PRESSMEDDELANDE
Brister i gymnasieskolornas alkoholförebyggande arbete i
samband med studentfirandet
Av en ny enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län
framgår tydliga brister i policyarbetet när det gäller alkohol i samband med
studentfirandet. Nära en tredjedel av rektorerna vet inte om kommunen
har en alkohol- och drogpolicy. Var tionde skola uppger att de saknar en
egen alkohol- och drogpolicy för skolan, och endast 45 procent av befintliga
policyer säger något om skolavslutningar!
På senare år har studentfirandet startat allt tidigare under vårterminen och firandet tenderar också
att sträcka ut sig i tiden under ett antal veckor. På många skolor har man kunnat se
champagnefrukostar som har lett till stökiga avslutningsceremonier med berusade elever.
Alkoholförtäringen i samband med studentfesterna leder också varje år till en del rattfylleribrott.
Samtidigt tycker sig både Folkhälsoinstitutet och nykterhetsorganisationerna se tydliga tendenser till
en tillåtande attityd till alkoholkonsumtion i samband med studentavslutningen.
Stockholms Läns Nykterhetsförbund har i samverkan med MHF och Anhöriga Mot Droger utarbetat
en enkät som har distribuerats till rektorer i hela Stockholms län, och svar har lämnats av 92 rektorer,
vilket motsvarar en svarsfrekvens på 38 procent. Både fristående skolor och kommunala skolor har
ingått i undersökningen som har sammanställts i en rapport.
Undersökningen visar på en stor spännvidd gällande ambitionsnivån för gymnasieskolans alkoholoch drogprevention. Det finns skolor med ett starkt policyarbete, väl genomtänkta strategier och
handlingsplaner samt ett konkret samarbete med olika lokala aktörer. Samtidigt finns det skolor som
inte alls har hunnit så långt i sitt arbete och där bristerna i detta avseende är uppenbara.
Som ideella organisationer oroas vi särskilt av att så många som en tredjedel av gymnasierektorerna
inte vet om det finns en alkohol- och drogpolicy i kommunen. Det tyder på brister i
kommunikationen mellan kommun och skola. Likaså är det oroande att var tionde skola uppger att
de inte har en egen alkohol- och drogpolicy och att endast 45 procent av befintliga policyer uppges
säga något om skolavslutningar.
Vi hoppas att dessa frågor ges ökad prioritet på fler skolor och att det utvecklas en starkare lokal
samverkan kring studentfirandet, för att minska de negativa effekter av firandet som alkohol ofta
leder till. Rapporten finns som nedladdningsbar fil på www.lansnykter.se
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