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Vi går mot sommar och för många av oss en längre tids ledighet. På fredag är det
midsommar. I skrivande stund känns det lite underligt med tanke på den kyliga
vinden och all väta. Prognoserna lovar lite bättring … så än finns det hopp.
Öppen ingång kan summera ännu ett verksamhetsår. Verksamheten har nu var varit
igång sedan mars 2012. Tiden har en förmåga att gå väldigt fort. Hela barn- och unga
området inom socialtjänsten står inför stora förändringar och det kommer även
beröra Öppen ingång.
Till dags dato har Öppen ingång haft 154 samtalskontakter inom rådgivningen. Jag
kan över tid se en viss vikande trend i antalet nya kontakter. Av detta drar jag
slutsatsen att ingen verksamhetet är självgående utan att synas och att andra ser och
agerar. Behovet av förnyade informationsinsatser om Öppen ingång är därför stort.
Flertalet jag möter är pojkar och många går på gymnasiet. Jag önskar att Öppen
ingång skulle nå fler ungdomar på högstadiet och deras föräldrar. Vi vet att många
med senare drogproblem grundlägger sina vanor just under högstadietiden.
Tillsammans med er som arbetar inom skolan behöver vi diskutera hur vi kan hitta
former för en tidigare upptäckt av ungdomar med begynnande drogproblem.
Flertalet som tar den första kontakten med Öppen ingång är föräldrar. Ganska ofta
sker det på tips från andra föräldrar. Jag önskar att andelen kontakter som initierats
från skola och andra yrkesverksamma som möter ungdomar skulle vara fler. Här ser
jag fram emot en diskussion med er som möter ungdomar hur detta ska bli möjligt.
Jag var för en tid sedan på ett intressant uppsatsseminarium vid LTU. Här fick vi en
inblick i studenternas attityder och bruk av cannabis. Jag tycker att det är viktigt då
dessa studenter kommer att bli framtida föräldrar och normsändare. Det jag
framförallt tog fasta på är allt mer liberala attityder till cannabisbruk har ett fäste
bland studenterna. Många ser cannabisbruket som den enskildes eget val och något
som man inte ska lägga sig i. De faktiska kunskaperna om riskerna kring cannabis är
dessutom få.

Av detta drar jag slutsatsen att behovet av upplysta vuxna som tar ställning och som
kan möta ungdomar utan att moralisera är och kommer att vara mycket viktigt
framöver. I en öppen upplyst värld är det inte säkert att vi vet mer. För att kunna
navigera i droglandskapet krävs just därför upplysning.
Det sista får bli mina slutord för denna gång.
Trevlig sommar!
Johan Lodin
Socionom och ansvarig för Öppen ingång

Alkohol- och narkotikarådgivningen Öppen ingång erbjuder:
 En snabb kontakt och möjlighet till ett personligt samtal inom en
vecka för dig som är ung eller som är orolig anhörig.
 En telefon som är öppen för inkommande samtal dygnet runt. Du
blir uppringd samma dag eller nästkommande vardag.
 Kostnadsfria samtal. Du har möjlighet att vara anonym, du
registreras inte och rådgivningen för inga journaler.
 En verksamhet som arbetar på uppdrag av dig som är orolig.
Tveka inte att ta kontakt - hjälpen kan vara närmare än du tror!
Kontaktuppgifter: Johan Lodin, socionom och ansvarig för Öppen ingång
Telefon: 0920-45 55 48, E-post: oppeningang@lulea.se

