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TEORETIČNI DEL PRIROČNIKA
KAJ JE PROGRAM
»ALKOHOL = SPREMEMBA ŽIVLJENJA«
IN ZAKAJ SMO Z NJIM ZAČELI?
Program “Alkohol=sprememba življenja” je skupni program dveh
mladinskih nevladnih organizacij, Zavoda VOZIM in Brez izgovora
Slovenija. Ker zaznavamo, da je alkohol med mladimi v Sloveniji zelo
razširjen, posledice za zdravje pa pogosto resne in trajne, smo zasnovali
preventivni program, ki naslavlja to problematiko. Na podlagi preteklih
izkušenj dela z mladimi na zdravstvenih temah smo razvili inovativne
delavnice, ki omogočajo učinkovit prenos znanja na mlade in jih spodbudijo
h kritičnemu razmišljanju. Z njimi želimo osnovnošolke in osnovnošolce
zadnje triade širom Slovenije aktivno vključiti v reševanje te problematike.
S projektom »Alkohol = sprememba življenja« želimo skupaj z mladimi (do
29. leta), ob podpori strokovnjakov in na osnovi uradnih statistik, prevzeti
odgovornost za zdravje in prometno varnost mladih. Za zdravje in prometno
varnost mladih skrbimo s pomočjo:
1. informiranja,
2. osveščanja,
3. vključevanja in
4. spodbujanja k zdravemu življenjskemu slogu.
To je dolgoročen proces in naložba tako v mlade posameznice in
posameznike kot tudi v našo družbo. Program bo podrobneje predstavljen
v praktičnem delu tega priročnika.
Začnimo s točkama 1) in 2), tj. z informiranjem in osveščanjem.
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KAJ JE ZDRAVJE IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI
SLOG?
DEFINICIJA ZDRAVJA
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) zdravje opredeljuje kot »dinamično
ravnotežje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja«
(1). Je tudi vzdrževanje tega dinamičnega ravnotežja, splošna vrednota
in bistveni vir produktivnega in kakovostnega življenja posameznika,
njegovih bližnjih in skupnosti kot celote. Zdravje je celovito dinamično
ravnovesje telesnih, čustvenih, duševnih, duhovnih, osebnih in socialnih
prvin, ki se kaže v zmožnosti opravljanja različnih funkcij (biološke,
socialne, učne/poklicne) in prilagajanja okolju. Na zdravje mladih vpliva
veliko dejavnikov. Na nekatere ne morejo vplivati sami (npr. starost), na
druge dejavnike zdravja, kot je življenjski slog, pa imajo vpliv vsak dan.

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Življenjski ali vedenjski slog opredelimo kot za posameznika značilen način
življenja, ki ga določa vrsta vedenj v določenem časovnem ali življenjskem
obdobju. Določen življenjski slog lahko vključuje tako zdravju koristna kot
zdravju škodljiva vedenja. V splošnem se tako pogosto omenjata zdravju
naklonjen (»zdrav«) in zdravju škodljiv (»nezdrav«) življenjski slog. Oblikuje
se pod vplivom vsakokratnih izkušenj in življenjskih razmer od ranega
otroštva naprej. Med pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje
življenjskega sloga, so socialni, okoljski, ekonomski in kulturni dejavniki,
predvsem pa ožje in širše okolje (starši, vrstniki, šola). Med ključne
komponente z zdravjem povezanega vedenja sodijo: prehrana, telesna
aktivnost, navade vzdrževanja normalne telesne teže, soočanje s stresom,
raba psihoaktivnih snovi (alkohol, tobak, nedovoljene droge), spalne
in spolne navade, osebna higiena ter skrb za varnost (Slika 1) (2). Zdrav
življenjski slog je ključnega pomena ne samo za zdravstvene kazalnike v
ožjem smislu, ampak tudi za ekonomske, socialne in druge kazalnike, saj je
zdravje osnova za učno, delovno in državljansko aktivnost ter učinkovitost.
Ko govorimo o zdravem življenjskem slogu v povezavi z alkoholom, je
znano, da alkohol nima »varne spodnje meje«. To pomeni, da lahko vsak
požirek alkohola negativno vpliva na zdravje posameznika. Obstajajo
tako imenovane smernice manj tveganega pitja, ki veljajo za odrasle
posameznike, medtem ko se pri mladih osebah in nosečnicah vsako
uživanje alkohola označi kot škodljivo. Več o posledicah alkohola v 6.
poglavju.
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SPLOŠNO O ALKOHOLU
Alkohol je najbolj razširjena legalna psihoaktivna snov. V vsakdanjem
jeziku se beseda alkohol nanaša na etanol, ki je brezbarvna hlapna
tekočina in sestavina alkoholnih pijač, »pekočega« vonja in okusa, dobljena
s fermentacijo sladkorjev. Jakost alkoholne pijače se izrazi s številom pred
besedo »alkohol« ali njeno okrajšavo »alc«, ki ji sledi enota, npr. volumski
odstotki (vol %), promili, mg alkohola/l izdihanega zraka, g alkohola/kg
krvi. Višji kot je odstotek, močnejša je pijača. Pivo v povprečju vsebuje od 4
do 5 vol. % čistega alkohola, vino od 10 do 14 vol. %, žgane pijače pa od 40 do
50 vol. %. »Lahka« piva in mešanice alkohola, limonade ali drugih sladkih
pijač vsebujejo 2,5 vol. % alkohola in več.
Alkohol v alkoholnih pijačah lahko merimo tudi v standardnih mericah
ali enotah alkohola. Ena merica v Evropi po dogovoru vsebuje približno
10 gramov čistega alkohola (toliko alkohola je v 2,5 decilitrih piva, 0,5 litra
»lahkega« piva, enem decilitru vina, ali v enem šilcu (0,3 decilitra) žgane
pijače). Standardna merica nam omogoča, da med seboj lažje primerjamo
različne alkoholne pijače, ki vsebujejo različno količino alkohola.
Sistem meric je potrebno omeniti, saj glede na dosedanje izkušnje z
izvajanjem mladinskih delavnic ugotavljamo, da imajo učenci in dijaki
velikokrat zmotno mišljenje o tem, katera alkoholna pijača vsebuje več
čistega alkohola in povzroča večjo škodo. Mladi namreč pogosto vzamejo
v obzir samo, kako »močan« je alkohol, pozabijo pa, da je enako pomembna
tudi količina zaužite pijače. To kaže Slika 2:

9

Slika 2: Standardna merica alkohola

KONCENTRACIJA ALKOHOLA V TELESU POSAMEZNIKA JE
OB KOLIČINI IN VRSTI POPITEGA ALKOHOLA ODVISNA
TUDI OD:

TELESNE TEŽE

SPOLA

HRANE, KI SE
PREBAVLJA

ČASA TRAJANJA PITJA

Meri se z laboratorijskim testom krvi ali pa se oceni s pomočjo testa
količine alkohola v izdihanem zraku (alkotest).
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ALKOHOL IN PROMETNA VARNOST
Da je alkohol najbolj razširjena in nevarna legalna droga, potrjuje tudi SZO
v svojem Globalnem poročilu o prometni varnosti (4). Prometne nesreče
pri mladih, starih 15–29 let, so po njihovih podatkih še vedno vzrok smrti
številka ena, med najpogostejše dejavnike teh nesreč pa sodi tudi alkohol.
Tudi Javna agencija RS za varnost prometa (5) ugotavlja, da so glede na
starostne skupine mladi kot povzročitelji prometnih nesreč nadpovprečno
zastopani, še posebej tisti med 18. in 24. letom starosti, ki so v primerjavi s
povprečnim voznikom 3x pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah in pri
katerih je verjetnost povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom več
kot 1x večja kot pri povprečnem vozniku. K temu pripomorejo naslednji
dejavniki, ki so pri mladih posebej izraženi:
1.

pomanjkanje vozniških izkušenj (pomembno predvsem v kritičnih
situacijah);

2. uporaba različnih avdio- in mobilnih naprav med vožnjo;
3.

osebnostne in razvojne značilnosti (upiranje avtoritetam,
preizkušanje lastnih meja in sposobnosti, nezavedanje možnih
posledic itd.);

4. splošen življenjski stil mladih in drugi motivi (pogosteje vozijo
za zabavo, z namenom preživljanja prostega časa, v bolj rizičnih
razmerah – tj. ponoči, utrujeni, pod vplivom alkohola/vrstnikov) (6).
Večina prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola se zgodi ob
vikendih, petkih in sobotah, med 23. in 5. uro. Eden izmed dejavnikov 1/3
vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom je alkohol. Tretjino teh prometnih
nesreč povzročijo prav mladi.

