Tema Alkoholnormen

Alkoholnormen är en av IOGT-NTOs stora profilfrågor. Vi vill utmana alkoholnormen och
få fler att reflektera över vilken roll alkoholen har i privatlivet och samhället.
Vi har olika aktiviteter och kampanjer samt en hel del material kring alkoholnormen.
Studiematerialet Normalia tar upp grunderna i normkritik och man får fördjupa sig i vad
normer är och genom normspaning undersöka vad som format de egna förväntningarna.
Idéskriften om alkoholnormen går lite djupare in på just alkoholens roll kring normen.
Vi har planer på många stora och små insatser för att utmana alkoholnormen och få
andra att tänka till, ändra beteende eller engagera sig på annat sätt.

Nu bjuder vi in till temadag där vi lär oss mer om alkoholnormen
och hur vi på olika sätt kan utmana den. Vi bjuder på fika - lunch.

Lördagen den 18 november kl. 9.30 - 12.00
i Wavrinskysalen på Snickaregatan 2 i Linköping
Anmäl dig senast 15 november till:
ostergotland@iogt.se eller 070-227 03 36
Hjärtligt välkomna!

Efter lunch har vi också temautbildning om alkohol och narkotika.
Du kan delta på någon av dem eller båda. Se andra sidan!

Tema Alkohol och narko ka
Del 2 av temadagen.
I serien ”Alkoholen och samhället” 2017

Rykande färsk rapport om

ALKOHOL och VÅLD
2017
2016

Vi kommer a fokusera på den senaste forskningsrapporten Alkohol och våld i rapportserien Alkoholen och samhället*) som
lanseras vid mässan Förebygg nu den 15 nov i Göteborg. Rapporten kommer
vara e mycket användbart redskap i vårt opinionsarbete.
Den förra rapporten om kopplingen Alkohol och cancer kommer också a bli
belyst under dagen. Under vintern inleder distriktet e arbete riktat mot
regionpoli ker e ersom ca 1 000 dödsfall i cancer årligen är alkoholrelaterade.
Det blir alltmer uppenbart (även för poli kerna?) a sjukdomar måste
förebyggas och inte vårdas bort. Pengarna räcker helt enkelt inte.
Vi kommer även a ägna d åt cannabis.
Vad säger forskningen om skador och risker?
Kommer legaliseringskrav a växa sig starka
även i Sverige? Vad händer ute i världen?

Lördagen den 18 november kl. 13.00 - 15.30
i Wavrinskysalen på Snickaregatan 2 i Linköping
Anmäl dig senast 15 november till: ostergotland@iogt.se eller 070-227 03 36

Vill du vara uppdaterad? Vill du kunna delta i deba en? Här har du llfället!

Välkommen!
*) Rapportserien Alkohol och samhälle är e samarbete mellan IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet

