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HUR TALA MED BARN
OM RUSMEDEL? 

Tips åt föräldrar med barn i lågstadiet

Rusmedelsfostran är interaktion, inte en frågesport!
Man kan prata om allting med barn, men man måste åldersanpassa diskussionen. Lågstadiebarn har mer sällan ett
intresse för att använda rusmedel, men de ser rusmedelsanvändning i sin omgivning och får information från många
olika håll. Informationen kan vara motstridig och uppmuntrande gentemot rusmedelsbruk. Unga barn använder sig
även av media och stöter på innehåll som de upplever skrämmande. Detta kan skapa hotbilder och missupfattningar.

Diskutera barnens iakttagelser och frågor redan då barnen är små, så blir ämnet en naturlig sak att prata om. Yngre
barn lyssnar på sina föräldrar. Diskussion väcker inte barnets intresse för att använda rusmedel. Tvärtom, förebygger
diskussion användningen, då barnet får information och redskap att göra självständiga och genomtänkta val. Medge
att du inte vet allt, men att du gärna tar reda på.

Vad tänker jag om rusmedel?  Vad svarar jag om mitt barn frågar om
mina rusmedelsvanor?
Försök lita på dig själv och vad du tycker om saker. Som förälder har du rätt att välja det som känns bäst för dig.
Oberoende vad du själv anser, är det viktigt att vuxna följer lagen. Beteendemodeller för rusmedelsbruk förmedlas i
sociala situtioner. Barn har rätt till att växa upp i en trygg och hälsosam miljö som inte skuggas av rusmedel. Låt ditt
barn göra val som gagnar hälsan och välmåendet, fast de vore annorlunda än dina val.

En kritisk attityd till minderårigas rusmedelsbruk är viktigare än om man själv använder rusmedel eller inte. Kom ändå
ihåg att du är ditt barns förebild. Fundera på vilka budskap och värderingar du vill förmedla. Skapar det du säger en
negativ eller positiv bild av rusmedelsbruk? Vuxnas rusmedelsanvändning kan skapa ångest och oro för barn.

En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. 
Var tydlig med vad du förväntar dig.
En av de mest kraftfulla förebyggande insatserna mot rusmedelsanvändning och övriga riskbeteenden är en kärleksfull
relation mellan förälder och barn. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser. Belöna gott beteende
och hitta stunder i vardagen för att ha roligt tillsammans! Ditt barn behöver förstå att du tycker om honom eller henne
oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett i vilken ålder ditt barn är.

Som förälder handlar det mycket om att ge ditt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att ha en egen vilja och
säga nej, till alkohol och andra saker, även när alla andra säger ja. Vissa rusmedel kan användas lagligt och ansvarsfullt,
men alla rusmedel kan användas på ett sätt som skadar hälsan och välmåendet. Få ditt barn att inse de positiva följder
med att inte använda rusmedel som ung. Du har en viktig position i att skapa en trygg omgivning där barnet vågar
fråga om fundersamma saker utan att bli misstänkt för experimenterande av rusmedel. 

Läs mer om etisk rusmedelsfostran på: ehyt.fi/sv

http://ehyt.fi/sv
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