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Unga Drogförebyggare:



Vår vision 
Unga Drogförebyggares vision är att bidra till en 
totalt drogfri värld där inga unga använder, arbetar 
med eller exponeras för droger. Visionen antogs på 
Unga Drogförebyggares årsmöte år 2019. 

Vad är Unga Drogförebyggare? 
Unga Drogförebyggare är en ideell organisation 
som grundades år 2008. Organisationen engagerar 
unga i att skapa en drogfri värld. Vi vill inspirera och 
motivera unga till att inte använda tobak, alkohol 
och droger. Alla aktiviteter som Unga Drogföre
byggare anordnar är fria från tobak, alkohol och 
droger. På så sätt skapas naturligt drogfria mötes
platser där unga kan umgås.  

För oss är det viktigt att unga får förutsättningar 
för att kunna välja ett drogfritt liv. Vi bidrar till det 
genom att sprida kunskap om tobak och droger. 
Med kunskap kan vi förändra attityder och påverka 
människors syn på droger. Vi vill också förändra 
samhället på en strukturell nivå, och ser 
därför till att påverka politiker och 
beslutsfattare.  

Våra åsikter 
Unga Drogförebyggares åsikter är följande: 

Alla droger, både lagliga och olagliga, har nega
tiva hälsoeffekter för individer och samhället. 

Vi vill att unga ska vilja ta avstånd från droger 
tillsammans och skjuta upp alkoholdebuten. 

Det är viktigt att unga engagerar sig i förenings
livet och i drogfria miljöer för att bli en del av ett 
drogfritt sammanhang. 

Drogförebyggande arbete måste göras av många 
olika människor samtidigt. Vi har både lokalfören
ingar och en nationell organisation. Vi samarbetar 
dessutom gärna med andra organisationer och 
aktörer som vill nå samma mål som oss. 

Ungas röst är viktig och måste få höras mer i den 
drogpolitiska debatten, genom lobbyarbete och 
representation i nätverk och organisationer. 

  Inledning 
I den här texten kan du läsa om Unga Drogförebyggares vision och organisation, 
åsikter samt grundprinciper för drogförebyggande arbete. Du kan också läsa om 
vad vi vill förändra och varför. 



Kunskapsspridning 
För oss handlar kunskapsspridning om att förmedla 
information som är oberoende, baserad på fakta 
och källkritiskt granskad. Det finns många studier 
som visar på vilka effekter olika droger har, och den 
informationen räcker ofta för att människor ska 
förstå farorna som finns med tobak och droger. Ju 
fler vi kan nå, desto större effekt kan vi se genom 
att unga inte börjar med droger. 
 
När människor får ökad kunskap kan de också ta 
medvetna beslut och ta ställning emot att använ
da tobak, alkohol och droger – i synnerhet vid en 
ung ålder. Vi vill dock inte att kunskapsspridningen 
sker enkelriktat, utan mötet med unga är minst lika 
viktigt för att delge kunskap och lära av varandra. 
Därför sprider vi kunskap genom skolbesök med 
droginformatörer och sociala medier men också 
genom att hjälpa unga starta egna föreningar där 
de kan sprida kunskap tillsammans.  

Opinionsbildning 
Opinionsbildning är ett sätt att påverka politiker 
och förändra samhället på en övergripande nivå. Vi 
är säkra på att det behövs nationella riktlinjer för 
hur man ska jobba drogförebyggande inom olika 
sektorer. Det behövs lagar för att barn och unga 
ska skyddas från att exponeras från alla droger, 
inte enbart de som är illegala. Även legala droger 
har skadliga effekter för unga, och det behöver 
fattas beslut för hur exempelvis nikotin får mark
nadsföras.  
 
Trots att det idag finns viss lagstiftning kring detta 
så finns det också vägar för att komma runt dem, 
och vi ser det som ett problem. Därför vill vi enga
gera unga i den drogpolitiska debatten genom att 
påverka politiker, skriva artiklar och ha politiska 
kampanjer för att främja det drogförebyg
gande arbetet. Vi samarbetar med orga
nisationer, ingår i nätverk, har möten 
med politiker och gör namn
insamlingar. Vi vill arbeta lång
siktigt och systematiskt på 
ett strukturellt plan med 
det drogföre byggande 
arbetet. 

