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Söndag
17.00 Invigning!
Alkoholnorm och politik.
I samtal med den erfarna Europaparlamentarikern Anna Hedh pratar vi om alkoholnormens betydelse i politiken. Inom de politiska parlamenten, särskilt i EUparlamentet, är alkohol ständigt närvarande. Påverkar detta hur alkoholpolitiken
utformas? Mingla och smaka på Almedalsdrinken.
Måndag – Värdskap: IOGT-NTO
9.00 Folkbildningsförbundet
11.00 Samhället betalar ett högt pris för alkoholmarknadsföringen
Arrangör: IOGT-NTO
Alkoholmarknadsföringen i Sverige har de senaste åren ökat drastiskt. Forskning
visar tydligt att unga dricker mer och börjar dricka tidigare på grund av marknadsföringen. Beslutsfattare och forskare om möjliga åtgärder för att begränsa marknadsföringen.
12.30 Seminarium: Alkoholreklam eller folkhälsa?
Medverkar gör Magnus Jägerskog från IQ, Folkhälsomyndigheten och Sveriges
Annonsörer. Den drastiska ökningen av alkoholreklam kostar samhället mycket
pengar. Forskningen har konstaterat att unga dricker mer och börjar dricka tidigare. Trots detta ökar reklamen drastiskt. Här blir det debatt mellan branschen,
myndigheter och intresseorganisationer om vad som är viktigast.
14.00 Alkohol som utvecklingshinder
Arrangör: IOGT-NTO
Beskrivning av evenemanget: FN:s tar fram nya hållbarhetsmål under 2015. Under
kapitlet hälsa är minskade alkoholskador en av de faktorer som man ska arbeta
med. En viktig del i detta är att indikatorer med vetenskaplig grund kommer med i
genomförandet. Vilka indikatorer bör användas?
16.00 Det goda samtalet: Ewa Larsson (Miljöpartiet), socialborgarråd i
Stockholm.
Deltar i ett samtal om bland annat detaljhandelsmonopolet. Systembolaget ökar
ständigt i popularitet bland svenska folket. Hur håller man balansen mellan service
och de socialpolitiska målen?
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Tisdag – Värdskap: Blå Bandet och Sveriges Blåbandsungdom
8.00 Det kostar att hamna mellan stolarna
Arrangör: LP-verksamhetens Ideella Riksförening
Vi belyser den bristande tillgängligheten på vård och behandling för att komma ur
ett missbruk, och vad idéburna organisationer kan göra tillsammans med det offentliga för att överbrygga svårigheterna. Aktuella exempel ligger till grund för
samtalen.
9.00 Lyssna på missbrukare.Varför då?
Arrangör: Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och Brukarrådet för
Missbruksfrågor Västra Götaland
Brukarrevision är en granskning av verksamhet eller enhet som ger vård, stöd eller
service till människor. En revision utformas och genomförs av brukare eller närstående med egna erfarenheter av likartad verksamhet. Lyft brukarnas frågor, granska
verksamheter utifrån ett brukarperspektiv och nå verksamhetsutveckling. Kom för
att få veta mer om hur en revision genomförs och vad den kan leda till utifrån erfarenheter från genomförda revisioner!
10.00 Att bygga broar inte bränna bilar – om hur ung mobilisering ger samhällsvinst
Arrangör: Hassela Solidaritet
Om hur det unga utanförskapet och känslan av hopplöshet formar aktivism. Vad
har samhället att tjäna på om aktivismen kanaliseras och kommer till uttryck inom
det politiska systemet istället för utanför? Hur kan arbetslöshet leda till samhällsengagemang? Varför är relationen avgörande?
11.00 Pillerburen välfärd – hur flickor och kvinnor kompenseras för samhällets brister
Arrangör: KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor
Utskrivningen av läkemedel som svar på sociala svårigheter börjar tidigt, samtidigt
som det finns allt mindre tid för samtal och patientmöten. Kvinnor självmedicinerar även med alkohol och andra droger.
12.00 Det goda samtalet: Leena Harake samtalar med Håkan Fransson,
drogförebyggare i Öckerö kommun, om ett genderspecifikt perspektiv på drogprevention.
14.00 Egenmakt – att återerövra livet
Arrangör: UN Women nationell kommitté Sverige, IOGT-NTO Gotland,
UN Women Sverige lokalförening Gotland
Att leva under hot och psykiska trakasserier är enormt påfrestande, men är verklighet för många kvinnor. Att orka gå vidare, övervinna rädslan och dessutom bestämma sig för att aktivt jobba med dessa frågor är inte en självklarhet. Det är dags
för kvinnor att få egenmakt över sina liv.
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15.00 Blå Bandet och Sveriges Blåbandsungdom
16.00 Folkhälsa är politik - om det politiska uppdraget att värna befolkningens hälsa och att fördela den goda hälsan till alla i hela befolkningen
Arrangör: Svensk förening för folkhälsoarbete
En god folkhälsa bidrar till en bättre samhällsekonomi. Det finns samband mellan
en god samhällsutveckling och en frisk befolkning. Innovationer och kreativitet,
arbetsförmåga och konsumtion är beroende av hälsa. En frisk befolkning är billigare för välfärdssystemet och ökar förutsättningarna för att vi ska kunna upprätthålla en god och rättvis välfärd. Ta del av Politikerutbildningen ”Folkhälsa är politik” som har genomförts sedan 2002.
