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Stärka, stimulera och vidareutveckla ett nordiskt kvinnonätverk 
 
KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor ansökte om 

projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, kvinnors organisering, till ett 

utvecklingsarbete för att ”Stärka, stimulera och vidareutveckla ett nordiskt kvinnonätverk”.  

Medel beviljades till deltagande i Nordiskt Forum med ett gemensamt seminarium och beskrivning av 

KSAN:s (Sverige), Women Together Against Addictions (Finland), Blatt Aframs (Island) och 

Retrettens (Norge) gemensamt identifierade jämställdhetspolitiska utmaningar och möjligheter vid 

Nordiskt Forum 2014 i Malmö. Detta för att främja och utveckla den nordiska debatten om kvinnors 

rättigheter, lokalt, regionalt och globalt att inkludera våra sakfrågor.  

 

KSAN, som samordnare av NordAN:s kvinnosektion, avsåg med utgångspunkt i den gemensamma 

dokumentationen - tillsammans med NordAN:s kvinnosektion - att stärka den nordiska 

kvinnorörelsens organisering, röst och verkningsgrad samt vidareutveckla internationella perspektiv 

och engagemang för att motverka alkohol och andra droger som utvecklingshinder för flickor och 

kvinnor.  Erfarenheterna kommer också att användas till opinionsbildande insatser för  

att formulera krav och konkreta förslag till de nordiska regeringarna och politiker kopplade till 

medverkande organisationernas sakfrågor, för att utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla 

mänskliga rättigheter i Norden och internationellt.  

 

KSAN har tillsammans med NGO Women together against addictions (Finland) arbetat fram 

programmet som inleddes med att samla NordAN:s kvinnosektion till ett gemensamt deltagande i 

Nordiskt Forum 2014 i Malmö för att ta pulsen på det nordiska jämställdhetsarbetet och skaffa en 

gemensam plattform för att påskynda arbetet med kvinnors rättigheter oavsett ålder.  

KSAN, Women together Against Addictions, Blatt Afram och Retretten har kommit överens om att 

gemensamt sträva efter en dokumentation av Nordiskt Forum 2014, bevakad av varje deltagande 

organisations spetskompetensområde, för att ta fram ett användbart redskap för fortsatt långsiktigt och 

hållbart utvecklingsarbete i nuvarande och nya nätverk.  

Projekterfarenheterna kommer också att utgöra en gemensam plattform och idébas för ett långsiktigt 

utvecklingsarbete såväl inom NordAN:s kvinnosektion, i paraplyorganisationen KSAN, som i 

samarbetsparternas organisationer och nätverk.  

 
 

Bakgrund till KSAN:s ansökan 
 

KSAN och Women Together Against Addictions lämnade efter en gemensam överläggning den 11 

februari 2006 in en motion till NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network) www.nordan.org, 

den 3 maj 2006 om inrättande av en kvinnosektion. NordAN:s årsmöte samma år i Oslo biföll 

motionen och uppdrog åt motionärerna att arbeta vidare med utveckling av kvinnosektionen. Årsmötet 

2007 beslutade om formen för kvinnosektionen och uppdrog åt KSAN att vara sammankallande för 

sektionen i samarbete med NordAN:s styrelse.   

 

Detta förslag gjordes med utgångspunkt i att KSAN och Women Together Against Addictions hade 

kommit fram till att det är nödvändigt att skapa ett djupare engagemang inom frivilligorganisationerna 

kring frågor om flickor och kvinnors missbruk av alkohol, beroendeframkallande läkemedel och 

narkotika. Det fanns då ett stort behov att förstärka insatserna för att lyfta alkohol- och drogfrågorna 

utifrån ett kvinnoperspektiv och behovet för det finns fortfarande i allra högsta grad kvar. Det akuta 

behov av förebyggande arbete och metodutveckling för vård och behandling av kvinnor i alla åldrar 

med missbruksproblem är än idag ett reellt behov och reellt samhällsproblem som vi behöver hjälpas 

åt för att möta. Kvinnor och flickor är inte en sektion av samhället utan tillhör majoriteten.  

 

Den traditionella vården och behandlingen av missbruksproblem både i Norden och övriga Europa 

utgår från männens behov och männens sätt att missbruka alkohol och droger. Alkohol- och 



drogindustrins aggressiva, sexualiserade och exploaterande marknadsföring av sina produkter är riktat 

till flickor och kvinnor.  

