Gjengs leie prinsippet må skrotes!
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) krever at gjengs leie
prinsippet må skrotes.
Prinsippet går ut på at beboere i kommunale leiligheter må betale
gjennomsnittet av det leietakere i private boliger av tilsvarende størrelser
betaler i husleie. For mange som lever på trygd kan det bety at de har en
husleie på 10-12.000 i måneden og sitter igjen med 5-7.000,- til alle andre
utgifter.
Dette er et usosialt prinsipp som rammer familier og enkeltpersoner som
trenger bolig svært hardt.
AEF vil på det sterkeste oppfordre de kommunene som har ordningen om å
vurdere hele prinsippet når det gjelder kommunale boliger.
Prinsippet gjelder også leie av lokaler for frivilligheten, og også her blir prisen
en stor utfordring for gode frivillige tiltak.

Alkoholloven må innskjerpes når det gjelder reklame!
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) har over lengre tid
sett hvordan tekstreklamen for alkohol bare øker på.
Det produseres svært mye redaksjonelt stoff om alkohol og hva som passer til
hvilken mat og så videre. Dette er ren alkoholreklame og bør forbys i
alkoholloven!
AEF vil ta initiativ til innføring av et slikt lovforbud.

Statsbudsjettet for 2020 svikter neste generasjon!
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) oppfatter forslaget
til statsbudsjett for 2020 som svært usosialt.
Mange som vil i jobb får ikke jobb og de som ikke er i jobb får kutt i ytelsene
sine. Nytt i neste års statsbudsjett er kutt i arbeidsavklaringspenger for de
yngste uføre. Dette må reverseres i stortingets behandling!
AEF er kritiske til manglende sluttfinansiering av opptrappingsplanen for
rusfeltet og manglende satsning på §12 soning, behandling av rusproblemer
under soning og ikke minst savner vi en bedre tilrettelegging ved løslatelse.
I stedet for å bruke penger på overnevnte velger regjeringen å foreslå 13
millioner til et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling med oppstart
andre halvår 2020. Dette er AEF sterkt imot!
Når det gjelder alkoholavgiftene merker vi oss at det også for 2020 kun er en
prisjustering på 2 % som foreslås i økning.
Vi er glad for at potten til momskompensasjon for frivillige organisasjoner
endelig øker noe.
AEF krever også at potten til frivillig rusforebyggende arbeid må økes betydelig,
her gjøres det svært mye gratisinnsats og organisasjonene bør ikke i tillegg slite
for å dekke sine driftsutgifter.

Hvordan har barn og unge det i Norge?
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) har sett på
resultatene av den nylig fremlagte ungdata undersøkelsen. Denne viser mindre
framtidsoptimisme enn tidligere. Færre ungdommer trives på skolen, de kjeder
seg og bruker mindre tid på lekser.
Alt for mange barn og unge gjennomfører ikke videregående opplæring eller
går ut av skolen uten karakterer i et eller flere fag.
Barn fra lavere sosiale lag deltar i langt mindre grad enn gjennomsnittet i
organiserte fritidsaktiviteter. Det er i idretten vi finner de største sosiale
forskjellene i hvem som deltar.
Stadig flere unge mellom 18 og 25 år oppsøker rusmiljøene og det er også en
økning blant de mindreårige. Cannabisbruk øker i hele landet. De som bruker
dette stoffet trives dårligst på skolen, har flere helseplager og er mer utsatt for
mobbing enn annen ungdom. Mange unge som går ut av ungdomsskolen har
prøvd hasj eller marihuana. Parallelt med at vi ser denne enorme økningen har
politiet stadig mindre kapasitet.
AEF synes det er trist at vi ser denne utviklingen og vi mener det viser at
behovet for flere rusforebyggende tiltak og økt kapasitet for tidlig innsats er
stort. Et mer synlig og oppsøkende politi, flere ressurser til gatenære
lavterskeltilbud og enda flere rimelige fritidstilbud til barn og unge er noen av
de tiltaka vi vet fungerer. AEF krever mer midler til dette!
Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager fortsetter å
øke, ensomhetstallene har aldri vært høyere. Dette må vi gjøre noe med, vi må
skape gode møteplasser for sosial kontakt i alle lokalmiljøer!
AEF vil i tiden fremover jobbe frem et nytt prosjekt for barn og unge som vårt
bidrag i dette viktige arbeidet.

