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	Material: -10000
	Personal: -49975
	Administration: -25
	Utgifter totalt: -500000
	Ort och datum: Stockholm 180201
	Namnförtydligande: Leena Haraké
	Adress: Östermalmsgatan 33
	Postadress och land: 114 26 Stockholm Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod: +468101051
	Namnförtydligande_2: Maj-Inger Klingvall
	Organisation_2: KSAN
	Adress_2: Östermalmsgatan 33
	Postadress och land_2: 114 26 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46705938259
	Projektnamn: Dnr 2016-026Nya nyktra normer i NordenGenomförande under 2017
	Organisation: KSAN Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor802001-9140
	Syfte och Mål: Mål för projektet:Stärka nordiskt helnyktra livsstil och opinionsbildning för denna samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.Bakgrund till projektet:Kvinnors/mammors alkoholvanor har ändrats. Marknadsföringen av alkohol med miljardbelopp i t ex Sverige, riktas till såväl allt yngre barn i rosa och ”Hello Kitty”- andan och annan co - branding  som  till äldre med treliters ”bag-in box”- viner för guldkant i tillvaron, inte sällan med  blandat med ca 10 olika alkoholliknande läkemedel.  De skadliga hälsoeffekterna nämns knappast och ännu mindre skadorna som barn får dras med i hela livet.   Äldres möjlighet till alkohol- och drogfri miljö på samhällets vårdboenden är inte självklar heller.  KSAN Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor ser med stor oro på det tryck som finns på unga idag att bli alkohol- och drogkonsumenter för att klassas som framgångsrika, fria och lyckliga.  Flera projekt har genomförts och metodmaterial har tagits fram.  KSAN har även initierat kvinnosektionen inom NordAN - the Nordic Alcohol and Drug Policy Network- för att intressera flera att delta i det alkohol- och drogpreventiva arbetet att omfatta även flickors och kvinnors ändrade vanor. KSAN har i samarbete med sina medlemsorganisationer genomfört ett flerårigt projekt för att påverka gravida kvinnors alkoholvanor.  Andelen alkoholkonsumenter under graviditeten har gått ner från 33% till ca 6% under en tioårsperiod av målinriktade insatser till 2012.  Samhällets insatser upphörde när Riskbruksprojektet lades ner av dåvarande Folkhälsoinstitutet.  Nyare uppgifter från distriktsläkarföreningens undersökningar 2015   visar att 9 av 10 patienter inte blir tillfrågade av sin läkare om sina alkoholvanor.  Svenska Vin- och Spritleverantörer Förening SVL och Sveriges Bryggerier SB finansierar samtalsmaterial som ett ”utbildningsföretag” tagit fram: ”Prata om alkohol” som distribueras gratis till landets skolor och nu är i färd att etableras i de baltiska länders skolor.  Budskapet stödjer inte ett nyktert liv för unga utan skolar dem till alkoholkonsumenter.  Barn och unga har skolplikt och måste gå i skolan, och därmed också delta i alkoholintressets skolning. Forskningen är traditionellt om mäns hälsa och alkoholvanor, så även behandlingen.  Missbruksutredningen 2010 konstaterade att ”det krävs en kritisk massa” innan det planeras för åtgärder för kvinnor – dessa mått används inte när det gäller pojkars och mäns behov av preventiva eller behandlande insatser inom missbruksvården.  Svenska läkarsällskapet , IOGT m fl visat på att alkoholens andrahandsskador drabbar kvinnor/mammor i större omfattning än män.  Kunskapen om alkoholens skadeeffekter och kopplingen till cancer är dålig i detta land. Den viktigaste fråga just nu är varför kännedomen om den ökade risken är lägst i Sverige av alla EU-länder.Forskningens rön idag ger inget stöd för alkoholens hälsobringande effekter, varför det är angeläget med opinionsbildande arbete för den nyktra livsstilen och för att bryta osynliggörandet av flickors och kvinnors alkoholvanor och deras konsekvenser.  Epigenetiken visar idag att tidigare generationers alkoholvanor påverkar även kommande generationer. Det behövs motvikter och tillgång till interaktiva metoder för att stärka ett nyktert och hälsosamt liv för barn och unga i Norden.  