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Vet du…
• Vilka ditt barn umgås med?
• Var ditt barn befinner sig?
• Vad ditt barn sysselsätter sig med?
• Vem ditt barn åker i/på fordon med?
• Om ditt barn berusar sig?
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Frågorna som ställs ovan är reflektionsfrågor som alltid är bra att ställa sig själv som tonårsförälder.Det vanligast är att kompisar eller kompisars syskon köper ut alkohol till minderåriga men alkohol fås också av andra vuxna. Detta gäller i samtliga åldrar bland båda könen. Samtidigt tycker cirka hälften av de svarande ungdomarna att det är oansvarigt av vuxna att bjuda minderåriga på alkohol. De uppger även konsekvenser de fått då de druckit alkohol så som, grälat med vänner eller familj, tappat pengar eller andra värdesaker, lett till oönskat eller oskyddat sex, råkat ut för en olycka, blivit bestulen, behövt uppsöka sjukhus eller resulterat i försämrade prestationer i skolan.   Gymnasiet70 % av pojkarna på gymnasiet har under de senaste 12 månaderna druckit alkohol. Motsvarande siffra bland flickorna är 75 %. 



Är det så farligt då 
egentligen?

Har du råkat ut för följande när du druckit för mycket?

Grälat/bråkat 17 %
Problem med relationer till kompisar 15 %

Oskyddat sex 5 %
Slagsmål 5 %

Förstört saker eller kläder 4 %
Skadat dig eller råkat ut för en olycka 4 %
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Nej det kanske det inte är.. Men vi vill gärna skydda våra ungdomar från att hamna i trubbel och få en minnesvärd student.Detta ovan uppger våra ungdomar själva kan hända om de fått i sig för mycket alkohol. Samtalet kring ovanstående kan vara ett bra argument att lyfta i motiverande syfte gällande en student fri från alkohol.



Narkotika

• Tillgänglighet

• Har någon gång blivit erbjuden 

• Hur vanligt är det? 1/5

• Cannabis fortsatt mest förekommande

• Narkotikaklassade läkemedel
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Prata med era ungdomar om narkotika! 7 % av flickorna uppger att de har använt narkotika under de senaste 12 månaderna och motsvarande siffra för pojkar är 11 %(Levnadsvaneundersökningen, 2020).Ungefär 30 % av ungdomarna på gymnasiet har någon gång blivit erbjudna narkotika.Narkotikaanvändandet har förändrats något under åren fram och tillbaka, men i det stora hela har det minskat något. Cannabis är fortfarande vanligaste drogen bland unga och många är av uppfattningen att det är ofarligt, vilket inte stämmer alls. Här följer en länk till bra argument i den diskussionen: Aktuellt just nu | RNSNarkotikaklassade läkemedel är något som förekommer bland en mindre grupp unga, som berusningsmedel. Det har uppmärksammats en hel del de senaste åren och det är viktigt att ha ett samtal om riskerna kring detta med sina ungdomar. I kombination med alkohol kan detta få farliga konsekvenser, precis som övrig narkotika.



Under hela året har Karlshamns 
kommun i samarbete med föreningslivet 
nattvandrare ute i flera delar av 
kommunen. Under studenten kommer 
det finns ett par grupper ute som rör sig 
på strategiska platser.



Vi finns på Facebook

Brotts- och drogförebyggande arbete i 
Karlshamns kommun
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Anmäl ditt intresse att engagera dig i 
nattvandringsgruppen i Karlshamn. 



Med önskan om en 
fantastisk student!

https://www.youtube.com/watch?v=sOBXOO4myxc
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