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KSAN kräver ett kvinnofokus i den nya ANDT-strategin 2021-2025
Kvinnor i missbruk och deras särskilda behov lyfts som ett prioriterat område enligt EU:s strategibeslut
för agenda och aktionsplan på narkotikaområdet.
KSAN kräver att svenska regeringen också lyfter flickors och kvinnors särskilda behov och prioriterar
insatser i den kommande ANDT-strategin 2021 - 2025.
Avsaknaden av tillräckliga grundförutsättningar har drabbat både kvinnor och barn på ett mycket negativt sätt i
form av bl. a ökad narkotikadödlighet, våldsutsatthet, bristande skydd för utsatta kvinnor och barn. Allt detta i sin
tur har ökat skillnaderna i hälsa och ojämlikhet bland olika grupper.
ANDT-frågorna och beroendevården har fortfarande en manlig norm såväl i prevention som i behandling och
använder sig av metoder som inte är anpassade till flickor och kvinnor.
KSAN har sedan 2007 lyft kvinnornas särskilda behov i vård och behandling och nu har KSAN:s internationella
arbete som rådgivande organisation verksam vid Civil Society Forum on Drugs i Bryssel gett resultat.
Det uttrycks i det nya beslutet att EU: s nya strategi för narkotika är baserad på
• Europeiska unionens grundläggande värden och grundläggande principer i EU: s lagstiftning:
respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, solidaritet, rättsstatsprincipen, säkerhet och
mänskliga rättigheter.
• Multidisciplinär strategi: att genomföra EU: s agenda för narkotika, alla parter på nationell, regional och lokal
nivå.
I EU: s dagordning för narkotika fastställs åtta strategiska prioriteringar för EU: s narkotikapolitik under de
kommande fem åren.
KSAN kräver att regeringen prioriterar, i enlighet med EU:s beslut, flickors och kvinnors särskilda behov och
insatser av human och god kvalité i den kommande ANDT-strategin 2021 - 2025.
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KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) bildades 1943 och är en partipolitiskt- och religiöst obunden
paraplyorganisation. KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsråd när det gäller alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor. KSAN har 39
medlemsorganisationer och samlar ca 340 000 kvinnor. Arbetet är främst förebyggande och innebär att utveckla och producera material, delta i
arbetsgrupper och referensgrupper samt att följa aktuell forskning, även internationellt genom EWL (European Women´s Lobby), ICAA (International
Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt Alkohol- och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD
(European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.
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