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Från narkoman till andra sidan
Lazze X Eventhén använder egna erfarenheter i sitt arbete som drogförebyggande inspiratör
den har jag kvar men nu är
det istället skapandet och
mitt engagemang för att
hjälpa andra som ger kickarDROGER. – När jag var 12 år na.
gammal satt jag i baksätet i
Men resan från en stående
familjens bil när vi körde för- cocktail av piller och pulver
bi stora annonspelare som till nykter inspiratör har
basunerade ut människor långt ifrån studsat genom
som dött av heroinöverdoser. väldoftande blomsterängar,
Tanken var att det skulle fun- för otalet försök att lägga av
gera avskräckande men för kantrades av känslomässigt
mig hade
ofrivilliga
det
helt
återfall, tills
motsatt efen behandfekt.
Jag
ling av ame… ingen håller
kände istälrikansk molet att om de
dell
blev
sig drogfri av
hade offrat
räddningen.
rädsla…
sina liv för
För mycket
drogerna så
skrämsel
måste det
vara
hur
– Mitt störshäftigt som
ta dilemma
helst, något som jag också var att jag fascinerades av de
måste prova. En enda gång.
psykedeliska drogerna. För
Två år senare gjorde Lazze X mig var de magi. En annorEventhén allvar av sina pla- lunda verklighet med vidganer. Men på en punkt föll re- de vyer. Så därför vet jag att
sonemanget. För engångs- droger har en positiv effekt i
samröret vidgades till 14 år början. Innan det börjar gå
av en berg- och dalbanekant- utför. Och därav är också min
rad drogcirkus.
åsikt att moralpredikningar
aldrig kommer att fungera.
Ger andra kickar
Tvärtom så tror jag personliOm narkoman var hans gen att den ökade drogsituaidentitet under den perio- tionen i Sverige idag, som
den så finns det idag ett över- återigen ser ut som den gjorflöd av yrkesbeteckningar de på 60-talet har sin förklarhan kan titulera sig med. Allt ing i alldeles för mycket
från nybliven reporter och skrämselpropaganda. Men
fotograf på en Internetbase- faktum är att ingen håller sig
rad nyhetsportal, reklammo- drogfri av rädsla, det gör man
dell, konstnär, scenchef på bara genom kunskap, fakta
diverse festivaler och musi- och egenvald vilja.
ker med en uppsjö av cd-proÅret stod parkerat på 1992
duktioner i bagaget. Till när han lyckades säga upp sin
snart utbildad eventkoordi- bekantskap med narkotikan,
nator vid TechFuturum i sedan dess har de muntliga
Landskrona och drogföre- framställningarna befunnit
byggande föreläsare.
sig på Lazzes agenda. De san– Så missbrukarbeteendet ningsgrundade föreläsningatt alltid ha en massa järn i el- arna som han farit land och

från någonting komma inifrån varje individ.
– Min målsättning med föreläsningarna är att man ska
bestämma sig för att tacka
nej första gången. För mentalt beroende blir man bara
av en enda anledning och det
är att man testat en gång. Det
gäller för droger, alkohol,
coca cola och en massa annat.
För har man aldrig smakat så
kan man heller inte bli sugen,
det är fysiskt omöjligt. Så därför behöver man bara tacka
nej en enda gång, och det är
den första.
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Tel 0709-41 44 99
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Snart långt värre
Även om han påpekar att
hans föreläsningar har sin
största vinst bland dem som
hade tänkt testa men som efter att ha hört honom prata
bestämmer sig för att låta bli,
en kategori unga som han
mött ofta, så fungerar konceptet även för den som låtit
sin drogoskuld falla.
– Att tacka nej till nästa är
att tacka nej till den första
och därför är det aldrig för
sent. Däremot ät det särskilt
viktigt att ärligt våga lyfta
fram drogernas effekter just
nu eftersom det pågår en
massa liberaliseringslobbningar runt om i Europa. Där
avdramatiserande tv-serier
De sanningsgrundade föreläsningarna som Lazze X Eventhén far land och rike runt med har av en
och kändisar synligt använanledning placerat sig fjärran de har själv fick bevittna under högstadiet.
der droger. För annars har vi
Foto: Kalle Johansson, Nostalgibörsen snart en situation långt värre
än vi någonsin tidigare sett.
rike runt med och som av en sa små fack, alla innehållan- en stor lögn. Därför tog jag
anledning har placerat sig de droger av olika slag. Han även allt annat han sa som
fjärran de har själv fick bevitt- visade upp dem, skickade till osanning. Idag vet jag bättre
na under högstadiet.
och med runt en bit hasch men han ljög om en sak och
… och mer information om
(varav ungefär hälften för- det räckte för att inte ta hoDå dog man
Lazze X och hans drogföresvunnit när den gått laget nom på allvar alls.
– Jag kommer aldrig att runt) och berättade samtiLazzes filosofi är därför att byggande föreläsningar
glömma polisen som uppen- digt att om man rökte det där ärlighet är det enda lyckade besök hans hemsida på:
www.lazzex.com.
barade sig med en atta- en enda gång så dog man. receptet men samtidigt måschéväska. I den fanns en mas- Vilket jag redan då visste var te alltid besluten att avstå
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