 

Alkohol-, läkemedels- och drogkonsumtionen har ökat oroväckande bland tonårsflickor och kvinnor i 

alla åldrar med allvarliga risker för deras fysiska och psykiska hälsa. Statistik finns både i Norden och 

Europa om ökat antal alkoholförgiftningar, läkemedelsförgiftningar och alkoholrelaterad död bland 

kvinnor. För narkotikamissbrukande kvinnor saknas även tillgång till avgiftningsmöjligheter. Trots 

införandet av vårdgaranti för missbrukare i t ex Danmark finns inte innehållet i vården specificerat. 

Tillgång till genderspecifik tidig vård och behandling saknas för kvinnor med missbruksproblem både 

i Norden och i övrig Europa. För bättre hälsa och livskvalité för kvinnor behöver även kvinnors 

missbruksproblem synliggöras och tillgången till och innehållet i såväl förebyggande som vård- och 

behandlingsprogrammen anpassas till kvinnors behov.  

 

NordAN:s kvinnosektion har utvecklats sedan 2007 och genom de årliga kvinnoseminarierna har såväl 

nätverket som förståelsen för att vi har en gemensam sak att arbeta för vuxit fram. Det behövs nya och 

gemensamma aktioner för att kräva kvinnors rättigheter, och även för de kvinnor som har hamnat i 

utanförskap p. g. a alkohol och andra droger.  

- KSAN:s  fokus är flickor och kvinnor från vaggan till graven och står för långsiktigt samråds-, 

organiserings- och metodutvecklingsarbete samt bedriver meriterad dokumentation av 

genderspecifika frågor.  

- Women Together Against Addictions (Finland) arbetar med empowerment av kvinnor och når 

ut tidigt till kvinnor som inte vård- och behandlingsinstitutionerna når.  

- Retretten (Norge) står för hjälp till självhjälp, ett skydd och återgång till samhället för de som 

redan hamnat i problem och förlorat det mesta, och som samhället inte prioriterar därför att de 

är kvinnor som ”får skylla sig själva”.  

- Blatt Afram (Island) arbetar mot sexuella övergrepp och har ett rekommenderat 

preventionsprogam för detta ändamål.  

- IOGT International arbetar utifrån en global syn på utvecklingshinder p.g.a. alkohol. 

 

För att få synergieffekter och bidra till en nordisk utveckling för alla kvinnors rättigheter förarbetade 

de medverkande organisationerna fram programmet för NordAN-kvinnoseminariet som hölls i 

Tallinn, Estland, den 12 oktober 2013. Där inviterade KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall 

deltagare till Nordiskt Forum 2014 i Malmö genom sitt brandtal som hon även hållit vid lansering av 

Nordiskt Forum tidigare på sommaren. 

 

New actions on women´s rights (Maj-Inger Klingvalls tal, KSAN:s ordförande) 

”Nordiskt Forum 2014 är en fantastisk möjlighet för Nordens kvinnor att mötas för New Actions on 

women´s rights. Om precis ett år ska vi vara 15 000 i Malmös Arena. Vi ska göra avtryck, vi ska göra 

skillnad. Och det är verkligen dags. Vi kan inte acceptera att kvinnors rättigheter ifrågasätts, hotas och 

trycks tillbaka i en rad länder - även i Europa. Vi kan inte acceptera att genomförandet av 

kvinnokonventionen har gått i stå.  

Jag står här som ordförande i KSAN – Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och 

narkotikafrågor. Jag representerar 270 000 kvinnor i 33 medlemsorganisationer. Vi är politiskt och 

religiöst obundna. När vår organisation talar om New Actions vill vi särskilt uppmärksamma kvinnors 

rätt till hälsa – till det ultimata – att få vara frisk hela livet, och då tänker vi särskilt på 

skadeverkningarna av alkohol, tobak och läkemedel. 

Unga tjejer utsätts idag för en aggressiv marknadsföring av tobaks- och alkoholkapitalet. Tjusigt 

designade vinboxar, rosa cigaretter och smaksatt snus i små portionsförpackningar ska få tjejerna att 

dricka, röka och snusa. Hos många kvinnor i min generation står vinboxen på köksbänken samtidigt 



som det äts allt mer sömnmedel och lugnande medel. Ingen särskilt hälsosam kombination, som vi 

dessutom vet väldigt lite effekterna av, på våra kroppar.  

