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Svenska ungdomar bättre
än Europa-snittet enligt
ny Espad-rapport, s 4
Nu börjar vi med
öppna styrelsemöten!
Välkommen att
delta!
Läs mer
på sid 2!
SLN-arkivet
i trygga händer

Håkan
Fransson
bästa
drogförebyggaren,
s6
s 13

Kära
medlemmar!
Öppna styrelsemöten!
Styrelsen sammanträder sedan i våras
digitalt via programvaran Lifesize som
vi får tillgång till genom NBV. Nu vill
vi i förbundsstyrelsen ordna ”öppna”
styrelsemöten så att medlemmar ute
i landet också kan få komma till tals
med idéer och synpunkter. Vi tänker
inleda de första 40 minuterna av
varje styrelsemöte med att hålla öppet
för diskussioner med intresserade
medlemmar. Det första öppna
styrelsemötet äger rum söndagen
den 7 februari kl 16-16.40. Då
är alla som vill delta välkomna att
vara med! Men man bör anmäla sitt
intresse i förväg, gärna via mail, så
att man kan få instruktioner om hur
man ansluter sig och se vad vi tänkt
avhandla på mötet. Ange gärna också vad du vill diskutera. Kontakta
förbundsordförande Ali Jerremalm,
ali.jerremalm@gmail.com!
Föredrar du en digital tidning?
Den som så önskar kan få tidningen
Drogfri Uppväxt sig tillsänd som
pdf-fil via mail. Tidningen finns för
övrigt också att läsa på vår hemsida
www.drogfri.org. Vi gör upp en lista
över dem som vill ha digital leverans
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och hoppas kunna spara in lite på
tryckkostnader och porto. Anmäl till
ali.jerremalm@gmail.com.
Arbetsgrupp bildas för
Tankebanan 2.0
Nu har vi börjat bilda en arbets-grupp
för diskussionsmaterialet Tankebanan
för lägre åldrar. Det finns lite olika
tankar om vad man ska sikta in sig
på. Personligen tror jag det är viktigt
att fokusera på en tydlig målgrupp.
Spelet vi gjorde och som fortfarande
finns kvar att köpa vände sig till elever
i åk 8. Det har dock varit användbart
även på gymnasienivå, och faktiskt
även på mellanstadiets högre årskurser
(5-6). Så när nu arbetsgruppen ska
arbeta fram ett nytt spel för lägre
åldrar tror jag att det är viktigt att
definiera målgruppen som elever i
åk 2-3. Det kan nog också komma
att användas i åk 4, men det är
viktigt att ha en tydlig målgrupp för
ögonen. Här behöver nämligen också
utarbetas ett handledarmaterial för
handledaren/läraren. Vill du vara med
i utvecklingsgruppen, kan du anmäla
ditt intresse till vår sekreterare Sara
Hagelin, sara@c-cap.se.
.
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Bluffen om
gårdsförsäljning
En grupp inom IOGT-NTO har jobbat som undersökande journalister
och avslöjat bluffen att det bara är några få lantligt belägna vingårdar som
skulle gynnas av en s. k. ”gårdsförsäljning”. Om ”reformen” skulle införas
innebär det att det privata vinstintresset får spelrum på ett helt nytt sätt
och att det blir svårare att upprätthålla ålderskontroller, öppettider och
skatteinbetalningar.
·

Gårdsförsäljning handlar om att tillåta tillverkare av öl, vin och sprit
att sälja alkohol direkt till privatpersoner. För att räknas som tillverkare
behöver man varken odla råvaror eller producera alkohol själv, det
räcker att späda ut fabriksinköpt råsprit med vatten och tappa på flaska.

·

Spritjätten The Absolut Company använder ett omfattande
nätverk av medlemskap och styrelseplatser i branschföreningar,
arbetsgivareorganisationer och företagarorganisationer för att driva
på för gårdsförsäljning. De har de också nyligen skapat en helt ny
lobbyorganisation för gårdsförsäljning: Sveriges Producenter av
Alkoholdrycker.

·

The Absolut Company har utvecklat nya försäljningsstrategier särskilt
anpassade till avreglerade marknader. Genom konceptet Our/Vodka
har de satt i system att finansiera och bygga upp nya destillerier för att
sedan låta verksamheten skötas under ett annat namn.

·

Mellan 2016 och 2018 nästan dubblerades investeringarna i spelreklam.
Om gårdsförsäljning införs kommer flera nya marknadsföringskanaler
att upprättas och det går att se framför sig en liknande utveckling av
alkoholreklam som har bevittnats vad gäller spel- och casinoreklam.

·

Redan idag dominerar storstadsregionerna och tätorter kraftigt
tillverkningen av alkoholdrycker. Majoriteten av alla öl och
sprittillverkare ligger i eller kring Sveriges största städer .

Hela rapporten finns att läsa och ladda ned på www.iogt.se och kan också
beställas i pappersform från IOGT-NTO.
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Per-Åke Andersson
om nya Espad-rapporten:

100 000 unga
och droger
Den 12 november publicerades den senaste ESPADrapporten*) om 100 000 skolungdomars bruk av alkohol,
tobak och narkotika samt spel i 35 länder i Europa. Det
går åt rätt håll men det går långsamt. Positivt är t.ex. att
sedan undersökningarna började 1995 så har antalet dagliga
rökare bland 15-16-åringar halverats från 20% till 10%. Sett
lite mera krasst och i perspektivet av att hälften av dem
som röker dör i förtid kan man ändå inte vara nöjd. Ändå är
det bara Island och Malta som har bättre siffror än Sverige
för de som rökt de sista 30 dagarna.
Sverige ligger också klart under
genomsnittet i Europa när det
gäller att ha druckit sig berusad
de senaste 30 dagarna liksom att
någon gång i livet överhuvudtaget
ha druckit. Island och Kosovo
sticker ut som nyktra oaser. Norge,
Sverige och några baltiska stater är
”runners-up” medan grannlandet
Danmark är gossen Ruda, det
svarta fåret i Europa. Men så var
det rätt längesen nu sedan någon
hyllade dansk alkoholkultur.
Rapporten är tillgänglig på
www.espad.org med lättlästa
jämförande tabeller och bilder.
Men vad väcker ESPAD-rapporten
för funderingar? Låt mig dela med
mig ett par av mina.
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Man kan relatera ungdomars
alkoholbruk idag till vad forskningen under motsvarande
period gett av ökad kunskap. Då
menar jag att politiken i de flesta
europeiska länder gjort dåligt
ifrån sig, inte tagit till sig nya rön.
Däremot har Sverige implementerat olika åtgärder som bidragit
till de relativt goda siffrorna.
Sprit & Vinleverantörföreningens
skolmaterial ”Prata om alkohol”
kanske även det kan ha bidragit,
hur konstigt det än låter. I Sverige
har emellertid vuxna varit ett
frälse med liberalisering av lagar
och regler och på så sätt gått emot
forskningen.
En annan fundering är:
Hur förhindrar man att när nu
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ungdomar dricker och röker allt
mindre så kan alla tycka att allt
är lugnt? ESPAD-rapporten visar
att vi är på väg åt rätt håll. Vad
gäller unga. Men vuxnas drickande
orsakar mycket ohälsa och sociala
problem. Hur gör vi framgångarna
bland unga till visioner och
konkreta åtgärder bland vuxna?
För vuxna som dricker orsakar flera
hundratusen barn otrygghet och
störd uppväxt.

Drogfri uppväxt 3/2020

Låt inte ESPAD-rapporten bli
ett redskap för vuxnas drickande
att gömma sig bakom. Vi måste
utmana alkoholnormen bland
vuxna; vi måste kräva ansvar av
politikerna för att så många far
illa, i onödan, av alkoholen. Det
mår vår målgrupp – barn och
unga – väl av.
*) ESPAD betyder European
School Survey Project on Alcohol
and other Drugs
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Bästa metoden att
förebygga drogproblem
Av Rolf Bromme