Drogfria mötesplatser 
Drogfria mötesplatser handlar om att skapa och 
jobba drogförebyggande i miljöer där barn och 
unga vistas i sin vardag. Det gäller bland annat 
skolor, fritidsgårdar, ungdomsverksamheter och 
föreningar. För att lyckas med att skapa drogfria 
miljöer krävs det både insatser från vår sida, men 
också att unga själva är med och skapar dessa. Det 
betyder att det behöver finnas en tydlig idé över 
vad en drogfri mötesplats är. För oss är det en plats 
där tobak, alkohol och droger inte används.  
 
För att skapa ett socialt sammanhang och en platt
form i miljöerna är det viktigt att det finns saker 
som förenar barn och unga som vistas där. Det gör 
vi bland annat genom aktiviteter, utbildningar och 
tävlingar. Vi strävar efter att drogfria mötesplatser 
och drogfria föreningar ska finnas lokalt, regionalt 
och nationellt – och att unga själva ska få möj
ligheter att skapa nya drogfria mötes
platser i sin vardag och i sin närmiljö 
tillsammans med andra unga som 
också väljer att  engagera sig i 
det drogförebyggande arbe
tet. Detta gäller både inom 
den offentliga sfären, 
men också i den privata 
sfären.  

 
 
 
 
 
 

  Våra fokusområden 
Inom Unga Drogförebyggare har vi tre huvudsakliga fokusområden: Kunskapsspridning, 
opinionsbildning och drogfria mötesplatser. Nedan kommer de att beskrivas närmre.  



1 Drogförebyggande arbetet 
görs emot tobak och droger 

Vi är övertygade om att tobak och 
droger har negativa effekter för 
både individer och samhället. Det 
drogförebyggande arbetet hand
lar om att unga inte ska utsättas 
för tobak och droger i sin vardag. 
För varje år en person väljer att 
vara drogfri ökar sannolikheten 
för att hen fortsätter vara det.  
 

2 Våra medlemmar tar av-
stånd från tobak & droger 

När man blir medlem i Unga 
Drogförebyggare skriver man 
på ett löfte om att inte använda 
tobak och droger. För oss är det 
ett viktigt ställningstagande som 
var och en gör. Gemensamt kan vi 
se till så att våra aktiviteter är fria 
från tobak, alkohol och droger.  

3 Vi skapar drogfria  
mötesplatser 

Drogfria mötesplatser är ställ
en där unga kan träffa varandra 
och känna sig trygga i att det är 
helt fritt från tobak, alkohol och 
droger. På de drogfria mötes
platserna kan föreningarna ha 
möten, planera arrangemang 
och genomföra roliga aktiviteter. 
Medlemmarna kan även själva 
skapa drogfria mötesplatser på 
sina skolor och fritidsgårdar i 
föreningsform.  

4 Organisationen drivs av 
unga och finns till för unga 

Unga Drogförebyggare gör det 
möjligt för unga att lära känna 
varandra och engagera sig emot 
tobak, droger och tidiga alkohol

debuter tillsammans. Organisa
tionen anordnar både nationella 
träffar men hjälper också till att 
starta lokalföreningar där våra 
medlemmar bor. Det kan ske på 
deras skolor, fritidsgårdar eller 
andra platser där det behövs. 

5 Kunskap är viktigt för att  
ta medvetna beslut 

I vårt arbete med att sprida kun
skap ser vi till att informationen 
är saklig. Korrekt fakta är många 
gånger vad som behövs för att 
personer ska kunna ta ställning 
emot tobak, droger och tidiga al
koholdebuter. Vi sprider kunskap 
genom utbildningar, föreläsning
ar och informationsbroschyrer.  

6 Samhället behöver arbeta 
drogförebyggande 

Det drogförebyggande arbetet är 
viktigt för att förbättra folkhälsan. 
Tobak och droger har många ne
gativa hälsoeffekter både fysiskt 
och psykiskt. För att förändra 
samhällets struktur behövs po
litiska beslut. Det viktigt för oss 
att unga engagerar sig i aktuella 
narkotikapolitiska frågor. Vi arbe
tar med opinionsbildning, skriver 
artiklar och påverkar politiker. 

