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Barns rätt 
- en tulipanaros
Per-Åke Andersson

Det är lätt att säga 
tulipanaros. Betydligt 
svårare att göra en. När 
det gäller barns rätt 
finns det många ’men’ i 
tulipanarosbuketten. 

Vi har en socialtjänstlag som ska ge 
barn skydd, dvs värna de rättigheter 
barn garanteras i deklarationer, 
konventioner och lagar. 
Socialtjänstlagens kapitel 5 anger 
tydligt samhällets skyddsansvar:
1 §   Socialnämnden ska
   1. verka för att barn och unga 
växer upp under trygga och goda 
förhållanden, 
   2. ……..
   3. bedriva uppsökande verksamhet 
och annat förebyggande arbete för att 
förhindra att barn och unga far illa
Om samhället i övrigt inte skyddar 
barn t.ex. i form av säker väg till 
skolan, en skola som motverkar 
och förebygger mobbning och 
om samhället står för en så liberal 
alkoholpolitik att flera hundra tusen 
barns utvecklings störs och leder till 
otrygghet, försvåras socialnämndens 
lagfästa uppdrag. Socialnämnders 

ambitioner att förmå vuxna i gemen 
att ge alkoholen mindre plats är 
låga. 
Generellt är förståelsen av (viljan 
att förstå) hur bruk och missbruk 
kommunicerar, som två delar 
i ett helt, svagt representerad i 
politiska församlingar. Att vart 
sjunde barn lever med närstående 
som med sitt drickande orsakar 
negativa upplevelser tycks inte leda 
till omprövning för mer effektiva 
politiska strategier. 
I veckan som gick kommenterades 
centerstämmans beslut att verka för 
ett förbud av manlig omskärelse. Ett 
mycket kontroversiellt beslut som 
partiledningen fanns sig tvungen 
att överpröva. Barnets rätt till sin 
egen kropp begränsas i omskärelsen 
av en tradition byggd på en tro 
som legitimerar stympning. Den 
traditionen bärs av framför allt 
judendomen men också av islam. 
Manlig omskärelse förekommer 
även på ickereligiösa grunder i 
andra delar av världen. 
Trots att Sverige står ekonomiskt 
starkt lever 8-9 procent av barnen 
i ekonomisk utsatthet. Därigenom 
kränks flera av barnkonventionens 
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artiklar. En fördelningspolitik 
med ökande klyftor och 
brister i jämställdhet gör att 
barnfattigdomen endast långsamt 
minskar. Rädda Barnen anger 2019 
att 186 000 barn lever i fattigdom 
(2016). Av världens 735 miljoner 
extremt fattiga är 380 miljoner 
barn.
1 januari blir barnkonventionen 
lag. Målformuleringen i 
socialtjänstlagens kap 5 § 1 
kommer i en parallell skrivning. 
Samhället kommer dock att 
fortsatt vara oförmöget att uppfylla 
målsättningen om inte ……
Barns status måste uppgraderas 
till fullvärde. Vi kan inte fortsätta 
att relativisera barns rätt gentemot 
sedvänjor, traditioner, religiösa 
uppfattningar, livsstil. Ett samhälle 
som inte ser barns rättigheter 
som något absolut kan knappast 
uttrycka stolthet eller betraktas 
som fullt civiliserat. Din roll och 
min roll måste vara att föra ut 
diskursen i ljuset, initiera och 
driva ett öppet samtal om allt som 
kränker barns rätt och driva fram 
en förändring, ett förverkligande av 

barnkonventionen. 

Jo, jag vet! Det kräver både mod 
och fantasi men vad är alternativet?

Per-Åke Andersson

Drogfri Uppväxt 
kommer att ha en 
egen monter på 
konferensen Före-
bygg.nu i Göteborgs 
Folkets hus 13-14 
november.
Vill Du vara med? 
Kontakta Siw Hall-
bert, 0705-727679
s.hallbert@telia.com 
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Medlemsintervjun:

Leena Haraké, KSAN

Leena är kanslichef på KSAN 
sedan 2003. KSAN är ett unikt 
samarbetsorgan för frågor 
som berör alkohol och andra 
beroendeframkallande medel 
utifrån flickors och kvinnors 
perspektiv. Här finns 40 
medlemsorganisationer som spänner 
över ett brett spektrum: politiska 
kvinnorförbund av olika färg, 
invandrarkvinnoorganisationer, 
läkare, barnmorskor samt 
kvinnojoursrörelsen. 
Organisationerna representerar 
sammanlagt 320 000 
kvinnor. KSAN betyder 
Kvinnoorganisationernas 
Samarbetsråd i Alkohol- och 
Narkotikafrågor.

