Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
RNS är en ideell organisation som har funnits sedan 1969. Vi arbetar med opinionsbildning och
politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. Det viktigast för oss är att förebygga att missbruk uppstår. Vi tror på tidig upptäckt och tidigt ingripande, för att alla barn och ungdomar har
rätt till en uppväxt fri från narkotika.

RNS arbetar både lokalt, nationellt och internationellt.
Lokalt med drogsamordnare, kommunpolitiker och
skolor runt om i landet. Nationellt med opinionsbildning och narkotikapolitiska frågor. Internationellt inom
FN-systemet och genom den globala paraplyorganisationen World Federation Against Drugs (WFAD), som vi
var med och grundade 2009.
Vi verkar för en restriktiv narkotikapolitik som kombinerar ett förbud mot att använda narkotika, förebyggande
insatser, tidig upptäckt och ingripande samt en bra vård
och behandling.
Kärnan i problemet är användandet av narkotika. Genom
att begränsa användning och spridning av narkotika begränsas problemen. Förebyggande och tidiga insatser i
skolan, i kvarteret, på jobbet och i trafiken är narkotikapolitikens huvudfråga.

RNS uppgift är att sprida kunskapen och budskapet, ge
röst åt alla som vill motverka narkotika och påverka politiken. I vårt dagliga arbete möter vi rektorer, elevhälsopersonal, poliser, politiker, socialarbetare och drogsamordnare runt om i landet. Varje gång slås vi av den vilja
och ambition som de visar.
Det finns en oro för hur narkotikasituationen ska utvecklas men samtidigt ett starkt engagemang för att skydda
våra barn och unga från narkotika och hjälpa dem när
det behövs. För dem är det en självklarhet att användning av cannabis och annan narkotika ska vara förbjudet.
I dagens narkotikapolitiska läge är det viktigare än någonsin att det finns en stark röst i debatten som förespråkar en restriktiv hållning och står upp för folkopinionen.
Vi är den rösten.

Narkotikafrågan

Litteratur & material

RNS ger ut tidningen Narkotikafrågan/ARKO,
Sveriges ledande tidning mot narkotika.
Annonser i Narkotikafrågan är en av de viktigaste
intäktskällorna för RNS verksamhet.

RNS skriver, producerar och ger ut böcker och
informationsmaterial med anknytning till drogfrågor. Under de senaste åren har vi gett ut flera
intressanta och aktuella titlar.
Här är några av dem.

Med en upplaga på ca 7000 exemplar når våra
annonsörer ut till bland annat polisstationer, socialförvaltningar och domstolar. Tidningen skickas även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt engagerade privatpersoner och
når därmed en bred läsarkrets.

Narkotikafri Skola
2008 startade vi projektet Narkotikafri Skola i syfte att stödja skolor och skolpersonal i deras narkotikaförebyggande arbete. Idag är detta organisationens viktigaste fråga. Vi anser att det är en
självklarhet att våra skolor ska vara narkotikafria. Både för att elever och personal har rätt att känna
sig trygga i skolan som arbetsplats men också för att skydda eleverna från att hamna i missbruk.

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en
drogfri miljö. Det är en självklarhet där skolan också har
ett starkt stöd i lagen.
Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för
att tidigt uppmärksamma och agera vid oro för elevers
droganvändning är av stor betydelse för skolan. Det ger
eleven bättre livschanser, bidrar till ett bra klimat i skolan,
ger skolan ett gott rykte och minskar samhällets kostnader.
Allt fler skolor efterfrågar specifika metoder för att tidigt
upptäcka och ingripa om en elev misstänks eller har konstaterats använda narkotika. Narkotikafri Skola stöttar
och hjälper skolorna i det här arbetet. Under årens lopp
har RNS byggt upp erfarenhet och kompetens när det
gäller såväl de praktiska delarna som de juridiska. Tyvärr
får inte skolorna hjälp av de statliga myndigheter som
har ansvar för skolan när det gäller att arbeta med policy
och handlingsplaner, varför vårt arbete med detta är
extra viktigt.
Den 15 november 2017 fick Staffan Hübinette pris som
Årets förebyggare, ett årligt pris som delas ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.
Staffan har varit huvudansvarig för Narkotikafri Skola
sedan starten. Han har sedan dess hjälpt ett stort

antal skolor att omsätta drogpolicy och handlingsplaner
i praktiskt arbete. Staffan har skrivit flera böcker med
råd om hur skolor kan arbeta narkotikapreventivt med
utgångspunkt från att skolan är elevernas arbetsplats. I
prismotiveringen står det:
”Årets vinnare har bidragit till ett nytt perspektiv i det
förebyggande arbetet inte minst genom att ta in arbetsmijö
och miljöinriktad prevention och därmed ta fram en ny
preventionsmodell.”
Vi erbjuder alla skolor:
• Seminarium och workshops om cannabis och förebyggande arbete i skolan, med fokus på policy och handlingsplan för tidig upptäckt och tidigt ingripande.
• Praktiska verktyg, kunskap och material om hur de
kan arbeta narkotikaförebyggande i sin verksamhet.
• Vägledning mot certifieringen ”drogfri verksamhet”
enligt standarden RS2360:2014.
• Stöd, råd och konsultation till rektorer, skolhälsoteam
och andra som arbetar med ungdomar.

RNS insamlingsverksamhet
Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av gåvor, medlemsavgifter, sponsring samt projektoch organisationsbidrag. Som företag kan ni förena affärsnytta med samhällsengagemang i en
fråga som berör många. Att stödja RNS är en möjlighet för ert företag att göra stor skillnad i vår
gemensamma kamp mot narkotika samtidigt som ni stärker ert eget varumärke.

Företag kan stötta RNS och Narkotikafri Skolas arbete
på många olika sätt. Bland annat genom att köpa en
annonsplats i vår tidning Narkotikafrågan eller på våra
hemsidor: rns.se, narkotikafriskola.se och drugnews.nu.
Vi säljer även utbilningsmaterial och litteratur som både
företag och privatpersoner har stor nytta av.
Ett bidrag till RNS går bland annat till att:
•

Driva projektet Narkotikafri skola med fokus på
policy och handlingsplan för tidig upptäckt och
ingripande mot ungdomars droganvändning.

•

Arrangera föreläsningar i en rad olika ämnen för
föräldrar och andra vuxna som arbetar med
ungdomar.

•

Publicera böcker och utbildningsmaterial i syfte
att sprida kunskap. Vi satsar framförallt på nedladdningsbart material som finns att hitta på våra
hemsidor.

•

•

Driva Drugnews.nu, nyhetssajten som presenterar
nyheter om alkohol, narkotika, tobak och dopningsmedel.

•

Bedriva lobbyverksamhet mot politiker och andra
beslutsfattare.

RNS driver insamlingsverksamheten i egen regi, dels för
att intäkterna till 100% ska gå till organisationens verksamhet och dels för att vi vill ha direktkontakt med våra
företagsvänner och medlemmar.
Vi välkomnar en granskning av såväl vår organisations
och andras insamlingsverksamhet. För oss är det mycket
viktigt att våra företagsvänner, givare, medlemmar och
allmänheten alltid ska känna förtroende för vår organisation. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor.
Vänliga hälsningar,

Publicera Narkotikafrågan, Sveriges ledande tidning
mot narkotika med fyra tryckta nummer per år.
Vårt egenproducerade material publiceras även
online, som gör det lättare att ta del av och dela
med sig av nyheterna på sociala mediera.
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