
Hur skyddar vi barn och unga 
från andras, och eget, bruk 
av alkohol och narkotika?

Om vi vill skydda barn och unga från alkohol & narkotika måste den preventiva 
politiken stärkas. Hur kan vi garantera att narkotikabruket, och framför allt bruket 
av internetdroger, minskar? Hur kan vi stärka den positiva trenden med minskat 
ungdomsdrickande? Och inte minst: hur kan vi stärka hjälpinsatserna för de 
300 000 barn i Sverige som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion?



Hur motverkar vi att unga påverkas negativt av vuxnas alkohol- och narkotikabruk?
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Trots det uppger över 300 000 barn att de påverkas 
negativt av en nära vuxens alkoholkonsumtion. Hur kan vi säkerställa att inget barn i Sverige 
behöver växa upp i otrygghet på grund av vuxnas alkoholkonsumtion?

•  Stärk samarbetet mellan elevhälsan och socialtjänsten att identifiera barn som lever  
i en otrygg hemmiljö. 

•  Utveckla och sprid modellen ”barnsäkert” i barnhälsovården för att identifiera 
fler barn som lever med psykosociala problem på grund av vuxnas alkohol- och 
narkotikakonsumtion.

•  Öka kunskapen i mödra- och barnvården om hur alkoholkonsumtion fysiskt påverkar 
barn både i fosterstadiet och efter födseln.

•  Inrätta ett FASD-center i Sverige för att höja kunskapen och samordningen i FASD-skador.

Hur minskar vi debutåldern hos unga, samt ungas alkoholkonsumtion?
Trots att alkoholkonsumtionen långsamt sjunkit hos unga under lång tid konsumerar 
fortfarande runt 40 % av niondeklassare alkohol. Politiken behöver därför följa samhälls-
utvecklingen och motverka de utmaningar som dagens digitala samhälle medför, inte minst 
att bekämpa den olagliga handeln online av alkohol. Hur kan vi bevara, samt stärka trenden, 
att alkoholkonsumtionen minskar bland unga?

•  Förbjud alkoholreklam i sociala medier.

•  Utveckla undervisningen i skolan kring alkoholens konsekvenser för individen och 
samhället 

•  Stärk kapaciteten i elevhälsan att hjälpa barn och unga med tidiga alkoholproblem.

Hur minskar vi ungas narkotikabruk?
Sverige har ett mål om ett narkotikafritt samhälle. Trots det har var sjunde elev som går 
andra året på gymnasiet idag provat narkotika, och allt fler unga använder narkotika 
regelbundet. Därtill har digitaliseringen utökat tillgången och populariteten hos unga för 
nätdroger som ofta innehåller preparat med okända biverkningar på hälsan, vilket ökar 
risken för allvarliga skador och dödsfall. Hur kan vi säkerställa att färre unga börjar använda 
narkotika och hur kan vi bäst hjälpa de som har ett pågående bruk?

•  Utveckla samarbetet mellan skola, polis, socialtjänst och civilsamhället för att bättre 
identifiera och hjälpa unga med ett narkotikabruk. 

•  Utöka resurserna till lokala ANDTS-samordnare.

•  Applicera den isländska modellen1 i Sverige genom att stärka det kommunala stödet  
till lokalt föreningsliv och därmed öka tillgången till fritidsaktiviteter för unga.

. . .och nu då? Vad gör IOGT-NTO och vad säger politikerna? Lär dig mer om dessa viktiga frågor och följ arbetet 
framåt – scanna koden för att komma direkt till kampanjsidan iogt.se/haller-du-med!

1)  Den isländska modellen innebär bland annat att föräldrar upprättar gemensamma regler för sina barn och 
att ungdomar årligen får 360 euro av staten för att kunna spendera på fritidsaktiviteter. 