Varför inriktning på flickor och 
kvinnor?
-Flickor och kvinnor utgör de mest 
sårbara grupperna bland alkohol-, 
narkotika- och läkemedelsberoende. 
Forskningen liksom behandling och 
vård fokuserar ofta på män. KSAN 
sätter flickan och kvinnan i fokus. 
Vi förespråkar tidiga insatser, säger 

Leena. Och kvinnornas problem är 
annorlunda, det handlar bl a om 
våld i familjen och prostitution. 
Den senaste organisationen att 
bli med är #utan skyddsnät, ca 
500 kvinnor som varit med om 
missbruk och sexövergrepp. 

Grus och glitter, Bellanet
KSAN har funnits i över 75 år, 
grundades 1943. På 1990-talet tog 
man tillsammans med dramaläraren 
Katrin Byréus fram materialet 
Grus och glitter som svarade 
mot ett stort behov. Sedan kom 
Bella och Det rosa monstret. Här 
finns underlag för diskussioner, 
dramaövningar mm för tjejgrupper. 
Fokus ligger på att förebygga och 
väcka medvetenhet om flickors 
situation. KSAN ordnar kurser 
och utbildningar av olika slag. 
Bellanet heter ett nationellt nätverk 
för tjejgruppsledare, som också 
spridits till andra europeiska 
länder och till Kanada, där en hel 
behandlingskedja nu utbildas. 
Man har deltagit i EU-projekt 

Under NordANs konferens i Helsingfors nyligen lyckades 
jag få en intervju med kanslichef Leena Haraké, som 
leder en av de mest framgångsrika organisationerna inom 
nykterhetssverige, nämligen KSAN.
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som skapat ett Drug Prevention 
Center i St Petersburg. KSAN är 
metodmotorn i ett EU-projekt som 
heter Från vaggan till graven. Det är 
viktigt att fästa uppmärksamheten 
på fosterskador av alkohol, liksom 
av äldre kvinnors problem. Farmor 
på fyllan är något Leena har föreläst 
mycket om. Sedan 2003 har jag 

startat 60 projekt, varav 58 är klara, 
säger Lenna stolt.

Mammanet
Mammanet är ett annat nätverk 
med syfte att förebygga. Till det 
fick vi medel från Kronprinsessan 
Margaretas minnesfond, berättar 
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Leena. Den finns tillgänglig på 
104 språk och vi har massor av 
besökare från hela världen. Vi vill 
medvetandegöra och öppna nya 
vägar så att man kan få hjälp så 
tidigt som möjligt, säger Leena. 

En typisk one-liner!
-Jag är en typisk one-liner, utbrister 
Leena glatt. Twitter är ett perfekt 
forum för mig. Och jag har 1 337 
följare! Eftersom jag har så många 
har jag fått möjlighet att använda 
280 tecken, i stället för 140 som 
annars är standard. Missbrukande 
kvinnor är så utsatta för våld, 
och borde absolut inte placeras 
på härbärgen eller vandrarhem 
tillsammans med män med samma 
problem. Detta är en grupp som 

vi måste uppmärksamma och ge 
ordentlig hjälp.

Bakgrund
Leena kom som 19-åring från 
Finland till Sverige. I 26 år arbetade 
hon i Socialtjänsten i en av Sveriges 
fattigare kommuner, Haninge 
utanför Stockholm. Men bristen på 
resurser får inte hindra en från att se 
möjligheterna. Jag försökte utveckla 
metoder för samarbete mellan 
huvudmän och organisationer 
och se till att patienter kunde 
komma till nya gemenskaper eller 
självhjälpsgrupper, berättar Leena.

Tre anställda
-Nu har jag arbetat i 17 år på 
KSAN och det är så roligt! Vi är 
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tre anställda, två på kansliet och 
så Britt i Skåne. Sedan finns fler 
som arbetar med olika projekt, t 
ex Bellaprojektet. Vi har också en 
engagerad styrelse på 13 personer. 
KSAN är remissinstans och vi 
försöker påverka besluten i sociala 
frågor så mycket vi kan. Vi jobbar 
på så många fronter. Vi lyckades 
förra året efter en lång kamp få 
ämnet Pregabalin som är verksam 
beståndsdel i läkemedlet Lyrica 
narkotikaklassat. 

