Uppdrag till Utbildningsnämnden den 5 november 2015

Kampanj mot droger och ökad trygghet på Värmdö
Under den senaste tiden har många unga personer från Värmdö fallit offer för droger. I de
enkätundersökningar som kommunen deltar i när det gäller ungdomars drogvanor så framstår inte
Värmdö Kommun värre än någon annan kommun i länet. Vi menar dock att om 20 procent av
ungdomarna i åk 9 provat droger är det 20 procent för mycket. Dessutom framkommer inte ungdomars
verkliga drogvanor i dessa undersökningar, utan det finns ett stort mörkertal. Vidare finns det en
okunskap kring den förhållandevis nya situation med stor utskrivning av tex antidepressiva läkemedel
samt ADHD-mediciner som i kombination med alkohol ger svåra effekter.
Det pågår också en massiv kampanj över Internet där drogliberala förespråkare driver linjen om
legalisering samt normalisering och acceptans av droger. Distributionen via Internet har ökat
tillgängligheten av droger vilket också sänkt trösklarna att få tillgång på droger. Dessutom har
koncentrationen i de preparat som finns tillgängliga ökat markant de senaste årtiondena, vilket ytterligare
ökar riskerna för den som provar droger.
Aktiva föräldrar och vuxna förebilder är en mycket viktig del av att skapa ett tryggt Värmdö. Det finns
idag fantastiska ideella krafter i form av t ex Nattvandrarna som är ute på helger och kvällar för att hålla
koll på våra ungdomar som rör sig ute. I dagsläget har de stora svårigheter att komma in på skolorna och
få kontakt med föräldrarna till barnen på skolan. Det här behöver vi förbättra.
För att öka kunskapen, skapa en medvetenhet och ta upp kampen mot drogerna innan fler liv skördas och
tillsammans skapa ett tryggt Värmdö så måste vi ta initiativ.
Därför föreslår vi:
-

Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur en återkommande
kunskapskampanj/droginformation skulle kunna utformas på högstadie- och
gymnasieskolor utifrån den nya situationen som råder i dag med blandmissbruk,
medicinering i kombination med alkohol, internetdistribution etc i samarbete med lokalt
förankrade aktörer.

-

Att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att lokala aktörer bjuds in till skolorna i
Värmdö för att informera föräldrar hur de kan vara med för att skapa ett tryggare
Värmdö.