RABA ALKOHOLA JE V LETU 2016 V SLOVENIJI
POVZROČILA 234 MILIJONOV € ŠKODE.
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OSNOVNI STATISTIČNI PODATKI O PORABI ALKOHOLA
MED MLADIMI
Po poročilu SZO (7) zaradi vzrokov, povezanih z alkoholom (prometne
nesreče, zastrupitve itd.), na leto po svetu umre 320.000 mladih med 15. in
29. letom, kar predstavlja 9 % vseh smrti v tej starostni skupini. Po zadnjih
ocenah SZO (8) je poraba alkohola v svetu v povprečju znašala 6,4 L čistega
alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let. Med svetovnimi regijami
ima najvišjo porabo alkohola še vedno Evropa (9,8 L čistega alkohola na
prebivalca, starejšega od 15 let). V Evropi sta poraba čistega alkohola na
prebivalca in breme zaradi bolezni, povezanih z alkoholom, enkrat višja
od svetovnega povprečja. Alkoholu se lahko pripiše kar 8 % vsega bremena
bolezni, kar je v letu 2003 za EU znašalo 125 bilijonov (125 x 1012) EUR.
Regija

Povpr. PORABA čistega
alkohola na prebivalca,
starega nad 15 let

STROŠKI zaradi bolezni,
povezanih z alkoholom

Svet

4,6l

*

Evropa

9,8

125 bilijonov €

Slovenija

11,5

234 milijonov €

*Točnega podatka o celokupnih globalnih stroških zaradi bolezni povezanih z alkoholom ni na voljo.

V Sloveniji je to povprečje registrirane porabe še višje od evropskega in
je v letu 2016 znašalo 11,5 L (oz. 12,6 L, če upoštevamo tudi neregistrirano
porabo) čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let ali več (9). Slovenija
ima glede na vsakoletno povprečje ostalih držav sveta že desetletja višja
povprečja registrirane porabe alkohola, zato se našo družbo označuje tudi
kot »mokro družbo«.

ALKOHOL JE POVEZAN S KAR 9% SMRTI V
STAROSTNI SKUPINI 15 DO 29 LET.
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MLADOLETNI, KI SO ŽELELI KUPITI ALKOHOLNO
PIJAČO, SO BILI USPEŠNI V VEČ KOT 95%

Tvegana in škodljiva raba alkohola med slovenskimi mladostniki in
odraslimi ostaja eden ključnih javnozdravstvenih izzivov, saj s pitjem
alkohola povezani stroški znašajo 234 milijonov EUR. Podatki najnovejše
raziskave »Z zdravjem povezan življenjski slog v osnovni šoli« (10) na
reprezentativnem vzorcu so pokazali naslednje:
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POVPREČNA STAROST OB PRVEM PITJU
V SLOVENIJI JE 11,7 LET.

Boben in Sorko (2010) sta na velikem vzorcu slovenskih osnovno- in
srednješolcev izvedli obsežno raziskavo o odnosu do alkohola, ki je
pokazala naslednje:

1.

98,4 % udeležencev raziskave je že poskusilo alkohol;

2. povprečna starost ob prvem pitju je bila 11,7 let;
3.

s starostjo upada delež mladostnikov, ki z alkoholom najpogosteje
pridejo v stik doma (s 67,5 % v 7. razredu na 5,7 % v 3. letniku);

4. s starostjo narašča delež mladostnikov, ki z alkoholom najpogosteje
pridejo v stik preko prijateljev (z 31 % v 7. razredu na 98,5 % v 3.
letniku);
5.

s prehodom iz osnovne v srednjo šolo narašča tudi neposredno
spodbujanje k pitju alkohola (npr. v 2. letniku 27,7 % mladostnikov
poroča o rednem ali občasnem vrstniškem pritisku k pitju);

6. najvišji delež dijakov, ki pijejo vsak dan, je bil v dolenjski regiji, ki je
tudi najbolj tolerantna do pitja alkohola, dijaki pridejo z njim v stik
tudi v šoli in imajo najmanj težav pri nakupu.

Izredno lahko dostopnost do alkoholnih pijač v RS sta potrdili tudi neodvisni
raziskavi skritega nakupovanja, izvedeni na Brez izgovora Slovenija (2013),
in raziskava, opravljena v sodelovanju le-te z Inštitutom »Utrip« (2017),
kjer smo zabeležili več kot 95 % »uspešnost« močno opitih mladoletnih pri
nakupu alkoholnih pijač.
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Bajt in Zorko (2007) sta s pomočjo fokusnih skupin na slovenskih osnovnih
šolah ugotovili 11 najpogostejših razlogov mladih (14–15 let) za pitje:
1.

lahka dostopnost,

2. sprejemljivost pitja alkohola,
3.

osebnostne lastnosti (pogum, drznost),

4. radovednost,
5.

želja po priljubljenosti v družbi,

6. vpliv staršev in družinske vzgoje (vrednote in pivsko vedenje staršev,
razpoložljivost alkohola doma),
7.

vrstniški pritisk,

8.

visoka cena brezalkoholnih pijač (oz. nizka cena alkoholnih pijač),

9. všečnost okusa alkoholnih pijač,
10. ugodni učinki alkohola (sproščenost, dobro vzdušje, prijetno počutje),
11. oglasi.

ŠKODLJIVE POSLEDICE PITJA ALKOHOLA
Pitje alkohola ima negativne zdravstvene (telesne in duševne), socialnoekonomske in kazenskopravne posledice za pivca, njegove bližnje in
za celotno družbo. Nekatere od najpogostejših posledic omenjamo v
nadaljevanju.
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ŠKODLJIVE POSLEDICE PITJA ALKOHOLA
ZA POSAMEZNIKA
Raba alkohola je opredeljena kot vzrok za več kot 200 bolezenskih stanj
(11). Nove študije so pokazale tudi, da je alkohol vzrok večje pogostnosti
nalezljivih bolezni, kot sta tuberkuloza in pljučnica. Raba alkohola pri
osebi, ki pije, navadno sočasno prispeva k več kot le eni od naslednjih
škodljivih posledic, poškodb in/ali bolezni (Slika 2):
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•

občutek oslabelosti, ki vodi k padcem (»mehka« kolena);

•

(ne)namerne poškodbe in samopoškodbe;

•

nespametno/nevarno vedenje, nasilje, prepiri;

•

zastrupitev, bruhanje, driska;

•

slabšanje ali izguba spomina;

•

vpliv na sposobnosti razmišljanja, učenja, motorike;

•

poškodbe in morfološke spremembe možgan;

•

slabši šolski/akademski uspeh (neuspeh) ter nizka stopnja predanosti šoli/
izobrazbi;

•

stigma;

•

odvisnost (psihična, fizična);

•

zmanjšana kakovost življenja (kratko- in dolgoročno);

•

pospešeno trošenje denarja, ki bi sicer služil izboljšanju kakovosti življenja;

•

bolj tvegano spolno vedenje (pogostejše okužbe s HIV in s spolno
prenosljivimi boleznimi);

•

nevropsihiatrična stanja (nevrološke motnje zaradi uživanja alkohola,
tesnoba, depresija, epilepsija);

•

slabljenje imunskega sistema;

•

večja dovzetnost za nalezljive bolezni;

•

gastrointestinalne bolezni (hepatitis, ciroza jeter, vnetje trebušne slinavke);

•

vnetje in rane želodčne sluznice;

•

poškodbe in rak grla, ustne votline, požiralnika, jeter, trebušne slinavke,
debelega črevesa, danke, dojk;

•

srčno-žilne bolezni (ishemična srčna bolezen in možganska kap);

•

sladkorna bolezen;

•

gube, pospešeno staranje, trajna rdečica kože, pijanski nos;

•

neplodnost, motnje erekcije, prezgodnji porod;

•

samomorilnost;

•

smrt.