”Riksidiot”
-Vi har fått bort ölreklam från 
leksaker på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. Då fick jag epitetet 
”Riksidiot”, blev uthängd som en 
sådan i bl a Expressen. Det var 
troligen bryggeriernas reklambyråer 
som slog tillbaka genom att mynta 
det epitetet om mig! Men mina 

barn tog faktiskt lite illa vid sig. Vi 
har nu också anmält det bryggeri 
som vill sluta avtal av närmast 
juridisk karaktär om ölmöten. 

EU-kommissionens expertgrupp
-Jag sitter sedan många år i EU-
kommissionens expertgrupp i 
narkotikafrågor. Efter 9 år fick jag 
äntligen in ordet kvinna i EU:s 
narkotikastrategi (2016)!

Leena och KSAN är emot allt som 
är olagligt, allt som skadar och 
särskilt när det sker med berått 
mod. Jag ser oss som röstbärare för 
de svagaste som inte har en egen 
röst och som behöver vår hjälp och 
allt skydd de kan få, avslutar Leena 
intervjustunden. 
  Ali Jerremalm
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Stockholmsdistriktet av 
Drogfri Uppväxt besökte i 
maj Kärrtorps gymnasium 
tillsammans med ett par 
medlemmar i Sveriges 
Blåbandsungdom.

Bordet med provsmakning stod just 
utanför matsalen där alla
skolans elever och personal gick 
förbi. Den dryck som bjöds ut 
var PURE som rapparen Petter 
lanserat. Alla ville smaka när de
hörde att Petter blandat ihop 
drycken och han verkade vara
mycket populär och välkänd bland 

Nykter student vid 
Kärrtorps gymnasium            

ungdomar. ”Jag är oerhört 
stolt att kunna presentera denna 
fantastiskt goda och helt 
alkoholfria dryck” säger Petter 
Alexis på flaskan. Roligt när en 
ungdomsidol står för nykterhet på 
detta sätt. Smaken fick också 
högsta betyg av eleverna.

På bilden Håkan Paulson, Sara 
Hagelin, Dennis Enroth, 
Iman Djelloul (Blåbandet) och Rolf 
Bromme. Bild Radhika Paulson, 
text Håkan Paulson.
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Välkommen till
Förbundsmöte med 
Drogfri Uppväxt
9-10 maj 2019 
på Biskops Arnö

Drogfri uppväxts förbundsmöte förläggs till Biskops 
Arnö folkhögskola 9-10 maj 2020. Start med för-
middagskaffe på lördag och avslutning med eftermid-
dagskaffe på söndag. Studiebesök i Ytterby gruva i 
Vaxholm på lördag em och därefter middag i Vaxholm.

Organisationens högsta beslutande organ är förbundsmötet som äger 
rum vartannat år på tid och plats som förbundsmötet beslutat om eller 
efter beslut i förbundsstyrelsen. På förbundsmötet behandlas motioner 
och andra ärenden som rör förbundet. Medlemmar som erlagt årsavgift 
har motionsrätt samt yttrande-, förslags- och rösträtt. 

Kallelse till ordinarie förbundsmöte ska vara medlemmarna tillhanda 
senast 4 månader i förväg. 

Motioner kan inges av avdelningar eller enskilda medlemmar senast 2 
månader före förbundsmötet. 

Samtliga förbundsmöteshandlingar skall vara anmälda deltagare tillhanda 
senast 4 veckor före förbundsmötet. 
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Under 10 års tid har 
Salems 5 skolor haft en 
årlig teckningstävling mot 
alkohol i årskurs 7. 
Kristdemokraterna vill 
arbeta mot alkoholen i 
kommunen, men får inte 
själva gå in i skolorna. 
Dock tillsammans med 
SLN har det gott bra.

Av prissumman på 10000 kr/år står 

SLN för 1/10 och KD för resten.  

De mest talande teckningarna ger 

en klasskassa hela beloppet, men 

det kan även delas mellan fler 

klasser. Varje år visas bidragen i en 

utställning på Salems bibliotek.

   Årets tema var ”Drogfri Uppväxt” 

med tanke på namn-bytet. Några 

Tävling i Salems 
skolor om alkohol
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tidigare teman: ”Spola kröken, 

Nykterhet vinner, Vem säger att 

alkohol är kul,  Coolast nykter, 

Smartast utan C2H5OH, Livet är

bäst utan droger”.

   Tävlingen passar bra då man 

i kursplanen för ämnet Bild ska 

kunna beskriva ett fenomen i

samhället utan ord. En av skolorna 

har gjort en schemaändring så att 

just innan eleverna börjar

med tävlingen tas alkoholen upp i 

NO-ämnet.

