Bilaga

Motion av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super och knarkar
Socialstyrelsen har i rapporten ”Folkhälsa och sociala förhållanden” presenterat siffror och
kommentarer över bl.a. alkoholkonsumtion och narkotikamissbruk.
Förskräckande är uppgifterna om ökningen av alkoholkonsumtionen bland de unga. År 2001
uppger 75 % av pojkarna och 80 % av flickorna i årskurs 9 i grundskolan att de någon gång
dricker alkohol. Fler än 20 % av flickorna och nästan 30 % av pojkarna i samma åldersgrupp
dricker alkohol motsvarande minst en halv flaska sprit eller en helflaska vin minst en gång i
månaden. Antalet ungdomar som vårdats på sjukhus för alkoholförgiftning har ökat dramatiskt
under 1990-talet. Störst är ökningen i åldern 15-19 år, men även så långt ned i åldrarna som i 1014 år förekommer alkoholförgiftningar relativt ofta. Också bland dessa mycket unga har de ökat.
Alltfler unga prövar också narkotika. Framförallt ökar missbruket bland yngre personer. År 2001
uppgav cirka 10 procent av ungdomarna i årskurs 9 att de prövat narkotika.
Den allt övergripande frågan vi vuxna bör ställa oss är varför detta sker. Handlar det om de
unga som skall bli vuxna allt tidigare och redan i lågstadiet skaffar sig alltfler vuxenattribut, och
hur kommer detta sig i så fall? Handlar det om vuxna som lämnar barnen alltmer vind för våg?
Är det barnen och ungdomarna som känner sig alltmer alienerade i en värld där vuxna säger en
sak och gör en annan? Eller är det våra samhälleliga institutioner som grundligen misslyckats?
Eller är det enbart en fråga om ökad tillgång till sprit och knark?
Orsakerna hjälper oss finna svaren på frågan vilka insatser som behövs. Därför bör vi söka
svaren till orsakerna och inte som så ofta tidigare bara ägna oss åt reaktiva åtgärder. Svaren kan
också enbart sökas i symbios med dem som på olika sätt arbetar med, finns hos och har ansvaret
för barnen och ungdomarna; föräldrarna, frivilliga organisationer, kommunala myndigheter och
landstingets personal.
Landstingsfullmäktige föreslås därför besluta:
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta initiativ till ett landstingslett projekt med syfte att
analysera orsakerna bakom det ökande missbruket av sprit och knark bland underåriga.
Projektet ska utmynna i förslag till konkreta åtgärder för att förebygga missbruket och
genomföras i samarbete med primärkommuner och frivilliga organisationer.
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