På iogt.se hittar du alltid senaste nytt i frågor som rör alkohol.

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa:
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EN ÖVERSIKT AV INTERNATIONELL OCH SVENSK FORSKNING

Klicka här
för att komma
till rapporten

För att nå fram med budskapet till mottagaren bör man bestämma vilka aktiviteter som ger starkast effekt. Dessa
går med fördel att kombinera och göra i samverkan med andra organisationer.
Exempel på aktiviteter som ni i föreningen kan göra för att sprida vår forskningsrapport Alkohol och graviditet:
ϐ Skicka forskningsrapporten till beslutsfattare
ϐ Offentlig kampanj på gator och torg med flygblad
ϐ Bjud in politiker/allmänhet på fika
ϐ Bjud in ansvarigt organ (hälso- och sjukvårdsnämnd) att hålla sitt sammanträde i
era lokaler, så ni får chans att berätta om verksamheten och lyfta forskningsrapporten eller:

ϐ Ta kontakt med Socialnämnden i din kommun och be att få komma och föreläsa
om rapporten

ϐ Skriva vykort eller brev till politiker
ϐ Bjud in till seminarium
ϐ Föreläsning (föreningsmedlemmar, allmänheten, beslutsfattare, vårdpersonal och

FLER TIPS:

media)

ϐ Rundabordssamtal
ϐ Skriv insändare till din lokaltidning.
https://www.iogt.se/medlemssidor/engagera-dig/verktygslador-for-alkoholpolitik/skriv-en-insandare/

ϐ Arrangera en tipsrunda på valt tema
ϐ Skriv en tipslista som du skickar in till lokala tidningen.
Tips på rubrik:
• 5 anledningar till att avstå alkohol när du är gravid
• 4 tips till män som snart ska bli pappor (Exempelvis: 1. Stöd din partner att
avstå alkohol genom att själv avstå, 2. avstå alkohol redan när ni försöker
skaffa barn osv)

ϐ Genomför en enkät för alla politiska partier i din kommun, ställ frågor om vad de
anser ska göras för att höja kunskapen om att om man planerar att skaffa barn så
ska båda föräldrarna avstå alkohol före och under graviditeten, samt att mamman
ska avstå från att dricka alkohol under tiden hon ammar.

