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NÖDINGE. Med ungdom-
lig entusiasm på scen 
och en festlunch firade 
Ale kommuns drog-
förebyggande arbete, 
Vakna, tio år.

Nyckelpersoner, 
politiker och samarbets-
partners fanns alla på 
plats.

– Det känns jättekul 
att kunna få göra detta 
som ett bevis för att 
det drogförebyggande 
arbetet är något vi utför 
tillsammans i Ale, sa 
Vaknas ledare, Thomas 
Berggren.

Sabahudin Sabani var bara nio 
år när han kontaktade Vakna 
första gången. Ett år senare 
ansökte han om 800 kronor 
ur Vaknafonden till en rökma-
skin för att kunna skapa rätt 
effekter till sin första riktiga 
musikal i Nödinge. Vem kun-
de bättre agera konferencier 
när Vakna bjöd in till en jubi-
leumslunch i Ale gymnasium 
tio år senare? Tillsammans 
med ett tiotal dansanta vän-
ner bjöd han också på ett en-
ergirikt smakprov av vad som 
komma skall när Vaknas jubi-
leumsföreställning har premi-
är senare i maj. På scen stod 
också det populära Alebandet 
The Sympathy med Viktor 
Larsson, Mattias Salek och 
sångaren Anders Ahlbom. 
De levererade i vanlig ord-
ning och är också ett gäng 
grabbar som alltid ställt upp i 
olika Vakna-sammanhang.

– Vi har så otroligt många 
positiva ungdomar i den här 

kommunen och det är genom 
att stimulera dessa som vi 
inspirerar fler att välja deras 
alternativ, istället för miss-
bruk och andra destruktiva 
handlingar, menar Thomas 
Berggren.

Det var 2004 som polisen 
varnade för ett ökat drog-
missbruk bland ungdomar i 
Ale. Politikerna vilade inte 
på hanen, utan tog snabbt 
beslut om att kraftsamla. 
Thomas Berggren utsågs till 
projektledare för att ta fram 
en handlingsplan. Projektet 
fick namnet Vakna. Det blev 
en hård lansering som gick 
ut på att väcka allmänheten, 
näringslivet och föreningsli-
vet om att ”droger dödar”. En 
bred informationskampanj till 
föräldrar samtidigt som äldre 
ungdomar engagerades i en 
föreställning som senare an-
vändes för att nå de blivande 
tonåringarna.

Positivt fokus
– Vår idé har hela tiden varit 
att försöka lyfta de positiva 
krafterna och inte fokusera 
för mycket på själva drogpro-
blemet. Det har vi redan ett 
system för, istället gäller det 
att jobba förebyggande med 
de som inte redan har hamnat 
snett. Tonåringar behöver fö-
rebilder och positiva alterna-
tiv. Det är detta vi jobbar med 
att försöka visa upp så alla ska 
kunna hitta sin plats i samhäl-
let, säger Thomas Berggren.

Vakna blev snabbt en an-
gelägenhet även för närings-
livet. ICA Kvantum tog fram 
en påse redan 2005 och denna 
har sålt för drygt 1,6 miljoner 

kronor. Pengar som oavkortat 
har gått till nya aktiviteter för 
barn och unga i Ale. Eka Che-
micals avsatte 2011 delar av 
sina julklappspengar till för-
mån för Vaknafonden. Svensk 
Fastighetsförmedling lämnar 
en provision till fonden för 
varje sålt objekt i Ale. Listan 
kan göras lång.

– Det är därför vi numera 
säger ”Vakna – tillsammans 
mot droger”. Engagemanget 
för dessa frågor är impone-
rande, men självklart önskar 
jag att jag kunde stå här idag 
och säga att nu behöver vi 
inte göra mer. Alla är drog-
fria. Tyvärr ser verkligheten 
annorlunda ut. Dagens ung-
dom frestas hela tiden av nya 
droger och vi måste fortsätta 
jobba aktivt med att lyfta al-
ternativen, säger Berggren 
som 2012 utsågs till Sveriges 
bästa drogförebyggare.

Det om inte annat visar att 
Ale har kommit långt och har 
något att vara stolt över.
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The Sympathy med Viktor Larsson, Anders Ahlbom och Mattias Salek bjöd på finstämd musikunderhållning.

Vakna bjöd in till jubileumslunch i samband med sitt 10-årsfirande och flera av de företagare som 
stöttar det drogförebyggande arbetet fanns på plats.

Sabahudin Sabani agerade konferencier när Vakna firade 10 år 
och passade själv på att hylla projektet.

– Vakna bjöd på jubileumslunch med ungdomlig fägring
10 år tillsammans mot droger
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