7 Långsiktigt & regelbundet 
drogförebyggande arbete 

Drogförebyggande arbete be
höver göras regelbundet. Unga 
Drogförebyggare anordnar före
läsningar, läger, utbildningar och 
kunskapstävlingar flera gånger 
varje år. Vi besöker också skolor 
från mellanstadiet till gymnasiet 
för att öka ungas kunskap om 

tobak och droger. Utöver det an
ordnar våra lokalföreningar roliga 
arrangemang såsom filmkvällar, 
nätverksträffar och studiebesök.  

8 Förebilder för ett tobaks- 
och drogfritt liv 

För många unga är det viktigt 
att ha inspirerande förebilder 
som ger vägledning i livet. I Unga 
Drogförebyggare får unga träffa 
andra som valt att leva ett liv 
fritt från tobak och droger. De 
blir samtidigt själva förebilder 
för andra, genom att visa att det 
finns många positiva saker med 
att välja bort tobak och droger. 

9 Samarbete med andra 
organisationer för att nå 

gemensamma mål  
Det finns flera personer, organi
sationer och skolor som dröm
mer om samma saker som vi: en 
värld där barn och unga får växa 
upp utan tobak och droger. Vi tror 
att det finns många styrkor i att 
samarbeta med andra när man 
vill nå samma resultat. Vi sam
arbetar regelbundet med andra 
organisationer och aktörer, vilket 
är en viktig del i att skapa en 
drogfri framtid tillsammans. 
 

10    Positiva saker med att 
välja bort tobak & droger  

Att välja ett liv utan tobak och 
droger handlar inte bara om att 
välja bort saker. Det handlar om 
att skapa sammanhang där unga 
får en gemenskap. Tillsammans 
skapar vi förändring och lägger 
grunden för en framtid fri från 
tobak och droger. 

  Grundprinciper för drogförebyggande arbete
Vi vill att alla Unga Drogförebyggare ska arbeta gemensamt med det drogförebyggande 
arbetet. Därför har vi tagit fram en lista med våra tio grundprinciper på hur det arbetet 
ska gå till. 



Attityder 
Attityder handlar om vilka normer och värderingar 
en person har och hur dessa uttrycks i hens hand
lingar. Vi ser ett problem i att droger normaliseras 
och att riskerna förminskas. När någonting anses 
vara normalt är det lättare att unga utsätts för 
grupptryck. Vi vill fungera som en motpol till detta. 
Droger har negativa effekter, särskilt för unga som 
fortfarande utvecklas mycket. Det finns risker 
med att hjärnan utsätts för drogers effekter, och 
en person kan aldrig veta i förväg hur hen kommer 
påverkas. Konsekvenstänket är inte färdigutveck
lat hos unga, vilket gör det svårare att förstå både 
kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.  

Vi vill normalisera ett drogfritt liv. Det tror vi görs 
bäst genom att prata om drogers effekter med 
unga, men också genom att det finns platser där 
unga inte utsätts för tobak, alkohol och droger. Ett 
drogfritt liv ska inte ses som ett undantag, utan 
som normen. Det finns många människor som tar 
avstånd från droger och det främjar både fysisk 
och psykisk hälsa att göra det. När vi normaliserar 
drogfrihet skapas också ett längre avstånd till att 
börja använda droger. Vi är säkra på att det kommer 
ha positiva effekter både för individen, de i hens 
närhet och framtidens samhälle.  

Drogförebyggande arbete 
Vi vill förebygga att barn och unga utvecklar bero
enden och andra negativa effekter av att använda 
droger. Därför uppmanar vi långsiktigt och struk
turerat arbete genom att finnas på platser där 
ungdomar befinner sig. Vi vill öka samverkan mellan 
olika verksamheter för att enklare kunna identi
fiera vilka insatser som bör fokuseras på. Det görs 
genom att flera verksamheter, organisationer och 
myndigheter samarbetar och kommer överens om 
hur de ska göra drogförebyggande arbete.  

Det drogförebyggande arbetet angår unga, och 
därför är det viktigt att de har möjlighet att vara 
delaktiga i det. Det kan ske genom aktiva förening
ar, workshops och kunskapsspridning på platser 
där ungdomar är verksamma. Det kan också göras 
genom att unga kan vara med i drogfria aktiviteter 
på sin fritid. Drogfriheten ska normaliseras och vi 
vill främja ett drogfritt liv med sunda levnadsvanor 
genom att inspirera och skapa förutsättningar för 
det.  