  Håkan Paulson
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Trots ökande kunskap 
om cannabisrelaterade 
skador tycks attityderna 
till drogen gå i en 
mer liberal riktning. 
Cannabisanvändning 
uppfattas som mer 
acceptabel och mindre 
skadlig. Många länder 
har tillåtit medicinsk 
användning av cannabis, 
och vissa länder och 
områden har t o m 
legaliserat bruk för 
rekreation. 

Brutna löften
Ett viktigt löfte för legalisering är att 
den ska tränga tillbaka den svarta 
marknaden. Detta har dock inte 
blivit fallet i de områden där det 
har implementerats. I stället har 
rättsliga instanser uppgivit att det 
finns en ökande svart marknad som 
opererar under skydd av den legala 
marknaden.

Legalisering lovar också 
en ansvarsfull reglering av 
cannabismarknaden. Men 

en reglering av marknaden 
har visat sig bli en utmaning, 
och de resurser som finns är 
begränsade. Dessutom driver 
skatter och regleringskostnader 
upp kostnaden för cannabis, vilket 
ökar möjligheterna för den svarta 
marknaden att erbjuda billigare 
varor.

Legalisering av cannabis salufördes 
till allmänheten med löften om 
skatteinkomster för goda syften. 
Skatteintäkterna från cannabis 
svarar dock för en marginell del 
av de totala intäkterna. Dessutom 
har man inte tagit hänsyn till att 
ett ökat bruk medför avsevärda 
kostnader, t ex trafikolyckor, 
sjukvård och behandling. 

Starka krav reses för medicinskt 
bruk av cannabis. Medan en del 
studier pekar på att cannabis 
kan vara effektivt för vissa 
sjukdomstillstånd, är bevisen 
än så länge få. I många fall har 
opinioner fått ersätta forskning och 
beprövad vetenskap. Medicinskt 
bruk av cannabis måste grundas på 
forskning, och cannabisbaserade 

Ta avstånd från 
normaliseringen av 
cannabis!
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mediciner måste underordnas 
samma vetenskapliga krav som all 
annan medicin.

En ny 
beroendeskapande industri
Legalisering av cannabis ger 
upphov till en ny industri med 
syftet att maximera vinsterna. 
Precis som är fallet med tobaks- 
och alkoholindustrin, behöver 
cannabisindustrin öka sin marknad, 
rekrytera nya generationer av 
brukare och göra cannabis till en 
normal del av socialt umgänge.

Genom att marknadsföra och 
produktutveckla täcker den olika 
segment av marknaden, inklusive 
unga, storförbrukare och nya 
användargrupper. I likhet med 
alkohol- och tobaksindustrin 
kommer en liten grupp av 
storförbrukare att vara den stora 
inkomstkällan. Man kommer 
att skapa forskningsagendor 
och påverka den allmänna 
opinionen. Och liksom tobaks- och 
alkoholindustrin kommer man 
att söka politiskt inflytande för att 
skapa opinioner och lagar.

Folkhälsan hotas
De vetenskapliga bevisen för 
cannabisrelaterade skador blir 
alltfler. Psykiska problem, 
beroende och trafikolyckor är väl 
dokumenterade. Dock har vi ännu 
inte den kompletta bilden av alla de 
skador cannabis kan tänkas orsaka. 

Nya och alltmer verkningsfulla 
produkter, ett mer intensivt bruk 
och nya metoder för konsumtion 
gör mycket av tidigare forskning 
föråldrad. Under de senaste åren har 
uppgifter kommit om att cannabis 
kan orsaka vissa lungsjukdomar och 
sjukdom under graviditet.

Motverka spridningen av 
legalisering
Ännu har legalisering av 
cannabis i första hand varit ett 
Nordamerikanskt fenomen. 
Dock är vi allvarligt oroade av 
att regeringen i Luxemburg lovat 
att legalisera cannabis, och den 
holländska regeringen har föreslagit 
en licensierad produktion för att 
svara upp mot efterfrågan hos de 
halvlegala coffe-shoparna. Vi fruktar 
att dessa policyförändringar sprids 
till andra länder i en tid då brutna 
löften för en legalisering framstår 
allt klarare och bevisen för skador 
bara växer.
     Vi kräver att våra regeringar 
utmanar legaliseringsförespråkare 
och samtidigt utmanar vi forskare, 
organisationer, föräldrar och oroade 
medborgare att ta avstånd från 
normaliseringen och legaliseringen 
av ännu en beroendeframkallande 
substans. 
     Uttalande gjort av NordAN-
konferensen i Helsingfors 2019-
10-11.
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Narkomani-
forskningens 
fallgropar

