg tys-ino m svensk-narkotikapolitik då konsensus år att 
ølegalt drogbruk oavsett omständigheter alltid år moraliskt fet och att drogfrihet under hot 

Prenumerera yta FtS5 
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PIRATPARTIET 

Partiet 	Politik 	Aktivera dig 	Nyheter 	Kontakt 	se 

.Talesperson Drogpolitik 

Johan—Svensson. 

gimiuga 

Drogrationell nykterist från Göteborg med ett 
vakande öga på svensk narkotikapolitik. Arbetar för 
saklig och evidensbaserad droginformation samt 
skademinimerande metoder. Specialiserad på 
cannabisfrågor. IT-nörd, gitarrälskare och mopsägare. 

Twitter: @Snilletlohan  

 

  

Kampanjsidor 

Save Copyright Reform 

6rottskod 5101 

Övervakningens historia 
• ....• 	. 	.•• 	•• • • 

Framtidspolitiknu 

. Search 

http://ww.m.plratpartletsettalearipcson-ctrogpoillIk/ 	 1/1 
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SIK på Tage/ Ni, I-km On 

IJohan Svensson 
tkSriDe-tioriari 

regE.Ers et.FER FöldsPE «UP. urrof,. 
22,2 in 2 205 	1 931 	1618 tn 	5 

"Was ~orken ge beroendevånlert från Wherakr.Na socialpoViska grupp-
ttera'enla se,i,,p-ccAttr>.AV. $eCkce.: 

: 	t.1 • 	- 
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' 	-- Jolm Svensson et.SnIfetiotian - 7 apr 
VD och ~LM hos deelleille reirsotiker utröna varjag jobbar (billi 1)_ 
K&»g ~ta rrig et bOttall brev snart (biel 2y? vs..pc; 

klar 	Inkorg 

Q 	leg<6., et >or-lay Loge In. 

41.• F451,i 

CUaga 6,9 

kattf 411. Ap.» • 
- 	eneRilmenemiumaq. anmeri. 

rulle viva la till dig! mitt ytkemi knal ---, 
rztal vill skapa kontakt med dig på 
!In. isa Graaf Vd på Piks org, !dr eL 

/mir Mola.« 

• Larsson 	 . 
- wlie YIJ Zgga till dig i rnitt  

Icsrssofh ,.•"1 skapa koma k! med tEgeTe=rtir=41~r 
lin. Peter lar-s -on IT-ansvarig på D 

iI 

41 	t 3 I 	laP j 

0 ~in SmernsonRemertada 

I

PerArontson @Per _II ~on -29 rnars 
Förslag lin ~e pott* Ha en pont där så tå som rnEggt d& på grund air 
narkotika 

Metro Sverigre ogiriekowerlpe 
Drogarrrandare: Den stiefa rsarkotkapoliarkn dödar 
oss_ ~opp« 

- rnetro.serartkettrogan_ 

- 	Johan Sransson @Sraectioisan - 7 41. 
Fereståll dig morgonen utan kotiet_ 

-  
% 

c3 i 
	D7i 
	 e, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56

