Den nye forening "Sejt at sige nej" vil sætte fokus på holdninger skal bryde tabuer såsom: ”det kan ikke ske for mig”, ”Mine
børn kommer aldrig i berøring med stoffer”, ”Misbrug er kun for
socialt udsatte”, og at dette bliver erstattet af erkendelsen af at
”Det kan ske for os alle” og at det er et fælles ansvar!
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Katja Kondas er iniativtager
til den nye forening.

"Det kan ske for os alle"
Tekst og Foto: Torben Seifert

På baggrund af de tragiske
omstændigheder ved Markus’ død den 26. oktober,
handlede Katja Kondas, der
er tovholder og iniativtager
til Dianalundgruppen ”Stoffer nej tak”, hurtigt og indkaldte allerede den 6. november til orienterings- og
stiftelsesmøde i Borgerhuset for iniativgruppens
medlemmer. Resultatet blev
den nye forening ”Sejt at sige nej”.

Chok for byen
16 årige Markus bortgang
fredag den 26. oktober var
et stort chok for Markus familie, men også for Diana
lund der med et slag blev
vækket fra en drøm om den
uberørte, ubesmittede lille
stationsby der havde undgået storbyens fristelser og
bundløse dyb. Pludselig var
narko og rusmidler på alles læber, og havde det ikke været for en resolut og
snarrådig initiativtager som
Katja Kondas kunne problematikken lige så stille være
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sunket ned i dybet igen, til
glemsel og ”hver passer sit”
mentaliteten.
Men sådan skulle det ikke
gå, og især med Markus’far
Kim Kristensens opråb, dagen efter den tragiske hændelse om at holde sig fra
narko og følge med i hvad
de unge laver, i baghovedet,
greb Katja Kondas stafetten
og samlede straks et hold af
ligesindede viljestærke personer, der ville kunne gøre en forskel. Formålet med
gruppen er hurtigst muligt
at få dannet en forening, der
kan tage sig af oplysning og
vejledning, både af de unge
men også af forældrene. Der
tales om oprettelse af anonym hotline, men også om
den fysisk kontakt når nogen er i vildrede.
Allerede søndag aften
den 28. blev der arrangeret et fakkeltog gennem byen for Markus og hans familie, og det viste med al
tydelighed at byens borgere
stod sammen om denne tragedie og viste respekt for

Markus og hans familie. Der
var indkøbt fakler til et forventet fremmøde på ca. 100
deltagere. Der kom 4-5 gange så mange, og fakkeltoget
slyngede sig gennem byen
med ophold udenfor Markus’ hjem.
Borgmester Gert Jørgensen deltog også i fakkeloptoget og sagde i en tale bl.a.
at det var hans ansvar som
borgmester at tage fat og få
orden på disse ting. En udtalelse den nye forening vil
prøve at holde ham fast på.
Allerede torsdagen efter,
den 1. november blev der
afholdt et ”Ungemøde” hvor
26 unge fra Dianalund deltog. Det var et lukket møde kun for de unge, hvor
de havde mulighed for i en
tryg atmosfære, at komme
til orde og give udtryk for
deres bekymringer. Der var
nogle der selv havde narkoen inde på livet, enten hvor
de selv havde prøvet at
eksperimentere eller havde
pårørende der var misbrugere. Nogle var bekymrede

for deres kammerater, mens
en helt tredje gruppe aldrig
havde været i berøring med
stoffer men ville bakke op
alligevel. Mødet var et forsøg på at få de unge til at
åbne op og give udtryk for
følelser og oplevelser de ellers ikke ville dele med andre. Der blev opfordret til at
skrive om sine oplevelser,
for at få føling med de bagvedliggende årsager, hvad
det er der får de unge til at
eksperimentere og i grelle
tilfælde blive afhængige
af stoffer. Her var der flere tydelige emner der trådte frem: Ensomhedstema,
pårørende der er afhængige, eller ønsket om at blive
accepteret blandt kammeraterne. Ungemødet blev gentaget den 8. november.

Foreningen en realitet
På foreningen ”Sejt at sige nej”s stiftende møde den
6. november deltog foruden
iniativtager Katja Kondas,
der til daglig er sygeplejerske og tidligere har beskæf-

tiget sig med projekter med
unge og voksne, også Birgitte Saltum der netop er
flyttet til Tersløse i januar.
Birgitte er præst og vendte hjem fra Vancouver for
et år siden. Hun underviser,
skriver, og vil gerne hjælpe
med kommunikation i gruppen.
Rikke er mor til tre hvoraf den mellemste var kammerat med Marcus. Rikke
bor i Dianalund og er SOSUmedarbejder.
Lise Høgh har boet 25 år
i Dianalund og var iniativtager til fakkeloptoget søndag den 28. oktober. Lise
har selv to voksne drenge
og en på 14. Marcus’ dødsfald berørte hende hårdt da
hun selv har mistet en bror
pga. stoffer. Hun forstår om
nogen vreden, og afmagten
der kan vælde op i en når
sådan noget sker. Derfor
valgte hun at handle da hun
hørte hvad der var sket.
Med ved bordet var også Torben Christensen, ansat ved politiet i Ringsted

og SSP koordinator. Han har
føling med området og ved
hvad der skal til og hvornår
der skal skrides ind fra politiets side. Han sidder også inde med en masse viden
om emnet, som han deler ud
af ved foredrag og møder
rundt omkring i distriktet.
Den sidste i gruppen er
Maj der netop er flyttet til
Stenlille. Hendes døtre på
15, 16 og 17 år var dybt berørt over Markus’ død.

Foreningens formål
Foreningen” Sejtatsigenej”
arbejder for at skabe åbenhed, dialog og debat omkring stoffer og finde strategier og løsninger for
hvordan de unge kan støttes til at sige ”nej tak” til
stoffer, hvordan de kan
håndtere det øgede sociale
pres der eksisterer generelt
i vores ungdomskultur, og
klæde dem på til at passe
på sig selv og hinanden.
Der skal skabes fokus på
en holdningsændring der
skal bryde tabuer såsom:

”det kan ikke ske for mig”,
”Mine børn kommer aldrig i
berøring med stoffer”, ”Misbrug er kun for socialt udsatte”, og at dette bliver erstattet af erkendelsen af:
”Det kan ske for os alle” og
at det er et fælles ansvar!
Derfor vil foreningen
starte en kampagne for at
det bliver ”sejtatsigenej”,
med inddragelse af de unge.
Sammen med dem vil de udarbejde et nutidigt, oplysende og fængende materiale.
Foreningen har brug for
al den støtte den kan få, og
ønsker at få rejst midler til
at få skudt kampagnen ”Sejtatsigenej” igang. Budskabet bør udbredes så bredt
som muligt i hele Danmark.
Der kan enten støtte
igennem et medlemsskab i

foreningen til 75 kr årligt
for personer over 18 (unge
gratis) eller give en hvilken
som helst donation til foreningens konto:
Reg.: 9883 konto nr:
252767
Det er også muligt at
støtte ved køb af Hoodie til
250 kr, og andre accessories med foreningens logo,
hvor al overskud går til arrangementer for de unge og
kampagnen ”sejtatsigenej”.
Det er endvidere muligt
at engagerer sig praktisk
ved deltagelse i initiativgruppemøderne der afholdes og annonceres løbende,
både på Facebook og via
hjemmesiden.
Se mere om støttemuligheder på vores hjememside
sejtatsigenej.dk
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