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Folk ser skævt til os, der ikke drikker

OP IN IO N I TA L

Specialskoler
En stor del af landets
kommuner ønsker at lukke
specialskoler og i stedet
flytte flere elever over
i folkeskolen.
Støtter du forslaget?

Min kone og jeg beskyldes for at være kedelige
og lidt hellige, fordi vi
sagtens kan mores os
uden rødvin. Men sagen
er, at den danske drikkekultur gør mange syge
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973 personer over 17 år deltog i undersøgelsen 4.-7. april 2011
Kilde: Rambøll Management/Analyse Danmark i
Morgenavisen Jyllands-Posten

Det grå guld
I forbindelse med din
vurdering af jobansøgere,
oplever du da, at du sorterer
ansøgere fra, fordi deres
alder er for høj?
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1.008 ledere ansat i både det offentlige og det private
deltog i undersøgelsen 28. marts - 4. april
Kilde: Voxmeter i Ugebrevet A4

Vælgerdagsorden
Hvilke af nedenstående
emner betyder mest for dig,
når du skal stemme ved det
kommende folketingsvalg?
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eg har altid holdt meget af et
godt glas rødvin, men med tiden drikker jeg mindre og
mindre. Det skyldes dels, at
jeg ikke har lyst til at ødelægge
næste dag med tømmermænd,
dels at spiritus ikke siger mig så
meget mere. Og da min kone får migræne af enhver form for alkohol, er vi
med tiden blevet ret afholdende.
Af en eller anden grund er det ofte et
problem for andre, at vi drikker så lidt. Vi
bliver beskyldt for at være ’kedelige’,
selv om vi sagtens kan more os uden
at have drukket noget. Vores alkoholvaner bliver ofte kommenteret, og vi
føler os stærkt marginaliserede – og
lidt gjort hellige. »Det må være meget
svært at være på antabus«, siger vi ofte til
hinanden.
Alkohol fylder mere og mere i vores liv.
Vi sætter mere spiritus til livs, end de gør i
lande, vi ellers sammenligner os med. Og
vi hygger os med myten om, at et par glas
rødvin om dagen nærmest er sundt, hvor
sandheden er den, at selv meget små, daglige mængder alkohol øger risikoen for
kræft.
Vin, øl og spiritus er blevet en helt naturlig del af vores hverdag. Og vi drikker
rigtigt meget. Forbruget er over en årrække accelereret fra 7 liter 100 procent ren
alkohol pr. år til lidt over 11 liter. Hvilket er
langt mere end de folkeslag, vi ellers ynder at sammenligne os med. Kun russerne hælder mere inden for vesten, og der
dør mændene også stadig tidligere.
De 15-16-årige har erobret verdensmesterskabet i druk. I min omgangskreds
kan man næsten kun mødes, hvis der er
øl, vin eller spiritus på bordet. Og når Herning Ishockeyklub f.eks. vinder danmarksmesterskabet, skal det partout fejres med masser af fadøl, pubcrawl og
Gammel Dansk, som vi så det i Sporten på
tv forleden.
Det danske ’drikkeri’ begyndte engang
først i 70’erne. Dengang vi skulle lokkes i
EF med vintilbud på 8 kroner ﬂasken. I begyndelsen delte vi en halv ﬂaske vin til
maden. Snart blev det til en hel, og nu
kommer den dejligt billige tre- eller femliters dunk med vin på bordet hver dag.
Og ikke alene drikker vi danskere. Vi er
tilmed stolte af vores alkoholvaner. Hos
os hersker der ikke ’svenske tilstande’,
kan vi sige til hinanden og smile huldsaligt. Alle kan skaffe al den spiritus, de vil –
eller med lethed få andre til at købe den
til sig. Og alle kan købe drikkevarer hvor
som helst og når som helst. Selv på landets tankstationer.

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

Resultatet af denne alkoholpolitik er
der derimod ingen grund til at være stolte af. Venner og bekendte bliver syge. Kolleger dør alt for tidligt. Jeg og mine venner lever med en viden om, at Sundhedsstyrelsen i dag kan registrere mere end 60
sygdomme, der er direkte relaterede til
vores stigende alkoholforbrug.
Samlet koster vores drikkeuvaner samfundet over 11 milliarder kroner om året.
Trods alle former for oplysningskampagner og mod al sund fornuft fortsætter vi
drikkeriet vel vidende, at selv meget, meget små mængder daglig spiritus øger risikoen for kræft i mund og svælg, spiserørskræft, strubekræft, leverkræft, blodpropper, hjerneblødninger, skrumpelever, åreknuder i spiserøret og betændelse
i spiserøret. For nu blot at nævne nogle af
de sygdomme, der er direkte relateret til
vores spiritusforbrug. Sygdomme, der alle sammen er så godt som dødelige.
MEN ÉT ER min generations drikkevaner.
Vi har alligevel kun den sidste del af livet
tilbage. Det er langt alvorligere, at vi er