Varje dag läser vi om
gängkriminalitet och
narkotikabrottslighet i
tidningar och matas av
dessa problem i TV-nyheter.
Det påminner starkt om
1920- och 30-talets USA.
Då skyllde man allt på
alkoholförbudet. Men var det
förklaringen?
En förklaring fick jag, när
jag deltog som observatör
i WHO-seminariet om
totalkonsumtionsmodellen i
Toronto 1975 vid det alkoholforskningsinstitut som var värd
för seminariet. Den finländske
alkoholforskaren Dr Kettil Bruun
var den som ledde seminariet.
En annan och mer djupgående
förklaring fick jag vid ett besök vid
samma alkoholforskningsinstitut i
Toronto 1983, då jag kom över en
intressant bok (ALCOHOL AND
PUBLIC POLICY: Beyond the
Shadow of Prohibition, utgiven
på National Academy Press,
Washington D.C., 1981).
Vid seminariet 1975 visades
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klara forskningsdata om att
en fördubbling av den totala
alkoholkonsumtionen kommer
att resultera i närmare en
fyrdubbling av de mätbara
alkoholskadorna. Detta var vad
en fransk befolkningsstatistiker
och alkoholforskare, Sully
Ledermann, visade redan på
1940- och 50-talen. Hans
resultat har senare verifierats av
andra forskare, t.ex. Wolfgang
Schmidt och Jan de Lint, båda
då verksamma i Toronto i
Kanada.
Uppenbarligen fanns
alkoholproblem på den
nordamerikanska kontinenten
långt innan totalförbudet
infördes i USA. Men det fanns
också betydande problem
inom landets rättssystem och
för möjligheterna att se till att
dessa lagar och förordningar
efterlevdes. Här ligger troligen
den avgörande förklaringen
till att förbudet inte gick
att implementera i den
amerikanska rättsstaten.
Oavsett hur det var med
detta måste man i dag ställa
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frågan i Sverige: Hur kommer
det sig att det uppstår liknande
problem i Sverige i dag med
drogproblem? År vårt rättssystem så skakigt att vi i vårt
land inte längre kan upprätthålla rättsordningen? Hur kunde
gängkriminaliteten breda ut
sig på några få år i vårt land?
Hur kunde skjutningar och
sprängningar blir en del av vår
normala vardag i Sverige?
Frågorna bör grundligt utredas.
Kan omorganisationen av
polisväsendet från lokala
myndigheter till en enda stor
statlig myndighet ha bidragit
till detta? Vi vet att omorganisationen ledde till att man
avskaffade en rad specialpoliser
och gjorde alla poliser till ett
slags generella poliser utan
specialuppgifter - och därmed
utan specialkunskaper på
de områden de hade varit
särskilt duktiga på. MHF har
t.ex. starkt kritiserat polisen
under omorganisationen för
att man skar ned kraftigt på
trafikpolisens område och
minskade nykterhetskontrollerna

i trafiken. Samma sak har skett
på andra områden, t.ex. när det
gäller narkotikabrottsligheten och
de särskilda narkotikapoliserna
som tidigare bekämpade denna
kriminalitet.
Primär prevention kan minska
antalet drogberoende
Inom drogproblematiken vet
vi att det är oerhört svårt att
förmå en narkotikaberoende
person att sluta upp med att
ta droger. Beroendeläkarna är
numera inte ens villiga att leda
in sina patienter till drogfrihet
Forts på nästa sida
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av rädsla för att detta senare kan
resultera i överdosdödlighet,
vilket främst gäller droger av typ
opiater, därför att opiatdroger
vid för stor dos ger upphov
till andningsförlamning med
syrebrist som dödsorsak.
Därför bör man med ljus och
lykta leta efter primära preventionsåtgärder som kan förhindra
att någon börjar att ta droger.
För några år sedan ställde jag
därför frågan till beroendeläkaren
och professorn Sven Andréasson:
Vilka är de mest effektiva
förebyggande åtgärder du kan
rekommendera?
Sven Andréasson svarade
tveklöst: Öckerömetoden! Därför
bjöd vi in upphovsmannen
Håkan Fransson till ett
seminarium, där han berättade
hur Öckerömetoden fungerar.
Metoden genomförs i den
allmänna skolan och bygger på
att ungdomar i skolan inte ska
börja dricka alkohol och inte
ska börja röka före 18 års ålder.
Detta därför att de då har blivit
mera mogna och stabila i sitt
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levnadssätt. Lyckas man med
detta kommer också antalet
som börjar ta droger att minska
kraftigt.
Det låter enkelt! Men hur gör
man det? Håkan Fransson, som
är drogpreventionssamordnare i
Öckerö kommun utanför Göteborg, betonar att framgången
förutsätter att ALLA ÄR
ÖVERENS! De som ska vara
överens är lärarna i skolan,
föräldrarna till barnen och
politikerna i kommunens högsta
ledning – kommunstyrelsen!
Det man ska vara överens om
är att alla skolbarn ska förmås att
avstå från konsumtion av alkohol
och tobak! För att förmå både
lärare och föräldrar att ställa sig
bakom detta, är det av avgörande
betydelse att kommunens
politiska ledning ställer sig
bakom och backar upp denna
inriktning klart och tydligt. Och
det måste ske under en lång
period,
Metoden har varit mycket
framgångsrik i Öckerö kommun.
Men inte bara där. Flera andra
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kommuner har infört samma
metod och mer stor framgång,
t.ex. Alingsås. Nu senast har
metoden introducerats också på
Åland. Över fem tusen elever
har besvarat enkäter som visar på
framgången.
Så vad väntar vi på? Många
fler kommuner kan genomföra
Öckerömetoden för att utrota
ungdomsfylleriet. Preventionssamordnaren i Öckerö kommun,
Håkan Fransson, ställer gärna