KSAN har fått utmärkelse vid European Drug Prevention Prize 2010 för aktivt involverande av unga i drogförebyggande arbete samt Special encouragement 2014 för metodhandboken Det rosa monstret om metoder för att motverka aggressiv marknadsföring av alkohol och andra droger till barn och unga. Kompetenshöjande utbildningsinsatser för 20 strategiskt utvalda nyckelpersoner som i sin tur når ut till 100 unga i Norden i samarbete med deltagande länder i handhavandet av interaktiva metoder, värderingsövningar och forumspel att nå ut till unga och stärka deras möjligheter till att motstå alkohol- och drogdebut. Metoden bygger på att påverka attityder och värderingar,  lära ut färdigheter så att unga ska kunna lösa dilemman i sin vardag i förhållande till grupptryck och kamratpåverkan, kritiskt kunna analysera marknadsföringens syfte och lockelser och stärka sitt självförtroende att våga göra hälsosamma och nyktra val.Värderingsövningar är ett redskap för samtal i grupp. Sedan metoden introducerades i Sverige av John Steinberg (läromedelsförfattare och doktor i pedagogik) för över trettio år sedan har den använts framförallt inom skolans hälsoförebyggande arbete och samlevnadsundervisning. Metoden utvecklas hela tiden och vinner nu mark också i vuxenvärlden, inom högskoleutbildningar, politiska nätverk och nämnder, teamutveckling, personalutbildningar etc.Metoden kommer ursprungligen från USA, s.k. values clarification.Påverkar attityder, självförtroende och grupputvecklingVärderingsövningar är ett slags övningar för att starta samtal och bearbeta värderingar inom områden som saknar givna svar såsom moral, livsstil, relationer,droger, miljö- och framtidsfrågor, osv. Förutom att bearbeta attityder och värderingar bidrar ofta metoden till ökat självförtroende hos deltagarna, om arbetet bedrivs på ett sådant sätt att deltagarnas åsikter och tankar behandlas med respekt. Metoden får också starka effekter på gruppen som utvecklas demokratiskt på ett positivt sätt. I värderingsarbetet får deltagarna tillfälle att:Tänka efter och ta ställning.Uttrycka sina åsikter.Motivera sina ståndpunkter.Bli lyssnade på och lyssna på andra.Reflektera och bearbeta attityder.Bli medveten om vår frihet att väljaNär deltagarna arbetar med värderingsövningar blir var och en medveten om sina egna tankar och känslor. Man får tillfälle att pröva sina attityder, bearbeta värderingar och öka samstämmigheten mellan ord och handling. Allt för att motverka självbilden av ”offer”, den vars liv alltid ”blir” på det ena eller det andra sättet. Genom att träna värderingsövningar blir deltagarna medvetna om de val de gör och deras frihet att välja hälsosamt.  (KSAN/K.Byreus Bella Grus och Glitter 2)Ungdomsgruppen kan med fördel knutas till KSANs nationella /internationella nätverk som ungdomsavdelning som kan utvecklas vidare långsiktigt.KSAN arbetar nationellt med sina 37 medlemsorganisationer. Ansökan avser ett tidsbegränsat projekt för att påskynda metodutveckling att nå till fler unga för ett nyktert livsstil.Med utgångspunkt i Nordic Alcohol och Drug Policy Network´s kvinnosektion finns ett årligt möte och seminarium som inte är ett projekt.Samarbeten i projektetKSAN har det ekonomiska och metodiska ansvaret för projektet.Samarbetsparter är Naistenkartano r y, Finland, med fokus på regional och lokal mobilisering av unga,NGO Blatt Afram  Island, empowerment och skydd av  barn och unga, Retretten Norge, stärka föräldrar till nyktert liv och nyktert föräldraskap.Implementerings-/utvecklingsbasen är NordANs kvinnosektion som KSAN samordnar och leder tillsammans med Kvinnogården från Finland och där samarbetsparterna ingår också.
	Tänkta aktiviteter: Första året:1) 4 st heldagsutbildningar om interaktiva metoder för 20 nyckelpersoner från varje land (5 st/land/utbtillfälle) under samma månad.2) Rekrytering av en grupp a 25 pers x 4 länder, 100 ungdomar, som genomgår en interaktiv strukturerad gruppverksamhet enligt KSANs Bellametod 6-8 gruppträffar.3)Fördjupningsutbildning 1 heldag till 18 nyckelpersoner för att handledas i ledarskap för ungdomsgrupperna.4) Gemensam utvärdering och uppföljning av gruppverksamheterna.År 2 spridning av erfarenheterna i deltagarländerna och initiation av nya ungdomsgrupper.Samråd med nationella aktörer för uppföljning av den nordiska nykterhetstrenden bland unga.Presentation av projekterfarenheterna på NordANs årsmöte hösten 2018 för att engagera det nätverk för uppföljning och vidareutveckling av ansatsen riktat till unga.