A NAŠE TELO
VPLIV ALKOHOLA N

Kako alkohol vpliva na naše telo, prikazuje Slika 2 (12).
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Največja težava zastran pitja v kritičnem obdobju mladostništva je, da se
odvisnost v tem obdobju razvije že po enem letu in da ima zaradi škodljivega
vpliva na razvijajoče se telo in razvoj možgan lahko posledice, ki trajajo
vse življenje. Zmanjšane ali slabše miselne funkcije zaradi prekomernega
uživanja alkohola imajo lahko posledice, ki segajo na različna področja
(šolsko, študijsko, socialno, delovno) – tudi v odraslosti (13). De Bellis idr.
(2000) so primerjali problematične uporabnike alkohola v adolescenci
z neproblematičnimi in ugotovili, da so prvi imeli pomembno manjši
volumen hipokampusa, ki je povezan s spominom in sposobnostjo učenja
(enako velja za amigdalo in skorjo čelnega režnja; 14). Tudi druge študije so
potrdile, da imajo mladi, ki veliko pijejo, težave s spominom, pozornostjo,
hitro obdelavo informacij in s ciljno usmerjenim vedenjem (15).
Začetek pitja že v osnovnošolskih letih je povezan z večjo verjetnostjo za
nastanek zasvojenosti. Hingson, Heren in Winter (2006) so v svoji študiji
ugotovili obstoj močne povezave med osnovnošolskimi leti in prvim stikom
z alkoholom z deležem posameznikov, ki so kasneje v življenju postali
zasvojeni z alkoholom. Avtorji so primerjali dve skupini udeležencev –
tiste, ki so začeli piti pred 14. letom, s tistimi, ki so začeli po 21. letu – pri
čemer se je izkazalo, da je med prvimi skoraj polovica takih, ki so kasneje v
življenju postali zasvojeni z alkoholom (med tistimi, ki so začeli piti po 21.
letu, pa je le 9 % kasneje zasvojenih).
Pitje alkohola pri mladostnikih je povezano tudi s samomorilnostjo in
depresijo, nasiljem, bolj tveganim spolnim vedenjem, poškodbami drugih
ter nenamernimi samopoškodbami (15).

ALKOHOL IN HUDE TELESNE POŠKODBE
Alkohol je povezan s travmatičnimi poškodbami hrbtenjače in z bolj
travmatičnimi poškodbami na splošno. Raziskave so pokazale, da je
alkoholiziranost osebe v času nesreče dejavnik tveganja za poškodbo
vratnega dela (cervikalne regije) hrbtenjače. Okvara vretenc tega območja
povzroči tetraplegijo, tj. ohromelost vseh štirih okončin. Tipi nesreč, ki so
povezani s poškodbami hrbtenjače v predelu vratu, vključujejo prometne
nesreče z motornimi vozili in športne nesreče – še posebno nesreče pri
skokih v vodo oz. pri vstopanju v vodo. Raba alkohola dodatno poveča
tveganje za poškodbo vratnega dela hrbtenjače v času nesreče, saj je ta del
med nesrečo še posebej dovzeten za poškodbe (16). Pitje alkohola pa nima
le škodljivega vpliva na uživalca, temveč tudi na celotne družine in druge
ljudi, ki so mu blizu.
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ŠKODLJIVE POSLEDICE PITJA ALKOHOLA ZA BLIŽNJE
Po nekaterih ocenah je milijon prebivalcev Slovenije tako ali drugače
prizadetih zaradi rabe alkohola. Posameznikovo škodljivo pitje alkohola
ima namreč številne škodljive posledice tudi na ljudi, ki s to osebo živijo
v istem gospodinjstvu ali so ji blizu (sorojenci, starši, zakonci ali partnerji,
otroci, sorodniki, sošolci, prijatelji, sosedje), in/ali na tujce, kar je pogosto
zlasti v primeru prometnih nesreč.

Graf 1 (17): Droge, razporejene glede na celokupno vrednost povzročene škode. Rdeča barva
prikazuje doprinos na račun škode, povzročene uporabniku, siva barva pa škodo, povzročeno
drugim. Os X prikazuje splošno oceno škode („overall harm score“), medtem ko so na osi Y
nanizane različne vrste drog.

Škoda, ki jo pitje alkohola povzroča bližnjim, je lahko socialno-ekonomske
narave, lahko je v obliki resnih zdravstvenih težav, z alkoholom povezanih
poškodb, škodljivih vplivov na duševno zdravje ali vrste bolezenskih stanj,
ki se (lahko) pojavijo pri osebi, katere mati je tekom nosečnosti pila alkohol
(Fetal Alcohol Spectrum Disorders – FASDs; 18). Te posledice vključujejo
telesne/fizične, vedenjske in učne težave. Osebe s FASD imajo pogosto
kombinacijo zgoraj omenjenih težav.
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K škodljivim posledicam za bližnje in ljudi v okolici sodijo tudi:
POŠKODBE LJUDI (poškodbe, povzročene drugim osebam,
so lahko naklepne, denimo napad ali umor, ali nenamerne,
npr. prometne nesreče, nesreče na delovnem mestu ali
telesne poškodbe otrok, npr. opekline);

POŠKODBE LASTNINE – premičnin in nepremičnin (od
manjše škode, denimo na oblačilih, pa do velike škode na
avtomobilu, stanovanju, hiši, drugem poslopju, posesti itd.);

ZANEMARJANJE IN/ALI ZLORABA OSEB (prizadene
otroka, partnerja ali druge osebe, za katere oseba, ki pije,
skrbi ali jih neguje);

ZANEMARJANJE LASTNIH DRUŽBENIH VLOG, kamor sodi
vloga družinskega člana (partnerja, starša ipd.), prijatelja
in/ali delavca;