Samtidigt saknas ett tydligt kvinnoperspektiv i vård och behandling. Detta är frågor som vi vill sätta 

fokus på i en rad seminarier i Malmö 2014. Vi vill få igång debatten kring vad som händer med vår 

hälsa när vi dricker, röker eller äter läkemedel. Vi vill öka kunskapen och insikten så att varje tjej och 

kvinna har gjort sitt eget val – inte reklamens eller vännernas, när hon står med glaset eller cigaretten i 

handen. Vi vill stärka möjligheterna till att få och kunna vara frisk hela livet. Kom till Malmö och 

diskutera med oss!” 

 

KSAN:s utmaning besvarades från NordAN:s kvinnosektion 

Norge: Rita Nielsen, Retretten: ”…jeg lover jeg skal gjøre mitt for at KSAN og venene ikke skal 

kjempe denne saken uten en sterk kvinne-support fra Norge”. 

Island: Sigridur Björnsdottir: ”Thank you for inviting me. Fighting for women must include education 

of preventative actions for women at all ages. We are stronger without abuse and behaviors to numb 

the pain such as alcohol, food and drugs”. 

 

Finland: Helena Palojärvi: ”Beslutsfattarna förstår inte tillräckligt kvinnors behov”. 

Sverige och Internationellt: Maria Bergqvist, IOGT International: ”Tell me WHY! Jag skulle gärna 

vilja ställa frågan: Varför är det så få kvinnoorganisationer som tar in alkoholfrågan och hur kan vi 

påverka fler att göra det?” 

NordAN:s kvinnosektion beslutade hösten 2013 att arbeta för en gemensam plattform i projektform 

för att i fortsatt arbete aktivt främja kvinnors rättigheter och göra sin röst hörd i policyarbeten som 

påverkar kvinnors hälsa och liv.  Projektet avser att stimulera såväl erfarenhetsutbytet som 

utvecklingen av kvinnosektionens fortsatta arbete med fyra länder som drivande med stöd av KSAN:s 

medlemsorganisationer och andra nätverk KSAN är delaktig i. Ett led i detta arbete blev 

kunskapsinhämtning och erfarenhetsbyte med andra kvinnor och nätverk vid Nordiskt Forum 2014.    

Det fortsatta utvecklingsarbetet skedde inom ramen för NordAN:s kvinnosektion med utgångspunkt i 

analysen av gemensamma erfarenheter från Nordiskt Forum 2014 för att lyfta frågorna till 

huvudagendan bl a på NordAN och i deltagande organisationernas hemländer. 

Projektet ”Stärka, stimulera och vidareutveckla ett nordiskt kvinnonätverk” möjliggör 

vidareutveckling av en nordisk kvinnoplattform för att tillsammans verka för ett jämställt samhälle där 

alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter. Genom ett ökat deltagande i forum med andra kvinnor kan 

vi få stöd och nya idéer för kvinnors organisering i egna sammanslutningar, även för grupper kvinnor 

som inte har en stark röst idag. Projektet visar på vikten av att främja kvinnors deltagande i den 

demokratiska processen utan stigma och ökat utanförskap i samhällslivet. Projektet inhämtar 

kunskaper från idag starka kvinnogrupper för att stimulera möjligheterna för kvinnor utifrån KSAN:s 

sakfrågor och nätverk att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Projektet bidrar till ökat 

samarbete för att stärka flera kvinnors rätt att forma sina egna liv.   

 
Konkreta mål efter projekttidens slut 
 

 Intern kapacitetsutveckling av NordAN:s kvinnosektion till ett medvetet och strategiskt 

kvinnonätverk i utveckling som påverkar NordAN-samarbetet på huvudagendan, beslutsfattare 

och policymaking i Norden för att stärka kvinnors ställning i samhället.  

 Deltagande organisationer och deras nätverk får andra nätverk att arbeta med/stödja kvinnors 

organisering och delaktighet i den demokratiska processen och för frågor om kvinnors 

situation och rättigheter vidare.  



 Vid årliga kvinnoseminarier kommer projekterfarenheterna att analyseras utifrån aktuella 

utmaningar och beredas för fortsatta gemensamma utvecklingsaktioner.  

Som ett verktyg till detta arbete skapades en gemensam plattform genom planering och genomförande 

av ett samarbetsseminarium på Nordiskt Forum 2014 i Malmö om erfarenhetsutbyte med goda 

exempel på framgångsrika metoder på hur deltagande organisationer lyft kvinnors rättigheter. 

Aktiviteterna har dokumenterats och utvärderats. Erfarenheterna sprids via KSAN och de andra 

medverkande organisationerna. 

