Broschyr om droger,
våld och riskbeteenden
Stiftelsen Sportfront har tagit fram ett nytt informationsmaterial om
droger, våld och riskbeteenden, Påverka unga att göra hälsosamma
val. Den kan vara ett stöd för kommuner i folkhälsoarbetet och den
kan också användas av andra organisationer och verksamheter som
ett sätt att verka samhällsstödjande.
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Nu vill vi ge er möjlighet att få en egen upplaga av broschyren med
två specialutformade sidor för er kommun/verksamhet att dela ut
till dem som ni vänder er till. Ni kan också utveckla era kunskaper
i samarbete med oss, till exempel genom att boka våra föreläsningar,
för att öka kunskapen och medvetenheten om droger, våld
och konsekvenserna för individen och samhället.
Broschyren har 24 sidor. Texterna är faktagranskade av experter i
frågor kring ungdom, energidrycker, sexuella övergrepp, dopning
och narkotikamissbruk. Materialet är upphovsrättsskyddat och
får inte kopieras.
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Ni får en egen broschyr till er verksamhet/kommun
där ni på sidan två kan lägga in egen logotyp och
en text på max 1400 tecken. Vi hjälper till med textgranskning och formgivning. Exempel på rubriker:
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Sportfront.
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Sexuella övergrepp
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Hälsningar,
Marie Clasgård, ordförande i Stiftelsen Sportfront
Telefon: 0735-42 06 09
E-post: marie@sportfront.se
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Ta gärna kontakt med mig om du vill veta mer om
erbjudandet och titta närmare på broschyren!

oerhört viktigt!

Många unga efterfrågar
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En epidemi
Idag är sexuella övergrepp mot barn
klassat som en epidemi av WHO.
Undersökningar visar att ett av fem
barn i Sverige utsätts för någon
form av sexuella övergrepp. Det
blir allt vanligare att barn utsätts
för sexuella övergrepp på internet.
Det är en förhållandevis liten
andel av dessa brott som kommer
till socialtjänstens och polisens
kännedom. Bristande kunskap hos
den som utsatts och vuxna i bar-

nets närhet är ett skäl. Ett annat
är barns begränsade förmåga att
berätta och beskriva. Ett tredje
är
känslan av att det inte är någon idé
att anmäla, delvis förklarat av oron
att inte bli trodd.
Och ofta är inte ett barns berättelse tillräcklig, hur trovärdig den
än verkar.
Barnen som utsätts upplever
skam och skuldkänslor. Särskilt
när övergrepp sker i nära relation.
Dessutom finns bilden av att myndigheterna handlägger ärenden
så
långsamt att utredningar inte tillräckligt ofta leder till rättegång.
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Barn och unga riskerar att utsättas
för kränkningar i alla de miljöer
de
vistas i. Inom familjen, på boenden,
i förskola, skola, på internet, i fritidsverksamheter som idrott, scouting, kyrkliga verksamheter och
på
musikfestivaler. Vi vet att sexuella
övergrepp sker inom sådana miljöer, trots ökad kunskap och skärpt
lagstiftning. Barn och unga behöver
kunna lita på de ansvariga vuxna
som de är beroende av.

På baksidan kan ni lägga till era egna telefonnummer och kontaktvägar för stöd eller anmälan.
Ni bestämmer själva hur många ex den ska tryckas
i och ni kan använda den till personalutbildningar,
föräldramöten på förskolor/skolor/föreningar/cuper,
utbildningar i samband med föreläsning med mera.
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