STAY AWAY

FROM DRUGS
Do not let drugs drag you down
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Rapport framtagen och producerad av
ferieungdomar i Vingåkers kommun 2022
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Segregation
Under dem här 3 veckorna så har vi gjort undersökningar i Vingåker och
intervjuat människor i alla olika åldrar mellan 13-80 år angående
segregationen i vårt samhälle. Vi har märkt att de är många ungdomar
främst mellan 13-18 och 18-25 som saknar naturliga mötesplatser och
fritidsaktiviteter att vara på. Efter att vi gjorde vår undersökning så kunde
vi se att många bara hade fritidsgården att vara på som aktivitet utanför
hemmet. Bristen på aktiviteter i samhället gör att vi får en stor uppdelning
av befolkningen. Vi behöver mer människor som kan ta ansvar och bilda
aktiviteter som skapar ett samspel mellan de olika kulturerna. Människor i
Vingåker tycker inte att samhället är segregerat men ändå att det finns
vissa platser och åldrar där det är segregerat.

Vad är segregation?
Segregation innebär att människor lever och fungerar olika från
varandra. Denna skillnad innebär att människor med liknande
egenskaper är anpassade till olika bostadsområden, olika skolor och
vissa områden, arbetsmarknad. Isolering är ett relationellt tillstånd. det
är relaterat betyder det handlar om jämförelser mellan minst två olika
grupper av människor Olika bakgrunder och minst två olika geografiska
områden. Skillnader kan ha positiva och negativa effekter på individer
individuella, men negativa konsekvenser kan vara möjliga om
skillnaden är för stor segregation påverkar också samhället i stort.
individ som bor i Områden med goda socioekonomiska förutsättningar
eller möjligheter Med tillgång till utbildning och rätt familj kan du
uppleva social isolering som mindre problematisk.

Vad är det för nackdel med segregation?
Alla människor i ett samhälle präglas på något sätt av
segregation, eftersom att ett sådant samhället riskerar
att inte kunna samarbeta. Det påverkas av bland annat
gemenskap, trygghet och tillit. Andra sociala
konsekvenser kan vara att människors potential inte
utnyttjas på arbetsmarknaden och
näringsverksamheten påverkas, vilket kan leda till
förlust av sociala skatteintäkter. Segregation kan också
leda till dålig status av regioner och människor.
Segregation får alltså konsekvenser både på individnivå
och samhällsnivå
Upplever du att du har inflytande i
Vingåker?

Krisberedskap
Under 3 veckor har vi gått runt och samlat in
information om hur förberedda medborgare i
Vingåker är inför kriser och liknande, vi har gått runt
och intervjuat och bett medborgarna svara på en
snabb enkel enkät och sedan informerat medborgarna
om hur vi arbetar och hur man kan förbereda sig inför
kriser. Sedan har vi sammanställt all information och
gjort en presentation, vi redovisa den sedan till
kommunstyrelsen om vad medborgarna tycker saknas
i Vingåkers kommun och vad som hade kunnat
förbättras inom snar framtid.

Vad är krisberedskap?
Privatpersoners krisberedskap innebär att man förbereder sig på att
hantera samhällskriser, så långt det är möjligt. Det kan betyda att
säkra tillgången på mat, vatten, värme och information, men det
handlar också om att ha insikt om att samhällskriser kan inträffa som
också drabbar individen, vad man själv kan göra för att förbereda sig
och att vi alla måste hjälpas åt.
Samhällskris är ett övergripande ord som innefattar flera olika typer
av händelser, som exempelvis extraordinär händelse, allvarlig
händelse, svår påfrestning eller allvarlig störning. En samhällskris kan
vara lokal i en eller flera kommuner, men den kan också vara regional i
ett eller flera län eller nationell om den berör hela eller stora delar av
landet.

Sammanställning.
Vi har kommit fram till att medborgarna i Vingåkers
kommun saknar information om vart skyddsrum finns
och vart man ska ta vägen när en kris uppstår. Vid
sammanställningen så visade statistiken att dom på
landsbygden var mer förberedda inför en kris och hade
en plan ifall krisen skulle uppstå. Kvinnor enligt dom svar
vi fick fram var också mer förberedd än dom men vi
intervjuade.

