Minnesanteckningar från träff med civilsamhällsgruppen Måndagen 19/10-20 kl. 10.00-11.30
inför ”Farmor på Fyllan” projektet i Jämtland/Härjedalen
Närvarande Gerd Larsson-Lundgren (Studieförbundet Vuxenskolan) SV, Martin Björnvall, SV,
Leena Haraké KSAN, Inger Breil PRO, Magnus Nordqvist Folkuniversitetet och Berit Johansson,
IOGT-NTO MITT. Förhindrade Eva Malm ABF, Irene Westberg SPF och Hans Ödmark NBV.
Efter presentationsrundan tog vi upp hur varje organisation ser på denna fråga kring Alkohol och
äldre. Vad finns det för material och hur vi hittar och möter målgruppen. Idag finns det inte direkt
något studiecirkel material förutom den studieplan som är framtaget kring rapporten om Alkohol
och Äldre som bl a IOGT-NTO har givit ut.
Några sammanfattande reflekterande punkter som kom upp under mötet;
* Främjande inställning
* Trygg gemenskap, socialt umgänge
* Möta riskgrupper
* Folkligt stöd, Hur får vi det?
* Ta fram fakta, inga pekpinnar
* Information är färskvara
* Bemötande, kamratstöd; Vem tror man på?
* Förebyggande
* Information, Hur kan man prata om alkoholfrågorna?
* Samarbete är bra mellan olika både myndigheter och frivilligorganisationer. Förmedla till rätt
instans.
* Finns det någon som kan föreläsa om Hur man pratar/bemöter frågor av ”känslig karaktär?”
* Fundera över vilken är den tilltänkta målgruppen för detta ändamål och som också vill ta del av
och intresserar sig för t ex en studiecirkel eller föreläsning/utbildning.
* Pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF har gemensamt ca 15.000 medlemmar i
Jämtland/Härjedalen, deras syn på frågan är viktig i det fortsatta arbetet.
* Strategisk plan, vem är projektägare och vad vill man åstadkomma och vad förväntas av
civilsamhällets verksamhet som komplement?
* Hur lyfta in i det pågående projektet om Äldre och Ensamhet?
* Vuxna barn och barnbarns svårigheter att möta sina föräldrars/far och morföräldrars risk- och
missbruk.
Följande tar vi med oss från mötet för vidare diskussion;
Gemensamt material som kan vara korta utbildningar/föreläsningar mm
Hur når vi målgruppen, till vilka riktar vi oss?
Inte ta över myndigheternas/regionens ansvar.
Förebygga för framtiden, vad inkluderar vi i det?
Bra att vi träffades i mötet för att diskutera och ta del av varandras kunskaper, erfarenheter och
åsikter och genom det se att vi landar i samma synsätt att ämnet är ”klurigt”.
Eftersom fallskadorna är rätt hög i Jämtland och aktuellt just nu så vore det bra att ha med det som
en del av Alkohol och Äldre.
V 45 har KSAN (Kvinnorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor) ansvar för
en temavecka som handlar om ”Tidig uppmärksamhet av alkohol” och det kommer att finnas
dagliga webinarier på deras hemsida kring olika ämnen.
Vid tangerna Berit Johansson, IOGT-NTO Mitt

