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7. Ungerådsmøde

Velkommen og dagens program
Tim byder velkommen og præsenterer dagens program. Særligt velkommen til Falka
fra Horsens Kommune og Lavinia fra VIA University College, der vil stå for det meste
af dagens indhold med oplæg om hhv. rusmiddelpolitik og bæredygtighed.

Input til Rusmiddelpolitik (tobak og snus)
Falka præsenterer rusmiddelpolitikken med særligt fokus på tobak og snus.
Alle tilstedeværende ungerådsmedlemmer kan genkende brugen af enten cigaretter
eller snus på uddannelsesinstitutionerne.
På HTX er det særligt snus, der anvendes, og det er alle steder: I loftet, i potteplanter
og på gulvet. Mange starter på snus i stedet for at ryge, og det bliver brugt som
beroligende middel, men størstedelen bruger snus, som er uden tobak.
På HF & VUC samt FGU er størstedelen rygere. Forbud mod at ryge på skolen er ikke
en løsning, da eleverne så bare går længere væk. På HF & VUC giver det ikke mening
at lave forbud mod rygning, idet mange elever og kursister er ældre end på de andre
ungdomsuddannelser.
Rygning er en del af det sociale, hvor man kan gå ud at få en cigaret sammen og
hygge sig. Det kunne give mening at sætte noget andet i stedet for, der eksempelvis
opfordrer til udendørs sociale aktiviteter. På HTX har de eksempelvis spillet kort
sammen i frikvarteret i stedet for at ryge.

Det er svært at stoppe med snus og rygning igen, når man først er startet, så det
handler om at få lavet nogle indsatser, der medfører, at unge ikke starter på
tobakken.
Mange unge starter med tobak til fester, og der er stor påvirkning fra venner (også
uden for skolen). Nogen starter også, fordi de føler sig stressede, og så skal de lige
prøve en enkelt cigaret eller et stykke snus, men så ender det tit med, at man bliver
afhængig. Der er få, der benytter e-cigaretter, da det er på vej ud, og snus så står i
stedet for.

Sustainability project (BeINN)
Lavinia præsenterer hendes idé til et bæredygtighedsprojekt, som hun meget gerne
vil have Ungerådets input til. Fokus er på at lave en platform, hvor borgere i Horsens
kan bytte deres brugte ting.
Ungerådet mener, at det er en god idé, som de ville benytte sig af. Eksempelvis ting
som tøj og møbler, men de ville være påpasselige i forhold til elektronik.
Der er allerede eksempler på sådanne tiltag i Horsens, hvor man bytter bøger og
lignende samt Tøjbyttehandlen, hvor man mødes og bytter tøj.
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