 
 

 

  Vad vi vill förändra 
Vi vill förändra samhället både nerifrån och uppifrån. Vi tror på människors förmåga 
att organisera sig och få saker att hända, men vi tror också att det är viktigt att vissa 
beslut fattas politiskt.  



Politisk påverkan 
Vi vill att politiker ska göra så att fler verksamheter 
engagerar sig i det drogförebyggande arbetet. 
Droger har ofta negativa konsekvenser både på 
skolor, fritidsgårdar och arbetsplatser. Genom att 
före bygga droganvändning kan man undvika större 
negativa konsekvenser på längre sikt. Studier har 
visat att elever som tar droger får sämre skol
resultat, vilket påverkar deras möjlighet att etable
ra sig i samhället. Därför måste det tas fram tydli
gare drogförebyggande insatser.  

Resurser behöver läggas på områden där barn 
och unga samlas och är aktiva. Unga ska själva ha 
möjlighet att engagera sig i det drogförebyggande 
arbetet, men även personal som arbetar med unga 
ska få stöd i sitt arbete för att jobba drogförebyg
gande. Vi vill också att kommuner ska ha förutsätt
ningar för att arbeta drogförebyggande lokalt och 
ha möjlighet att skapa nya drogfria mötesplatser.  
 

Ökad kunskap  
Vi vill att barn och unga ska få ökad kunskap om 
droger. Det ska kunna ske både i vardagen genom 
skolan, men också på fritiden genom föreningslivet. 
Genom att öka medvetenheten om drogers effekter 
kan fler ta ställning emot droganvändning. Det gör 
det också möjligt att från en ung ålder normalisera 
ett drogfritt liv. Idag finns det flera drogpositiva 
grupper i samhället, och det behövs en motpol till 
det.  

Kunskapsspridningen kan ske genom samtal, 
texter, utbildningar, workshops och sociala medier. 
Kunskapen kan också öka genom att unga får möj
lighet att lyfta drogrelaterade frågor i sin skolmiljö 
eller med personal på fritidsgården. Skolan ska vara 
en trygg plats för unga där de får information om 
tobak och droger. Det finns både sociala och indi
viduella fördelar med att välja bort droger, och det 
behöver lyftas upp oftare. Tillsammans kan unga 
och vuxna skapa en attityd som förebygger tidiga 
alkoholdebuter, en vilja att avstå från droger och 
tobak samt skapa fler drogfria mötesplatser. 

Målgruppens delaktighet 
Vi vill att alla som vill engagera sig ska ha möjlighet 
att göra det. Unga ska få vara delaktiga i det drog
förebyggande arbetet och måste få höras mer i den 
drogpolitiska debatten. När unga engagerar sig i 
att skapa drogfria aktiviteter inspirerar de också 
andra till ett drogfritt liv och ett drogfritt samhälle. 
Det skapar samhörighet med andra unga som väljer 
bort droger, och bidrar till en drogfri plattform för 
andra att engagera sig i. 

För oss är det viktigt att engagemanget kommer 
från unga själva och att deltagandet är frivilligt. 
Samtidigt är det viktigt att de får det stöd de öns
kar, exempelvis tillgång till lokaler att vara i, material 
till aktiviteter eller möjlighet att delta på drogfria 
evenemang. Gemensamt kan vi forma en framtid 
där unga inte exponeras för tobak och droger. 

  Slutord 
För att kunna bidra till en helt drogfri värld behövs 
engagemang och drogförebyggande arbete. Genom 
att sprida kunskap, arbeta opinionsbildande och 
skapa drogfria mötesplatser lägger vi gemensamt 
grunden för en drogfri vardag, såväl som en drogfri 
framtid. Tillsammans förändrar vi attityder, arbetar 
drogförebyggande, påverkar politiken, ökar 
kunskapen och möjliggör ungas delaktighet.  
Vår  vision är att inga unga ska använda, arbeta  
med eller exponeras för droger – och gemensamt 
kan vi skapa den världen vi vill se. 

– Styrelsen, 2022 