ved at tabe et par eller tre af ungdomsårgangene på gulvet. De unge 15-16-årige
danskere sætter ganske enkelt i disse år
verdensrekord i druk. De lærer allerede at
drikke derhjemme, og de ﬂeste skoler,
gymnasier og fakulteter på universiteter
og højere læreanstalter har fredagsbar,
som bliver frekventeret ﬂittigt. Fredagsbaren er tilmed lokkemad i forårets store
annoncer fra mange af landets gymnasier, når de søger efter nye elever. Somme
steder begynder ’fredagsbaren’ allerede
om torsdagen. Og de unge samles ikke
kun for at hygge sig, men for at drikke
igennem, for at blive berusede. De drikker
sig i hegnet, som det hedder i nutidssprog.
Og det er ikke kun drengene, der drikker. Pigerne er ved at komme godt med,
selv om alle ved, at det nedsætter chancerne for at blive gravid og øger risikoen for
spontan abort, for lav fødselsvægt og for
tidlige fødsler.
Det er ﬁnt, at stat og kommuner sætter
ind med lektiehjælp samt politisk og pædagogisk støtte til dem, der nu i stort tal

dropper ud af gymnasierne og ungdomsuddannelserne. Men måske skulle man
begynde med bare at forbyde øl, vin og
spiritus på alle uddannelsessteder, så lærerstaben ikke skal kæmpe mod en halvbedøvet klasse elever.
Man kunne også sætte ind over for tilgængeligheden. Alle undersøgelser
viser, at når det er
let at skaffe sig adVi føler os
gang til spiritus, så
stærkt margistiger alkoholfornaliserede
bruget. Sætter man
grænser, og indfører man restriktioner, falder det. Svenskernes statsmonopol på at sælge spiritus viser f.eks., at begrænsninger hjælper.
En progressiv og fremsynet fagbevægelse
som den svenske, der tidligt gik ind i afholdsarbejdet, har også lagt en dæmper
på spiritusforbruget og dermed reddet
mange menneskeliv. Tidligt gik den ud og
fortalte medlemmer, at spiritussen ødelagde deres liv. »Du kan ikke overtage
samfundet i en brandert«, var et slogan,

der slog an i en grad, så svenskerne i dag
kun drikker godt halvt så meget spiritus,
øl og vin, som vi gør.
I dansk sammenhæng kunne man måske også lægge en dæmper på spritannonceringen. Tilbudsannoncerne på spiritus fylder mere og mere i dagens aviser,
og stablerne med tilbudsvin breder sig i
alle supermarkederne. Og endelig kunne
Sundhedsstyrelsen iværksætte en antimobbekampagne vendt mod de drikkende, der mobber dem, der gerne vil holde
sig på måtten.
Jeg kan indimellem undre mig over,
hvorfor det er så svært at få sat en stopper
for drikkeriet i Danmark. Især fordi Sundhedsstyrelsen gang på gang dokumenterer, hvor syge vi bliver, og hvor voldsomt
disse sygdomme belaster sundhedsudgifterne.
Jeg kan ikke lade være med at spørge
mig selv: Hvem er det, der ikke vil være
med til at bekæmpe vores alkoholmisbrug? Er det politikerne, eller er det bryggerierne, restaurationsbranchen eller
vinimportørerne, der sætter hælene i?
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Kristendom i
folkeskolen

Kristendom
i folkeskolen
øverst på
dagsordenen
Kristendomsundervisningen i folkeskolen var det varmeste emne med 8 indlæg
i en uge, hvor sommervejret har ramt
Danmark og måske sat agurketiden i
gang lidt før tid. Også det danske velfærdssamfund har fået læsernes opmærksomhed, og vi modtog 6 indlæg
herom. 2020-planen og efterlønnen affødte hver 4 indlæg.
I alt modtog vi 196 indlæg, og vi ﬁk
plads til 62.

Fødselsattesten og valgkampen
INTERNETTET OG HØJREORIENTEREDE
amerikanske radiokanaler ﬂød, allerede
inden Barack Obama blev valgt til præsident, over med konspirationsteorier om,
at han overhovedet ikke var født i USA og
som sådan ikke kunne vælges som præsident i Guds eget land.
Det er glemt i dag, men det var faktisk
nuværende udenrigsminister Hillary
Clinton, som i valgkampen i 2008 først såede tvivl om valgbarheden af sin daværende modstander. Allerede under valgkampen distribuerede Obamas stab en
kopi af hans fødselsattest fra Hawaii, og
det er den, der i en udvidet form med navnet på hospitalet og fødselslægens og forældrenes underskrift blev lagt frem af
præsidenten onsdag.
Spørgsmålet er, om det får nogen som
helst effekt. New York Times offentliggjorde for to uger siden en meningsmåling,
hvoraf det fremgår, at 24 procent af alle
amerikanere og 45 procent af republikanerne tror, at præsidenten er født i et andet land.
Der er også et betydeligt antal, som mener, at han i virkeligheden er muslim. En
bog ved navn ’Where is the Birthcertiﬁcate? The Case that Barack Obama is not Eligible to be President’ røg straks efter en

