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Svar på skriftligt spörsmål om att minska förstagångsmissbruk och
narkotikamissbruk bland ungdomar
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 457 rd undertecknat av riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta /sd:
Vad ämnar regeringen göra för att minska narkotikamissbruk och förstagångsmissbruk
bland ungdomar?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Experimenterande med och missbruk av narkotika bland ungdomar har en koppling till användning av övriga rusmedel och riskbeteende. Experimenterandet inleds ofta med tobak medan narkotika ofta provas första gången i kombination med alkohol. Också olika funktionella beroenden,
såsom penningspelande, kan eventuellt medföra problem. Även om man knappast helt och hållet
lyckas få slut på förstagångsmissbruk eller narkotikamissbruk, kan man genom konsekvent multiprofessionellt samarbete förebygga såväl experimenterandet samt det att förstagångsmissbruket
leder till regelbundet missbruk.
Under denna regeringsperiod fortsätter och stärks det förebyggande rusmedelsarbetet. Handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention som koordineras av THL stödjer verkställandet av lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) på nationell
nivå och handlingsplanen har fått nya resurser. I handlingsplanen såväl som lagen beaktas alkohol-, tobak-, drog- och penningspelprevention som en helhet på ett sätt som beaktar varje områdes
särdrag. Enligt målen för planen utförs det viktiga förebyggande arbetet i samarbete mellan olika
aktörer, följer en plan och genom riktade åtgärder i unga människors vardagsmiljö, till exempel
vid läroanstalter och fritidsmiljöer. Även polisen är en viktig aktör i det regionala och lokala
samarbetsnätverket.
Vid skolor och läroanstalter är det förebyggande och korrigerande rusmedelsarbetet en del av en
större helhet. Det förebyggande rusmedelsarbetet vid läroanstalter utgörs av en omfattande helhet
som består av allt från stöd för en sund tillväxt och utveckling till fritidsverksamhet. Skolorna
samarbetar också med organisationer. Vid sidan om undervisningen om rusmedel är även elevoch studerandevårdens tjänster och samarbetet med hemmen viktiga element. Det är också viktigt
att anpassa hela inlärningsmiljön så att den blir tryggare och bättre stödjer ungdomarnas tillväxt.
Tack vare stöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) finansieras
flera projekt för förebyggande rusmedelsarbete samt riktade projekt för förebyggande narkotikaarbete. För närvarande pågår också ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)
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och vars mål är att utbilda yrkesutbildade personer, utveckla en interventionsmodell för unga
cannabismissbrukare samt erbjuda stöd för att engagera sig i studier eller arbetslivet. Effektiveringen av narkotikapolitiken behandlas även mer omfattande i samband med beredningen av statsrådets principbeslut om narkotikapolitiken. Riktlinjerna för det nya principbeslutet bereds utifrån
bevis år 2020.
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