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Hva er FYFA
FYFA er et felles initiativ som har som mål å redusere alkoholbruk blant
mindreårige og beruselsesdrikking blant ungdom. Disse to faktorene har
stor betydning for helse og velferd blant befolkningen i Europa.
Sport er en av de mest populære aktivitetene for ungdom i Europa,
men blir ofte oversett som arena for politikk- og atferdsendringer. Sport
når mange ulike samfunnsgrupper – både ledere i ungdomsmiljøene og
sårbare unge mennesker.
Markedsføring av alkohol gjennom sportssponsing har etablert en
plattform for effektiv markedsføring som kobler alkohol til laglojalitet
og positive erfaringer. Vi mener at beslutningstakere og ledere innenfor
idretten ikke har vært tilstrekkelig oppmerksomme på skadene av
alkohol eller erkjent at sportssponsing kobler alkoholbruk til egenskaper
som helse og styrke som forbindes med profesjonell idrett.
Trenere, klubbledelse og ledere i lokalsamfunnet bør ha tilgang til de
beste verktøyene som finnes for å redusere alkoholbruken blant de
mindreårige de har ansvar for.

Hva er målene?
Å utvikle gode verktøyer for å redusere beruselsesdrikking blant
ungdom og formulere retningslinjer for alkoholbruk i sportsklubber og
idrettsforeninger for ungdom i hele Europa.
FYFA vil se på hvordan klubbene formidler budskap om en viktig
risikofaktor for ikke-smittsomme sykdommer – alkohol. FYFA vil bidra
til å bygge nettverk som kan styrke kapasitet på nasjonalt og europeisk
nivå.

Hva gjor vi?
FYFA vil gjennomgå retningslinjer og regelverk som angår ungdom,
sport, markedsføring og alkohol med særlig fokus på fotball på
internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Vi vil intervjue berørte parter og
beslutningstakere på alle nivåer. Vi vil identifisere én lokal fotballklubb
i seks medlemsstater der ungdom mellom 12 og 15 år deltar i
regelmessige idrettsaktiviteter og intervjue klubbledelsen for å kartlegge:
holdninger, strategier for å redusere drikking og skader blant ungdom.
Til slutt vil FYFA arrangere en internasjonale konferanse om Alkohol,
sport og ungdom der funnene og anbefalingene fra prosjektet blir lagt
frem.

Hvordan kan jeg bli med?
Hvis organisasjonen din er interessert i å bli samarbeidspartner i
prosjektet kan du kontakte info@eurocare.org.
Som samarbeidspartner har du ingen kontraktfestede forpliktelser
overfor bevilgende myndighet og kan heller ikke motta EU-finansiering.
Vi søker etter samarbeidspartnere som kan styrke den tekniske og
forskningsmessige kapasiteten i prosjektet, så vel som hjelp med
formidling av resultatene. Partnere fra alle land kan delta.
Hvis du leder en sportsklubb for ungdom og har lyst til å bli med, så ta
kontakt på e-postadressen over.
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