
KSAN inbjuder till en jubileumsföreläsning i webinarform: 

”Från källarvåning till EU:s Top Ten Story” 

- 15 år med KSAN:s BellaNet/ det nationella och

internationella nätverket för utbildade tjejgruppsledare i 

genderspecifik drogprevention. 

Föreläsare: Britt Fredenman, 

projektledare BellaNet National/International

Under föreläsningen får du följa med på en resa över världen där vi utbildar 

tjejgruppsledare, presenterar drogförebyggande strategier, diskuterar med 

beslutsfattare och möter flickor i deras vardagsliv. Samtidigt under resans gång, över 

berg, serpentinvägar, källarlokaler, parlament, byar i glesbygd och folktäta städer 

informerar vi även om de globala konventionerna om rättigheter för barn och kvinnor. 

BellaNet är sedan 2005 ett av KSAN:s mest uppskattade insatser för drogförebyggande 

arbete med fokus på flickor, tonårstjejer och unga vuxna kvinnor. Med mångårig 

utveckling av interaktiva metodmaterial för tjejgruppsledare har KSAN:s 

utbildningskoncept fått spridning över hela världen. I Sverige har KSAN utbildat fler än 

7000 tjejgruppsledare och i övriga länder fler än två tusen ledare. 

KSAN:s utbildningskoncept innebär att tjejgruppsledare utbildas i interaktiva metoder, 

värderingsövningar och forumspel, och startar strukturerade tjejgrupper. Enligt 

forskning kring effektiva metoder för att påverka attityder till droger räcker det inte 

med faktaundervisning eller avskräckande exempel. Deltagarna måste också ges tillfälle 

att få bearbeta attityder och värderingar, t.ex. med hjälp av de interaktiva metoderna. 

https://zoom.us/j/92249030283?pwd=NTR4dm9YcEU3TW5LSTJRdDU0SmUrUT09
https://zoom.us/j/92249030283?pwd=NTR4dm9YcEU3TW5LSTJRdDU0SmUrUT09


BellaNet öppnades 2009 för våra internationella tjejgruppsledare. Detta möjliggör 

utbyten av fleråriga erfarenheter, synpunkter, tips och råd inom genderspecifik 

drogprevention.  

BellaNet finns i 18 länder, vilket är i Sveriges alla 21 län och i Rumänien, Belarus, 

Brasilien, Island, Ecuador, Finland, Danmark, Kanada, USA, Norge, Nederländerna, 

Portugal, Lettland, Litauen, Estland, Ryssland och Uganda. Flera länder har uttryckt 

önskemål om samarbeten och utbildningar. 

BellaNet har fått både nationellt och internationellt erkännande: 

2009, Internetforumet www.bellanet.se blev validerat av EU-kommissionen som en 

användbar aktivitet i EAD, European Action on Drugs. 

2010, BellaNet International mottog ett Certifikat av erkännande från The Council of 

Europe Pompidou Group, för innovativt drogförebyggande arbete. 

2013, KSAN:s bidrag till EAD/ European Action on Drugs, med utvärdering av arbetet 

”Genderspecific drug prevention - an investment for life” valdes till ett av de tio bästa 

bidragen, ”Top Ten Stories in the EU”, och finns sedan dess tillgängligt på EU:s hemsida. 

2018 På begäran av EU har KSAN uppdaterat BellaNet International verksamhet för 

verksamhetsåren 2013-2018. Uppdateringen har spridits inom kommissionen som ett 

exempel på den enda EAD-aktivitet som fortsätter och vidareutvecklas. 

2018 - 2020 har KSAN bl.a. arbetat som metodmotor i ett EU-projekt i samarbete med St. 

Petersburgs Drug Prevention Center. 
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