Danmark Storbrit. Finland Sverige Portugal Italien

Ungdomar som dricker
Andelen niondeklassare (15–16 åringar) som varit
ordentligt fulla minst tre gånger den senaste månaden.
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Fulla ungdomar råkar ofta illa ut
Procent av svenska niondeklassare (15–16 år) som
gjort följande när de varit berusade.
Förstört sina kläder
19
Tappat eller förlorat pengar eller värdesaker
13
Haft sexuellt umgänge som de ångrat dagen efter
13
Hamnat i slagsmål 11
Skadat sig i en olycka 7
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■ Endast barn i Danmark,
Finland och på de brittiska
öarna är värre än de
svenska när det gäller att
supa. De senaste åren har
drickandet bland unga
dessutom blivit värre.

Småbarn som dricker
Andelen 13-åringar i procent som varit fulla minst en
gång i sitt liv.
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EU-BARNEN
Källa: ESPAD

Så ofta super
barnen i EU

DE GLÖMDA
Källa: ESPAD
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Hexa,15: Jag kommer dö

OCKUPERAR
RIVNINGSHUS
Polisen har bommat
igen rivningskåken. En
grabb i knarkgänget
sparkar upp dörren och
ockuperar lägenheten.
Sedan börjar festen.

EN VANLIG MORGON

Hexa ropar ”Party!”
till kompisen några
trappor upp. I det ockuperade huset ekar
skriken från ungdomarna som blir allt mer
berusade och höga.

Det är klart
att de som
bjuder på X
vill ha något
tillbaka.
Jag är tillsammans
med dem.
Än sen då.
Det är
ju kul.

Hexa, 15 år, har precis vaknat
bland gängets hundar i ett fallfärdigt hus någonstans i Tyskland.
– Det tar allt längre tid att komma i
gång på morgnarna, säger hon.

● Fortsättning från förra sidan
super sig fulla sig löper också en stor risk att
börja med narkotika.
Barn tål mindre än vuxna. Statistiken talar
sitt tydliga språk. Under förra året inträffade
57 000 alkoholrelaterade dödsfall bland barn
och ungdomar i Europa.
I maj träffas EU:s ministrar som är ansvariga
för hälsan i Sverige för att diskutera det ökade
missbruket bland barn och ungdomar. Ett stort
problem enligt unionen är att bryggeriernas och
alkoholindustrins marknadsföring blivit allt
mer inriktad mot ungdomar.
Barn börjar aldrig dricka alkohol för att det
är gott.
■■■

orgnarna är värst. Då sliter abstinensen
och bakfyllan på den som har supit och
knarkat hela natten.
I dagsljuset spränger ångesten fram med full
kraft och känslan av utanförskap är svårare att
härda ut.
Flickan som vaknar upp på en madrass i ett

M

fallfärdigt hus någonstans i Tyskland kallar sig
för Hexa.
Trots att hon bara är 15 år känns kroppen
mycket gammal.
– Det tar allt längre tid att komma i gång på
morgnarna, säger Hexa till sina kompisar
som också sover över på var sin filt.

Börjar jaga tunga droger
Ungdomarna öppnar en flaska, dricker djupa
klunkar.
Alkoholen ger lindring. Värmen sprider sig i
kroppen. Jakten på tyngre droger kan börja.
■■■

Missbruket av tung narkotika ökar bland
barn och ungdomar i den Europeiska unionen.
Speciellt tydlig är trenden i Sverige som vid
en internationell jämförelse har varit förskonat
från ett allvarligare narkotikaproblem. Erfarna
socialarbetare konstaterar att situationen i Sverige till och med ser värre ut än den var vid den
stora missbrukarvågen under 1970-talet.
Den gången minskade missbruket efter stora

satsningar från stat, landsting och kommuner.
Frågan är hur det ska gå den här gången. När
skolorna inte längre har några resurser för att ta
hand om barn som är på glid och kommunerna
inte anser sig ha råd med fritidsgårdar och ungdomsaktiviteter.
En enkät som gjordes i höstas av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,
CAN, bland 200 nyckelpersoner inom bland annat polis, socialtjänst, sjukvård och frivård i 27
kommuner samt hos alla polismyndigheter i
Sverige visar att allt fler ungdomar har börjat
använda droger regelbundet.
Det har också blivit vanligt att experimentera
med narkotika. Förr var det antingen cannabis
eller amfetamin. Nu röker ungdomar hasch den
ena stunden för att strax efteråt stoppa i sig amfetamin eller ecstasy, trots att verkan på drogerna tar ut varandra.
■■■

E

mma är klädd i en tunn och djupt urringad
sommarklänning, hon vinglar fram på högklackade skor i den kyliga brittiska natten.