Drogfri uppväxt 3/2020

upp vid introduktion av metoden
också i andra kommuner efter
överenskommelse. Utmärkta
initiativtagare ute i kommunerna
är självfallet både lärare, föräldrar
och politiker – men också ideella
organisationer, t.ex. DROGFRI
UPPVÄXT. Kontakta drogsamordnaren Håkan Fransson!
(E-post: hakan.fransson@ockero.
se). Det är bara att sätta igång!
ROLF BROMME
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Ann Pihlo:

Krönika
Expressen rapporterar om att
smittskyddsläkaren råder svenska
folket att undvika Systembolaget
nu under pandemin. Jag
tänker på detta när jag en
fredagseftermiddag passerar
Systembolagets parkeringsplats
vid ett stort köpcentrum.
Novembermörkret har börjat
lägga sig mot asfalten och
ljuset från den gröngula skylten
speglas i vattenpölarna. Undvika
Systembolaget – hur skulle det
gå till? En majoritet av svenska
folket bygger ju upp hela sin
helg kring just det där besöket.
I sina bilar cirklar de runt på
parkeringsplatsen utanför.
Smått irriterat men samtidigt
förväntansfullt letar de efter en
lucka för att kunna springa in
på ”bolaget” och lasta korgen
eller vagnen full med det som
markerar startskottet för helgen.
10

Utan ett besök på Systembolaget
på fredag eftermiddag blir det
ingen helg, Corona eller inte.
Den gröngula skylten lyser skarpt
i mörkret och jag avskyr den.
Flickan håller sin lilla hand i
mammas lite större hand. De har
haft en bra dag. Flickan har fått
handla nya kläder och mellan
klädaffären och mataffären
hann de fika också. Nu är de
på väg hemåt. ”Vi ska hem nu
mamma, va?” frågar hon. Hon
knyter handen, hoppas, hoppas
att mamma bara kommer gå
förbi den här gången. ”Ja, vi ska
bara in på bolaget först”, svarar
mamma och drar lite i hennes
arm. Flickan saktar medvetet
ner sina steg, drar fötterna efter
sig. Det har börjat regna och
regndroppar letar sig in under
jackkragen. Det blir blött och
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kallt och ändå kan hon inte låta
bli att stampa i en vattenpöl.
De går in genom dörrarna och
genast känner hon den där
välbekanta lukten. Det luktar
surt av det som hon vet finns i
hyllorna. Det sura blandar sig
med doften från pappkartonger
och alla människor som står i kö
och väntar; med blöta ytterkläder
står de och stampar i köer som
långsamt rör sig framåt tills
det blir någons tur i kassan.
Medan mamma står i den långa
kön väntar flickan framför de
stora glasmontrarna längst bak
i butiken. En av montrarna
har snurrande glasskivor inuti
och hyllorna är fulla av flaskor.
Runt, runt snurrar de och flickan
betraktar dem. Det tar lång tid
och mamma har inte kommit
långt i kön. Hon går fram och
drar mamma i ärmen. ”Snälla,

Drogfri uppväxt 3/2020

kom så går vi hem”, ber hon.
Mamma suckar irriterat och
drar åt sig armen. Flickan går
tillbaka till montrarna men hon
orkar inte titta på de snurrande
flaskorna längre. På golvet i
butiken har små pölar av vatten
bildats av blöta ytterkläder och
vattnet blandas med grus från
alla skor. Flickan står och tittar
på golvet och till sist ser hon
mammas skor komma mot
henne. Ovanför skorna dinglar
påsar. Vita plastpåsar med brunt
tryck av korkskruvar på. Det
klirrar i påsarna när mamma
går. Mamma ser glad ut. ”Nu
skyndar vi oss hem”, säger hon.
Flickan följer efter, långsamt,
tittar ner i marken och knyter
handen.
		