Rolf Bromme:

Svensk och nordisk 
narkomaniforskning är i 
dag helt och hållet inriktad 
på tertiär prevention, dvs. 
på att hålla etablerade 
narkomaner, som har ett 
kroniskt beroende, under 
armarna och hålla dem 
vid liv. Dagens narkomani-
forskning missar därmed 
totalt möjligheten att 
studera det dynamiska 
förloppet från narkotika-
debuten fram till kroniskt 
narkotikaberoende. Detta 
perspektiv har förskjutit 
forskningens fokus från 
primär och sekundär 
prevention till etablerad 
och kronisk narkomani. 
Primär prevention har fokus på 

vad som kan göras för att förhindra 
någon att börja använda narkotika. 
Sekundär prevention riktas på 
insatser för att tidigt stoppa en 
påbörjad narkotikakonsumtion 
innan beroendefasen har gripit fast 
nybörjaren.
Det är inte märkvärdigt att 
forskningsinriktade beroendeläkare 
har detta ensidiga perspektiv på 
slutstadiet i beroendesjukdomen. 
Deras patienter är praktiskt taget 
uteslutande människor med kronisk 
narkomani. Det uppseendeväckande 
är i stället att forskning, som 
bedrivs av specialister på socialt 
arbete, har fastnat i samma 
forskningsfälla. De sitter i dag i 
samma bås som sina kollegor inom 
facket forskande beroendeläkare. 
Därmed har forskarna slagit knut 
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på forskningen: De kan inte längre 
förse samhället med ny forskning 
om hur narkomani sprids till nya 
individer eller hur man ska kunna 
förebygga detta eller förse samhället 
med statistiska data på detta 
område.
Tidigare narkomaniforskning i 
England och USA har haft en annan 
och mera dynamisk utgångspunkt 
i hur narkomanispridningen sker 
till nya individer och vilka som 
är huvudpersonerna i denna för 
narkotikapolitiken förlamande 
aktivitet. Det kan enkelt ske 
genom att forskarna intervjuar 
etablerade narkomaner om när 
narkotikadebuten sker och vilka 
personer som är huvudaktörer i 
spridningen av beroendesjukdomen. 
Detta perspektiv missar svensk och 
nordisk narkomaniforskning helt i 
dag.
Samhällets polisiära aktiviteter, 
både i Norden och i övrigt på det 
internationella planet, går ut på 
att fånga in de stora langarna och 
deras finmaskiga försäljningsnät, 
därför att de förser narkomanerna 
med den åtråvärda vara som de 
narkotikaberoende vill ha. Detta är 
viktigt och bra. Men det stoppar 
aldrig spridningen av narkomanin 
till nya narkotikadebuterande 
konsumenter. Skälet är enkelt. 
Det är inte de professionella 
narkotikalangarna som lyckas 

förmå personer som aldrig använt 
narkotika till att börja med detta. 
De professionella langarna kommer 
in på ett senare stadium, när den 
nya narkotikakonsumenten kräver 
en jämn tillförsel av narkotika.
Tidigare engelsk och amerikansk 
forskning har visat hur det 
i själva verket går till vid 
narkotikadebuten. Det absolut 
vanligaste är att en nyligen etablerad 
narkotikakonsument delar med 
sig av den åtrådda varan till nära 
kompis eller kompisar. Varan säljs 
inte första gången. Den erbjuds 
gratis för att också kompisen ska 
få vara med om den fantastiska 
upplevelsen av ett narkotikarus.
Att erbjuda ett narkotikarus är inte 
enligt lagen ett brott. Däremot är 
innehavet av narkotikan ett brott. 
I Sverige är även konsumtionen 
ett brott - s.k. olovligt bruk. Men 
den som erbjuder narkotikan gratis 
till en kompis har inte begått ett 
brott, bara den som konsumerar 
varan. Alltså fördelas den brottsliga 
aktiviteten lika mellan den som 
innehar narkotikan och den som 
har accepterat erbjudandet att pröva 
varan. Brottsligheten har så att säga 
blivit jämlik.
Under alla år från 1966, då jag 
gjorde mina första lärospån i detta 
ämne, och senare har jag frågat 
både aktiva narkomaner och före 
detta narkomaner om situationen 
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kring debuten och nästan alltid 
fått svaret, att första gången var det 
en kompis som erbjöd narkotikan 
– inte en professionell langare. 
Bara ett exempel från en liten 
stad i Schweiz, där jag deltog i en 
debatt för många år sedan: Efter 
debattens slut kom en ung man, 
22–23 år, fram till mig och sade att 
han inte hade hört tidigare om de 
saker jag hade talat om. Jag passade 
på att fråga honom om vem som 
hade erbjudit honom hasch första 
gången. Han svarade: Det var min 
scoutledare. Alltså en nära kamrat 
som han hade förtroende för och 
som han litade på. Inte någon 
okänd person som ville sälja något 
och tjäna pengar på det.
Med denna kunskap är det 
lätt att ringa in vem det är 
som sprider narkomanin, dvs. 
beroendesjukdomen till nya 
debutanter. Det är de relativt 
nyetablerade narkomanerna 
som står för detta dynamiska 
och helt avgörande skede av 
spridningsmönstret. Amerikansk 
forskning har till och med 
preciserat i vilket stadium den 
aktive spridaren av sjukdomen 
befinner sig. Det är efter den egna 
debuten fram till 10–12 månader 
efter den tidpunkten – men 
inte sällan upp till två år efter 
debuten. Därefter avtar denna 
aktiva spridning av naturliga skäl. 

