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World Federation Against Drugs

World Federation Against 
Drugs bildades i Stockholm 
2009. 

WFAD är en 
paraplyoganisation
betsående av cirka 210 
medlemsorganisationer runt 
om i världen. 





Internationella ramverk  
 Commission on Narcotic Drugs, CND 

 International Narcotics Control Board, INCB

 United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC

 Narkotikakonventionerna 



1961-2015 
Modern Narkotikakontroll

Begränsa användandet till endast medicinskt 
bruk och vetenskapliga ändamål 

1961: Opiater, kokain, cannabis

1971: Psykotropiska substanser 

1988: Narkotikasmuggling och brottslighet
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 Plan of Action 



2009-2019 Plan of Action
The drug problem continues to pose a serious threat to the 
health safety and well-being of all humanity, in particular 
youth, our most precious asset. 

We are determined to tackle the world drug problem and to 
actively promote a society free of drug abuse in order to 
ensure that all people can live in health, dignety and peace. 

2019 target date to eliminate or reduce significantly and 
measurably: 

 The illicit cultivation; 

 The illicit demand and drug related harms and social risks; 



Internationella ramverk  
 Commission on Narcotic Drugs, CND 

 International Narcotics Control Boars, INCB

 United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC

 Narkotikakonventionerna 

 Plan of Action 

 United Nations General Assembly Special Session on 
the World Drug Problem, ”Our joint committment to 
effectivly address and coutnering the World Drug 
Problem”  





Outcome document
 Resultat har uppnåtts, men utmaningar kvarstår 

 Människor ska leva med god hälsa, värdighet och i fred

 Beslutsamhet att adressera folkhälsa, säkerhet och 
sociala problem som kommer från missbruk 

 Gemensamt och delat ansvar 

 Konventionerna är grundpelare i det internationella 
samarbetet 

 Konventionerna medger tillräckligt med flexibilitet 

 CND ska ha en ledande roll 

 Civilsamhället är viktigt 



Chapter I, Efterfrågan
 Prevention, både universell och indikerad är viktig 

 Involvera många i samhället, inklusive människor i 
recovery 

 Öka medvetenheten hos allmänheten kring narkotika 

 International standards on drug prevention 

 Frivillighet medverkan i behandling ska uppmuntras 

 Samverkan med rättsväsendet 

 Skademinskning 

 Implementera internationella standarder på 
behandling 



Chapter II, tillgång till läkemedel 
 Starkt engagemang för att öka tillgång till nödvändig 

medicin

 Förenkla processer för att få tillgång till 
narkotikaklassad medicin 

 Identifiera, analysera och ta bort hinder för tillgång till 
narkotika för medicinska och forskningssyfte

 Riktlinjer för import och export av narkotika 

 Adressera oöverkomliga priser för narkotika 

 Kliniska riktlinjer för användning av narkotika 

 Skapa system för uppskattning av behov av narkotika 



Chapter III, Utbud 
 Heltäckande strategier som inkluderar 

socioekonomiska faktorer 

 Öka samarbete med mål att minska den illegala 
odlingen 

 Dela erfarenheter 

 Främja och stärk utbyte av information

 Stärk strategier och samarbete för gränskontroll 

 Förbättra kriminaltekniken 

 Svara mot de utmaningar som finns i länkarna mellan 
terror, korruption och organiserad brottslighet 



Chapter IV, Mänskliga rättigheter 
 Respektera alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter
 Skydda hälsan, säkerheten och välbefinnandet hos 

individer, familjer, utsatta grupper och samhället som stort. 
 Hindra alla typer av grymma och inhumana behandlingar 

eller straff 
 Uppfyll barnkonventionen 
 Mainstream genderperspektiv 
 Överväg att inkludera information om mänskliga 

rättigheter i rapporteringen till CND
 Främja proportionerliga straff 
 Förbättra tillgång till behadling för människor i fängelse



Chapter V, Nya utmaningar 
 Förbjud de mest vanliga och skadliga substanser 

 Identifiera och följ trender och sammansättningar 

 Dela relevant information och stärk kapaciteten hos 
WHO, UNODC och INCB för att kunna hantera 
substanserna 

 Delta aktivt i tidiga varningssytem

 Förbättra kapaciteten och effektiviteten på nationella 
laboratorium 

 Stöd preventiva insatser som använder internet



Chapter VI, Internationellt samarbete 
 Triangulera samarbetet 

 Stöd granskningen av framstegen av SDG 

 Öka samarbetet med andra FN organ 



Chapter VII, Alternativ utveckling
 Engagemang för en hållbar, utvecklingsorienterad och 

balanserad narkotikapolitik

 Lindra fattigdom, stärk rättsstatsprincipen, 
fungerande institutioner

 Uppmuntra en allomfattande ekonomisk tillväxt

 Omfattande och hållbara utvecklingsprogram

 Samarbeta med lokala aktörer

 Uppmuntra till forskning för att förstå underliggande 
faktorer 

 Stärk utvecklingsperspektivet i narkotikapolitiken 



UNGASS outcome document
 Konsensusdokument 

 Konventionerna är grunden

 Folkhälsa 

 Mänskliga rättigheter 

 Alternative Development 

 ”As appropritate” 

 Harm reduction

 Dödsstraffet

 Proportionalitet 



















Skolelevers drogvanor Källa: CAN

Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och 

gymnasiets år 2, efter kön. 1971–2016.
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Ingen unik svensk företeelse
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Skolelevers drogvanor Källa: CAN

Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 

som använt narkotika någon gång, efter kön. 1971–2016.
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Narkotikaerfarenhet. Föräldrarnas och 
gymnasisterna. Hälsa på lika villkor 

och dvu 16

31HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 
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Action. Now. 
 Prevention – mobilisera en miljon samhällen 

 Gör behandling och rehabilitering tillgängligt och 
säkra kvalitén

 Utveckla mer alternativ till fängelse

 Stöd alternativ utveckling 

 Implementera en aktionsplan för tillgång till 
mediciner

 Implementera principen om proportionalitet 



Recovery is possible



“The vicious cycle of the lack of education, poverty, 
illiteracy, and violence and insecurity fueling and 

supporting the highly patriarchal society, and even 
fundamentalism and militancy, continues to exist in 

today’s Afghanistan. Breaking the cycle will take great 
resolve and courage, as many Afghan women and men 
have demonstrated, sometimes paying with their lives.”

- Afghanistan Women Saffron Association



The future
”In a rapidly urbanizing world, drug control will be won, 

or lost, in the cities … The cartels undermine security and 
development, causing some people to make dangerous 
wager in favour of legalization. This malaise is not the 

fault of the founding fathers of the drug control. It is an 
inescapable result of inadequate implementation of 

existing crime control agreements … History will judge us 
severely unless we protect more effectively health, 

security and development”
Antonio Maria Costa, 2009
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