 

Erfarenheter och förslag på nya aktioner för att främja kvinnors organisering 

Under våren 2014 förberedde KSAN i samarbete med sina systerorganisationer från Finland, Norge 

och Island ett gemensamt seminarium till Nordisk Forum 2014 i Malmö. KSAN sökte flera 

samarbetsparter i Sverige till detta seminarium och erbjöd också Sveriges Kvinnolobby att föreslå 

samarbetsparter. Till vår förvåning fick vi reda på att det inte fanns någon annan kvinnoorganisation i 

Norden som skulle arrangera eller medverka i ett seminarium som berörde kvinnors rättigheter utifrån 

KSAN:s sakfrågor. Hur ska kraven ställas när kvinnorörelsen i stort inte finner våra frågor intressanta?   

 

KSAN beslutade att denna fråga skulle ställas i enkäten till deltagare i det Nordiska kvinnonätverkets 

seminarium. Förslagen till förbättringar blev så många att vi har valt att lyfta fram centrala frågeställningar 

och grundläggande förslag till förändringar som kräver handling nu. 

 

Osynliggörande av kvinnor är ett problem  

23.06.2014  skrev Sigríður Björnsdóttir från isländska NGO BlattAfram:  

”I do understand your goal of the importance of keeping the topic of drug and alcohol abuse alive 

within the women’s movement. Fighting for women must include education of preventative actions for 

women at all ages. We are stronger without abuse and behaviors to numb the pain such as alcohol, 

food and drugs”  
 

KSAN, Women Together Against Addictions, Blatt Afram och Retretten har gemensamt utforskat 

utmaningar utifrån NordAN-kvinnosektionens perspektiv och konstaterat att när kvinnors alkohol- och 

drogvanor och dess konsekvenser inte berörs, åsidosätts den globala kunskapen som redan finns om 

allvarliga hälsorisker. Detta i sin tur förstärker osynliggörandet av kvinnors alkohol- och andra 

drogfrågor med den följden att såväl resurser som t o m livsräddande åtgärder uteblir. 

Vid projektseminariet i Malmö presenterade Maria Bergqvist, IOGT International, WHO:s rapport 

2014 om alkohol och hälsa. Den visar tydligt att alkohol är en ledande riskfaktor för tidig död och står 

för 4 % av dödligheten bland kvinnor, och utgör ett gigantiskt utvecklingshinder för kvinnor men 

beaktas inte i resursfördelningen för förebyggande eller behandlande arbete i Sverige eller övriga 

Norden.   



A world leading risk factor for 
mortality & disability

• 3, 3 million deaths yearly
• 5,6 % of all deaths
• 25% in ages 20-39 yrs

• 2,8 % Deaths from 
Hiv/Aids

• 0,9 % violence

• 1,7 % tuberculosis

 

Bild/källa: WHO:s rapport 2014 om alkohol och hälsa. 

 

När det gäller aktuella problem i Sverige säger Folkhälsomyndigheten att 13 % av kvinnorna och 20 % 

av männen är riskkonsumenter av alkohol när man mäter med AUDIT-C. Enligt CAN har omkring 

318 000 personer alkoholberoende och 128 000 personer har ett missbruk av alkohol. Sammanslaget 

ger detta att omkring 446 000 personer har ett missbruk av alkohol eller är alkoholberoende.  

Könsuppdelat statisk redovisas inte konsekvent, varför ca en miljon kvinnors behov inte blir tydliga 

eller synliga.    

Förslag till aktioner för att motverka osynliggörande av kvinnor och deras behov i olika 

beslutsunderlag:   

- Följ forskning och använd forskning som stöd för att ställa krav på kvinnors rättigheter till god hälsa.  

- Kräv redovisning av könsspecifik statistik för att kunna bilda dig en uppfattning om huruvida det  

finns anledning till oro och åtgärder.                                                                                                                               

- Kräv ansvar och resurser från beslutsfattare.                                                                                                       

- Kräv kvinnokonsekvensanalyser inför beslutsfattande.                                                                                   

- Stäm av med stöd av CEDAW.                             

- Kräv kunskaper och ökad förståelse från beslutsfattare på olika nivåer om att alkohol och andra 

droger utgör ett bedövningsmedel för kvinnors utsatthet,  trauman, åsidosättande och våld. 

Alla kan göra något med dessa förslag! 

23.06.2014  skrev Sigríður Björnsdóttir, NGO BlattAfram:  ”How can we educate government leaders 

about how further investment in prevention today saves money that are spent on social service down 

the road? Comparing dollar for dollar it saves money and lives, lessens crime and drug abuse”. 