Narkomanin förändrar efterhand den 
nye debutanten till en person som 
omgivningen börjar uppfatta som en 
etablerad narkoman. I synnerhet nära 
kompisar förstår detta och hajar till 
och tvekar inför erbjudandet från en 
etablerad narkoman – även om de 
känner varandra väl sedan tidigare.
Hela denna avgörande dynamik för 
spridningen av beroendesjukdomen 
döljs för allmänheten och förnekas 
ofta av framträdande forskare. 
Skälet är att det inte känner till 
detta förlopp, eftersom de aldrig 
frågat efter detta eller forskat i 
det eller orkat läsa in sig på den 
internationella forskningslitteraturen. 
Dagens svenska och nordiska 
forskare är helt enkelt omedvetna 
om den epidemiska spridningsfasen 
av narkomanin. För samhället 
är denna okunskap förödande. 
Samhället får ingen information 
om hur viktig primär prevention 
och sekundär prevention är för att 
begränsa eller stoppa spridningen av 
beroendesjukdomen narkomani.
Forskarna i Sverige och Norden 
har i stället riktat rampljuset 
på hur man ska kunna hålla de 
etablerade narkomanerna, som har 
ett kroniskt narkotikaberoende, 
under armarna och hjälpa dem att 
överleva, även om de fortsätter att 
använda narkotika. Forskarna borde 
i stället genom sin forskning hjälpa 
samhället att i största möjliga mån 
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begränsa eller stoppa spridningen 
av beroendesjukdomen till 
nya personer som också får ett 
kroniskt narkotikaberoende. Med 
andra ord har forskarna fastnat 
på individnivån i problemet och 
missat samhällsnivån. Forskarnas 
förenklade stridsrop är numera: 
Mera ”Harm reduction”. Men 
de kommer inte med några 
konstruktiva svar på frågan hur ett 
narkotikaberoende ska kunna botas 
eller lösningar på detta problem och 
de ger inte heller utrymme åt en 

diskussion om vad som krävs för att 
patienterna ska bli drogfria.
Samhället måste därför börja 
efterfråga forskning om primär 
och sekundär prevention inom 
narkotikaområdet. Forskarna själva 
har inte kommit på tanken att detta 
är en viktig kunskap som samhället 
behöver.

ROLF BROMME
journalist och författare

Fest i Väst!
Nu satsar vi åter på att träffas under 
trevliga former! Välkomna alla till en fest 
med 60-talstema!
Det blir lite gott att äta och en quizz 
på 60-talstema. Det blir 60-talsmat och 
60-talsmusik. Har du några kläder kvar 
sen 60-talet så ta på dig dem! Det kan 
kanske vara en brosch eller en slips! Kan-
ske har du något föremål från 60-talet? 
Ta med och berätta om det för oss andra! 
Kostnad 100 kr. Anmäl till Siw Hallbert, 
s.hallbert@telia.com, 0705-727679.
Välkommen!   

30 november kl 18 
i Öjersjö.
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Ann Pihlo:

Krönika
I området där jag bor stöter jag 
regelbundet på ett par. Det är 
svårt att gissa deras ålder men 
de är troligtvis en bra bit under 
fyrtio år. Båda två är tydligt 
märkta av missbruk. Det har 
satt spår i deras ansikten, i deras 
gester och i deras sätt att gå 
och tala. Paret har ett barn som 
ibland går själv men oftast sitter 
i sin vagn. Varje gång jag ser 
dem kniper det till i mitt hjärta. 
Jag tittar på barnet och skickar 
en tyst tanke – hoppas att du 
har det bra, hoppas att du får 
trygghet och att du får växa upp 
i den ro och kärlek du förtjänar 
och har rätt till. Varje gång 
jag har passerat dem är jag lite 
ledsen. 

