
Nyhetsbrev om drogförebyggande arbete
Till dig som är förälder eller annan viktig vuxen i Vimmerby
kommun, september 2022
 
Syftet med nyhetsbrevet är att informera och stötta dig i arbetet
att hindra våra barn och unga från att börja använda tobak,
alkohol eller andra droger. Du kommer att få information om
vad som händer i kommunen med omnejd, intressanta fakta
och tips om forskning m.m.

Det vita snuset
De senaste åren har användning av vitt snus
blivit alltmer utbrett och den åldersgrupp som
använder det mest är unga mellan 17-29 år.
Användningen är lika vanlig oavsett kön. Det
vita snuset sägs vara tobaksfritt men innehåller
ofta höga halter nikotin. Nikotin är giftigt för
kroppen, starkt beroendeframkallande, ökar
risken för psykisk ohälsa och orsakar inlärningssvårigheter. Barn och
ungas kroppar och hjärnor är dessutom extra sårbara då de ännu inte
vuxit färdigt.

Då vitt snus kallats för tobaksfritt, har det tidigare inte kunnat regleras
under tobakslagen. Den 1 augusti infördes därmed en ny lag i Sverige om
tobaksfria produkter. Lagen om tobaksfria produkter förbjuder reklam för
nikotinprodukter som är riktad till unga under 25 år och förbjuder
försäljning av nikotinprodukter till barn under 18 år.

Källor: Tobaksfakta, Alkohol & Narkotika, A non smoking generation

Tidig drogdebut ökar risken för spelmissbruk
CAN* har i en studie tillfrågat 24 000 ungdomar i nian och tvåan på
gymnasiet om deras spelvanor. I rapporten står det att “3 procent av
eleverna i nionde klass och 5 procent av eleverna på gymnasiets andra år
bedöms enligt enkätsvaren ha ett riskabelt spelande om pengar.” Studien
visar också att de som bedömdes ha ett riskabelt spelande också, i större
utsträckning, hade druckit alkohol, använt tobak och/eller använt narkotika



före 14 års ålder. Sambandet var tydligast för de som fyllt 18 år i år två på
gymnasiet.

Studien visade också att det är vanligare att spela om pengar bland de
som identifierar sig som pojkar. Bland niondeklassarna är den vanligaste
spelformen lotterier och för tvåorna på gymnasiet är det poker följt av
lotterier och sportspel.

Källa: Accent

Det här händer i Vimmerby (med omnejd)
För att nå våra unga bättre har Fabriken gjort vissa förändringar gällande
öppettider och vilka målgrupper verksamheten riktar sig till. Fabrikens
huvudsakliga målgrupp är unga på högstadiet och gymnasiet som
välkomnas till Fabrikens öppna verksamhet mån-fre. På tisdagar, fram till
kl 17, får mellanstadieelever vara på Fabriken och då kommer
verksamheten också vara mer riktad till dem.

Fabrikens öppettider och målgrupper:

Måndag: 14.00-20.00 Elever på högstadiet och gymnasiet
Tisdag: 14.00-17.00 Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymn.
Onsdag: 14.00-20.00 Elever på högstadiet och gymnasiet
Torsdag: 14.00-20.00 Elever på högstadiet och gymnasiet
fredag: 14.00-22.00 Elever på högstadiet och gymnasiet

Event på gång på Fabriken:

Ungdomsnatta
Fredagen den 30 sept är det Ungdomsnatta på Fabriken mellan kl.
18.00-24.00 för högstadiet och gymnasiet. Caféet är öppet och det går att
testa på DJ och studioinsplening, brädspel, turneringar eller bara chilla. Kl
22 kör vi lucköppnartävling.

Lan
Första helgen på höstlovet, 28 okt - 30 okt ordnar Fabriken Lan för
högstadiet och gymnasiet. Kontakta Fabriken för mer info.

Vid frågor kontakta Fabriken på 0492-769236 eller fabriken@vimmerby.se
Besök oss på hemsidan www.vimmerby.se/ung
 
Kommunens drogförebyggande arbete
I samband med skolstart har vi haft Effektpresentationer för sjuornas
föräldrar på AL-skolan, föreläsningar om tobak för alla ettor på gymnasiet
och alla tvåor på gymnasiet fick lära sig om tobakens påverkan på miljön
på sin friluftsdag.

Sedan förra nyhetsbrevet gjorde vi, tack vare sponsring från flera lokala
företag, en resa till Liseberg med cirka 200 ungdomar på studentdagen.
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Resan blev lyckad och på hemmaplan rapporterade våra fältare och
nattvandrare om en lugn skolavslutningskväll. Vi passar också på att tacka
alla er som var ute och tog en promenad genom samhället och på det
sättet bidrog till tryggare skolavslutnings- och studentkvällar!

Digitalt föräldramöte om trygghet på nätet
Många barn och unga uttrycker en önskan om att de vuxna ska prata mer
med dem om risker och möjligheter på nätet. Därför bjuder ECPAT in till
ett kostnadsfritt, digitalt föräldramöte den 19 oktober kl 19-19:45 för att
prata om just detta. Läs mer om föräldramötet och hur du anmäler dig på
www.ecpat.se/foraldramote.

Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mail?
Anmäl din mailadress till kommunens ANDTS-samordnare Anja Persson
på anja.persson@vimmerby.se
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