	Aktiviteter: -430000
	Förväntat resultat: Första året:1) 4 st heldagsutbildningar om interaktiva metoder för 20 nyckelpersoner från varje land (5 st/land/utbtillfälle) under samma månad.2) Rekrytering av en grupp a 25 pers x 4 länder, 100 ungdomar, som genomgår en interaktiv strukturerad gruppverksamhet enligt KSANs Bellametod 6-8 gruppträffar.3)Fördjupningsutbildning 1 heldag till 18 nyckelpersoner för att handledas i ledarskap för ungdomsgrupperna.4) Gemensam utvärdering och uppföljning av gruppverksamheterna.År 2 spridning av erfarenheterna i deltagarländerna och initiation av nya ungdomsgrupper.Samråd med nationella aktörer för uppföljning av den nordiska nykterhetstrenden bland unga.Presentation av projekterfarenheterna på NordANs årsmöte hösten 2018 för att engagera det nätverk för uppföljning och vidareutveckling av ansatsen riktat till unga.
	Resultat: 0
	Inte genomfört: År 2 pågår -  spridning av erfarenheterna i deltagarländerna och initiation av nya ungdomsgrupper pågår.Samråd med nationella aktörer för uppföljning av den nordiska nykterhetstrenden bland unga pågår.Presentation av projekterfarenheterna på NordANs årsmöte hösten 2018 (5-6 oktober 2018 i Stockholm) till ett Nordiskt/Baltiskt nätverk för att engagera detta nätverk för uppföljning och vidareutveckling av ansatsen riktat till unga.
	Positivt: I n t r e s s e t för projektet har varit förvånansvärt stort.  Den rådande alkoholnormen har blivit tydlig och diskuterats vid utbildningstillfällena.  Effekterna av marknadsföring av alkohol och andra beroendeframkallande medel på unga har lyfts.  Vuxnas ansvar att skydda barn och unga från skadliga medel har tydliggjorts.  En viktig fråga har också varit att diskutera vuxnas alkoholkonsumtion/riskbruk och vilka signaler det ger till unga som numera konsumerar mindre alkohol än förut. Och vuxna och äldre dricker mer än förut, vilket är en anledning till att vårt samarbete kommer att fortsätta vid NordAN nätverket och dess kvinnosektion.L o k a l a exempel på policyeffekter av projektet kan redovisas.  I S v e r i g e t ex i Mellerud där folkhälsoplaneraren Glenn Nordling sett till att kommunen budgeterat medel till medveten gruppverksamhet för att främja nya nyktra normer för unga flickor då de ansågs vara riskgruppen  och verksamheten har redan blivit verklighet och det nordiska nätverket har stärks med såväl nyckelpersoner från offentliga verksamheter som från frivilligorganisationer och där även lokala och regionala kontakter är kopplade till projektets insatser på Island och i Norge.  Kommunens arbete på Ungdomens hus stärker ungas nyktra och drogfria liv och fritid och attityder påverkas med hjälp av interaktiva metoder som projektet tillhandahållit genom utbildningsdagar.  Ungdomsgruppen i Mellerud ingår i det nya nordiska nätverket som bildas i projektet.    KSAN har initierat ett samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Katarina Björkegren, för fortsatt samarbete, uppföljning av projektarbetet och nätverksbygge i länet med koppling till ytterligare ett nordiskt nätverk bl a mot mäns våld mot kvinnor.  I samarbete med NBV i Falun har en grupp skandinaviska somaliska unga vuxna utbildats för att nå ut till nya grupper för att stärka ett nya nyktra normer. Alkohol har visat sig vara ett hinder för integration.Utbildningsdagen i Karlstad nådde ut till 43 nyckelpersoner och har länsstyrelsen i Värmlands län som fortsatt samarbetspart för uppföljning och vidareutveckling. Kontaktperson Maude Johansson på länsstyrelsen. Samarbetspartnern Kvinnogården r.y från F i n l a n d har inkluderat introduktionen av projektet i sin utbildningsverksamhet och genom detta arbete har ledare utbildats  bl a för en ungdomsgrupp från Ungdomsakademin Luckan/Luckan Kyrkslätt rekryterats till projektets nordiska nätverksgrupp. De genomförde en lyckad gruppverksamhet under tiden augusti - december 2017  med ledning av Heidi Östling och Hanna Laasio.  De söker finansiering för nya grupper till vårterminen 2018.  Flickor från höstens gruppverksamhet intervjuades i radio Vega i Finland, vilket upplevdes positivt och gav uppmärksamhet för projektverksamheten.  På I s l a n d har projektet fått ett stort genomslag och når ut till minst 300 - 450  flickor  för gruppverksamhet via samarbetsparten NGO Blatt Afram.  