 

Dags att bryta den manliga makttraditionen  

Direktör Helena Palojärvi, NGO Women Together Against Additions, Kvinnogården: ”Alkohol och 

andra droger är Big Business som männen har makten över”. 



Mannen är fortfarande normen för hur makt och medel fördelas och hur samhället planerar och 

anordnar vård och behandling. Riktlinjer och begränsningar utgår från männens behov och åtgärder 

och stöd riktas oftast till de med grava problem. Männens skadliga bruk av alkohol och droger belastar 

sociala, hälso- och sjukvårdsinrättningar och resurserna riktas till denna service. Kvinnorna vårdar 

dessa män, ca 80 % av vårdpersonalen är kvinnor (Finland). Samma situation återfinns i hela Norden. 

Ojämlikheten i samhället är en större fråga än alkohol- och drogfrågorna. Vardagssituationen för 

kvinnor påverkas av många olika faktorer: hälsa, familj, arbete, ekonomi mm. 

 
Förslag till aktioner för att verka för jämställdhet och jämlik vård: 

 
- Beskriv kvinnors mångfacetterande situation. 

- Vägra genusblindhet – fråga om kvinnor i makt, i planering, i utförande. 

- Kräv delaktighet i beslutsfattande. 

- Acceptera inte sämre, senare och billigare lösningar för kvinnors än mäns hälsa. 

- Kräv kvinnospecifika insatser. 

- Synliggör exploatering av kvinnor, våldsutsatthet, prostitution, människohandel. 

- Motverka aggressiv marknadsföring av alkohol och andra droger riktat till kvinnor. 

- Motverka myten att kvinnors alkohol- och drogproblem är ett tecken på uppnådd  jämställdhet och 

därför behövs inga satsningar på kvinnors hälsa. 

Många kan påverka med dessa förslag! 

 

Attityder och värderingar  

NGO Blatt Afram:”How do we remove the stigma of trauma, abuse and addiction?” 

Retretten:”Rene kvinnetiltak som speiler mangfoldet i de rusavhengige kvinners behov (lavterskel 

værested, kort/lang tid, med og uten LAR, poliklinisk, grupper med og uten barn, i by og på landet.)” 

 

KSAN med det nordiska kvinnonätverket från NordAN blev de enda aktörerna på Nordiskt Forum 

2014 som tog upp alkohol och andra droger. Maria Bergqvist, IOGT International, föreslog att detta 

skulle undersökas genom enkäten efter seminariet i Malmö: ”Tell me WHY! Jag skulle gärna vilja 

ställa frågan: Varför är det så få kvinnoorganisationer som tar in alkoholfrågan och hur kan vi påverka 

fler att göra det?” 

Många har delgett sina tankar om varför de upplever att det är svårt att diskutera kvinnors alkohol- och 

drogfrågor. Axplock ur enkätsvar: 

- En man ”kan dricka som en hel karl”, men mer stigmatiserande på alla nivåer (såväl 

individuellt som samhälligt) att samhället drabbas av drickande kvinnor. 

- Det blir personligt, det är en känslig fråga. 

- ”Rättigheter” för dem är att dricka, något som skulle kunna brytas/hindras om de förstod att 

nykterhet är makt. 

- Genom aggressiv marknadsföring har alkohol blivit en symbol för frihet och jämställdhet och 

därmed tabu att kritisera. 

- Alkoholindustrin vill nå ut till kvinnor för att förlama dem. 

- Idag är det är glamour att dricka men skam att ha problem. 

- Vi skäms att erkänna att kvinnor dricker.   

- Kunskap – för lite kvinnor som är med och bildar opinion/tar upp denna fråga. 

- Skolan är riskfaktor idag, nedrustar unga kvinnors livs- och utvecklingspotential. 

- Rädsla pga okunskap. 

- Plattformar för kvinnor för att föra sin talan saknas – vilka rättigheter har man egentligen
?
 

- Unga kvinnor framtidshoppet - satsningar på dem behövs. 

- ”Det ska börjas tidigt – vad är ’det’?” 



- Samhälleliga ”Nollvisioner” i mångt och mycket – gäller dock ej kvinnors problem. 

