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ÄLVÄNGEN. Facebook, 
Instagram, Myspace, 
Linked In, Youtube.

Med minst 2000 
olika sociala medier 
kan det vara svårt att 
ha koll på sina barns 
umgänge på internet.

Förra måndagen hölls 
en föreläsning på temat 
för föräldrar i Älv-
ängen.

Hur ska man som förälder 
veta vad ens barn och ungdo-
mar gör på nätet? Var finns 
farorna och hur ska man 
agera om man märker att 
någon behandlas illa på ett 
nätforum.

Det var några av frågorna 
som Ale kommuns informa-
tionschef Karin Dickens tog 
upp när hon i måndags kväll 
föreläste om sociala medier 
på Aroseniusskolan. Före-
läsningen riktade sig till alla 
föräldrar med barn på sko-
lorna i Älvängen, men endast 
ett 20-tal hade kommit för 
att lyssna.

Initiativet kom från Lena 
Strand, rektor på Maden-
skolan, som tyckte det var 
synd att inte fler vuxna tog 
chansen att delta på föreläs-
ningen.

– Föräldrar tror nog att 
de vet vad deras barn gör på 

nätet, men det är jag överty-
gad om att man inte vet. 

Med det uppmärksam-
made ”Instagram-upproret” 
i Göteborg, som började 
som en protest mot att unga 
flickor hängts ut mot sin vilja 
på sociala medier, i färskt 
minne var det flera föräldrar 
som uttryckte oro över nät-
forumens påverkan.

Karin Dickens poängte-
rade vikten av att vuxna finns 
runtomkring och har koll 
på hur deras barn och unga 
använder nätet.

– Problemet är att man 
inte vet vem som är avsän-
daren. Det är obehagligt 
när kommentarsfälten löper 
amok och olika ”hat-sidor” 
startas. Det kan vara mot 
såväl organisationer, företag 
och offentliga personer som 
mot privatpersoner och då 
känner man att det går för 
långt. Som förälder är det 
viktigt att tänka på vilken ton 
man själv använder på nätet 
och försöka att förgå med 
gott exempel. 

Bra forum
Hon menar att skolan utgör 
ett bra forum för att disku-
tera den här typen av frågor 
och komma till grunden med 
vad det egentligen handlar 
om. 

– Man får inte heller 

glömma att sociala medier 
också ofta används på ett 
positivt sätt, till exempel för 
att samla människors goda 
krafter. Soppkök Göte-
borgs facebooksida är ett bra 
exempel, Missing People ett 
annat, precis som gruppen 
Susannes Änglar, som genom 
Facebook samlar in kläder 
och saker till hemlösa. Det 
finns positiva aspekter, men 
som förälder kan det vara 
svårt att avgöra vad som är 
bra och dåligt.

Karin Dickens rekom-
menderar föräldrar att hänga 
med i sociala medier för att 

få bättre inblick i hur de 
används. 

– Försök vara där barnen 
och ungdomarna är. Upp-
täcker man att någon bär 
sig illa åt ska man fråga sig 
vad man skulle gjort om det 
hade varit i ”verkligheten”. 
Det är viktigt att reagera och 
ta kontakt för att markera 
att man finns. Använd även 
de resurser som finns inom 
skolan.

Ett annat orosmoment är 
hur personuppgifter hante-
ras på internet och likaså hur 
bildmaterial sprids. Att man 
kan bryta mot grundlagarna 

och göra sig skyldig till exem-
pelvis hets mot folkgrupp, 
brott mot upphovsrättslagen 
och förtal på nätet är det nog 
inte alla som tänker på. 

– Vi behöver prata om det 
här så att man vet vad man 
gör. Man ska komma ihåg att 
det som läggs upp på nätet är 
tillgängligt för hela världen, 
för alltid. Även om jag spär-
rar eller tar bort innehåll så 
vet man inte vem som sparat 
ner det. Det handlar om 
integritet och hur vi väljer att 
uttrycka oss.

Föräldrarna tog chan-
sen att ställa sina frågor till 

kommunens informations-
chef och det blev en givande 
dialog under måndagens 
möte.

– Givande föreläsning för 
föräldrar om sociala medier 

Vad händer på nätet?Vad händer på nätet?

