
 

Narkotikan – en miljökatastrof 
En unik konferens om narkotikaproduktionens 
påverkan på miljön  

 

Välkomna onsdagen den 12 november 2014 till en konferens om den miljöförstörelse som orsakas av 
narkotikaproduktionen i världen.  Denna konferens kommer att lyfta fram problematiken och 
presentera aktuell kunskap samt summera forskning inom området. Konferensen är ett 
samarrangemang mellan Institute for Security & Development Policy (ISDP) och Kunskapskällar´n vid 
Social resursförvaltning i Göteborgs Stad.  

Medverkar gör internationell expertis inom området! 

Konferensen är kostnadsfri  

 

Plats: Aniara, Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg  

Tid: onsdag 12 november, klockan 08:00 – 16:00 

Anmälan: Narkotikan en miljökatastrof   
 

Vid frågor, mejla Lena Ernst Lagergren: lena.ernst.lagergren@socialresurs.goteborg.se 

 

Moderator: Karin Patriksson, utvecklingsledare vid Kunskapskällar´n på Social resursförvaltning i 
Göteborgs Stad 

 

 

 

Välkommen! 

 

        

http://www.defgo.net/s.asp?id=1396423&c=53WGCV&l=swe&p=Social%20resursfÇôrvaltning
mailto:lena.ernst.lagergren@socialresurs.goteborg.se
http://socialutveckling.goteborg.se/team/kunskapskallarn/


Program:  

08.00-08.45 Kaffe och registrering 

08.45-09.00 Introduktion 

09.00-10.00 Argument mot legalisering av cannabis. Erik Lejonmarck, direktör för ECAD (European 
Cities Action for a Drugfree society). Föreläsningen genomförs på svenska.  

10.00–10.30 Kaffe och smörgås 

10.30–11.00 Miljökostnader av cannabisproduktion.  Benny Van Camp, rättslig expert vid den 
federala polisen i Belgien. Van Camp företräder regelbundet den belgiska federala polisen på olika 
forum och arbetar för strategiska och operativa projekt i nära samarbete med internationella organ 
som Europol och ECNN (Europeiskt Centrum för Narkotika och Narkotikamissbruk). Föreläsningen 
genomförs på engelska. 

11.00–11.30 Produktion av syntetiska droger och miljöeffekter. Werner Verbruggen, expert vid 
EUROPOL/SOC O22 – Focal Point Synergy, ett projekt med anknytning till produktion av och handel 
med syntetiska droger.  Han har tidigare arbetat som chef för Narkotikaenheten vid den federala 
Polisen i Belgien. Föreläsningen genomförs på engelska.   

11.30–13.00 Lunch på egen hand 

13.00–13.30 Analys av avloppsvatten och dumpning av syntetisk narkotika i vattensystem.  Fay 
Watson, generalsekreterare på EURAD, ett europeiskt narkotikapolitiskt närverk vars medlemmar 
inkluderar drogrehabiliterings- och förebyggande organisationer. Föreläsningen genomförs på 
engelska.  

13.30–14.00 Cannabisodlingens risker för allmänheten, brukare och interventionspersonal. Dr 
Wouter Vanhove och Professor Patrick Van Damme, båda från University of Gent.  De forskar på 
agronomi och cannabisodlingen i Belgien.  De kommer här att presentera sitt gemensamma projekt. 
Föreläsningen genomförs på engelska.  

14.00–14.30 Kaffe och kaka     

14.30–15.45 Big marijuana. Dr Kevin Sabet , chef för Narcotic Policy Institute vid University of Florida 
och docent vid College of Medicine. Kevin Sabet har arbetat som rådgivare till Vita husets Office of 
National Drug Control Policy (ONDCP). Idag arbetar Kevin Sabet mot ytterligare legalisering av 
cannabis. Föreläsningen genomförs på engelska.   

15.45–16.00 Avslutning, Ordförande i Social resursnämnd Dario Espiga 

 

 

        


