Island har funnet ut hvordan man kan stoppe rusmisbruk blant
ungdom, men resten av verden vil ikke lytte.

For 20 år siden var islandsk ungdom blant de som drakk mest og heftigst i Europa.
- Du kunne ikke gå i gatene av Reykjavik en fredags kveld uten at det føltes utrygt,
legger Milkman til. Horder av tenåringer var svært beruset.

Idag ligger islandsk ungdom helt på topp når det gjelder rusfrihet sammenlignet med
ungdommer i andre europeiske land.
• Prosenten av 15- og 16-åringer som har vært beruset i løpet av siste måned har gått
ned fra 42% i 1998 til 5% i 2016.
• Prosenten av de som har brukt cannabis har falt fra 17 til 7%, og antall som røyker
sigaretter daglig har falt fra 23 til kun 3%.

Men undersøkelsen gav etter hvert også andre nyanser: De fant at det var noen
veldig tydelige forskjeller mellom ungdom som ruset seg og de som ikke gjorde
det. Viktige beskyttende faktorer var deltaking på organiserte aktiviteter tre
ganger eller mer i uken (primært sport), total tid brukt med foreldre i løpet av
uken, å føle seg ivaretatt på skolen, og å ikke være ute sent på kveld.

En svært ambisiøs og helhetlig innsats
Derfor ble det nå besluttet at de måtte gjøre noe nytt - og en
storstilt innsats var i gang. Her er noen viktige elementer i hva
som ble gjort:
1.Nye lover
Lovene ble endret. Det ble gjort ulovlig å kjøpe sigaretter under 18 år, og å kjøpe alkohol
under 20 år. Alkohol og tobakksreklame ble ulovlig. Det ble til og med vedtatt en lov som
forbød barn i alderen 13 til 16 å være utendørs etter klokka 22 på vinteren og etter
midnatt på sommeren.
2. Involvering av foreldre
Det ble gjort et omfattende arbeid rettet imot foreldre, blant annet med mulighet for å
signere en avtale som foreldrene skulle følge, som blant annet inkluderte å ikke la barna
ha lov til å ha fester uten tilsyn, og å ikke kjøpe alkohol til mindreårige. Slike avtaler var
viktige i forhold til å ta livet av et vanlig argument fra unge som vil ruse seg: "Jammen,
alle andre får jo lov."

3. Enorm satsning på organisert idrett og kultur
Ikke minst ble det også gitt økte bevilgninger til organisert idrett, musikk, kunst, dans, og
andre klubber for å gi barn alternative måter å bli del av en gruppe, og å føle seg vel, enn ved
å bruke alkohol og narkotika. Det gis blant annet et "Fritidskort" til familier med barn - ett kort
per barn - som inkluderer en stor sum penger årlig som kun kan brukes på fritidsaktiviteter.

4 Årlige undersøkelser
Og til sist: undersøkelsene har fortsatt. Årlig svarer nesten alle barn i Island på disse, noe
som gjør at man stadig har oppdatert informasjon om situasjonen

Mange positive virkninger
Foruten å ha redusert rusbruken blant ungdom betraktelig, har det også
vært andre positive virkninger av denne innsatsen.
Dobbelt så mange ungdommer rapporterer at de ofte eller daglig bruker
tid med foreldre på ukedager. Og andelen unge som deltar på organisert
aktivitet tre eller fire ganger i uken har økt fra 24 til 42 prosent.

Beskyttende faktorer har økt, risikofaktorer har redusert, og rusbruken har gått ned - og
dette har vært mer konsistent på Island enn i noe annet europeisk land.

