Pressemeddelelse

Novavi Ung Revers har sat et stærkt hold af ambassadører
Toke Mathias Riskjær, Ida Marie Kristensen og Sophia Nohr vil hjælpe med at
udbrede kendskabet til det at vokse op i familier med stof- og
alkoholproblemer. De kender til den skyld, skam og utryghed, som børn og
unge ofte er ramt af – de har nemlig selv oplevet det. Nu bruger de deres
stemmer og ansigter til at bryde tabuet og giver børn og unge nogen, de kan
spejle sig i.
Rigtig mange børn og unge vokser op i familier med misbrugsproblemer, faktisk skønner
Sundhedsstyrelsen at der sidder 2-3 elever i hver skoleklasse, der oplever alkoholproblemer i
hjemmet. Flere af disse børn går alene rundt med deres bekymringer og får sjældent den hjælp de
har behov for. Misbrugsproblemer i hjemmet kan nemlig være svært at spotte og er samtidig meget
tabuiseret – både hos familien selv og i samfundet. Børnene kender ikke til andet og tror ofte det er
dem og ikke de forhold, som de vokser op under, som er unormale. Derfor er det så vigtigt at få
italesat, at det ikke er i orden at vokse op med en mor eller far, som drikker eller tager stoffer og at
der faktisk er hjælp at få. Når kendte ansigter står frem og fortæller deres historie bliver børnene
opmærksomme på, at de ikke er alene med deres problemer.

Novavi Ung Revers ønsker at nå ud til disse børn og unge, så de kan få den hjælp, de fortjener.
Derfor har organisationen teamet op med personligheder, som kender til problemstillingerne på
egen krop. Projektleder i Novavi Ung Revers, Tina Skovsted, forklarer om samarbejdet med
ambassadørerne: Det er svært at nå ud til de unge, fordi det blandt andet er så skamfuldt for dem,
og fordi de ofte tror, at ingen forstår dem. Det gør vi nu i allerhøjste grad, men det betyder ikke, at
de tror på os. For denne gruppe børn og unge er ofte naturligt skeptiske og har det svært med tillid
til voksne. Derfor er vi også utroligt taknemmelige for, at Toke, Sophia og Ida har sagt ja til at hjælpe
os med at sprede budskabet om Novavi Ung Revers. Grundet deres egne oplevelser bliver
budskabet ekstratroværdigt.
Toke Mathias Riskjær er født og opvokset på Vesterbro i København, men rejste til Norge med sin
mor, da han var 7 år. Morens forbrug af alkohol og stoffer tog overhånd, og de mistede deres
lejlighed samt kontakten til venner og bekendte. Toke blev landskendt, da han lavede
dokumentarserien ”52 dage som hjemløs”, der blev vist på DR1 i marts og april 2017.
Sophia Nohr blev landskendt i 2015, da hun deltog i DR´s X-Factor, hvor hun var blandt de sidste
tilbage i liveshows. I 2016 deltog Sophia i DR’s Melodi Grand Prix 2016 med sangen ‘Blue Horizon’,
som af flere medier blev rost for sit unikke sceneudtryk og for Sophias beundringsværdige
indlevelse i det, hun synger. Sophia har en lidenskab for musik og ønsker samtidigt brændende at
gøre en forskel for børn og unge, der som hende selv, er opvokset i en familie med
alkoholproblemer.
Ida Marie Kristensen er lærer, tidligere lokalpolitiker og debuterende digter. I oktober 2017
debuterede hun med den selvbiografiske digtsamling “En slags barndom”, der omhandler hendes
opvækst med fulde forældre, omsorgssvigt og krænkelser som følger.
Om deres engagement i Novavi Ung Revers forklarer de:

Toke Mathias Riskjær:
Via Novavi Ung Revers får børn og unge redskaberne til bedre at forstå deres opvækst og ikke
mindst forstå, at det ikke er dem, der er noget galt med, og at de ikke bærer ansvaret eller skylden
for deres forældres problemer. Det kan lyde banalt og logisk for udenforstående, men som barn i en
sådan familie er det på ingen måder givet, at man er klar over, at det ikke er ens ansvar at passe på
sine forældre.
Sophia Nohr:
Novavi Ung Revers er, som jeg ser det, et vigtigt tiltag for de børn og unge, der ofte går alene med
den belastning et misbrug af den eller anden art er for en familie. Ved at bryde tavsheden i
fællesskab med andre, der har oplevelser, der ligner ens egen situation, kan man lettere drage
omsorg for sig selv og komme nærmere, hvem man er, hvad der er vigtigt for en, og hvad man
drømmer om for fremtiden.
Ida Marie Kristensen:
Det er svært at tale om stof- og alkoholproblemer, fordi det er så tabuiseret. Men vi skal tale om det,
så vi som samfund og enkelt individer kan blive bedre til at håndtere det. Det nytter ikke at kigge
væk, for så efterlader vi børnene i sådanne familier til dem selv. Det er hverken retfærdigt eller i
orden. Derfor støtter jeg op om Novavi Ung Revers.
I samarbejde med ambassadørerne vil Novavi Ung Revers både fortsætte oplysningsarbejdet, der
skal til for at nedbryde tabuet om stof-og alkoholproblemer, og ikke mindst sikre, at så mange børn
og unge som muligt får den hjælp, de behøver.
For yderligere information om Novavi Ung Revers, kontakt projektleder Tina Skovsted på 23 70 77
59 eller tsko@novavi.dk.

FAKTA OM NOVAVI UNG REVERS
 Socialstyrelsen har bevilliget midler til en række tilbud, der skal sikre, at alle unge op til 25
år fra hjem med misbrug har adgang til behandling, herunder indgår Novavi Ung Revers.
 Det er gratis, og som barn og ung kan man henvende sig direkte til behandlingsstedet
uden at skulle have henvisning fra læge eller kommune.
 Er man over 18 år kan man være anonym
 Novavi Ung Revers har behandlingssteder i byerne: Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev,
Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør.
 Novavi Ung Revers er en del af Fonden Novavi, som er Danmarks største non-profit
organisation til behandling af alkohol- og stofproblemer. Novavi består af 23 enheder
placeret i Storkøbenhavn, på Sjælland og Fyn og har årligt kontakt med mere end 4.000
danskere.
 Læs mere om Fonden Novavi på www.novavi.dk eller på
https://www.facebook.com/novavifonden/
 Læs mere om Ung Revers på: www.ungrevers.dk eller se mere på
www.facebook.com/novaviungrevers.