-  Bra om någon annan jobbar med dessa frågor… 
 
 

Kvinnors specifika behov 

De deltagande organisationer i projektet har bevittnat stora nedskärningar i sina stöd- och 

välfärdssystem som drabbat hårdast de mest utsatta kvinnorna. Samhällets stöd är färgat med skam 

och skuldbeläggande av kvinnor med missbruksproblem. Missbrukande kvinnors våldsutsatthet anses 

fortfarande ”självförvållad”. Till och med kjolens längd eller blusens urringning ifrågasätts t ex vid 

rättegångar om sexuella övergrepp. Det hörs inga höga protester när en missbrukande våldsutsatt 

kvinna placeras på ett härbärge för missbrukande män. Kvinnor måste få definiera sina behov och 

delta i besluten om hur insatserna formas i alla sina angelägenheter. Vid NordAN:s kvinnoseminarium 

den 12 oktober 2014 i Riga presenterade de deltagande organisationerna fördjupade förslag till 

förbättringar för att öka kvinnors möjligheter till att föra sin egen talan, påverka sina livsvillkor och 

delta i den demokratiska processen.  

Förslag till aktioner för att kvinnors särskilda behov tas på allvar: 

- Granska olika instansers budgetar med ”genusglasögonen” på. 

- Kräv resurser för genderspecifikt förebyggande arbete.  

- Kräv faktiska möjligheter till förändring för kvinnor. 

- Kräv innehållsdeklarationer på insatser som erbjuds till kvinnor. 

- Kräv differentierade insatser som avspeglar och möter mångfalden av missbrukande kvinnors 

behov ”speiler mangfoldet i de rusavhengige kvinners behov (lavterskel værested, kort/lang 

tid, med og uten LAR, poliklinisk, grupper med og uten barn, i by og på landet.)”                                                                                                                                        

- Kräv att kvinnor har trygga bostadsförhållanden oberoende av män. 

- Kräv resurser för kvinnoorganisationernas arbete för att främja kvinnors hälsa och deltagande. 

- Odla systerskap. 

- Sätt ord på och stöd att förståelsen för kvinnors behov ökar.  

 

Alla kan göra detta! 

 

 

Exempel på vad som behövs för att kvinnor ska få möjligheter utifrån sina egna villkor  
  

Från Retretten i Norge: 

 

”Kjønnsspesifikke tiltak gir best mulighet for å se realistisk på eget liv, på de mønstre og roller en har 

levd med, og hvor hensiktsmessig disse har vært. 

- Kvinnene må ta vare på sitt egenverd, og det må skje forandringer på flere – ofte alle livsområder. 

Viktige forandringer er: mot til å se på sitt eget liv, kjenne på følelser, sette grenser, be om hjelp, velge 

egen adferd, ta sjanser og ikke se for langt frem, ta en dag av gangen. 

- Gjennom kjønnsspesifikk behandling ser vi at bl.a. overgrepsutsatte kvinner i større grad skjermes 

fra tradisjonelle kjønnsrollemønstre med underkastelse, tilpasning til menn og offerrollen kvinnene 

ofte inntar i rusmiljøet. 

- Kvinnene skjermes fra å inngå negative og dysfunksjonelle relasjoner til menn.  

- Bolig – svært mange rusavhengige kvinner er avhengige av andre (menn) for å ha et sted å bo, men 

de trenger egen bolig for å ha muligheten til å ta styring i eget liv.  

- Svært mange rusavhengige kvinner har ruset bort sine følelser i mange år, og konsekvensene er at 

hun mister helt kontakt med seg selv og sine følelser. Selvfølelsen blir svært dårlig og troen på at hun 

er verdt noe forsvinner. Hun trenger hjelp til å anerkjenne seg selv, styrke til å tro på seg selv og mot 

til å kjenne på følelsene sine.  

- Det må finnes en mulighet for forandring, alle mennesker bærer i seg en slik mulighet 



- Kvinner trenger at noen gir dem HÅP om at forandring er mulig. (For eksempel Retrettens ANTA 

kurs). 

- Det må legges til rette for positive endringsprosesser ved å motivere til endring gjennom forståelse 

av problemet, forslag til løsning, bestemmelse og handling. 

- Bygge på erfaringsbasert kunnskap i dette arbeidet. Det gir håp, godkjennelse og gode verktøy, og 

tro på at det går an å leve et liv som ikke er styrt av avhengigheten.  

- Bygge ned tabuene rundt rusavhengighet 

- Bygge ned vrangforestillingene om den rusavhengige kvinnen gjennom å være gode rollemodeller, 

hun er like mangfoldig som alle andre. 

- Spre Retretten-metodikken og tanken om rusfrie, brukerstyrte tiltak til flere steder i Norge 

- Ha egne tiltak for kvinner som samtalegrupper om vanskelige ting i livet, (for eksempel skam  

og skyld i forhold til barn).  

