Droger, kriminalitet och att vara anhörig.
ÖPPNA ÖGONEN DAGEN är för dig som är anhörig, förälder,
yrkesverksam, nyfiken, orolig, vill lära mer, vill hitta argument och
stötta ett drog- och våldsfritt Örebro.

Program
13.30 – 14.00

Registrering

14.00 – 14.20

Invigning och inledning

Maria Comstedt, AHA
Börje Dahl, medförfattare ”Handbok om droger för
föräldrar och andra vuxna”, Dahl& Dahl
Lena Wiking, NBV
Annika Laestadius, Polisen
John Johansson (S), Kommunalråd Örebro Kommun

14.20 – 15.20

Örebro sett ur narkotikapolisens ögon

15.20 – 15.45

Eftersnack *

15.45 – 16.00

Paus

16.00 – 16.20

Inledning

16.20 – 17.20

Tonåringar och droger: vad göra som
vårdnadshavare?

Tid & Plats
25 nov 2019 kl 13.30-20.00
Jordgatan 6, A-huset, Örebro

ANMÄLAN
Nbv.se/oppna-ogonen.se

Alexander Masson, Polisen.

Snabbregistrering (för dig som ankommer sent)
Mingel, utställare, fika
Maria Comstedt, AHA
Börje Dahl, se ovan.

Erik Leijonmarck, författare till Droghandboken.

17.20 – 17.45

Eftersnack *

17.45 – 18.00

Paus

Snabbregistrering (för dig som ankommer sent)
Mingel, utställare, fika

18.00 – 18.15

Inledning

18.15 – 19.45

Skam, skuld och medberoende

19.45 – 20.00

Eftersnack *

Maria Comstedt, AHA
Lena Wiking, NBV
Ida Högström, Medberoendepodden

Moderator: Josephine Hedlund

25 nov 2019 kl 13.30-20.00
Jordgatan 6, A-huset, Örebro
Anmälan: nbv.se/oppna-ogonen.se

* Eftersnack
Under dagen kommer offentliga,
privata och ideella verksamheter
inom dagens teman ställa ut och
svara på dina frågor. Utställande
verksamheter kommer också
delta på scenen under
”Eftersnack”
Notera att mindre ändringar i
programmet kan ske

Föreläsningarna
Örebro sett ur narkotikapolisens ögon
Alexander Masson, Polisen
Vi läser om narkotikabeslag och den förändrade attityden till
narkotika i samhället. Hur ser läget ut i Örebro och vad gör polisen
egentligen? Alexander Masson berättar om polisens roll i drogkedjan,
vad polisen har för befogenheter. Han ger tips till föräldrar och vuxna
och visar de vanligaste preparaten.

Tonåringar och droger: vad göra som vårdnadshavare?
Erik Leijonmarck, författare till Droghandboken
Synen på droger mjukas upp bland svenska ungdomar. En
aggressiv marknadsföring av droger når ungdomar i sociala medier
och förstärks av den lagliga cannabisindustrin med säte i Kanada och
USA. Vad säger man till sina barn? Hur går snacket hos ungdomarna?
Hur besvarar man argumenten om droger? Bör vi vara oroliga?

Skam, skuld och medberoende
Ida Högström, Medberoendepodden
Att vara anhörig till någon som är dysfunktionell relaterar just till
det att denne någon annan är sjuk. Men vad händer med oss
anhöriga, på vilket sätt mår vi dåligt? Hur fungerar medberoende och
hur man kan ta sig ur det? Ida Högström driver Medberoendepodden. I
sin föreläsning delar hon med sig av sin egen resa. Föreläsningen väcker
starka känslor, är utbildande, ger insikter och inspirerar till utveckling.

Information
Registrering
Utställare på plats, möjlighet att mingla, fråga
utställare och fika. Registrering för dig som
deltar från programmets start.
Snabbregistrering i pauserna, för dig kom
kommer sent och inte kan delta under hela
dagen.
Utställare
Möt flera intressanta verksamheter under
dagen. Utställningsdelen är bemannad under
pauserna. Läs mer om våra utställare under
”partners” på vår sida:
oppnaogonen.nu/partners.

Mat & fika
Kaffe, te, dricka, frukt och enklare förtäring
finns att köpa på plats
Kostnad
95 kronor (för hel eller del av dag).
Medlem i AHA gratis (200kr/år). Läs mer om
medlemskap på www.aha-forening.org.
Läs mer
Oppnaogonen.nu
Facebook: ”Öppna ögonen dagen”
Använd: #oppnaogonen

25 nov 2019 kl 13.30-20.00
Jordgatan 6, A-huset, Örebro
Anmälan: nbv.se/oppna-ogonen.se