Förbud och restriktioner 
uppfattas av många i vår tid 
som något ganska omodernt. 
Den moderna och upplysta 
människan anser att det 
begränsar individens frihet. Vi 
är så förnuftiga och så kloka att 
vi själva kan göra våra val. Ofta 
stämmer kanske det. Men det 

finns ingen frisk och förnuftig 
människa som aktivt skulle välja 
att hamna i ett missbruk, vare 
sig det gäller tobak, alkohol 
eller droger. Ändå är det där ett 
obeskrivligt stort antal befunnit 
sig, befinner sig eller riskerar 
att befinna sig i framtiden. Just 
individens frihet är det som 
omedvetet styr människan in 
i risken för ett missbruk; helt 
enkelt på grund av omöjligheten 
i att förutsäga vilka som kommer 
att hamna i ett beroende. 
Oberoende av vad vi moderna, 
förnuftiga och fria människor 
tycks eller vill tro, så är det 
människan som styrs av tobaken, 
alkoholen och drogerna. Inte 
tvärtom. 

När vi vuxna, på vårt moderna 
och upplysta sätt, ”väljer” våra 
vanor, väljer vi till stor del även 
våra barns framtida vanor. 
Därför är varje diskussion om 
legalisering av cannabis eller 
andra droger ett svek mot våra 
barn. Därför är varje förslag 
som handlar om att rucka på 
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Ann Pihlo
Gymnasielärare i svenska och 
engelska.
44-årig mamma till en snart 
18-årig son och en 7-årig 
dotter.
Kommunombud för Lärarnas 
Riksförbund och boende i 
Borås.

Systembolagets monopol, eller 
mer generösa öppettider, ett svek 
mot våra barn. Därför är alla 
initiativ som syftar till en mer 
liberal inställning till alkohol och 
droger ett svek mot våra barn. 
Sveket blir dessutom dubbelt, då 
många av dessa initiativ bygger 
på ren okunskap. Att hävda 
individens rätt till fria val i dessa 
sammanhang är rent oetiskt och 
ett slag i ansiktet på alla som 
riskerar att hamna i ett missbruk, 
befinner sig i ett missbruk eller 
som tappert har kämpat för att ta 
sig ur ett missbruk. 

Inget barn ska behöva växa upp 
med föräldrar i missbruk eller 
lida för sina föräldrars missbruk. 
Inget barn ska behöva riskera 
att själv hamna i missbruk. Jag 
hoppas att just det barn som jag 
brukar stöta på i mitt område, 
har dragit en vinstlott. Att 
föräldrarna har lyckats ta sig ur 
sina missbruk. Att barnet har 
en trygg barndom och får en fin 
uppväxt. Det som kniper i mitt 
hjärta är att risken är alltför stor 
att det inte är så. 
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Även i år stod vi på 
bokmässan, vilket vi 
har gjort i flera år. Men 
då som SLN. I år 2019 
blev det första året som 
Drogfri Uppväxt! Vårt 
namn väckte en hel del 
frågor hos besökare. Vi 
hade även i år med oss 
Tankebanan, ett spel som 
ska inspirera barn och 
ungdomar till samtal kring 
värdegrunder och droger! 
Det är inte så lätt att sälja 
spelet, som visserligen är 
rätt billigt,  100: - per spel. 
Många lärare fick dock inte 
handla, man har köpstopp 
ute i kommunerna. Men 
vi hade många bra samtal 
kring barn och droger. Vi 
lyckades även värva ett par 
medlemmar.

Afasilinjen
I montern bredvid oss på 
Bokmässan stod ”Afasilinjen” från 
Sundgårdens folkhögskola utanför 
Helsingborg. De är en grupp 
människor som alla har drabbats 
av stroke. En del väldigt tidigt 
i livet. Syftet med utbildningen 
på Sundgårds folkhögskola är 
att deltagarna ska  få träna sina 
språkliga och kommunikativa 
färdigheter. Jag minns speciellt 
Martin, en man mitt livet, som 
drabbades av stroke i februari 2017. 
Han förlamades i ena halvan av 
kroppen. Nu berättade han för 
mig att för två år sedan kunde han 
inte prata, han har även svårt med 
koncentrationen. Nu stod han här 
på bokmässan och berättade för mig 
om sin väg tillbaka. Helt fantastiskt!