Anne Pihlo
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SLN:s arkiv
i trygga
händer
Sveriges Lärares
Nykterhetsförbund, grundat
1906, var en stor organisation
i mitten av 1900-talet med
drygt 5 000 medlemmar.
Lokala grupper och styrelser
fanns på de flesta orter av
betydelse. SLN tog fram
informationsmaterial om
alkoholens verkningar och
arbetsmaterial för elever i
skolan. Man bedrev också
ett politiskt påverkansarbete
för nykterhetsundervisning i
skolan och man bedrev barnoch ungdomsverksamhet och
utgav barntidningen Sveriges
Vår. I Indien grundade man en
skola som man understödde
under en 30-årsperiod. Och
mycket, mycket annat. Det är
förstås viktigt att arkivmaterial
från SLN:s rika verksamhet
blir bevarat för framtiden. En
myckenhet sådant material
har också sparats genom
tiderna, länge i IOGT-NTO:s
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lokaler centralt och sedan
på Länsnykterhetsförbundet
i Västerås, där viss sortering
utfördes av bl a Gunilla
Zimmermann och SvenErik Lilja. 2016 överfördes
dock materialet till Arkiv
Västmanland i Arboga som
åtog sig att mot rimlig
ersättning ordna materialet på
ett professionellt sätt för att
det i nästa steg skulle kunna
deponeras i Riksarkivet. Bl a
på grund av stor omsättning
av personal blev materialet
liggande till i år då Sven-Erik
åter tog kontakt med Arkiv
Västmanland. Nu kunde man
på allvar ta sig an det. Gunilla,
Sven-Erik och undertecknad
behövde dock besöka arkivet
för att besvara frågor och
komma överens om hur
arbetet skulle slutföras, något
som skulle kunna ske detta år.
/Ali J
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Blå Bandet vill
uppmärksamma barn
i krångliga familjer
Blå Bandet har startat en ny
satsning för att uppmärksamma
barn som lever i ”krångliga”
familjer. Kampanjen heter ”Jag
ser”. Syftet är alltså att få fler vuxna
att agera när man möter barn
som kan ha det svårt. Har man en
”magkänsla” om detta, stämmer det
oftast. Att visa att man bryr sig och
att ställa öppna och intresserade
frågor kring vardagliga händelser,
kan bli avgörande.
-Vi är inte först när det gäller
liknande satsningar men behovet
är fortfarande stort att se och
uppmärksamma barn som växer
upp i krångliga familjer, säger PerOlof Svensson, organisationssekreterare i Blå Bandet.
-Genom begreppet ”krångliga
familjer” vill vi ta helhetsgrepp

på att det kan vara flera olika
omständigheter, t ex miss/riskbruk,
psykisk ohälsa och sociala omständigheter som påverkar barnen
negativt, förklarar Per-Olof
Svensson.
Vill du veta mer om kampanjen,
gå in på www.jagser.se.

Drogfri Uppväxt www.drogfri.org
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DU-Krypto nr 25
S=12, L=11, A=2, N=1

DU-krypto nr 25

Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord.
S=12 L=11 A=2 N=1
Innehåller: 2 gamla skolbetyg, 2 vanebildande ämnen, 2 ädelstenar
Lösning skickas till: Håkan Paulsson,
Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord.
Fiskaruddsvägen 38 F
144
62 Rönninge
Innehåller:
2 gamla hederliga skolbetyg. 2 vanebildande ämnen. 2 äd
Bokpris!
Lösning
skickas: Håkan
Paulsson Korsgren,
Fiskaruddsvägen
38F 14462 R
Vinnare
i DU-Krypto
nr 24: Ros-Marie
Åsbro

Bokpris
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Vinnare i DU-krypto nr 24
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Vi lever i en turbulent tid
Den tid vi lever i måste
rubriceras som turbulent på
många sätt.
Ett virus sprider sig globalt
utan ett fungerande vaccin.
Coronan påminner givetvis om
andra tidigare farsoter som t ex
Spanska sjukan. Men den dök
upp med sådan hastighet att
vi saknade kontrollen av dess
konsekvenser.
Människan drabbas på olika
sätt och väldigt ofta med dödlig
utgång.
Andra konsekvenser är de
ekonomiska; nedläggning av
arbetsplatser och
stängning av skolor.

En omfattande forskning
med stora förhoppningar
om framgång äger rum för
att få fram fungerande vaccin
som kan stoppa spridningen.
I dessa dagar möts vi av
positiva besked forskningens
ansträngningar.
Vi påminns om mänsklighetens bräcklighet och beroende av varandra samtidigt som
vi isoleras så att vi inte sprider
den för vår överlevnad farliga
smittan.
Från framtvingad
isolationism till solidaritet är
den väg vi måste beträda.
Paul Reichberg

Vi behöver bli fler!

Gör Drogfri Uppväxt känt och värva en medlem!

Värvningskampanjen pågår under hela 2020.
Om du värvar en medlem får du ett presentkort på 100 kronor hos
Akademibokhandeln!
Presentkortet skickas till dig när nya medlemmen betalt
medlemsavgiften.
Medlemsavgiften för nya medlemmen är totalt 100 kronor för året
personen värvas men även året därpå ingår i avgiften.
Avgiften betalas in på förbundets plusgirokonto 46 21 65-2.
Meddela Agneta Fernström, Tårpilsvägen 8, 755 50 UPPSALA alt
agnetahf@gmail.com din och den nya medlemmens namn och
adress.
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