RUSSETIDEN – EN AKSEPTERT UNNTAKSTILTSTAND?
FMRs fagdag Oslo 8. november 2019, kl 0900-1530
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

Forbundet Mot Rusgift inviterer til årets fagdag!

mr.no

09.00

Kent Gudmundsen, Stortingets Utdannings- og forskningskomite:
Hva tenker regjeringen og Stortinget om russefeiringen?

09.30

Christer Falck, Plateprodusent og entertainer:
Russefeiring – kan vi gjøre noe annet enn å drikke?

10.00

Kort pause

10.15

Johan Benitez: Majorstua Politistasjon: Politiets utfordringsbilder med russetiden.

10.45

Innleder foreløpig ikke bekreftet: Helsevesenets erfaring med helseskader i russetiden.

11.15

Birk Arildssønn Blekken Elevorganisasjonen: Hva ønsker elevene seg av russetiden?

11.45

Kjersti Falck, rådgiver hos FUG: Hvordan ser foreldrene på russetiden?

12.15

Lunsj

13.00

Video: Russen og alkoholen – eller hva betyr russefeiringen for russens
prestasjons og yteevne?

13.15

Svend Davanger, Professor i medisin, UiO: Cannabis og russefeiring.

13.45

Anne Mette Becher Alstad, Avdelingsleder, trinnleder for tredjetrinnet og elevkontakt,
Ski videregående skole: Skolens muligheter til å finne en alternativ vei for russefeiring.

14.15

Geir Riise, Legeforeningen: Alkohol og akutte og langvarige alkoholskader under og
etter russefeiringen.

14.45

Jostein Sandvik, tidl. Øst politidistrikt. og Knut T. Reinås, forbundsleder i FMR:
Lite har skjedd, men hva må skje med russefeiringen?

15.15

Oppsummering og avslutning
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RUSSETIDEN – EN AKSEPTERT UNNTAKSTILTSTAND?
På denne fagdagen utfordrer vi politikere, skolefolk, helsepersonell og ikke
minst russen selv til å tenke igjennom den formen russefeiringen har fått.
Vi ønsker at russen skal få en god og minnerik russefeiring. Men er det grunn til å bekymre seg?
… ikke bare på grunn av russefylla
… ikke bare fordi grunnlaget for storforbruk av alkohol for mange blir lagt i russetiden
… ikke bare på grunn av at narkotikaforbruket blant russen har vist en sterkt økende tendens
(Ungdata)
… ikke bare på grunn av trafikkulykker, skader og overgrep i samband med russefeiringen
… ikke bare på grunn av at to-tre uker med intens feiring kanskje er i meste laget før man har
avlagt en eneste skriftlig eller muntlig eksamen
… men også fordi mange får sine skoleprestasjoner og framtidsmuligheter redusert av
russefeiringen, slik den i dag utøves
Har russen råd til dette? Har samfunnet råd? På fagdagen diskuterer vi dette fra ulike vinkler.
Få med deg dette viktige initiativet til en ny debatt rundt russefeiringen!