TOKSIČNI UČINKI NA BLIŽNJE (sem sodijo predvsem
fetalni alkoholni sindrom (FAS) in zapleti pri prezgodnjih
rojstvih);
IZGUBA
OSEBNEGA
ZADOVOLJSTVA/UGODJA
ALI
NOTRANJEGA MIRU (vpliv na družinske člane, vključno z
otroki, prijatelje, sodelavce in druge osebe, do katerega pride
vsakič, ko zaradi razgrajanja, nasilja idr. dejanj pijane osebe
bodisi ne morejo spati, so prestrašeni ali podobno).
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ŠKODLJIVE POSLEDICE PITJA ALKOHOLA ZA DRUŽBO
Uporaba alkohola povzroča tudi znatno zdravstveno, socialno in
gospodarsko breme za družbo kot celoto, tj. na svetovno javno zdravje.
Skoraj 6 % vseh smrtnih primerov in 5,1 % svetovnega bremena zaradi
bolezni in poškodb v letu 2012 je mogoče pripisati alkoholu. To pomeni
3,3 milijone smrtnih žrtev, ki jih je mogoče pripisati alkoholu. Poleg tega
škodljiva uporaba alkohola povzroča prezgodnjo smrt ali invalidnost
razmeroma mladih ljudi, kar pomeni izgubo več let življenja (19).
Socialne in gospodarske stroške družbe zaradi škodljive rabe alkohola lahko
razdelimo na tri glavne kategorije: neposredni, posredni in neopredmeteni
stroški.
K neposrednim ekonomskim stroškom zaradi rabe alkohola sodijo stroški
zdravstvenih storitev (operacij, hospitalizacij, ambulantne oskrbe, nege
na domu, zdravil na recept idr.; 9–24 % vseh družbenih stroškov) ter
stroški, nastali v pravosodnem sektorju (npr. zaradi premoženjske škode
zaradi prometnih nesreč, aretacij alkoholiziranih, povečanega števila
kaznivih dejanj). K posrednim stroškom sodijo stroški na račun izgubljene
produktivnosti zaradi odsotnosti, brezposelnosti, zmanjšane proizvodnje,
zmanjšanega potencialnega zaslužka in izgubljenih delovnih let/let
življenja zaradi prezgodnje pokojnine ali smrti. Neopredmeteni stroški so
stroški, ki se nanašajo na bolečino in trpljenje ter na splošno zmanjšano
kakovost življenja. Takšne neopredmetene stroške nosijo pivci, predvsem
pa njihove družine in potencialno tudi drugi ljudje, povezani s pivcem.
Neopredmeteni stroški so slabo merjeni, praksa podajanja ocen zanje pa
sporna (19).
Z alkoholom povezani stroški družbe v Sloveniji so za vsako leto v
obdobju 2011–2014 znašali 234 milijonov (234 x 106) EUR. Z alkoholom
povezani stroški družbe v EU pa so bili za leto 2003 ocenjeni na približno
125 milijard (125 x 109) EUR (20). Takšni socialni stroški, ki jih je mogoče
pripisati alkoholu, predstavljajo od 1,3 % do 3,3 % bruto domačega proizvoda
(21). S škodljivimi posledicami in stroški družbe zaradi rabe alkohola je
neposredno povezana alkoholna industrija, katere prijeme velja na tem
mestu podrobneje predstaviti.
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PRIJEMI ALKOHOLNE INDUSTRIJE
Če so alkoholni izdelki tako nevarni za naše zdravje, zakaj jih potem toliko
ljudi uporablja?
Ta problem skušajo vlade posameznih držav reševati na različne načine,
na primer z višanjem davkov, uveljavljanjem starostnih omejitev,
predpisovanjem opozorilnih nalepk na proizvodih ter omejevanjem
oglaševanja in sponzoriranja.
Za namene slednjega je Evropski center za spremljanje oglaševanja
alkohola (EUCAM, www.eucam.info) izdal brošuro Sedem ključnih sporočil
alkoholne industrije (22), s katero želijo strokovnjake seznaniti s poskusi
vplivanja alkoholne industrije na alkoholno politiko na svetovni ravni.
Ta brošura posreduje tudi dobre argumente, ki so nam lahko v pomoč pri
uvedbi učinkovitih ukrepov.
Ena od strategij alkoholne industrije pri oglaševanju in prodaji proizvodov
je pristranskost pri podajanju informacij. Alkohol je produkt, ki prav gotovo
lahko ima nekaj dobrih strani (npr. okus in boljše razpoloženje), ima pa
tudi precej slabih strani (zdravstvene težave, nesreče, kriminal itd.), ki so
postale v zadnjih letih še bolj očitne in neizpodbitne zahvaljujoč številnim
znanstvenim raziskavam.
Tako alkoholna kot oglaševalska industrija želita alkohol predstaviti kot
izključno okusen, celo zdrav produkt, pitje alkohola pa kot del sodobnega
zdravega načina življenja. Ob posredovanju tega sporočila pa pogosto ne
omenjajo posledic pitja alkohola.
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SPOROČILO 1:

»PITJE ALKOHOLA JE NORMALNO, ZDRAVO, ZELO
ODGOVORNO IN NEKAJ, KAR POČNE VEČINA.«

PREDSTAVA, KI NAM JO ŽELI POSREDOVATI INDUSTRIJA:
»Tisti, ki redno pijejo alkohol, so družabni, uživajo in so v središču
živahnega, družbenega življenja. Alkohol predstavlja naravni del zdravega
življenja, sreče, blaginje, dobrih navad in običajev.«

RAZLAGA:
Da bi alkoholna industrija svoje sporočilo uspešno dostavila na domove,
pri oglaševanju pitje alkohola skoraj vedno povezuje z zdravjem, telesno
lepoto, romantiko, prijateljstvom, športnim druženjem ter prostočasnimi
dejavnostmi. V njihovih oglasih nikoli ne bomo zasledili, da je ravno
alkohol tisti, ki povzroča resne zdravstvene težave, prometne nesreče,
nezaposlenost, nasilje, zlorabo otrok, samomore ipd.

23

SPOROČILO 2:

»ŠKODO ZARADI ALKOHOLA POVZROČA MAJHNA
SKUPINA PROBLEMATIČNIH LJUDI, KI NE PRENESEJO ALKOHOLA.«

PREDSTAVA, KI NAM JO ŽELI POSREDOVATI INDUSTRIJA:
»Le majhna skupina ljudi, ki zlorablja alkohol, povzroča kazniva dejanja,
širjenje bolezni, odsotnost z delovnega mesta, nasilje, spolne zlorabe
in revščino. Ti ljudje alkohol zlorabljajo in jih je potrebno obravnavati
individualno. Prepričanje, da bomo tovrstne probleme rešili s kolektivnimi
ukrepi, je zmotno. Hkrati je to nepošteno, saj bi s takšnimi ukrepi kaznovali
večino tistih, ki alkohol pijejo odgovorno.«

RAZLAGA:
Po mnenju alkoholne industrije ni težava alkohol, ampak neodgovorno
vedenje majhne skupine ljudi. Dejstvo, ki ga alkoholna industrija ne
omenja, pa je, da gre pri večini posameznikov, ki pijejo velike količine
alkohola, za popolnoma navadne ljudi, ki niso prestopniki ali celo
kriminalci. Industrija sporoča nasprotno, in sicer, da navadni državljani
pijejo z občutkom odgovornosti, »slabi« državljani pa pijejo neodgovorno
in so vzrok vseh problemov, povezanih s prekomernim pitjem alkohola.
Resnica je, da alkoholna industrija zasluži več milijonov evrov na račun
prekomernih pivcev. Industrija trdi, da se rezultat njihovega oglaševanja
kaže v odgovornem pitju. Če bi bilo to res, bi bil njihov dobiček precej nižji
od dejanskega. Podatki iz ZDA, VB, Kanade in Avstralije so pokazali, da je
50 % vsega prodanega alkohola popitega tekom prekomernega oziroma
verižnega popivanja. To pomeni, da je velik delež dobička alkoholne
industrije odvisen od rizičnih pivcev.
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Alkoholna industrija nam pravi »Pij odgovorno!«, v bistvu pa se zaveda,
da bi s tem, ko bi ljudje pili v »priporočenih« količinah, izgubila velik del
dobička. Primer: v povprečju Slovenci, starejši od 15 let, spijejo tri enote
alkohola na dan. Če bi vsi pili po priporočilih, bi to bila največ ena enota
na dan za ženske in največ dve za moške – to pomeni, da bi v povprečju
Slovenci popili polovico manj alkohola, alkoholna industrija pa bi izgubila
50 % svojih prihodkov.
Spodnja fotografija prikazuje družbeno odgovorno kampanjo Heinekena,
imenovano »Know the Signs«, kjer Heineken predstavlja pet tipov opitih
ljudi: »ekshibicionist« (tisti, ki v opitem stanju postane preveč vesel); »borec«
(tisti, ki postane preveč agresiven); »cmera« (tisti, ki postane melanholičen
in govori z vsemi, ki so ob njem); »spolni nadlegovalec/perverznež« (tisti, ki
pod vplivom alkohola spolno nadleguje) in »spalec« (tisti, ki lahko v opitem
stanju zaspi kjer koli in kadar koli). Glavno sporočilo industrije je torej,
da problem ni produkt, temveč značaj pivca. Po besedah industrije njihov
produkt običajni in odgovorni pivci uporabljajo, slabi in neodgovorni pivci
pa zlorabljajo.
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SPOROČILO 3:

»NORMALNI ODRASLI LJUDJE, KI NE PIJEJO, V
BISTVU NE OBSTAJAJO.«

PREDSTAVA, KI NAM JO ŽELI POSREDOVATI INDUSTRIJA:
»Ljudje, ki ne pijejo, v bistvu niso resnično pomembni in niso del sodobne
kulture in tradicije.«

RAZLAGA:
Alkoholna industrija kot ne-pivce smatra le otroke, mlajše od 16 let,
nosečnice in voznike, ne upošteva pa velike skupine drugih ne-pivcev.
Delež abstinentov v celotni odrasli populaciji se giblje od najnižjih 2,5
% v Luksemburgu do najvišjih 99,5 % v Egiptu. Na svetu abstinira 45 %
moških in 66 % žensk oz. več kot polovica prebivalstva (23). Po mnenju
predstavnikov industrije so ne-pivci manj zdravi, tisti, ki želijo biti zdravi
in družbeno sprejeti, pa bi morali zmerno piti. To lahko razumemo, kot da
je pitje alkohola ne le normalno, ampak tudi zdravo in odgovorno. Trgovci
alkohola prekomernega pitja ne zagovarjajo odkrito, temveč ga posredno
spodbujajo z različnimi cenovnimi akcijami.
Alkoholna industrija je svoje agresivno oglaševanje razširila tudi v
nerazvite države. Eno od sporočil afriških oglaševalskih kampanj se
glasi, da bodo tisti, ki bodo pili alkohol, živeli v »blagostanju ter bogastvu
razvitega Zahoda«. Če želijo pripadati skupini »uspešnih ljudi«, morajo piti
tako, kot pijejo uspešni Evropejci.
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SPOROČILO 4:

»IGNORIRAJTE DEJSTVO, DA JE ALKOHOL
(ETANOL) TELESU ŠKODLJIVA IN ZASVOJLJIVA
KEMIČNA SUBSTANCA.«

PREDSTAVA, KI NAM JO ŽELI POSREDOVATI INDUSTRIJA:
»Alkoholne pijače so okusne, naravnega izvora, koristne za telo in duha,
kakovostne in skrbno pripravljene, kar zagotavlja dolgoletna tradicija.«

RAZLAGA:
Industrija ignorira dejstvo, da je etanol v resnici škodljiva, strupena,
rakotvorna in zasvojljiva substanca. Alkohol oglašuje kot sredstvo za
krepitev zdravja. V resnici pa je alkohol telesu škodljiva droga, ki lahko
– tako kot heroin – povzroči fizično in psihično odvisnost. Dejanski
negativni učinki na zdravje so tako v popolnem nasprotju s podobo pivca,
ki ga oglašuje industrija (odgovoren, družaben, vesel).
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SPOROČILO 5:

»TEŽAVE, POVEZANE Z ALKOHOLOM, JE MOŽNO
REŠITI LE OB SODELOVANJU NA VSEH NIVOJIH.«

PREDSTAVA, KI NAM JO ŽELI POSREDOVATI INDUSTRIJA:
»Z alkoholom povezane težave lahko rešimo le vsi skupaj. Proizvajalci
in trgovci alkohola se čutimo zelo odgovorne za morebitne negativne
posledice zaradi uporabe naših produktov, zato bi bili z veseljem
pripravljeni pomagati pri njihovem preprečevanju. Vlada, zdravstvene
ustanove, akademiki, znanstveniki, nevladne organizacije in mi (industrija)
bi zato morali združiti moči in sodelovati.« Takšno sporočilo je podal tudi
Mednarodni center za alkoholno politiko (www.ICAP.org), ki je sofinanciran
s strani alkoholne industrije.

RAZLAGA:
Mnogi strokovnjaki se zavedajo, da sodelovanje z alkoholno industrijo
zaradi konflikta interesov ne prinaša rešitev. Do tega zaključka so prišli
po dolgotrajnih razpravah o neučinkovitih projektih in ukrepih. Na lokalni,
nacionalni in evropski ravni dejansko učinkovita politika zahteva izrazito
zmanjšanje porabe alkohola. Dobra, učinkovita politika zmanjševanja
pitja alkohola bi morala vključevati višje trošarine, prepoved oglaševanja
in sponzoriranja, zvišanje starostne omejitve za nakup (na 18 oz. 21 let),
prepoved nezakonite prodaje ter obsežno ozaveščanje javnosti o škodi,
ki jo lahko povzroči (24). Neizpodbitno dejstvo je, da alkoholna industrija
zgoraj naštetega ne želi, želi namreč zgolj povečevati dobiček, kar lahko
doseže s povečano prodajo.
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SPOROČILO 6:

»OGLAŠEVANJE ALKOHOLA NI ŠKODLJIVO.
NJEGOV NAMEN JE LE POTROŠNIKU POMAGATI
PRI IZBIRI DOLOČENEGA PRODUKTA ALI BLAGOVNE ZNAMKE .«
PREDSTAVA, KI NAM JO ŽELI POSREDOVATI INDUSTRIJA:
»Ljudje ne pijejo več alkohola zaradi oglaševanja. Oglasi potrošniku samo
pomagajo pri izbiri najboljše blagovne znamke. Da bi majhni skupini
proizvajalcev in trgovcev alkohola preprečili oglaševati z nespodobnimi
oglasi, smo predstavniki industrije sprejeli učinkovita pravila. Ta sistem
samoregulacije deluje na globalni ravni in prinaša odlične rezultate.«

RAZLAGA:
Raziskave so nesporno dokazale, da so oglasi alkoholnih pijač mladim
privlačni in spodbujajo njihove pivske navade. Vpliv privlačnih oglasov se
kaže v tem, da mladi s pitjem začnejo že zelo zgodaj. Tisti, ki alkohol že
pijejo, pa pod vplivom oglasov konzumirajo še več. Kljub temu industrija še
naprej odločno vztraja, da oglaševanje ne spodbuja pitja alkohola.
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SPOROČILO 7:

»IZOBRAŽEVANJE O ODGOVORNEM PITJU ALKOHOLA JE NAJBOLJŠI NAČIN ZAŠČITE DRUŽBE
PRED Z NJIM POVEZANIMI PROBLEMI.«

PREDSTAVA, KI NAM JO ŽELI POSREDOVATI INDUSTRIJA:
»Počutimo se delno odgovorne za nekatere probleme, ki nastanejo kot
posledica zlorabe naših produktov. Zato se je potrebno boriti proti zlorabam
alkohola, pri čemer bomo z veseljem pomagali. Na razpolago imamo
sredstva, s katerimi lahko prepričamo posameznike, da naše produkte
uporabljajo odgovorno. Za to smo pripravljeni investirati naš čas in denar.
Vlade in različne inštitucije vabimo, da uporabijo naše izkušnje.«

