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NÖDINGE. Hon kallar 
dem ”kpist-folket”. 

Att vara förbannad 
hör tonåren till och 
ilskan kan vara ett 
uttryck för även andra 
känslor. 

Som vuxen ska man 
därför inte skjuta till-
baka och starta ett 
krig, det finns bättre 
sätt att mötas på. 

Detta och mycket 
annat föreläser Mia 
Börjesson om på Ale 
gymnasium den 8 
november.

– Fram till femtonårsåldern 
är vi pojkar och flickor. På 
bara några få år ska hela vår 
självbild göras om och plöts-
ligt är vi män och kvinnor. 
Det är här som de vuxna 
måste hjälpa till och försöka 
att förstå vilken enormt stor 
förändring tonåringarna går 
igenom. Tanken med före-
läsningen ”I huvudet på en 
tonåring” är att coacha sig 
själv och sin tonåring till bra 
relationer, säger Mia Börjes-
son, som föreläser för ung-
domsledare, föräldrar och 
alla andra som vill komma.

Hon är från början utbil-
dad socionom och har många 

års erfarenheter med sig. Nu 
arbetar hon som handledare 
och inspiratör för olika projekt 
när det gäller hälsofrämjande 
psykosocialt arbete, främst 
med barn och ungdomar.

Att handskas med en arg 
tonåring är inte alltid det 
lättaste och man kan därför 
behöva hjälp på vägen. Mia 
Börjesson beskriver sig själv 
som en praktiker och under 
föreläsningarna presenterar 
hon olika konkreta förslag på 
hur man som förälder eller 
ungdomsledare ska hantera 
olika situationer.

– Som tonåring är det inte 
ovanligt att man är förban-
nad. Jag brukar kalla dem för 
kpist-folket. Om vuxna skju-
ter tillbaka startar de bara 
krig och det leder ingenstans. 
Istället kan man erbjuda dem 
olika typer av förhandlingar 
och därmed bli mer kon-
struktiv.

Möter högstadietjejer
Det pratas ofta om att tonår-
ingar är lata, men mer sällan 
om varför de har så lite ork. 
Mia Börjesson vill påminna 
om att lathet egentligen kan 
handla om något helt annat. 

– Som tonåringar tar vi 
farväl till barndomen, vilket 
kan kännas mycket sorgligt. 

Om lathet är sorg så kan vi 
inte bemöta den med ilska 
utan behöver hitta andra 
vägar.

 Färsk statistik visar att 
den psykiska hälsan hos unga 
tjejer i Ale blir allt sämre. Det 
har bland annat framkom-
mit i undersökningen Lupp 
(lokal uppföljning av ung-
domspolitiken) 2010. Innan 
föreläsningen den 8 novem-
ber kommer därför alla tjejer 
i årskurs åtta att få träffa Mia 
Börjesson, som då ska prata 
med dem om välmående.

– Jag vill fokusera på vad 
man mår bra av, snarare än 
vad som får en att må dåligt. 
Jag kommer att prata med 
dem om självbild och själv-
förtroende och hur de blir 
världsmästare i sitt eget liv. 

Finns det risk att man 
uppmärksammar proble-
met för mycket?

– Ja absolut, det är inte bra 
att lägga för mycket fokus vid 
att unga tjejer mår dåligt. Det 
blir till slut en självuppfyl-
lande profetia. Man ska inte 
problematisera att de är tjejer, 
utan istället lyfta fram hur bra 
och kompetenta de är.  
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Positiva framtidsbilder. Mia Börjesson vill fokusera på tonårens möjligheter istället för 
hinder.

– Mia Börjesson föreläser om förvandlingen från barn till vuxenfrån barn till vuxen

ÄLVÄNGEN. I onsdags 
bjöds det på Fairtrade-
fika hos Alevira Rättvis 
Handel.

Ett drygt 60-tal 
besökare räknades in.

– Ett bra sätt att 
profilera vår verksam-
het, säger enhetschef 
Anette Olsson.

Det doftade nybryggt kaffe 
och kaka inne på Alevira i 
onsdags. Under hela dagen 
stod fikabordet uppdukat där 
gästerna kunde avnjuta en 
kopp välsmakande rättvise-
märkt kaffe.

– Rättvisemärkta varor 
utgör en del av vårt sorti-
ment, men vi har även en 
hel del hantverksprodukter 
till försäljning som vi själva 
tillverkar, berättar Patrik 
Orréus en av sju aktiva ko-
operatörer.

Enhetschef Anette 
Olsson deltog på tisdagens 
Fairtradefika och gav sin syn 
på den verksamhet som Ale-
vira Rättvis Handel bedriver.

– Alevira är ett socialt ar-
betskooperativ som är en eko-
nomisk förening med egen 
styrelse. Ale kommun stödjer 
kooperativet genom att bland 
annat betala lokalhyran och 
lön till handledarna. Alevira 
vänder sig till människor med 
olika arbetshinder och syftet 
är att ge denna grupp männis-
kor ökad livskvalitet och dess-
utom integrering i samhället. 

Från kommunens sida är det 
viktigt att vi förtydligar hur 
man kommer in i verksamhe-
ten, vem som remitterar per-
sonen hit. Vi måste därför ha 
en bra samverkan med kring-
liggande aktörer som exem-
pelvis Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.

Just nu pågår ett ut-
vecklingsarbete inom Ale 
kommun för personer med 
psykisk ohälsa när det gäller 
arbete/sysselsättning. Två 
personer, Mina Salfjord och 
Linda Jansson, har anställts 
som verksamhetsutvecklare 
för 2011.

– Behovet är stort. Vi har 
många personer med psykisk 
ohälsa som inte har någon 
sysselsättning alls. Vi sam-
verkar med funktionshin-
derenheten, Arbetsförmed-

lingen, Försäkringskassan, 
öppenpsykiatrin och individ- 
och familjeomsorgen för att 
hitta dessa personer, förkla-
rar Anette.

– Tidigare blev man sjuk-
skriven längre eller rentav 
sjukpensionär. Idag blir 
människor utförsäkrade. Det 
medför att problemet blir 
mer synligt för landets kom-
muner. Jag är av den uppfatt-
ningen att det finns resurser 
hos alla människor. Det är 
synd om vi inte tar tillvara den 
kraften i samhället. Alevira är 
ett bra exempel på hur män-
niskor med psykisk ohälsa kan 
växa med stöd av handledare, 
avslutar Anette Olsson.

Fairtradefika hos Alevira
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Patrik Orréus bjöd besökarna på rättvisemärkt kaffe.
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