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SÖNDERSLAGEN – OCH LEDSEN En kvinnlig polis lyckas övertyga den berusade James, 15, om att det inte är lönt att kämpa emot. Han är blodig efter slagsmålet och snyftar: Ring min pappa! Trots sin låga ålder är det inte första gången James åker fast för bråk och fylleri.

Efter fylleslagsmålet börjar
James,15, gråta i polisbilen
● Fortsättning från förra sidan
jag drömmer bara om att få uppleva sommaren
en gång till. Då blir det party. Då är det friluftskonserter och då tar vi ecstasy och flyger.

– Det här tar vi hand om, säger polisen och
håller upp haschet.
Spriten häller han ut.

när man är så liten ska man äta chips. Inte droga ner sig med tung narkotika.

■■■

■■■

nna är 14 år och för henne är kvällen redan över. Hon har hittats medvetslös på
en gata mitt i Stockholm.
Det blir tillnyktring på Maria Ungdomsklinik
vid S:t Görans sjukhus.
På Maria Ungdom tar man hand om barn och
ungdomar som missbrukar alkohol och droger.
Dygnet runt finns läkare, sjukskötare och vårdare på akuten för att kunna ta emot redlöst berusade barn och ungdomar.
På Maria Ungdom finns också en avdelning
där missbrukande barn skrivs in för avgiftning
samt en mottagning dit föräldrar och barn kan
gå för att få hjälp ut ur barnens missbruk.

Maria Ungdom är en unik institution i Sverige, klinikens upptagningsområde är hela Stockholms län där det lever 432 282 barn och ungdomar som är under 20 år.
Det stora upptagningsområdet gör att man
kan se vad som händer på Maria Ungdom och
på så sätt få en tydlig bild av hur situationen är i
Sverige. Maria Ungdom fungerar som en termometer som känner av hur barnen mår i samhället.
– Allt fler barn och ungdomar missbrukar alkohol och narkotika och missbruket går bara
lägre ner i åldrarna, säger Paula Liljeberg
som är chef för Maria Ungdom.
– Missbruket finns också i alla samhällsgrupper. Det syns inte längre vilka barn som
missbrukar alkohol eller narkotika.

H

ans ögon är sönderslagna och knogarna är
blodiga. Men annars ser den 15-årige pojken James ut att vara en skötsam brittisk

kille.
Det krävs två stadiga polismän för att hålla
honom. James vill ge igen för smällen han fick
av annan lika berusad pojke.
– Släpp mig era jävlar.
Trots sin ringa ålder har James varit i kontakt
med polisen tidigare. Även då var det fylleri och
slagsmål.
En kvinnlig polis får till slut James att inse att
det inte lönar sig att kämpa emot. I piketbilen
börjar pojken gråta. Vem av föräldrarna ska polismännen ringa?
– Ring min pappa, snyftar James.
■■■

Någonstans i Storbritannien står Alex och
hans kompisar upptryckta mot en polisbil och
får sina fickor muddrade.
– Jävla skit vilken otur, säger Alex.
Polisen plockar fram en bit hasch ur hans ficka.
Gänget har rökt hasch i många år. Det hör till
deras vardag. Alex är 16 år. Hans kompisar är i
åldrarna 14 till 18 år. Alla i gänget visiteras men
den här gången hittar polisen inga knivar vilket
annars är vanligt. Men ungdomarnas fyra liter
alkoholläsk och haschbiten beslagtas.

■■■

A

Den brittiska polisen
har stoppat en berusad flicka. Hon
kroppsvisiteras. Hennes namn registreras
eftersom gänget hade
narkotika på sig.

Vårdare: Det blir bara värre

■■■

Båren med Anna rullar in och flickan läggs på
en madrass. Personalen plockar av Anna de
nerspydda kläderna. En läkare kollar hennes
tillstånd. Har hon bara druckit alkohol eller är
det också narkotika med i bilden?
Många barn och ungdomar som kommer in
till Maria Ungdom har tagit tabletter, rökt cannabis eller hårdare droger.
– Det blir bara värre och värre, säger en vårdare.
– När man allt oftare träffar på 13- och 14åringar som är heroinister så börjar man ju
undra vad som händer i samhället. Herregud,

en svenske pojken Kalle är 17 år och har
varit narkoman sedan han var 13 år. Han
går på heroin sedan tre år tillbaka.
Nu vill Kalle bli fri från sitt beroende och har
frivilligt lagt in sig på Maria Ungdom för avgiftning.
Kalle berättar att han under det senaste året
har märkt att ungdomar som börjar med tyngre
droger blir allt yngre.
– Drogerna finns överallt nu, säger han. Det
bara flödar in och det går hur lätt som helst att
få tag på det. Men ni vuxna fattar inget, ni vill inte se vad som händer i samhället.

När man är
13–14 år ska
man äta
chips. Inte
droga ner sig
med tung
narkotika.
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