begejstret omtale på en højreorienteret
blog til tops på Amazons bestsellerliste.
Til trods for, at den først udkommer midt
i maj. Onsdag røg den så ned på plads
nummer 37.
Ligegyldigt hvordan man vender og
drejer det, er det en
Han bliver
65 år i juni og er sag med klare racistiske undertoner.
på sin tredje
Som New York Ti(blonde) kone,
mes skrev i en lealligevel siger
der onsdag: Den
slags ville aldrig
han uden at
overgå en hvid
blinke om sin
præsident.
egen yndige,
Det er også påunge datter
faldende, at alle de
Ivanka, at han
republikanere, der
i større eller minville lægge sig
dre grad har båret
efter hende,
ved til bålet om
hvis ikke hun
den
’fremmede’
var hans datter præsident, nu affejer offentliggørelsen af fødselsattesten som et forsøg på at
fjerne opmærksomheden fra landets alvorlige problemer.
Det er især den bizarre rigmand Donald Trump, der i den sidste måneds tid

har ført ’tvivlen om fødselsattesten’ i marken. Trump har ikke ofﬁcielt meldt sig i
kapløbet, men han fører alligevel valgkamp for at blive republikansk præsidentkandidat i 2012.
Man kan ikke åbne for en amerikansk
nyhedsudsendelse uden at høre ham fortælle, hvordan han ville ønske, at USA havde en stor præsident, men da det ikke er
tilfældet, overvejer han meget at ofre sig,
for han ved, at han har evnerne til at lede
landet.
I en typisk gestus tager han nu æren for,
at nationen har fået »sandheden om præsidentens fødsel«, selv om fødselsattesten
naturligvis må undersøges »meget nøje,
af mange eksperter«.
SELV I ET LAND, hvor selvtillid påskønnes,
og beskedenhed ikke regnes for en dyd, er
Trump i særklasse selvglad. Og han er ikke
i tvivl om, hvorfor han har grund til at være selvglad:
Han er dygtig til at tjene penge. »Jeg er
meget, meget rig«, siger han.
»Folk vil blive forbløffede, når de ﬁnder
ud af, hvor rig jeg i virkeligheden er. Jeg er
rigere end alle de andre«, lover han og understreger sit udsagn ved at nikke med sit
kødfulde hoved prydet af en ubeskrivelig

frisure, der ifølge en amerikansk kommentator »tog på ferie i 80’erne«.
Seriøse amerikanske medier lægger
luft til Trump, men de dækker alligevel
hans gøren og laden, og det gør
ham selvfølgelig
kendt i den del af
Han tjener f.eks. offentligheden,
der ikke i forvejen
ikke nær så
kendte ham fra
mange penge
sladderbladene.
som Trump, så
Han har tjent sikan man overne penge ved ejendomsspekulation
hovedet have
og byggeri, og alt,
tillid til ham?
hvad han rører
ved, opkaldes efter ham selv. Han har et –
selv efter amerikanske forhold – prangende forbrug: kæmpefester, dyre vaner, dyre
venner, dyre kvinder, privatﬂy og helikoptere, selvfølgelig med navn på, så man
kan se, hvem der kommer. Han bliver 65
år i juni og er på sin tredje (blonde) kone,
alligevel siger han uden at blinke om sin
egen yndige, unge datter Ivanka, at han
ville lægge sig efter hende, hvis ikke hun
var hans datter. Faktisk er han så barnagtig, at man ikke kan frigøre sig fra tanken,
at det må være ret nemt at tjene penge.

Alene hans privatliv burde ifølge alle
politiske vurderinger være nok til at diskvaliﬁcere ham hos store dele af de almindelige hårdtarbejdende amerikanske
vælgere med deres temmelig småborgerlige familieværdier. Men måske har han
et hemmeligt våben: Det hele er de andres skyld.
SELV OM DET åbenbart ikke skal lykkes for
ham at få bevist, at Obama i virkeligheden
er udlænding, så er der heldigvis udlændinge nok at tage af, når skylden for USA’s
krise skal placeres.
»Verden er ude efter at ødelægge vores
land. De her andre lande (det er i særdeleshed Kina og Opec-landene) er ude efter
at dræne os for vores styrke. Vi skal ikke
redde verden. Lad andre lande passe sig
selv«. Det er enkle udsagn, som går rent
hjem i Middle-America. Som andre steder.
Obama nedlader sig ikke til at nævne
Trump ved navn. Han opfordrer bare til at
gøre en ende på fjolleriet i debatten. Et
forståeligt, men nok temmelig omsonst
håb.
Han tjener f.eks. ikke nær så mange
penge som Trump, så kan man overhovedet have tillid til ham?
debat@pol.dk