ANDTS

Under tre veckors perioden har vi fått ansvaret att informera
kommunen om hur det är i vingåker gällande ANDTS. Alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel om pengar
Vi har gjort enkäter och delat QR-koder i både på papper och
digitalt där man svarade på frågor om ANDTS. Syftet med
enkäten är att göra det enklare för vingåkers borna att göra sig
hörda och berätta vad de tycker om ANDTS i Vingåker samt föra
vidare informationen till kommunen.
ANDTS är en förkortning av Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak
och Spel om pengar. Bruk av ANDTS bidrar till ohälsa i samhället.
Hos unga är det vanligast att bruka alkohol, cannabis
(narkotika) och tobak. Därför har vi valt att fokusera på dessa
substanser i detta material

Frågeställning:
Beskriv kort varför du tror folk brukar ANDTS?
Vad kan vi göra för att förhindra användningen av ANDTS
i Vingåkers Kommun?

Individer tror att droger är en lösning. Men så
småningom blir drogerna problemet. De tänker sig att
droger är en flykt från deras inre tankar, Många
människor med problem vänder sig till en eller annan
drog för att undvika problemet som irritera dem, men
det finns en anledning till att de kallar den här typen av
saker "självdestruktivt beteende”.
Hur svårt det än kan vara att möta sina problem, är
konsekvenserna av droganvändning alltid värre än det
problem man försöker lösa med dem. Det verkliga svaret
är att ta reda på fakta och inte ta droger i första hand.

Avslutning
Vad kan vi göra för att förhindra användningen av
ANDTS i Vingåkers Kommun?
1- För att förebygga det här så har alla vi i
samhället lika mycket ansvar. Fler aktiviteter för
unga mellan 16 till 25 år, med aktiviteter menar
våran intervjupersoner att kommunen har tappat
kontakten med de unga vuxna i kommunen, de
känner sig utanför när det kommer till hur de
behandlas i jämförelse med barnen (7-15) i
kommunen
2- Sprida kunskap om hur skadligt det är samt ha
mer aktiviteter för ungdomar. Skolorna i
kommunen har en stor roll i hur de unga växer
upp och blir i framtiden. Undervisningen är mer
kopplad till hur man ska förebygga användningen
av droger så kan vi forma vårt samhälle till det
bättre.

TRYGGHETEN
Vad är trygghet?
Trygghet att man känner sig säker när man t.ex.
ute och promenerar eller ute ensam på kvällen.
såklart så är tryggheten annorlunda för varje
person, men i slutändan så är tryggheten i alla
sina sidor lika viktig. Målet är och kommer alltid
att vara för oss i kommunen att göra Vingåker så
tryggt så möjligt för alla individer i Vingåker.

Vi har undersökt tryggheten i Vingåker genom att
intervjuat 135 personer från olika åldersgrupper
och bakgrund. Våran undersökning hade vissa
frågor gällande individers trygghet i samhället.
Vårt mål var att få ett bra resultat och förbättra
tryggheten i Vingåker.
Vi frågade 135 personer om de känner sig trygga i
vingåker och 101 av de tycker att förtroendet finns
i polisen men många hänvisade till behovet av fler
poliser. Alltså många tycker att vi i Vingåker
behöver fler poliser som åker runt i stan, speciellt i
eftermiddagar och i platser såsom tågstationen,
busshållplatser och sävstagården.

Känner du dig trygg i
Vingåker?

Vi frågade till och med om de
tycker att det finns tillräckligt
med belysning. 78 av 115
personer tycker att det finns
tillräckligt med gatlampor i
Vingåker. Många tycker att vi
behöver mer belysning speciellt
i platser som sävstagården,
vannalaplan, odinsvägen,
busshållplats och tunneln vid
stationen.
Behöver vi mer gatlampor i

Avslutningen
Avslutningsvis så har vi
kommit fram till att vi
behöver förändra små
saker i Vingåker såsom
fler gatlampor och en
polisstation att gå till.

Vingåker?

Slutsats
Utifrån undersökningar behöver Vingåkers kommun
satsa på:
Mötesplats för unga och vuxna mellan 18-25 år
Riktade aktiviteter för alla mål grupper oavsett
bakgrund
Informera om personlig krisberedskap,
samhällskriser och skyddsrum
Undervisning av ANDTS bruk i skolan
Fler synliga poliser i vingåker
Öka tryggheten för Hbtqi+ i samhället
Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för
folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)

Krisberedskap & civilt försvar (msb.se)

Om segregation - Delmos
Förebygga brott - Brottsförebyggande rådet
(bra.se)

