Bromma oktober 2019

Välkomna till årets viktigaste konferens om vattensäkerhet
– En nationell konferens om framtidens vattensäkerhetsarbete i Sverige!
VATTENSÄKERHET 2020 är en nationell konferens i Helsingborg den 4-5 mars där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna i syfte att
få ner antalet drunkningstillbud i Sverige. Inledningstalare på årets konferens är Dan Eliasson, generaldirektör för
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Dan kommer att tala om myndighetens roll i samhället generellt
och mer specifikt myndighetens syn på vattensäkerhetsfrågorna.
Fokus för årets konferens är nationell och internationell samverkan samt den forskning som pågår inom det
drunkningspreventiva området och som vi, Svenska Livräddningssällskapet driver. Vi kommer att få tal del av
många intressanta ämnen och föreläsare. Sammantaget kommer dessa både belysa och visa på vikten av direkt
avhjälpande insatser men också på behovet av främjande och förebyggande åtgärder.
Kan vi nu på allvar lyfta och visa på behovet av en nationell strategi för drunkningar? Vi hoppas det. Arbetet med
att få ner antalet omkomna personer genom drunkningar är viktigt och vi behöver samla oss i en gemensam
Nationell handlingsplan. Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap” är en viktig ledstjärna i det arbetet.
Ett led i arbetet mot nollvisionen är ”En vattensäker kommun” som Svenska Livräddningssällskapet tagit fram.
Konceptet stöttar kommunerna i deras vattensäkerhetsarbete. Samverkan med kommunerna i det förebyggande
arbetet är direkt avgörande i arbetet med att förebygga drunkningsolyckor. På konferensen kommer vi bland annat att berätta mer om vad konceptet innebär och vilka kriterier man måste uppfylla samt hur ett systematiskt
vattensäkerhetsarbete kan se ut.
VATTENSÄKERHET 2020 arrangeras den 4-5 mars av Svenska Livräddningssällskapet i samverkan med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Region Skåne och Informationsbolaget. en konferens fylld med intressanta föreläsningar, diskussioner och nätverkande.
Tillsammans mot Nollvisionen – Ett Sverige Fritt från Drunkning
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