- Gi kvinner mulighet for å øke livsmestring ved bl.a fokus på praktiske gjøremål. Hva de klarer og 

ikke hva de ikke klarer.  

- Ha fokus på kvinners styrke, vise hvilken styrke de faktisk har, bruke denne styrken og bygge 

selvfølelse. 

- Til sist, men ikke minst; la den enkelte kvinne føle seg møtt, sett og respektert!” 

 

Exempel på strukturer som påverkar kvinnor och som behöver iakttas och ändras 

Från Women Together Against Addictions i Finland: 

-Naiset myös edelleen vastaavat enimäkseen arjen pyörityksestä eli lasten ja perheiden ja 

vanhempiensa huolehtimisesta kun lapset kasvaneetkin.  

- Suomessa naiset tekevät pitkiä päiviä (ei osa-aikatyösuhteita) ja sovittavat yhteen työtä ja läheistensä 

arkea.  

- Naisten alkoholinkäyttö on myös lisääntynyt ja naiset tissuttelevat usein kotona ja yhdessä 

puolisoidensa kanssa. 

- Alkoholia käytetään lääkkeenä pahaan oloon.  

- Naisten tarpeista kehitettyjä palveluja on vähän ja esimerkiksi Naistenkartano ry:n toiminta saa aivan 

liian määrärahajoja toimintaansa.  

- Päihdetyö on sukupuoletonta eikä perustu riittävästi kansalaisten tarpeisiin.  

- Naiset eivät saa rahoja omaan toimintaansa riittävästi.  

- Naisten tarpeilla ei ole riittävää ymmärrystä päätöksentekijöiden keskuudessa.  

- Naisten on ajettava ruohonjuuriääntä politiikkojen rinnalle ja erityisesti sellaisten äänten jotka tuntee 

ja osaa auttamismenetelmiä ja otettava heidät mukaan päätöksentekoon  

- Pelkät alkoholirajoitukset eivät riitä enää. Ihmiset ovat yksilöllisiä ja erilaisia joten tarvitaan 

yksilöllisempiä keinoja eli nykyaikaisia joissa ihmiset on osallisia eikä pelkästään toimenpiteiden 

kohteita perinteinen valistus ei riitä vaan oikeasti ihmisillä tulee olla myös mahdollisuus itse työstää 

suhdettaan alkoholiin ja huumeisiin monin tavoin ja monilla tasoilla ilman että edellytetään 

tunnustautumista ongelmaiseksi tai tehdään naisista diagnooseja. 

- Raitis päihteetön ihminen on harvinaisuus.  

- Lisäksi päihteiden käyttöön liittyvä pakonomaisuus on samaa kuin muissakin koukuissa ja 

addiktioissa, jolloin niiden käytöllä, haitallisellakin on yhteiskunnalliset juuret eli liittyen ihmisten 

arkeen ja sen järjestämiseen.  

-Alkoholihaitat eivät ole ainoastaan terveysongelmia vaan huomattavassa määrin kertovat 

traditionaalisten yhteisöjen hajoamisista – perheiden pienenemisestä, työn luonteen muuttumisesta, 

perheiden tehtävien muutoksista kasvattajina erilaisissa perheissä. Näillä alueilla tulisi myös pohtia 

suhdetta päihteisiin ja riippuvuuksiin ei pelkästään haittakysymyksinä.  

- Terveysvalistus ei riitä ihmisenä olemiseen. 

 

Fritt översatt till svenska:  

Kvinnor är ansvariga för att vardagen fungerar, tar hand om sina barn och sina föräldrar även när 

barnen vuxit upp. 



- I Finland har  kvinnor  långa arbetsdagar (inte deltidsarbete) och samordna sitt arbete och vardagsliv 

med nära och kära. 

- Kvinnors alkoholkonsumtion har också ökat, och kvinnor ofta smygdricker hemma och tillsammans 

med sina makar. 

- Alkohol används som ett läkemedel mot obehag. 

-  Tjänster och insatser  som motsvarar kvinnors behov är få och  t ex får Naistenkartano för lite medel 

för sin verksamhet 

- Drogrehabilitering är könslöst  och utgår inte tillräckligt från medborgarnas behov. 

- Kvinnor får inte tillräckligt med pengar för sina verksamheter. 

- Kvinnors behov får inte tillräcklig förståelse hos beslutsfattarna. 

