Motion angående Drogtester i skolan

Drogproblematiken är stor i samhället, och tendensen visar inte på att problemet minskar.
Därför vill vi genom detta förslag försöka se nya möjligheter till att få bukt med drogerna
bland ungdomar.
Ökat missbruk bland ungdomar skapar trauman som ökade olyckor, för tidig död och högre
självmordsstatistik. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium,
förebygger vi utslagning, familjetragedier och följdeffekter som dyra behandlingsformer.
Detta med dagens utbildade skolpersonal i området och efterkommande drogbehandling. För
att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal, föräldrar och elever delta. För att
motivera deltagarna behövs dels en omfattande information om missbruksbeteende,
sommarjobb i kommunen skall bara erbjudas ungdomar som deltar i drogtesterna.
Vi vill även att kommunen skall samarbeta med företagare på detta område och gemensamt
försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för sommarjobb.
Vi vill med detta inte öka arbetsbördan för skolans redan hårt ansatta personal eller öka
kostnaderna för skolhälsovården. Man kan göra dessa testerna relativt enkla billiga och enkla
i samband med de hälsokontroller som redan idag genomförs i skolorna.
Man kan även upptäcka andra sjukdomar via stickor i urinen tex diabetes.
Föräldrar och andra närstående är nyckeln till detta projektet att få eleverna friska och
drogfria. Vi måste få föräldrarna delaktiga i arbetet. Alla föräldrar som är måna om sina barn
kommer att vara positiva till detta.
Det är inget ingrepp i elevens integritet då detta sköts med sekretess och utförs på alla av
utbildad personal från alkohol och drogsektionen. På flera skolor i Skåne görs detta
regelbundet i ren säkerhetsaspekt. Ibland jobbar eleverna på höga höjder, använder
motorsågar eller framför fordon. Då är det av yttersta vikt att de inte har substanser eller
sjukdomar som gör att de riskerar att skada sig själv eller andra.
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:
Att uppdra åt berörda nämnd utreda möjligheterna för införande av slumpmässiga
drogtester i mellan, högstadieskolan och gymnasieskolan.
Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att gemensamt ha samma
riktlinjer om drogtester som krav för sommarjobb.
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