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Fler eldar på valborg!
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De senaste åren har Stockholms unga gjwttdittidigar
alkoholdebut. Fler dricker och i allt yngre åldrar. Alkoholen är
samtidigt en del av vår kultur och ett stort socialt problem. Det gör
att vuxenvärlden måste förhålla sig till problemet med ungas
alkoholbruk på ett trovärdigt sätt. Vi kan inte bara ropa på fler poliser och fler
förbud.
En del av arbetet mot ungas alkoholbruk och alkoholmissbruk måste vara
socialpreventivt. Till detta arbete hör exempelvis en satsning på att erbjuda unga
stockholmare positiva miljöer och därmed möjligheten till en positiv fritidskultur.
Det kan delvis handla om fler fasta träffpunkter, men också särskilda insatser vid
särskilda tidpunkter. Ett sådant exempel utgör 08-festivalen, som ger unga
stockholmare någonting att göra under sommarlovets sista dagar, som tidigare var
dagar som kännetecknades fylla och bråk.
Ett annat tillfälle som de facto kantas av ungdomsfylla och bråk är
Valborgsmässoafton. Vi vet att många unga dricker för första gången på
Valborgsmässoafton och att många unga är ute i rörelse denna kväll. Det är därför
viktigt att många vuxna också är ute och att det erbjuds fler positiva miljöer för
valborgsmässofirandet.
Socialdemokraterna vill därför se fler festplatser med valborgseldar i Stockholm.
Det finns för många ställen i staden där ungdomar festar utan vuxna. Ett sådant
exempel är Tantolunden på Södermalm, som brukar bli en av stadens stökigaste
platser på Valborgsmässoafton, med mycket fylla och bråk. Här samlas hundratals
festande tonåringar och nästan inga vuxna. Betydligt fler än hälften av alla
niondeklassare på Södermalm säger att de druckit sig berusade någon gång. Och
ofta är det just vid Valborg de dricker för första gången.
Ger vi föreningslivet möjligheterna att skapa levande festplatser med starka
kulturella program, kommer fler vuxna att vara ute och staden att bli lugnare på
valborg. Mitt förslag är därför att alla stadsdelar far i uppdrag att i samarbete med
föreningslivet ordna fram fler festplatser där vuxna och unga kan mötas på
Valborgsmässoafton.
Med stöd av ovan yrkar jag att fullmäktige beslutar
uppdra åt stadsdelsnämnderna att i samarbete med föreningslivet
ordna fram fler festplatser där vuxna och unga kan mötas på
Valborgsmässoafton