Onsdag – Värdskap: Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
8.00 Forum Syd
9.00 Hälsa eller ohälsa – vilka konsekvenser får utanförskape
Arrangör: Riksförbundet SIMON – Svenskar och Invandrade Mot Narkotika
Många flyktingar kommer till Sverige med kunskaper och resurser, en del med
trauman i bagaget och andra utvecklar fysisk och psykisk ohälsa till följd av långvarigt flyktingskap, arbetslöshet och bristande stöd till delaktighet i det nya samhället.
Hur kan vi motverka utanförskap, och främja hälsan?
10.00 Barns Fullständiga Rättigheter
Arrangör: Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Nätverket De glömda
Barnen Västra Götaland och Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund
Beskrivning av evenemanget: Vilket stöd erbjuder Sveriges kommuner barn till
föräldrar med missbruksproblematik och hur många barn når vi?
Välkommen att ta del av Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, tolfte rapport om
kommunernas stödinsatser för barn till missbrukare samt nätverket De Glömda
Barnen Västra Götalands arbete med att stötta och utveckla stödgruppverksamheten i Västra Götaland
11.00 Har kommuner råd att inte ta tag i alkoholfrågan?
Arrangör: Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Effektiv och ansvarsfull alkoholpolitik, ett material framtaget med syfte att lyfta
och genomföra utbildningar för politiker, för att de ska få fördjupade kunskaper
kring alkohol som det samhällsproblem det är. Du får en kort genomgång av innehållet, för att få en bild av vad som lyfts i materialet. Ett resonemang om alkoholnormen, förändrade alkoholvanor, alkoholens negativa effekter och kostnader vilket mynnar ut i att kommuners arbete med dessa frågor måste vara genomtänkt för
att uppnå resultat.
12.30 Seminarium: Om kommunal alkoholpolitik
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14.15 Tankesmedjan Nocturum bjuder in till ett runda bords-samtal där panelen pratar om nya perspektiv på alkoholfrågan, utifrån ett ideologiskt perspektiv.
Deltar gör Sandra Ehne, ordförande Stockholm Pride, Pierre Andersson, chefredaktör tidningen Accent, Magnus Jägerskog, VD, IQ.
15.00 Lyckad samverkan mellan skola och socialtjänst
Arrangör: Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund
BUS-ambassadörerna (barn- och ungdomsstöd) i Åtvidaberg är experter på att
identifiera elever som mår dåligt t ex p.g.a. en förälders missbruk, ge dem stöd och
hänvisa dem vidare till annan stödverksamhet i kommunen. Detta är ett exempel
på lyckad samverkan mellan socialtjänst och skola
16.00 Det goda samtalet: Läkaren och alkoholforskaren Sven Andreasson
resonerar kring alkoholforskningens utveckling från nittiotalet och framåt. Josefine
Larsson leder samtalet.
Kväll Drogkampen- ett politiskt maktspel
Arrangör: Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Politiker och organisationer tävlar i Drogkampen. Ett tillfälle för kunskaps- påfyllnad i en lättsammare frågesportsform som leds av Länsnykterhetsförbundet Västra
Götaland. Vilket parti/organisation kan mest om ANDT-frågorna på lokal, nationell och internationell nivå?
Torsdag
8.00 Alla barns rätt till en uppväxt fri från alkohol och andra droger
Arrangör: Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund
För det flesta är det självklart att avstå alkohol under barnens första utvecklingstid,
t ex under graviditet och amning, men inte sedan. Om vuxna är påverkade av alkohol, oavsett mängd, kan barn uppfatta det som obehagligt. Vi ifrågasätter normen
att det ska drickas alkohol i alla sammanhang.
09.00 CAN
10.00 Cannabis och tablettmissbruk bland våra ungdomar- när vanlig öppenvård inte räcker till
Arrangör: Hassela Solidaritet
Överallt kan vi se hur ungdomsmissbruket ökar där cannabis, Spice och tabletter
blir vardag. Vad skapar denna trend? Vi möter dagligen ungdomar i ett missbruk
och ser hur måendet förändras och missbruket övergår från lek till allvar. Vilken
behandling krävs?
11.00 CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, presenterar resultaten från den årligt genomförda drogvaneundersökningen bland
unga.
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12.30 Är det smart att legalisera hasch och sälja alkohol i den vanliga butiken?
Arrangör: IOGT-NTO Gotland
Vad händer om vi legaliserar hasch och marijuana? Vilka konsekvenser skulle ett
skrotande av systembolaget få? Vad anser ungdomar?
14.00 Ungas psykiska ohälsa – politik av unga för unga?
Arrangör: Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
Beskrivning av evenemanget: Ungas psykiska hälsa blir allt sämre. Vissa grupper är
särskilt utsatta och alkohol och andra droger används i försök att fly från problemen. Hur kan en politik för psykisk hälsa som unga själva är med och formar se
ut? Här redogör inbjudna ungdomsorganisationer för de problem och lösningar de
ser.
15.00 Ibn Rushd
16.00 Det goda samtalet: Rebecka Prentell, ordförande för LSU – Sveriges
Ungdomsorganisationer, samtalar om alkohol och unga, bland annat kopplat till
hälsa och ohälsa. Här berörs också hur civilsamhällesorganisationerna kan fungera
bättre.
Fredag – Värdskap: KRIS
Heldag KRIS – Kriminellas revansch i samhället, ordnar ett antal seminarier under dagen.
10.00 Ungdom, utanförskap och ADHD - Unga KRIS
11.00 Stärkt föräldraskap – ett Arvsfondsprojekt om att hjälpa gravida missbrukare.
13.00 Statligt knark är fortfarande knark - KRIS och Unga KRIS
19.30 Mingel
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