RAZLAGA:
V zadnjem času se je povečal pritisk na alkoholno industrijo, saj so bile
vlade pozvane, da posvetijo več pozornosti reševanju problemov zaradi pitja
alkohola. Učinkoviti ukrepi, kot so višje trošarine, določitev minimalnih
cen, višja starostna meja ter omejevanje oglaševanja, lahko zmanjšajo
škodo zaradi pitja alkohola in tako zmanjšajo dobičke industrije. Zato se
alkoholna industrija trudi prepričati vlade, zakonodajalce in posamezne
politike, da zgoraj predlagani ukrepi ne bodo učinkoviti, so le simbolične
narave ali celo nelegitimni. Trdijo, da le manjši del ljudi zlorablja alkohol in
da ni pošteno, da zaradi teh ukrepov trpi velika večina odgovornih pivcev.
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Industrija meni, da sta večja ozaveščenost ter posredovanje informacij boljši
alternativi v boju proti zlorabam alkohola. Na drugi strani pa strokovnjaki
na podlagi opravljenih raziskav opozarjajo, da samo izobraževanje ne bo
vplivalo na spremembo pivskih navad. Industrija zagovarja, da je treba še
bolj promovirati odgovorno pitje alkohola. Loteva se tudi številnih akcij, da
pokaže svojo vero v ta novi pristop. Žal obstaja veliko naivnih politikov, ki
so navdušeni nad kampanjami alkoholne industrije in slepo verjamejo, da
takšni ukrepi zadostujejo.
Pri kampanjah, ki spodbujajo odgovorno pitje alkohola, moramo biti
skrajno previdni. Obstaja nekaj študij, katerih rezultati ne govorijo v
prid tem kampanjam, ki so večinoma nastale v sodelovanju z alkoholno
industrijo ali pa so celo njen produkt (npr. t. i. »designated driver« programi
in njihove različice). Res je, da se v manjšem obsegu lahko pokažejo
pozitivni rezultati na področju prometne varnosti. Kaj pa posledice na
področju javnega zdravja? Študije so pokazale, da mladi, ki niso »določeni
za varnega voznika«, popijejo bistveno več alkohola, kot bi ga sicer, če bi
morali sami peljati domov. In kar je še bolj zaskrbljujoče, z vnaprejšnjim
določanjem t. i. »varnega voznika« ali celo »nagrajevanjem« mladih pivcev
alkohola z boni za brezplačen ali cenejši prevoz s taksijem in podobnimi
aktivnostmi, delamo z roko v roki z alkoholno industrijo. »Nagrajujemo«
tiste, ki nameravajo piti, s tem pa podpiramo normo, ki jo alkoholna
industrija skuša vcepiti v našo podzavest – da je pitje normalno.
Prav zaradi zgoraj naštetih in številnih drugih zavajajočih sporočil
alkoholne industrije je še toliko bolj pomembno, da imamo za zmanjševanje
škode zaradi pitja alkohola na voljo preverjeno dobre prakse preventive in
primeren pristop.
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PRINCIPI DOBRE PREVENTIVE
Če želimo izvajati dobro preventivo, ni dovolj, da imamo zgolj dobre
izobraževalne programe. Najprej potrebujemo dobro alkoholno politiko,
ki se izvaja in nadzira, šele potem pride na vrsto izobraževanje. Zato se
tudi v obeh organizacijah aktivno trudimo tako za spremembo zakonodaje
kot tudi za pripravo učinkovitih preventivnih programov. Najučinkovitejši
so tisti, ki vodijo k dolgoročnim rezultatom, osnovanim na znanstvenih
raziskavah.
Lastnosti programov, ki dokazano
preventive:

DELUJEJO na področju alkoholne

intervencije, bazirane na obstoječem znanju in rezultatih preteklih
raziskav na tem področju;
intervencije, ki so praktično izvedljive in pozitivno sprejete med
udeleženci;
intervencije, ki nimajo skritih ciljev ali namenov (npr. promoviranje
financerja ali določene znamke alkohola).
Lastnosti programov, ki dokazano NE
preventive:

DELUJEJO na področju alkoholne

zastraševanje, moraliziranje;
nestrukturirane intervencije (brez namena, ciljev itd.);
intervencije, ki temeljijo samo na podajanju informacij o škodljivih
učinkih alkohola;
predavanja nekdanjih uporabnikov drog ali policistov.
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Da te dobre prakse preventive čim uspešneje razširimo med najranljivejše
skupine prebivalstva, kamor sodijo mladi, je zelo koristno poznati principe
mladinskega dela.
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PRINCIPI MLADINSKEGA DELA
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih
za mlade, v okviru katere le-ti aktivno prispevajo k lastnemu vključevanju
v družbo, krepijo svoje kompetence in prispevajo k razvoju skupnosti.
Mladi so v tem specifičnem obdobju svojega življenja postavljeni pred
vedno nove izzive. S pomočjo mladinskega dela se naučijo nanje dobro
odzivati in hkrati razvijajo kompetence, znanja, lahko pa tudi odgovarjajo
na aktualna družbena vprašanja (v našem primeru na problematiko pitja
med mladimi).
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MLADINSKO DELO IMA ŠEST KLJUČNIH ELEMENTOV (25):

1) PROSTOVOLJNA UDELEŽBA
MLADIH

2) DRUŽENJE V SKUPINI

Pomemben element za prevzemanje
odgovornosti.

Skupina
mlademu
omogoča
izgradnjo
skupne
identitete,
opremlja pa ga tudi s socialnimi in
komunikacijskimi kompetencami.

3) AKTERJI SO MLADI

4) NAČRTOVANJE UČINKOV

Mladi imajo dejavno in osrednjo
vlogo.

Delo je načrtno, namensko in ciljno
usmerjeno.

5) CELOSTNI OSEBNOSTNI
RAZVOJ

6) DODANA VREDNOST ZA DRUŽBO

Mladi se osebnostno razvijajo
in pridobivajo kompetence na
različnih področjih.
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Učinki so usmerjeni na mlade in
na širšo družbo.

NA KRATKO O OBEH ORGANIZACIJAH
MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA
Brez izgovora Slovenija (http://www.noexcuse.si) je nacionalna mladinska
organizacija v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi
in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja mlade
spodbuja k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Organizacija
skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav
življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih. Mladi v Brez izgovora tako
zdravo in kvalitetno preživljajo prosti čas, druge mlade pa na razumljiv in
zanimiv način ozaveščajo o aktualnih tematikah ter spodbujajo njihovo
kritično razmišljanje.

ZAVOD VOZIM
Začetki Zavoda VOZIM (http://www.vozim.si/) so povezani s prometno
varnostjo, danes pa deluje predvsem na področju preventive v prometu,
rabe alkohola in psihoaktivnih snovi, mladinskega dela in socialne
integracije oseb z manj priložnostmi. Z inovativnim pristopom pripovedi
osebnih zgodb invalidov (poškodovancev) Zavod VOZIM želi prispevati k
zdravemu vedenju in načinu življenja otrok in mladostnikov, spreminjati
njihova stališča ter vplivati na spodbujevalne in varovalne dejavnike glede
rabe alkohola in prepovedanih drog.
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PRAKTIČNI DEL PRIROČNIKA
PROGRAM »ALKOHOL = SPREMEMBA
ŽIVLJENJA«
Preventivni program »Alkohol = sprememba življenja« so razvili mladi
aktivisti Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija ter mladi aktivisti
invalidi, poškodovanci Zavoda VOZIM, z namenom ozaveščanja predvsem
zadnje triade osnovnošolcev o škodljivem vplivu alkohola na zdravje in
pomenu sprejemanja zdravih odločitev.
Cilji:
1.

Učenci se spoznajo s pojmom zdravega življenjskega sloga, razumejo
povezavo med tem pojmom in alkoholom oz. njegovo rabo.

2. Učenci se spoznajo s sistemom meric in osnovnimi informacijami o
alkoholu (droga, ni varne meje pitja).
3.

S pomočjo izvajalca ugotovijo, kaj so razlogi, da nekateri mladi pijejo in
nekateri ne pijejo.

4. Učenci spoznajo zgodbo poškodovanca, posledice, ki mu jih je nesreča
prinesla, opazijo povezavo med nesrečo in alkoholom.
5.

Učenci sami (tudi preko zgodbe) identificirajo kratkoročne in
dolgoročne posledice pitja alkohola. Razumejo, da so posledice pitja
tako zdravstvene kot socialne in ekonomske.

