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	Material: 
	Personal: 
	Administration: 
	Utgifter totalt: 
	Ort och datum: Stockholm 2018 12 04
	Namnförtydligande: Håkan Eriksson
	Adress: Klara Södra Kyrkogatan 20
	Postadress och land: 111 52 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 070-710 66 70
	Namnförtydligande_2: Håkan Eriksson
	Organisation_2: SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
	Adress_2: Klara Södra Kyrkogatan 20
	Postadress och land_2: 111 52 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46 070-710 66 70
	Projektnamn: Folkrörelse mot droger Diarienummer 2016-047 (samt 2015-042)Tidsintervall 2016 (förlängt till 2018 efter samråd med Karin)
	Organisation: SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågorOrganisationsnummer 802002-5063
	Syfte och Mål: SLAN vill bl.a i samarbete med ECAD Sverige, utveckla och utöka Folkrörelser mot drogers nätverk med ambitionen att: Bjuda in fler organisationer i nätverket som står bakom den gemensamma plattformen "Folrörelser mot droger". Arbeta mer aktivt med plattformen och programmet "Sverige mot narkotika" internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Diskutera igenom och uppgradera plattformens 6 ställningstaganden.Öka det folkliga stödet för en restriktiv drogpolitik med hjälp av mobiliseringsarbete utifrån olika metoder och modeller.Utarbeta basutbildningar i narkotikafrågan till olika målgrupper.
	Tänkta aktiviteter: Projektet kommer att arbeta utifrån en uppgraderad plattform och samordnade olika aktiviteter på olika nivå. Projektet går nu in på sitt andra år och mycket av den initiala rekogniseringen av organisationerna har gjorts, projektet kan därmed fortsätta att utvecklas mot mer konkreta aktiviteter. Under 2016-2017 ämnar vi att göra följande aktiviteter:  - Sverige mot narkotika 7-8 september 2016, är att arrangerat av folkrörelser mot droger tillsammans med ECAD Sverige. Konferensen blir en mötesplats för alla intresserade av att stödja och utveckla den restriktiva svenska narkotikapolitiken. Ambitionen att skapa en årligt återkommande mötesplats har börjat att införlivats i och med denna andra konferens. - Lyfta narkotikapolitiska frågor identifierade av nätverket i riksdagen genom seminarium.- Utse en arbetsgrupp inom Folkrörelse mot droger för att utveckla plattformen som folkrörelser mot droger står på.- Arrangera en basutbildning för folkrörelse mot droger.- Nordiskt samarbete i narkotikafrågan via NordAN och ECADs medlemsstäder. Norden mot narkotika, nationellt och regionala aktiviteter.Här är några exempel på lokala aktiviteter som kan spridas inom ramen för projektet: Uppmärksamma narkotikafrågan i en narkotikavecka under våren i linje med  European Drug Prevention Week.Ljusmanifestationen för drogmissbrukets offer 1 november.Ungdomskonferensen mot droger enl. konceptet Jag brinner... (CAN och Gävle kommun)Bas- och fortbildning för folkrörelsernas föreläsare, politiker och andra målgrupper.Utvecklande av sponsorsarbete för lokal finansiering.Lokalt mediaarbete- en arbetsmodell.Lokalt mobiliseringsarbete i narkotikafrågan efter exempel från flera svenska kommuner som t-ex. Narkotikakommissionen i Gävle m.fl. 
	Aktiviteter: 
	Förväntat resultat: Etablerad årlig mötesplats Sverige mot narkotika och i förlängningen Norden mot narkotika.Utökad och kvalitetssäkrad samordning och samarbete inom nätverket Folkrörelser mot droger med hjälp av evidensbaserade mobiliserings- och preventionsmodeller. Förbättrat samarbete i drogfrågor mellan folkrörelser i Norden, nationellt, regionalt och lokalt. Samordnat folkrörelsearbete efter UNGASS 2016 och inför UNGASS 2019. 
	Resultat: 
	Inte genomfört: Knyta utvärderingsresurser till projektet via Örebros Universitet.