Drogfri Uppväxt 
hade monter på 
Bokmässan

Forts s 22!
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Pride i Väst 
Mitt emot oss på bokmässan stod 
Pride i Väst. En av dagarna när 
Agneta och jag kom tillbaka efter 
lunch var det fullt av poliser och 
vakter utanför deras bås.
Det visade sig att en högerextrem 
grupp hade varit där och stört, 
filmat och fotograferat. Resten av 
tiden kom både polis och vakter 
förbi och kollade läget. 

Dawit Isaak
Den 23 september 2001 fängslades 
journalisten Dawit Isaak i Eritrea 
för att han har yttrat sina fria ord. 
I snart 18 år har han suttit fängslad 
utan rättegång. Den 19 augusti bjöd 
Bokmässan med flera organisationer 
in Dawit Isaak till årets Bokmässa. 
Han kom förstås inte, men hans 
bror Esaya var där. Jag hann inte 
prata med honom detta år. Han 
spelade som ung i samma fotbollslag 
som en av mina söner. Han arbetar 
hela tiden oförtröttligt på att få sin 
bror fri. Jag med flera hoppas på att 
Etiopiens president Abiy Ahmed, 
årets fredspristagare, ska kunna 
påverka Eritrea att släppa sina 
politiska fångar och därmed också 
Dawit Isaak. 

Reflektioner 
Att stå på Bokmässan och träffa och 
samtala med många människor är 
väldigt roligt och inspirerande. I 
vimlet dyker journalister, författare 
och andra kända personer upp. 
Vid ett tillfälle såg jag Jan Guillou 
hasta förbi vår monter, Agneta och 
jag åt middag en kväll med Björn 
Ranelid. Britt-Marie Mattson, 
GP:s reporter, lyssnade jag också 
på. Riksdagen hade en monter, 
där man fick samtala med olika 
riksdagsledamöter. Vilket jag 
naturligtvis gjorde.
Fyra dagar går fort och vi var många 
som ställde upp! Ett särskilt tack till 
Er. Det blev fyra händelserika dagar 
för min del, ben och fötter tar lite 
stryk. Men vad gör väl det! Det är 
bara en gång om året! 

Siw Hallbert

Bokmässan
Fiorts från föreg. sida
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Krypto nr 22

Krypto nr 22
S = 2, L = 16, N = 13, A = 1.
Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord!
Innehåller en del förkortningar. 
Lösningar skickas till Håkan Paulson, Fiskaruddsvägen 38 F, 
144 62  Rönninge.
Bokpris!  Tyvärr ingen vinnare i Krypto nr 21!
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”Ensam mäktar man intet tillsammans mäktar man allt”
 Vilhelm Moberg, Rid i natt, 1941
Allt sedan slutet på andra världskriget har olika försök gjorts för att söka 
sammanfläta världen på olika områden. FN var och är etablerandet för att 
försöka skapa fred mellan nationerna. Det för oss mest uppseendeväckande 
projektet är naturligtvis EU som för närvarande tyvärr genomgår en 
uppslitande fas genom Brexitprocessen.
Under efterkrigstiden har vi också kunnat se andra huvudsakligen 
ekonomiska projekt på olika håll i världen tex Nafta i Nordamerika, 
Mercosur i sydamerika liksom  Asean i Asien och Afrikanska unionen. På 
många håll missgynnas fredssträvandena tyvärr av väpnade konflikter.
I olika delar av världen har dock nationalistiska tendenser blivit allt mer 
påträngande. 
Det mest sammanflätade av alla områden är givetvis klimatproblemen som 
blivit globalt sammanflätat genom bla Greta Thorngrens opinionsbildande 
insatser på området. Dessa insatser startade genom den enskilda 
manifestationen som Greta genomförde i Stockholm 2018 för att därefter 
sprida sig som en lavin över stora delar av världen. 
Det har blivit mer och mer uppenbart att det är människan genom det 
ekonomiska systemet succesivt försvårat för människan att lägga den 
tekniska utvecklingen under kontroll. Samtidigt har människan skapat 
möjligheter för den tekniska utvecklingen att behärska naturen till förmån 
för människan.
Att verka för en sammanflätad värld är en ambition som kräver ett stort 
engagemang. Det finns alltid ambitioner från motsatt håll som måste 
bekämpas för fredens och humanismens seger.

Paul Reichberg:

En sammanflätad värld