6. Učenci se seznanijo z nameni in delovanjem alkoholne industrije
(s poudarkom na oglaševanju), razumejo, kako alkoholna industrija
zavaja svoje potrošnike, in si o tem ustvarijo mnenje.
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Pomemben vidik programa predstavlja socialna integracija invalidov,
poškodovancev, ki imajo zaradi nesreče poškodovano hrbtenjačo
(paraplegija, tetraplegija), saj se po poškodbi ne srečajo samo z rehabilitacijo
(ponovno usposobitvijo za življenje), temveč tudi z resocializacijo, ki
v posameznikovo življenje prinaša spremembe življenjskega sloga,
spremembo/prilagoditev obstoječih vrednot in stališč, svoje življenje
pa morajo v veliki meri prilagoditi zdravstvenemu stanju ter telesnim
zmožnostim. Sočasno družba do oseb z gibalno oviranostjo goji številne
predsodke, ki otežujejo njihovo vključevanje v socialno mrežo ter uspešno
delovanje v njej. Negativne izkušnje v procesu socializacije vplivajo
na oblikovanje samospoštovanja in samopodobe, kar lahko pripelje do
duševnih in/ali čustvenih težav. Ena izmed temeljnih človekovih potreb je
namreč potreba po pripadnosti. Na neugodne učinke socialne izključenosti,
predvsem na mentalno zdravje marginaliziranih posameznikov, kaže vrsta
raziskav (26).
Vključevanje para- in tetraplegikov v program »Alkohol = sprememba
življenja« prispeva k njihovi psihosocialni rehabilitaciji in omogoča
njihovo aktivno delovanje na področju alkoholne preventive med mladimi
ter razbijanje stereotipa invalidnosti s predstavitvijo njihovega aktivnega
udejstvovanja. Program poškodovancem omogoča izmenjavo občutkov in
izkušenj z drugimi, ki so to težko izkušnjo že prestali, kar jim predstavlja
dodaten vir motivacije in moči za premagovanje življenjskih izzivov.

DELAVNICE »ALKOHOL = SPREMEMBA ŽIVLJENJA«
Program »Alkohol = sprememba življenja« temelji na istoimenskih
preventivnih delavnicah, ki jih za zadnjo triado osnovnošolcev izvajajo
mladi aktivisti Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija ter mladi invalidi,
poškodovanci Zavoda VOZIM. Delavnice temeljijo na dvokratnem delu z
isto skupino učencev.
1.

Delavnica: INTERVENCIJA (90 MIN) -> Učenci pridobijo ključne
informacije.

2. Delavnica: BOOSTER INTERVENCIJA (45 MIN) -> Sledi kakšen mesec
po prvi delavnici, namenjena je osvežitvi informacij, prejetih na prvi
delavnici.
Mikronačrta delavnic (8 x A4 stran)						
Vprašalnika vrednotenja (3 x A4 stran)
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Namen

Namen delavnic je zamakniti začetek pitja pri mladih.

Cilji

1. Učenci se spoznajo s pojmom zdravega življenjskega sloga, razumejo
povezavo med tem pojmom in alkoholom oz. njegovo rabo.
2. Učenci se spoznajo s sistemom meric in osnovnimi informacijami o
alkoholu (droga, ni varne meje pitja).
3. S pomočjo izvajalca ugotovijo, kaj so razlogi, da nekateri mladi pijejo in
nekateri ne pijejo.
4. Učenci spoznajo zgodbo poškodovanca in posledice, ki mu jih je nesreča
prinesla, opazijo povezavo med nesrečo in alkoholom.
5. Učenci sami indentificirajo kratkoročne in dolgoročne posledice pitja
alkohola. Razumejo, da so posledice pitja tako zdravstvene kot tudi socialne
in ekonomske.
6. Učenci se seznanijo z nameni in delovanjem alkoholne industrije, s
poudarkom na oglaševanju, razumejo, kako alkoholna industrija zavaja
svoje potrošnike, in si o tem ustvarijo mnenje.

Uvod

3 min

Predstavitev predavateljev in njihovih organizacij, razdelimo
vprašalnike, učenci izpolnijo prvo stran, poudarimo, da naj
zaenkrat še ne odpirajo vprašalnikov, lahko jih odložijo na
rob mize, ne potrebujejo jih več do konca ure.

15 min

Cilj 1: Učenci se spoznajo s pojmom zdravega življenjskega
sloga, razumejo povezavo med tem pojmom in alkoholom oz.
njegovo rabo.

+vprašalnik

Zdravje,
zdrav
življenjski
slog in uvod
v alkohol

Cilj 2: Učenci se spoznajo s sistemom meric in osnovnimi
informacijami o alkoholu (droga, ni varne meje pitja).
Vprašanja za debato:
Kaj je zdravje?
Kaj je zdrav življenjski slog?
Kaj osebno jim pomeni ta pojem?
Kaj specifično delajo udeleženci za svoje zdravje?
Kako lahko poskrbimo zanj? (navezava na alkohol)
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zdrávje -a s (ȃ) stanje popolnega telesnega, duševnega in
socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali napake
Učenci sedijo v krogu, priključena sta oba predavatelja, še
enkrat se predstavimo in rečemo, da bomo začeli delavnico
s pogovorom o zdravju. Pojem napišemo tudi na tablo. Ko
odgovorimo na to vprašanje, nadaljujemo s pojmom zdravega
življenjskega sloga – kaj jim pomeni ta pojem, je to nekaj, k
čemur stremimo? Kako lahko poskrbimo zanj? Če tukaj sami
ne omenijo alkohola, mi poskusimo spodbuditi odgovor z
dodatnimi vprašanji (kaj pa droge, dovoljene droge ipd.).
Ko pridemo do alkohola, rečemo, da bomo ravno o tej temi
danes spregovorili nekaj več besed; začnemo z risanjem
treh kozarcev na tablo, učence pozovemo, naj uganejo, kaj
predstavlja narisano, in skupaj povemo, da gre za kozarce
piva, vina in pa žgane pijače, opredelimo tudi njihovo
prostornino. Povabimo prostovoljca, da med pijačami nariše
znake enakosti in neenakosti glede na količino alkohola
v pijačah; popravimo, kar je narobe, predstavimo sistem
meric, povemo, da je alkohol droga in kakšne so meje manj
tveganega pitja. Poudarimo, da se le-5to nanaša na odrasle
osebe, po končanem razvoju možganov (da netvegano ali celo
zdravo pitje ne obstaja).
Materiali: tabla, kreda, whiteboard marker (priskrbi šola)
Posledice
alkohola

10 min

Cilj: S pomočjo izvajalca ugotovijo, kaj so razlogi, da nekateri
mladi pijejo in nekateri ne pijejo.
Metoda: Štafeta – tekmovanje, 4 flipcharti (dva, zakaj pijejo
in dva, zakaj ne pijejo). Učence se razdeli v 4 skupine, naj se
preštejejo na 1., 2., 3., 4. Plakate se obesi na tablo, skupine se
postavijo na drug konec razreda. Vsi skupaj imajo minuto in
pol časa, na »tri štiri zdaj« ena oseba steče do plakata, zapiše
eno od stvari na flipchart, steče nazaj in šele takrat lahko
steče druga oseba in napiše drugo stvar; to počnejo do izteka
časa, potem se pregleda odgovore in podeli točke, vidimo,
katera od skupin je bila prva v vsaki kategoriji, štejejo zgolj
različni odgovori, torej to, da »si kul« in to, da »si popularen«, je
na primer eno in isto. Naredi se uvod v zgodbo poškodovanca
zakaj nekateri ne pijejo, povemo slabe stvari in potem sledi
navezava na resnično zgodbo.
Materiali: štirje flipcharti (ali A4 listi papirja), na dveh piše
»Zakaj mladi pijejo?«, na drugih dveh »Zakaj mladi ne pijejo?«;
učenci sami priskrbijo pisala
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Zgodba
poškodovanca

20 min

Cilj: Učenci spoznajo zgodbo poškodovanca in posledice,
ki mu jih je nesreča prinesla, opazijo povezavo med
nesrečo in alkoholom.
Življenje pred in po nesreči, tabuji o invalidnosti, čas za
vprašanja učencev.
Materiali: PP, računalnik, projektor (priskrbi šola)

