Inbjuder i samarbete med Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet (NBV) och Sveriges
Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
(SLAN) dess medlemsorganisatoner till en

fördjupad narkotikautbildning
omfattande sammanlagt tre utbildningsdagar:

1.
2.
3.
.

Fredagen den 20 april 2018,
klockan 09.30-16.00.
Samlingskaffe från klockan 09.00.
Torsdagen den 26 april 2018,
klockan 09.30-16.00.
Samlingskaffe från klockan 09.00
Fredagen den 18 maj 2018,
klockan 09.30-16.00.
Samlingskaffe från klockan 09.00

Samtliga utbildningstillfällen är förlagda till
Scandic Sjöfartshotellet (vid Slussen),
Katarinavägen 26, Stockholm.

Första utbildningsdagen omfattar narkotikaberoende ur ett biologiskt,
psykologiskt och socialt perspektiv och en genomgång av beroende av
specifika preparatgrupper samt vård, behandling och recovery.
Föreläsare: Med dr och överläkare Kerstin Käll, Med dr Ulric Hermansson.

Andra utbildningsdagen omfattar FNs narkotikakonventioner,
barnrättskonventionen, kriminalitet och organiserad brottslighet, samverkan
mellan rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt prevention
och vad vi kan lära från alkohol- och tobaksområdet.
Föreläsare: Ambassadör Hans Lundborg, generalsekreterare Erik
Leijonmarck, enhetschef Mikael Jeppson, företrädare för polisen,
ordförande och verksamhetsansvarig Sara Woldu, verksamhetsledare
Germay Woldu, generalsekreterare Linda Nilsson, företrädare för
the Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) samt
forskningsansvarig Mats Ramstedt.

Tredje utbildningsdagen omfattar reflektion av föregående
utbildningsdagar, särskilda utmaningar inom narkotikapolitiken, opinionsbildning,
lobbying och påverkansarbete samt strategi för det fortsatta narkotikapolitiska
arbetet.
Föreläsare: F.d. socialminister Bengt Westerberg, ordförande i
Svenska Narkotikapolisföreningen Lennart Karlsson, ordförande
och verksamhetsansvarig i KRIS Stockholm Sara Woldu samt
generalsekreterare i RNS Per Johansson.
Kursavgiften är 1.200:- kronor och omfattar föreläsningar, kaffe – lunch – kaffe varje
kursdag. Resor och eventuell logi ingår inte i avgiften.
Vi vill att NBVs och SLANs medlemsorganisationer är behjälpliga i att rekrytera
deltagare till utbildningen. Vi vill att anmälda deltagare deltar i samtliga
tre utbildningstillfällen. Efter genomgången utbildning är önskemålet att
kursdeltagarna ingår i ett narkotikapolitiskt nätverk vars främsta syfte är att öka
engagemanget och inflytandet i den narkotikspolitiska debatten.
Anmälan om deltagande, som görs senast den 6 april, sker till Prevent, don’t
promote’s projektledare Sven-Olov Carlsson.
e-post svenolov.carlsson@iogt.se, Mobiltelefon 070-554 99 89
För anmälda deltagare, ange deltagarens namn, adress, organisation och
e-postadress.
Ett deltaljerat program för respektive utbildningsdag kommer att skickas ut till
anmälda deltagare.
Med hälsningar,
Sven-Olov Carlsson

