Mitä mieltä asioista
HUUMEONGELMAN HOITO VAASASSA
Jokainen meistä saattaa koska tahansa joutua huumerikoksen uhriksi. Oletko tullut ajatelleeksi, että esim.
silloin, kun autoosi on murtauduttu tai polkupyöräsi on varastettu, kysymyksessä saattaa olla rikos, joka on
tehty sen vuoksi, että sillä rahoitetaan huumausaineiden hankintaa. Vaasassa tulee varsin usein esille
omaisuusrikoksia, joiden avulla rahoitetaan huumausaineiden hankintaa.
Vuonna 1999 Vaasassa jäi kiinni 85 henkilöä huumausaineiden käytöstä. Nuorin kiinnijääneistä oli iältään
14-vuotias. Eniten kiinnijääneitä oli ikäryhmässä 18-22-vuotta. Tiedämme hyvin, että huumeongelmasta
kärsivät pahiten nuoret ja aikuisiän juuri ylittäneet. Televisiosta olemme kuitenkin voineet nähdä, kuinka
esim. Hollannissa on jo perustettu vanhainkoti huumeriippuvaisille iäkkäämille henkilöille. Suomessa on
viime aikoina jouduttu ottamaan pieniä vauvojakin huostaan, koska heidän vanhempansa eivät ole
huumeongelmansa johdosta pystyneet hoitamaan lastaan. Tätä kohtiko olemme menossa?
Onko suunta se, että huumeista tulee luonnollinen osa arkeamme ja että emme voi asialle mitään?
Toivottavasti ei! Varmastikaan me vanhemmat emme halua, että lapsistamme tulee huumeiden orjia. Mutta
osaammeko ja voimmeko edes hoitaa lastemme kasvatuksen tämän päivän yhteiskunnassa niin, että
voimme sanoa tehneemme kaikkemme lastemme kasvatuksen hyväksi?
Ratkaisu pahenevan huumeongelman hoitamiseen on se, että me vanhemmat otamme vastuun asiasta.
Vastuu on alkaa perheistä ja päättyy yhteiskuntaan. Yhteiskunnassa tarvitaan laajamittaista keskustelua ja
yhteistyötä kaikkien tahojen kesken, jotta tuloksia huumeiden vastaisessa työssä saadaan aikaan.
Huumeongelmasta on keskusteltava kaikilla tahoilla ja laadittava konkreettisia ohjelmia ongelman
poistamiseksi. Ennalta ehkäisy huumeongelmassa on se, mihin pitää panostaa. Perheissä tarvitaan sekä
avointa keskustelua asiasta että nuorista välittämistä. Välittämistä ei ole, että annetaan lauantai-iltana
satanen murkkuikäiselle ja annetaan hänen painua kaupungille ilman sen enenpää huolenpitoa.
Kunnallisella tasolla nykyisillä ja tulevilla päättäjillä on vastuu siitä, että pidämme tätä keskustelua yllä, mutta
jokainen meistä tietää, että pelkällä keskustelulla asia ei hoidu. Päättäjien täytyy kantaa vastuuta esim. siitä,
että nuorille löytyy harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia, työtä sekä muuta mielekästä tekemistä ja toimintaa
niin, että he eivät syrjäydy yhteiskunnasta.
Kunnallisella tasolla nuorten harrastusmahdollisuuksia on tuettava ja kehitettävä koko ajan niin, että kaikki
nuoret saavat harrastuksilleen edes kohtuulliset olosuhteet. Myös perheitä täytyy tukea lasten ja nuorten
kasvatustyössä ja yhteistyötä kodin ja koulun välillä on syytä lisätä.
Valtakunnan tasolla lainsäädännön täytyy tukea viranomaisten toimintaa kasvavaa huumeongelmaa vastaan
niin, että viranomaiset eivät olisi voimattomia tämän vaikeasti ratkaistavan asian edessä. Huumeongelman
ratkaisua ei kuitenkaan pidä jättää pelkästään lainsäätäjien harteille, vaan siihen voivat vaikuttaa kaikki
kuntalaiset ja päättäjät omalla toiminnallaan.
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