Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2021

Problem hos barn och unga ska förebyggas i ett tidigare skede
Deltagarna i kampanjen Nykter – solklart kallar de vuxna i vårt land att med gemensamma krafter
ta hand om alla barn och unga. Vuxna ska se till att barn och unga får växa upp i sunda och säkra
förhållanden. Samtidigt ger kampanjens deltagare alla aktörer inom hälso- och sjukvården, ungdoms- och socialarbetet, polisen och räddningsväsendet sitt stöd i den exceptionella situationen,
som fortsätter.
Det sker beklagligt ofta att nyheterna visar på förhand det som statistiken bekräftar senare. Det
väcker en fråga – vad kan vi göra i dag? Polariseringen bland de unga är skakande. Det finns stora
skillnader mellan enskilda unga i fråga om berusningsmedel, psykisk hälsa och brott, trots att de
representerar samma åldersklass. Det finns många unga som klarar sig bra trots den exceptionella
situationen, men det finns också många barn och unga befinner sig i skuggområden – utanför hjälpen och i värsta fall även utan uppmärksamhet, och deras svårigheter har fått växa och utvecklas till
våld, missbruk och brott. Det är viktigt att olika aktörer målmedvetet och med gemensamma krafter
ingriper i problemen i ett tidigt skede för att trygga de ungas och hela samhällets framtid.
COVID-19-pandemin har många skadliga följder för de unga. Sommarjobben är avsevärt färre än
tidigare, men samtidigt är det lättare än någonsin för unga och till och med för barn att få tag på
berusningsmedel. När alla övriga aktiviteter minskar, är det beklagligt lätt att ty sig till dem. Barn
och unga i uppväxtåldern behöver mer stöd än någonsin för att de ska klara sina svårigheter. De
måste få stöd så att de kan sköta om sin hälsa och säkerhet på ett mångsidigt sätt. Att dra upp
gränser och även att förbjuda saker är en del av ansvarsfull omvårdnad och omtanke. Vi får inte
lämna någon ensam, utsatt för våld, ensamhet och berusningsmedel. Nykterhetens Vänner deltar i
arbete med att stödja unga genom att anställa 16 unga sommarjobbare i år.
Vi alla väntar på att pandemin ska ta slut och på en sommar av många möjligheter. Kampanjen
Nykter – solklart uppmuntrar unga att tillbringa sin fritid och semester utan berusningsmedel – även
när pandemisituationen åter lättar och det blir möjligt att ordna sammankomster och fester igen.
Vi lyckas, om vi kan sköta om att varje barn och ung mår bra och om vi identifierar de unga som
behöver stöd och hjälper dem. Det är också viktigt att målmedvetet ingripa i olaglig försäljning och
förmedling av berusningsmedel. De här målen gäller för alla vuxna.
Vi måste gemensamt satsa på att erbjuda de unga en sund och hälsosam sommar. När vi sporrar
unga att avstå från berusningsmedel får de också en modell för en sund framtid. En hälsosam och
trygg sommar är den mest uppmuntrande belöningen för skoleleverna efter det långa läsåret!
Kampanjen Nykter – solklart ordnas nu för nittonde gången. I kampanjen medverkar Nykterhetens
Vänner rf, Blåbandsförbundet, Erkki Poikosen säätiö, Estlands nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands ASH, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och skola i
Finland rf, Förbundet Vita Bandet i Finland, KRAN rf, Lasten ja nuorten keskus, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Nätverket
för förebyggande rusmedelsarbete EPT, Rädda Barnen och Sinuli.
Organisationerna i kampanjen Nykter – solklart gratulerar alla unga som fått en examen och som
firar sommarlov, och de önskar alla unga en trevlig sommar.
Vi firar tryggt utan berusningsmedel!
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