	Positivt: Träffat många människor inte minst politiker och skapat nya intressanta nätverk.Kommit med som en part i nya sammanhang, där vi ej varit med tidigare.  
	Negativt: Varit periodvis svårt med drivet i projektet då det varit personalförändringar under resans gång och därtill gjorts vissa justeringar efter resans gång.   
	Tidsperiod: 2016 -2018
	Budget aktiviteter: 200000
	Budget material: 80000
	Budget Personal: 300000
	Budget Administration: 0
	Budget Utgifter totalt: 600000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 
	Budget Ansokt bidrag: 300000
	Budget Bidrag fran andra: 0
	Budget Egen ekonomisk insats: 300000
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 600000
	Budget Ovrigt: 20000
	Ovrigt: 
	Organisation1: SLAN Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
	Genomförda aktiviteter: Narkotikafrågan har tagits upp i ett antal möten med NordAN och där belysts och diskuterats utifrån ett nordiskt perspektiv. Narkotikapolitiska dokument har tagits fram nationellt i Sverige, Nio principer för en svensk narkotikapolitik och genom NordANs försorg.Planering och genomförande av Sverige mot narkotika i Landskrona 1-2 oktober 2015 & i Eskilstuna 20-21 september 2017. Konferenserna genomfördes i bred samverkan med 21 organisationer som stödjer konferensen, som arrangerades i samarbete med ECAD Sverige. Målsättningen har varit att skapa en årlig mötesplats för alla som är intresserade av att stödja och utveckla den restriktiva svenska narkotikapolitiken. Projektet var med som samverkanspartners på konferensen Förebygg.nu 2015 & 2017 för att även där lyfta fram värdet av en restriktiv svensk narkotika politik. Varit delaktiga och hjälpt till att arrangera Ljusmanifestation för narkotikans offer årligen i november månad. Varit en drivande kraft och varit behjälpliga med ungdomskonferensen "Jag brinner...i Gävle", vilket varit en succé. Genomfört ett antal regionala och kommunala träffar med politiker, myndigheter, representanter ifrån civilsamhället samt allmänheten där fråga och fakta/argument för en restriktiv svensk narkotika politik varit i fokus.      En extra satsning har gjorts inom ramen för Almedalsveckan under den av SLAN / Folkrörelse mot droger arrangerade Soberian. Dels med ett antal egna seminarier under projektperioden samt även deltagit i panelsamtal mm gällande den svenska narkotikapolitiken. Under Almedalsveckan diskuterades regeringens ANDT-strategi vid fyra lunchsamtal med företrädare för tre allianspartier och med en företrädare för CAN. Var medarrangör på WFAD konferensen i Göteborg 14-15 maj 2018.Lyft och drivit frågor kring vikten av den svenska restriktiva narkotika politiken under valrörelsen 2018, bl.a genom ett antal lokala narkotika politiska seminarier. 
	Uppnått Resultat: Etablerat en årlig mötesplats Sverige mot narkotika. Fått till ett etablerat samarbete/samverkan mellan folkrörelser i Norden via bla. NordAN. Varit en pådrivande kraft och hjälpt till att driva arbetet och fokus på den svenska restriktiv narkotikapolitiken inför UNGASS 2016 och inför UNGASS 2019. Medarrangör till WFAD-konferens 14-15 maj 2018 i Göteborg. Bidraget till genomförandet av Ljusmanifestationer för narkotikans offer.Nått politiker och andra nyckelpersoner/grupper på kommunal, regional och nationell nivå i samhället.Genom deltagande på bl.a Förebygg.nu knutit nya kontakter och nätverk kring narkotika frågan/politiken. Arbetat fram en uppdaterad/reviderad version av plattformen 6 ställningstagande för en svensk restriktiv narkotikapolitik. 
	Övrig information: Jag har efter bästa förmåga sammanställt redovisningen med hjälp av representanter ifrån SLAN:s styrelse då de i ansökan angivna projektansvariga ej finns kvar i verksamheten.  
	E-post_2: hakan@lansnykterhetsforbundet.nu
	E-post: hakan@lansnykterhesforbundet.nu