- Kvinnor måste nå fram till politikerna med gräsrötternas röster och i synnerhet till de som är 

förtrogna med frågan och vet hur  man kan hjälpa till kvinnorna och involvera dem även  i 

beslutsfattandet 

-  Begränsning av alkohol är inte tillräckligt längre. Människor är unika och annorlunda så vi behöver 

mer individualiserade och moderna sätt och där människor är delaktiga, inte bara mottagare av 

traditionella åtgärder.  Upplysning räcker inte till – kvinnor bör också ha möjlighet att faktiskt 

bearbeta sin relation till alkohol och andra droger på många sätt och på många olika nivåer utan att 

tvingas till erkännanden som problematiker och diagnostisering enbart. 

- Nyktra och drogfria människor är sällsynta idag. 

- Dessutom, tvångsmässigheten i drogmissbruk liknar andra beroenden  och har sina rötter i 

samhällsförhållanden , alltså  i vardagen och hur man kan organisera sin vardag.  

- Konsekvenser av alkohol är inte bara hälsoproblem utan i stor utsträckning  berättar om 

upplösningen av traditionella samhällen – krympande familjer, förändringar av arbetes natur, 

förändringar i  hur familjen fungerar som uppfostrare och förberedare för vuxenlivet.  Dessa områden 

bör också funderas över och är inte bara oönskade frågor. 

- Att vara en människa fungerar inte bara med hälsoupplysning.  

 

 

 

 

 

 

Exempel på viktiga frågeställningar som behöver få svar för att främja kvinnors hälsa och 
motverka för tidig död 
 
Från Sigridur Bjornsdottir, NGO Blatt Afram i Island: 

 

- How can we educate government leaders about how further investment in prevention today saves 

money that are spent on social service down the road? Comparing dollar for dollar it saves money and 

lives, lessens crime and drug abuse. 

- How can we offer further services to women of abuse and trauma to keep them from the vicious 

cycle of drug, alcohol and nicotine abuse?” 

- How can we increase primary prevention education, starting with parenting classes and pre-birth 

classes? 

- How can we educate victims of abuse that healing and help is possible? 

- How can we reach (mandate) young parents and teach them adlerian approach to parenting, team 

building, respect, positive discipline, attachment? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Källa/bild Sigridur Björnsdottir,Blatt Afram. 

 

 

Till huvudagendan! 

Projektets ambition att lyfta det nordiska kvinnonätverkets frågeställningar till NordAN:s 

huvudagenda lyckades den 12 oktober 2014 i Riga. KSAN:s vice ordförande Susanne Lönnberg höll 

ett uppskattat anförande i plenum som sammanfattade det nordiska kvinnonätverkets mening om 

”New Actions on women´s rights on Alcohol and Drug Issues ”. 

 



 

 

NordAN:s generalsekreterare Lauri Beekmann kommenterade kvinnosektionens arbete enligt nedan: 

”Your work is extremely important and NordAN without your input wouldn’t be the same”. 

 

Uppföljning 

Projektet har satt i gång en process som stimulerar till uppföljning och fortsatt samarbete med det 

nordiska kvinnonätverket. Med tanke på den mängd aktioner som föreslås har de deltagande 

organisationerna kommit överens om att fortsätta samarbetet för att främja kvinnors deltagande i den 

demokratiska processen utan stigma och ökat utanförskap i samhällslivet. Vi kommer att fortsätta 

såväl med inhämtning av kunskap som att ställa krav på idag starka kvinnogrupper att lyfta det 

nordiska kvinnonätverkets frågor: alkohol och andra droger som utvecklingshinder för kvinnor. Flera 

kan stimulera möjligheterna för kvinnor utifrån KSAN:s sakfrågor och mobilisera nya nätverk att 

bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Vi vill bidra till ökat samarbete för att stärka alla kvinnors 

rätt att forma sina egna liv.   

KSAN:s årsmöte tog del av projekterfarenheterna den 13 april 2015 och nästa kvinnoseminarium med 

det nordiska kvinnonätverket hålls 23-24 oktober i Helsingfors på NordAN:s årskonferens. Vi ses där! 

Enligt uppdrag 

Leena Haraké, kanslichef, KSAN 

 

 

Kontaktuppgifter till projektsamarbetsparter 

 

Helena Palojärvi, NGO Women Together Against Addictions, Finland  

www.naistenkartano.com 

http://www.naistenkartano.com/


 

Rita Nielsen, NGO Retretten, Norge 

www.retretten.no 

 

Sigridur Bjornsdottir, NGO Blatt Afram, Island 

www.blattafram.is 

 

Maria Bergqvist, NGO IOGT International 

www.iogt.se 

 

Nordic Alcohol and Drug Policy Network NordAN 

www.nordan.org 
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