Island har haft ett försprång genom samhälleliga aktioner för att få ner alkoholkonsumtionen bland unga redan tidigare och kan arbeta förebyggande med bakomliggande faktorer som kan leda till missbruk och utanförskap, t ex övergrepp på barn.Samarbetsparten kommer att fortsätta stödja gruppverksamheterna och det ger hållbarhet för verksamheterna efter projekttidens slut.  Retretten från N o r g e har bidragit till projektet även med sin dagliga verksamhet att nå ut till flera om vikten av att vuxna bör vara goda förebilder för att främja ungas hälsa och nyktra leverne. Genom sina egna erfarenheter av effekterna av alkohol och andra droger och behov av nya nyktra normer i Norden utgör de  levande exempel på hur man gör, vilket ger trovärdighet. Gruppverksamheten utvecklas via Retretten/BlåKors/Lärarförbundet/NordAN.Ytterligare samarbete har initierats med Samernas Riksförbund, Ellacarin Blind, för att nå ut till och mobilisera samiska ungdomar från de nordiska länderna till projektets nordiska ungdomsnätverk.  
	Negativt: Vi har inte negativa erfarenheter att redovisa gällande samarbetet i detta projekt. Projektet bygger på ett väl förankrat samarbete mellan de medverkande parterna och en samsyn på vikten av nya nyktra normer i Norden.En utmaning som visade sig vara större än när vi ansökte om projektet är vuxnas egen alkoholkonsumtion och även bland äldre.  Tidigare trygga vuxna kring barn och unga är numera alkoholkonsumenter/riskbrukare i ökande antal själva,  och utgör inte nödvändigtvis trovärdiga förebilder för ungas nyktra leverne och uppfostran.  Ca 400 000 barn enbart i Sverige lever redan i miljöer med föräldrar med riskbruk/missbruk. Ungas utsatthet för vuxnas brottslighet, human trafficking och narkotikahandel uppdagades t ex vid rättegången i Norge när ett Darknet- nätverk på minst 100 personer åtalades. Fortsatt arbete krävs för att stödja och fostra barn och unga med utgångspunkt även i att vuxna inte är goda förebilder. Barn och unga har rätt till vuxna med adekvat utbildning gällande alkohol- och drogprevention och unga har också rätt till drogfria miljöer såväl hemma som i det offentliga rummet.
	Tidsperiod: 170101-171231
	Budget aktiviteter: 430000
	Budget material: 10000
	Budget Personal: 50000
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 500000
	Budget Resultat: 500000
	Utfall Egen ekonomisk insats: 100000
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 500000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 400000
	Budget Ansokt bidrag: 500000
	Budget Bidrag fran andra: 0
	Budget Egen ekonomisk insats: 0
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 500000
	Budget Ovrigt: 10000
	Ovrigt: -10000
	Organisation1: KSAN
	Genomförda aktiviteter: 1) 4st  heldagsutbildningar om interaktiva metoder för minst 20 nyckelpersoner från varje land 2) Rekrytering av en grupp a 25 pers x 4 länder,  minst 100  ungdomar , som genomgår en interaktiv strukturerad gruppverksamhet enligt KSANs Bellametod 8-10 gruppträffar.3)Kompetenshöjning -  minst 20  ledare utbildade för  interaktiv nykterhetsförstärkande gruppverksamhet för unga ( kompletterad med 102 personer utbildade genom KSANs verksamhet för att stötta upp den interaktiva metodutbildningen.  Dessa kommer att finnas för fortsatt implementering av projektet.)För att nå 100 unga i Norden som kan välja nykterhet och påverka sina kamratkretsarhar gruppdeltagare via  grupper från Kyrkslätt i Finland, Mellerud i Sverige innefattande Västra Götalands Nykterhetsförbund och flera kommuner i länet, Värmlands län, grupp från skola i Norge via Retretten/Blåkors/Lärarförbundet och en grupp från Reykjavik rekryterats.   Ett nordiskt nätverk för unga för att stärka den nyktra trenden byggs upp.4) Den första uppföljningen gjordes via NordANs kvinnosektion ,som utgör en årlig mötesplats för deltagande länders organisationer,  genomfördes den 28 oktober 2017, vid kvinnosektionens seminarium kl. 15.00 -16.30 i Tallinn på NordANs årliga möte.  Nästa uppföljningstillfälle för projektet är planerat till den 5-6 oktober 2018 i Stockholm vid NordANs årliga möte där såväl representanter från ungdomsgrupper, nyckelpersoner och projektsamarbetsparter samlas.  