Mer insikt. Linda Bengtsson, Magnus Larsson, Susanne Larsson och Mia Nettum tycker det 
är viktigt att som förälder engagera sig i hur sociala medier påverkar barn och unga.

Informationskanal. Karin 
Dickens, informationschef i 
Ale kommun, föreläste om 
sociala medier för föräldrar i 
Älvängen. 
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I Älvängen fi nns det mer som oroar
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
resecentrum har som 
befarat blivit en vär-
mestuga för rastlösa 
ungdomar.

Nu slår föräldrarna 
dessutom larm om ett 
ökat drogmissbruk.

– Vi vet att det har 
blivit ett tillhåll och 
kommer nu att foku-
sera hårt på att störa 
de som är där, säger 
Elisabeth Persson, fält-
arbetande fritidsledare.

Redaktionen har fått många 
samtal och reaktioner på att 
Älvängens resecentrum har 
blivit ett tillhåll för ungdo-
mar. Av dofter att döma är 
det inte tobak som nyttjas. 
Det luktar fränare och sötare.

– Vi har fått en del samtal, 
men ofta är budbäraren en 
person i tredje led. Vi jobbar 
på att komma närmare 
kärnan för att få en bättre 
bild av vilka droger som före-
kommer och hur de får tag 
på det, säger en oroad drog-
förebyggare i Ale, Thomas 
Berggren.

Föräldrar som Alekuriren 

har talat med berättar bland 
annat om  unga flickor, 12-13 
år gamla, som har gjort en 
tidig drogdebut och sedan 
blivit kränkta genom video-
inspelningar.

I fredags vandrade enga-
gerade föräldrar genom Älv-
ängen och blev bestörta av 
vad de mötte i resecentrum 
och på Carlmarks industri-
område.

Tipsar polisen
En förälder har också berät-
tat om hur de har tipsat 
polisen om ungdomsfester 
som spårat ur och där det 
har funnits många väldigt 
unga påverkade deltagare. 
Det finns också en klar upp-
fattning om vem som förser 
ungdomar med alkohol.  
Informationen har lämnats 
över, men har inte tagits på 
allvar, åtminstone har inget 
hänt.

Elisabeth Persson, fält-
arbetare på Ale Fritid, säger 
att Älvängens resecentrum 
nu kommer att stå under 
luppen.

– Det blir traditionellt 
arbete, där vi möter ungdo-

marna och i de fall där det 
behövs kontaktar vi föräldrar. 
För att bryta det här bete-
endet krävs det att många 
olika krafter samarbetar, inte 
minst föräldrarna. Det finns 
fler verktyg att plocka fram. 
Älvängens nattvandrare 
blir en oerhört viktig resurs 
att aktivera nu. Det sista vi 
vill ha är en mötesplats för 
droger, understryker Elisa-
beth Persson.

Än så länge har skadegö-
relsen varit begränsad, men 
äldre resenärer som lokal-
tidningen har träffat vittnar 
om en otrevlig känsla när de 
kommer hem sent med pen-
deltåget. För att motverka 
detta finns det en plan. Det 
pågår ett arbete med att få 
fram så kallade Trygghets-
värdar som ska utgå från pen-
delstationerna i Ale.

Vuxen närvaro
– Jag vet inte hur långt vi har 
kommit än, men tanken är 
att vi med vuxen närvaro ska 
bidra till en ökad trygghet 
för alla kring våra pendelsta-
tioner. Jag önskar att vi redan 
hade varit framme med hur 

detta ska fungera. Det är 
möjligt att vi måste skynda 
på processen, säger brottsfö-
rebyggare Lotti Klug.

I Ale finns ett omfat-
tande SSPF-arbete. Det är 
en samverkan mellan skola, 

socialtjänst, polis och fritid. 
Nu sätts organisationen och 
rutinerna på prov. Under 
måndagen informerade sig 
samordnaren Anni Nicklas-
son om den uppkomna situa-
tionen.
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– Resecentrum har bivit en värmestuga för ungdomar

Tillhåll och värmestuga för vilsna ungdomar. Så beskriver älvängenborna sitt eget resecen-
trum. Larmrapporterna har fått effekt och nu intensifi eras Ale Fritids fältarbete.


