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les mere om konferansen på www.opplevsorum.no

Invitasjon til en konferanse for å skape et godt
og sikkert oppvekstmiljø for ungdom i Sørum.

Narkotika er et av våre største
samfunnsproblem, også i Sørum.
Problemet er økende og i et oppslag i
Indre Akershus Blad 20. januar uttaler
lensmannen i Sørum at de har 100
nye navn på narkotikalista og at antall
narkotikasaker økte med 45 % i 2011!
Holdningen, “Dette skjer ikke meg/
oss”, er utbredt og man er ikke klar
over hvilke konsekvenser feil valg kan
ha for ens eget og familiens liv.
Vi inviterer derfor ungdom fra 12 - 18
år og deres foresatte, medlemmer og
ledere i lag og foreninger og andre til
en konferanse!

Konferansen vil være startskuddet på
et felles prosjekt for å skape miljøer
slik at alle kan finne seg til rette,
oppleve mestring og trivsel og
dermed unngå at enkelte havner i
rusmiljøer.
På konferansen vil vi få høre om
situasjonen i Sørum, hva rusmisbruk
kan føre til, hvilke konsekvenser det
vil kunne ha og hvilke tiltak som
settes inn fra skole, kommunen og
politiet. Og ikke minst, vi vil høre ditt
syn.
Forutsetningen for å lykkes i kampen
mot narkotika er at vi sammen
engasjerer oss. Vi ser deg/dere derfor
gjerne på konferansen.

Vi har ingen ungdommer å miste. Vi har intet familieliv å ødelegge.

Konferansen er gratis.

Intiativtakere: Lions Club Sørum, Lions Club, Romerike Skanse, Lions Club Sørum Vest, Sørumsand Rotary klubb.
støtte og deltakelse fra: Sørum kommune, Sørum skolene, FAU, Lensmannen i Sørum, frivillige lag og foreninger.
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