	Uppnått Resultat: 1. Utbildningsdagar har genomförts Första året:1) 4 st heldagsutbildningar om interaktiva metoder för 20-40 nyckelpersoner från varje land i februari, maj/juni, sept/november 2) Rekrytering av en grupp a 25 pers x 4 länder, 100 ungdomar, som genomgår en interaktiv strukturerad gruppverksamhet enligt KSANs Bellametod 6-8 gruppträffar.Grupper i Mellerud, Värmland, Falun, Reykjavik, Helsingfors, Oslo. (Obs! På Island kommer minst 300-450 unga att få delta i gruppverksamhet med fortsatt stöd från NGO Blatt Afram, i Finland på ett tiotal orter genom såväl Naistenkartano ry som ungdomsakademins verksamhet)3)Fördjupningsutbildning 1 heldag till 18+ 8 nyckelpersoner för  handledning i ledarskap för ungdomsgrupperna 171021. 4) Gemensam utvärdering och uppföljning av gruppverksamheterna har gjorts för första gången i oktober 2017 vid NordANs årliga möte i Tallinn och pågår fortfarande.Planen för år 2, 2018, har gjorts för - spridning av erfarenheterna i deltagarländerna och initiation av nya ungdomsgrupper,- samråd med nationella aktörer för uppföljning av den nordiska nykterhetstrenden bland unga- presentation av projekterfarenheterna på NordANs årsmöte  5-6 oktober 2018 i Stockholm för att engagera NordANs nätverk för uppföljning och vidareutveckling av ansatsen riktat till unga.  KSAN återrapporterar gärna även denna uppföljning till Stiftelsen Ansvar För Framtiden hösten 2018.Som en spin off effekt av projektet har KSAN inlett ett samarbete med Samiska Riksförbundet, Ellacarin Blind, för planering av en samnordisk insats för att nå samiska ungdomar och på sikt anslutas till det nordiska ungdomsnätverket.  Samordningen av det nordiska ungdomsnätverket kommer att administreras inom ramen för KSANs BellaNetInternational, kontaktperson Britt Fredenman, KSAN.
	Övrig information: Utbildningsdagar i projektet Nya nyktra normer i Norden har arrangerats i samarbete med KSANs andra verksamhet för att kunna genomföra tillräckligt stora utbildningsgrupper för att få maximal övningsmöjlighet i interaktiva metoder, vilket meddelades SAFF när projektbudgeten reviderades.  Detta har medfört att fler personer än de som avsågs i ansökan har kunnat ta del av utvecklingsarbetet och kompetenshöjningen,  antalet unga som får del av projektet och samarbetsparternas fortsatta utvecklingsarbete och gruppverksamheter har mångfaldigats, t ex på Island istället för 25 får minst 300-450 unga del av projektet.  En världsomfattande rörelse #metoo under hösten 2017 har ökat utbildningsbehovet i förebyggande metoder som projektet "Nya nyktra normer i Norden" redan har  lancerat- hur motverka mobbing, avvärja övergrepp, sexuella trakasserier, händelser som kan leda till missbruk.  Krafttag behövs för att vuxna ska ta ungas rätt till nyktra och drogfria uppväxt på allvar.
	E-post_2: miklingvall@hotmail.com
	E-post: leena.harake@ksan.se


