Föreläsare på drogförebyggande dagarna
5 – 6 april 2016
		

Tisdagen den 5 april 2016
Thomas Berggren handplockades för att driva ett drogförebyggande projekt i Ale

kommun i Sverige år 2003. Med hjälp av sin förmåga att inspirera och engagera fick han
med sig kommunens anställda, företag, föreningsliv och frivilliga. I mars 2016 börjar
han arbeta med Attityd på Prové. Berggren har även tilldelats priset ”Sveriges bästa
drogförebyggare” för sitt målmedvetna arbete. Berggren kommer att dela med sig av
utmaningarna i det drogförebyggande arbetet och hur de har tacklats i Ale kommun för
att nå ett framgångsrikt resultat.

Anne Ahlefelt har lång erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete och är nu projektchef

för ånni-projektet, som utvecklar ålders- och kultursensitiv rusmedelsfostran för 10 – 13-åriga
lågstadiebarn och deras föräldrar samt professionella inom bildnings- och sociala sektorn. Projektet fokuserar på svenskspråkiga, ryskspråkiga och de som har somalisk bakgrund.

Bodil Grön är servicedirektör i Sibbo kommun och i detta sammanhang representerar hon

föreningen Naistenkartano ry. Under Drogförebyggande dagarna kommer Grön att berätta om
Bella-gruppverksamhet för tonårsflickor och hur det med hjälp av verksamheten är möjligt att
ge flickorna redskap att ta makten över sina liv.

Joonas Turtonen är verksamhetsledare för Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf. Till

utbildningen är han politices magister. Joonas har arbetat som polis och föreläser gärna om narkotika speciellt för föräldrar, lärare och andra med intresse för drogförebyggande frågor. Under
dagarna föreläser Turtonen om hur varje enskild arrangör av barn- och ungdomsverksamhet på
ett enkelt sätt kan bidra till att minska de ungas användning av rusmedel.

Onsdagen den 6 april 2016
Nina Karlsson är politices magister. Hon är anställd vid Nordens Välfärdscenter som

projektledare för området alkohol- och drogforskning. Karlsson koordinerar bl.a. det nordiska
forskarnätverket H2O Nordic, där ett antal forskare från de nordiska länderna samarbetar med
forskning som har att göra med alkoholskador på andra. Forskarna jobbar med populationsstudier, kvalitativa studier och registerdata. Som ett resultat av nätverkets arbete ska ett antal
vetenskapliga artiklar att publiceras år 2016.

Liisa Laaksonen är psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning. Genom sitt arbete

med våld, ungdomar och marginalisering har hon blivit väl förtrogen med missbruksproblematik. Laaksonen har arbetat med familjer och individer som lever i missbruksförhållanden. Hon
har då sett att det går att göra mycket genom att fokusera på växelverkan inom familjerna och
motivationen som behövs för att sätta igång en förändring. Under föreläsningen delar Laaksonen med sig av hur motiverande samtal kan bidra till ett ändrat beteende.

Pierre Andersson arbetar med alkohol- och narkotikapolitik inom IOGT-NTO:s internationella verksamhet. Han har en bakgrund som journalist och chefredaktör för IOGT-NTO:s
tidning Accent, och har länge bevakat narkotikafrågor. Andersson kommer att tala om erfarenheterna av cannabislegaliseringen i Colorado samt om vanliga myter i debatten. Han tar också
upp ny forskning om skadeverkningar kopplade till cannabis.

