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SKEPPLANDA. Tisdagen 
den 24 april kommer 
drogförebyggaren 
Stefan Persson till 
Alboskolan och före-
läser om riskerna med 
alkohol och droger.

Initiativet kommer 
från tre ungdomar: 
Veronica Costa, Marcus 
Andersson och Jennie 
Andersson.

De kallar sig för U.S.B.S. – 
ungdomar som bryr sig. 

Alla tre har på nära håll 
upplevt hur alkohol och 
droger skadar människor och 
därför bestämde de sig för att 
agera.

– Vi var på en liknande 
föreläsning för ett tag sedan, 
men kände att den inte rik-
tade sig till ungdomar på det 
sättet som vi tror behövs. 

Efter det började vi fundera 
på om man kunde ordna en 
ungdomsföreläsning och 
med hjälp av bland andra 
Thomas Berggren på 
Vakna blev det möjligt, säger 
Jennie Andersson.

Föreläsaren Stefan Pers-
son jobbar som drogföre-
byggare i Stenungsunds 
kommun. Han har tidigare 
även gjort filmer i syfte att 
öka kunskapen om droger. På 
föreläsningen i Skepplanda 
kommer han bland annat 
att prata om hur preparaten 
påverkar kroppen och vilka 
risker man utsätter sig för. 

– Det känns inte som att 
folk riktigt förstår innebör-
den, säger Jennie och Marcus 
tillägger:

– Många tänker inte på att 
kroppen tar skada av alkohol.

Föreläsningen, som riktar 
sig till ungdomar som fyllt 14 
år, är inte tänkt som någon 
skrämselpropaganda. Syftet 
är att sprida kunskap, dels i 
förebyggande syfte, dels för 
att hjälpa ungdomar tillbaka 
på rätt väg.

– Vi upplever att drogan-
vändandet ökar hela tiden, 
och vi vill göra något för att 
stoppa det, säger Marcus.

Thomas Berggren är 
imponerad över U.S.B.S. 
initiativ.

– Det här är väldigt posi-
tivt. De vill göra något för 
andra ungdomar och det 
är verkligen något som vi i 
Vakna uppmuntrar. Stefan 
Persson, som kommer och 
föreläser, är bred i sitt kun-
nande.

JOHANNA ROOS

Tog initiativ till ungdomsföreläsning
– De agerar för att minska droganvändandet

U.S.B.S. – Ungdomar som bryr sig. Veronica Costa, Marcus Andersson och Jennie Andersson 
tar gärna initiativ till fler ungdomsföreläsningar om den första blir uppskattad.
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se
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NÖDINGE. En föreläs-
ning som väckte käns-
lor.

I förra veckan gästa-
des Ale gymnasium av 
Julia Mjörnstedt från 
Ung Cancer, en organi-
sation för unga vuxna 
cancerdrabbade.

Budskapet till åhö-
rarna var entydigt: Det 
är okej att känna.

Som ett led i kursen peda-
gogiskt ledarskap valde en 
grupp ungdomar från Ale 
gymnasium att arrangera en 
föreläsning.

– Vi fick idén av vår lärare 
Marita Elheim och tyckte 
det kunde vara kul. Samti-
digt ville vi hitta ett inspire-
rande ämne som attraherade 
övriga elever på skolan, berät-
tar Josefin Kivistö.

Teatersalongen var om än 
inte fullsatt så välfylld av ung-
domar denna måndagsefter-
middag. De fick ta del av en 
fängslande, i vissa fall gripan-
de och tillika smärtsam, be-
rättelse om en ung männis-
kas olyckliga öde att som 21-
åring få veta att man drab-
bats av cancer i magen. Det 
var i november 2006 som 
Julia Mjörnstedt genomgick 
en koloskopi.

– Jag hade sjukt ont i 
magen och kunde inte äta.

Julia fick reda på att hon 
hade cancer i tjocktarmen. 
Hennes liv vändes upp och 
ner.

– Det är en dom som inte 
går att överklaga, inte något 
man kan övertala. Jag blev 
tvungen att lyssna på andra 
människor, du har inte själv 
kontroll.

Julia berättade också om 
den finaste stund hon någon-
sin har upplevt, när hennes 
nära och kära färdades på E4 
på väg hem från Stockholm 
och då de nåddes av beskedet 
att cancern inte hade spridit 
sig till andra organ i kroppen.

– Alla grät, till och med 
min pappa som aldrig gråter. 
Det var ett fint ögonblick, 
minns Julia.

Gymnasieungdomarna 
fick också höra Julias redo-
görelse kring den nio timmar 
långa operationen och da-
garna som väntade i sjukhus-
sängen.

– Det var en absurd känsla 
att veta att de pumpade in gift 
i kroppen samtidigt som mina 
kompisar var i Australien och 
träffade killar. Jag kräktes tolv 
dygn non stop. 

Julia Mjörnstedt gjorde 
något så ovanligt att hon do-
kumenterade sina sorgliga 
och ångestladdade stunder.

– Vi pratar aldrig om job-
biga saker, som hur det känns 

när föräldrarna skiljs, när 
någon drabbas av ätstörning 
eller en allvarlig sjukdom. 
Det är så typiskt svenskt. Min 
sjuksköterska sade en gång, 
och det etsade sig fast hos 
mig: Det är okej att känna! 
Du har rätt att få ut din ilska 
och frustration.

Ung Cancer gjorde en film 
om unga vuxna som drabbats 
av cancer. Filmen lades ut på 
Youtube och inom loppet av 
tre dygn hade 150 000 perso-
ner uppmärksammat klippet. 
Julia Mjörnstedt var med om 
att få Svenska Hjältar-galans 
eldsjälspris tidigare i år.

– En jättebra och intres-
sant föreläsning, som berör-
de. Nu återstår för oss att ut-
värdera detta arrangemang, 
säger Nicklas Björk.

JONAS ANDERSSON

Föreläsning med Ung Cancer
– Gymnasieungdomar lyssnade till Julia Mjörnstedt

Julia Mjörnstedt från orga-
nisationen Ung Cancer före-
läste i Ale gymnasium.


