Att en del ungdomar festar är inget nytt.
Men att dra runt på stan och vara berusad
är ganska ovanligt för dagens tonåringar,
så även i Ystad. Festar gör man inomhus
eller på en undanskymd plats fritt från insyn
från vuxenvärlden. Detta har vi sett under
en längre tid och enligt rapporter från
kolleger ser det ungefär likadant ut i övriga
kommuner i Sverige.
Knappt hade sommaren kommit igång
förrän en fest spårat ur i en festlokal på
Midsommarafton utanför Öja. Flera
misshandelsfall och stölder inträffade.
Under höstlovet anordnades en illegal fest i
en rivningsfastighet i Ystad för över 100
ungdomar där ungdomarna var från 13 år
och uppåt i ålder. Vi har hört om flera
sådana fester där det inte funnits vuxna på
plats och de flesta av dessa fester har
urartat. Samtidigt som man vill att
ungdomarna skall kunna träffas och ha kul
så finns det stora risker med att festfixare
eller vuxna hyr lokaler åt ungdomar.
Mycket alkohol finns på plats och ibland
även droger. Berusningen bland
ungdomarna är hög och framförallt är inga
vuxna i form av föräldrar eller vakter på
plats.
Därför är det viktigare än någonsin att vi
vuxna/föräldrar vet var våra ungdomar
befinner sig. Detta gäller inte minst på
sociala medier där oftast inbjudningarna
finns. Att få ihop många festglada
ungdomar på kort tid är inga problem.
Dessa företeelser gäller ju även vid
hemmafester som fortsatt är där de flesta
fester pågår.
Mycket i ungdomarnas liv har ett samspel
på olika sociala medier. Det är inte ovanligt
att man blir kränkt eller mobbad via bilder
eller filmer. Detta är ett område där ni
föräldrar måste ha koll på vad som händer.

Prata med era barn om stort och smått.
Håll det vardagliga samtalet igång och
bygg upp ett förtroende. Då är det också
lättare att prata om känsliga frågor.

Absolut Förälder
Under hösten startade vi upp årets Absolut
Förälder kurser i åk 6 på Edvinshus och
Änga/Västervång. Dessutom 30 minuters
informationspass på Norreport och
Änga/Västervång med bland annat FMN
(Föräldraföreningen mot Narkotika). Under
våren kommer kurser att avhållas på övriga
Mellanstadieskolor samt i åk 7.
Anmäl er till Absolut Förälder! För det är
ni föräldrar som är de viktigaste personerna
när det gäller att få era ungdomar att bli
drogfria. Utbildningen ger er fakta och
argument så ni är förberedda och kan ta
diskussionen med era ungdomar.
Utbildningen är på tre tillfällen, där även
era ungdomar finns med på tillfälle två och
tre.

Ystad för ett rökfritt Sverige
Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla det medborgarförslag som barn o unga från Barnoch utbildnings nämndsgrupp i Ungdomsfullmäktige lämnade in i april 2017 om att Ystads
kommun ska ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame- Rökfritt Sverige 2025 och tar
därmed ställning till att tobaksbruket i samhället till dess ska minskas till mindre än 5 %.
Med Ystad inräknat är det nu 170 organisationer, företag och myndigheter som stöder kravet
på ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025.
För Ystads kommun innebär detta bland annat att kommunens tobaksförebyggande arbete
ska vidareutvecklas med utgångspunkt i tobakskonventionens åtgärder.
Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att få stånd ett politiskt beslut
om ett slutmål för rökningen 2025. Läs mer på tobaksfakta.se

Vart jag vänder mig om jag behöver råd eller hjälp kring
frågor som rör ungdomar?
Ta kontakt med andra föräldrar och diskutera kring dina funderingar. Du är troligtvis inte
ensam om dina frågor eller din oro.
Viktiga resurspersoner på skolan är rektorn, skolsköterskan och skolkuratorn.
Inom Social Omsorg finns Norregatans familjeverksamhet med telefonnummer 0411-57
80 19. Här kan familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år få stöd i olika situationer.
Kan erbjuda upp till 5 råd- och stödsamtal, samtalen registreras inte och är kostnadsfria.
FMN, Föräldraföreningen mot Narkotika med telefonnummer 040-14 05 95. Hit kan man
ringa för att få stöd om man misstänker eller vet att sitt barn missbrukar narkotika. Kan
erbjuda råd- och stödsamtal, samtalen registreras inte och är kostnadsfria. Du kan också
få svar på dina allmänna frågor om narkotika. Vad som är aktuellt med mera.

Fältgruppen, Ystad
Rickard Magnusson
0411-577 055, 0708-72 85 01, richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
0411-577 588, 0709-47 75 88, lina.persson@ystad.se
Vi finns även på facebook, kika gärna in och gilla oss! Fältgruppen Ystad.
Vi arbetar med förebyggande insatser för barn och ungdomar och har god kännedom om vad
som "är på gång” på ungdomssidan både vad gäller alkohol och droger, men även andra
ungdomstrender.
Hör gärna av er om ni behöver råd, hjälp eller har andra frågor. Vi tar också emot tips från er.

