
 
   
 

 

PRESSMEDDELANDE 
2008-06-27 

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
Klara Norra Kyrkogata 34, Box 70412, 107 25 Stockholm 
Telefon 08-412 46 00, Fax 08-10 46 41, can@can.se, www.can.se 

CAN på Almedalsveckan: 
Seminarieprogrammet ute nu 
Mellan måndagen den 7 juli och onsdagen den 9 juli fylls S:t Hansgatan 3 med liv och 
rörelse, när CAN erbjuder intressanta seminarier under Almedalsveckan. Syftet är att ge 
utrymme för intressanta diskussioner mellan aktörer som vanligtvis inte möts. Arrangören 
Mia Sundelin konstaterar:  
- Vi vill synliggöra alkohol- och narkotikafrågorna och samtidigt visa på bredden av 
verksamheter som genomförs av CAN och andra frivilligorganisationer. Vi kommer också 
att presentera färska siffror från årets skolundersökning samt manifestera att vår 
ungdomswebbplats, www.drugsmart.com fyller 10 år i år. 
 
Programmet i sin helhet: 
Måndag 7 juli, 13:00-15:30 
Hur ser ungas drogvanor ut idag? 
CANs undersökning av skolelevers drogvanor har genomförts varje år sedan 1971 och är därmed 
unik i sitt slag. Eleverna som deltar i undersökningen går nionde året i grundskolan respektive andra 
året på gymnasiet.  5000 skolelever över hela landet har deltagit i undersökningen. 
 
Under seminariet, som hålls måndag 7 juli 13.30 – 15.30, kommer presentationen av resultaten att 
följas av en debatt mellan Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare, CAN, Emma Henriksson, 
riksdagsledamot (kd), Jan R Andersson, riksdagsledamot (m), Egon Frid, riksdagsledamot (v) samt 
en representant från (s). Moderator för debatten kommer att vara Mia Sundelin, CAN. 
 
Tisdag 8 juli, 13:00-15:30 
Hur möter vi unga på nätet?  
Drugsmart, webbplatsen där unga hittar saklig information om droger, fyller tio år i år. Under 
seminariet delar Drugsmart med sig av 10 års erfarenhet av att möta unga och deras frågor på 
nätet samt presenterar hur unga kan lockas att genomföra drogförebyggande projekt med hjälp av 
metoden Local Hero. Medverkande: Evelina Johansson, webbredaktör Drugsmart.com och Caroline 
Thulin, projektsamordnare Local Hero. 
 
Onsdagen den 9 juli, 09.30-12.30 
Vad har regeringen för planer när det gäller drogområdet?  
CAN gästas av Martin Färnsten, kansliråd och gruppledare för ANT-sekretariatet, Peter Moilanen, 
verksamhetsansvarig för IOGT-NTOs alkohol- och narkotikapolitiska arbete samt Anna Möller, 
Länssamordnare drogförebyggande frågor Uppsala län som diskuterar framtidens förebyggande 
arbete.  Moderator: Björn Hibell, direktör CAN 
 
Onsdag 9 juli, 13:00-15:30  
Folkrörelsernas framtida roll – hot och möjligheter 
Peter Örn, politiskt sakkunnig vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet, kommer och 
diskuterar frågan med Anders Selin, internationell sekreterare, ABF, Gunilla Persson, ordförande 
FMN, Christina Pettersson, ordförande KSAN och Lars Siggelin, föreståndare Hassela Gotland. 
Moderator: Mia Sundelin, CAN 
 
För ytterligare uppgifter kontakta: Alf Kronvall, alf.kronvall@can.se, 08-4124627  
eller 070-0179159