Učinki
alkohola

12 min

Cilj: Učenci (tudi preko zgodbe) identificirajo kratkoročne
in dolgoročne posledice pitja alkohola. Razumejo, da
so posledice pitja tako zdravstvene kot tudi socialne in
ekonomske.
Pripravljene imamo listke s posledicami (kratkoročnimi,
dolgoročnimi, vse tri kategorije), vsaj 32 listkov, vsak
učenec dobi en listek s posledico, na tablo pa narišemo
tabelo z dvema vrsticama (kratkoročne in dolgoročne
posledice) in tremi stolpci – zdravstvene, ekonomske in
socialne posledice pitja. Vsak učenec mora ugotoviti, kam
spada njegova posledica pitja; najprej imajo dve minuti
za razmislek in še 3 minute, da razdelijo svoje posledice,
potem se zopet posedejo v krog, mi pa komentiramo,
prestavimo posledice, če niso pravilno umeščene ipd.
Materiali: posledice, pripravljene na listkih, cheatsheet s
pravilno razvrščenimi posledicami

Alkoholna
industrija

20 min + 5
min, če ni
vprašalnikov

Cilj: Učenci se seznanijo z nameni in delovanjem alkoholne
industrije, s poudarkom na oglaševanju, razumejo, kako
alkoholna industrija zavaja svoje potrošnike, in si o tem
ustvarijo mnenje.
Odpremo tretji sklop, in sicer z vprašanjem: »Če pa vidimo,
da je alkohol tako škodljiv, zakaj ni prepovedan, zakaj
ljudje še vedno pijejo/mo?« (To je retorično vprašanje.)
Preidemo na mite.
Par učencev vprašamo za njihovo mnenje in nato
razložimo mit, ga potrdimo oz. ovržemo.
Zadnji je mit o oglaševanju, za navezavo na oglaševanje
industrije.
Mit 1: Pitje alkohola je normalno, zdravo, zelo odgovorno in
je nekaj, kar počne večina. Lahko tudi omenimo izsledke
raziskav, da večina mladih ne pije.
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Lahko tudi omenimo izsledke raziskav, da večina mladih ne
pije.
Npr. zgolj 14,5 % 15-letnikov v SLO redno uživa alkohol (HBSC).
Mit 2: Škodo zaradi alkohola povzroča majhna skupina
problematičnih ljudi, ki ne prenesejo alkohola.
Mit 3: Normalni odrasli ljudje, ki ne pijejo, ne obstajajo.
Mit 4: Trženje alkohola ni škodljivo. Namen trženja je le
pomagati potrošniku pri izbiri določenega produkta oziroma
blagovne znamke.
Aktivnost 2: Prikaz nekaj oglasov alkoholne industrije,
pripravimo PP, na katerem so tudi vprašanja, ki se navezujejo
na oglase, npr. kaj oglašujejo, kaj predstavljajo, koga
targetirajo. Lahko se na koncu prikaže tudi en video oglas.
Po končani predstavitvi odpremo debato z vprašanji: »Zakaj
industrija to počne? Kaj ima od tega? Kakšne občutke ti
zbuja?« itd. Na koncu industrijo »razkrinkamo« in povemo, da
so to zelo premišljene strategije, v katere vlagajo milijarde –
samo zato, da bi nas zavedli in s tem zaslužili. To pa je tudi
ključno sporočilo delavnice.
Mi nismo tukaj zato, da moraliziramo, ampak da predstavimo
delovanje industrije, da boste imeli vse informacije, ko se
boste odločali za (ne)pitje.
»A ste kdaj pomislili, da v bistvu industrija sprejema odločitev
namesto vas, v bistvu je veliko težje reči “ne” kot “ja”. Če rečeš
“ne”, se v bistvu zoperstavljaš industriji.«
Zaključek

3 min

Poudarimo najpomembnejše informacije s cele delavnice:
Če ne piješ, nisi v manjšini. Alkohol je škodljiv tebi in drugim.
Pitje alkohola ti lahko za vedno spremeni življenje (navezava
na zgodbo poškodovanca).Alkoholna industrija zavaja, cilja
na mlade in se osredotoča zgolj na dobiček.
Učencem se zahvalimo za sodelovanje.

Vprašalnik
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3 min

DELAVNICE »ALKOHOL = SPREMEMBA
ŽIVLJENJA«
Alkohol = sprememba življenja; »booster« intervencija
Namen

Osvežiti in preveriti znanje

Cilji

Udeleženci osvežijo znanje s področja škode zaradi
alkohola in vpliva industrije na pivske navade
mladih.Izvajalci preverijo znanje udeležencev po
izvedenih intervencijah.

Uvod

5 min

Povemo, da smo enkrat že bili skupaj z njimi v
razredu, vprašamo, če se nas spomnijo, in povemo,
da smo zopet prišli z namenom, da osvežimo znanje
in pogledamo, koliko so si zapomnili.

Kviz z vprašanji s
prejšnje delavnice

35 min

Razdelimo jih v skupine po 4, najboljša skupina dobi
neko simbolično nagrado (če je možno).
Imamo tri tipe vprašanj: drži/ne drži, ABC vprašanja
in prosti tip vprašanj.
Vsaka ekipa ima najprej pet minut, da si izbere ime,
ki ga potem napišemo na tablo; spodbudimo jih, da
je ime čim bolj izvirno, smešno ipd.
Vsaka ekipa dobi plastificiran list in whiteboard
marker. Za posamezne tipe vprašanj imajo različno
časa (za drži/ne drži in ABC 30 sekund, za prosta
vprašanja pa 1 min); po preteku časa zavpijemo
»Stop!« in jih prosimo, da dvignejo tablice ter
odložijo pisala, preverimo odgovore in podelimo
točke – rezultat vseskozi spremljamo na tabli.
Vprašanja so pripravljena v obliki PP, da jih lahko
učenci vseskozi spremljajo. V mikronačrtu so
vprašanja zapisana po tipu vprašanj, na predstavitvi
pa si sledijo vsebinsko, kot so na delavnici.
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KVIZ:
drži/ne drži:
Meja manj tveganega pitja za fante je 2 merici na
dan, za punce pa 1 merica.
Za fante in dekleta je meja 0 meric, ker se možgani še
razvijajo in kakršna koli količina alkohola škoduje.
Možgani se razvijajo do približno 25. leta starosti. Za
moške in ženske, starejše od 25 let, pa to velja.
Večina ljudi na svetu je abstinentov.
Je ravno malo čez polovico.
Če spijem 5 meric vodke, bom bolj pijan, kot če
spijem 5 meric piva.
Ne drži, ker ima vsaka merica enako količino
alkohola (tj. 10 gramov) ne glede na tip alkoholne
pijače. Če pa bi govorili o količinskih enotah (npr.
kozarec), bi bilo drugače. Poškodbe hrbtenjače
lahko razdelimo na paraplegijo in tetraplegijo. / D
Tetraplegija vpliva na vse 4 okončine (roke, noge).
/D
Paraplegiki lahko tudi hodijo. / N
Alkoholni marketing ne vpliva na mlade.
Ne drži. Marketing ne samo da vpliva na mlade,
ampak jih tudi specifično targetira, alkoholna
industrija temu nameni ogromno denarja letno –
zakaj bi, če ne bi delovalo.
Prometne nesreče spadajo zgolj med zdravstvene
posledice pitja alkohola, ne pa med socialne in
ekonomske.
Ne drži. Lahko jih uvrstimo v vse tri kategorije.
Najhujša posledica prekomernega pitja ob eni
priložnosti je izpiranje želodca.
Ne drži. Najhujša posledica je smrt zaradi zastrupitve
z alkoholom (ali poškodbe zaradi nesreče/padca).
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Prosta vprašanja:
Naštej vsaj štiri področja zdravega življenjskega
sloga. Gibanje, prehrana, alkohol, tobak, droge, druge
oblike zasvojenosti, duševno zdravje ...
Koliko procentov 15-letnikov v Sloveniji redno uživa
alkohol?
15 %, govorimo o raziskavi HBSC 2014, redno uživanje
pomeni vsaj enkrat na teden.
Naštejte vsaj 3 vrste raka, ki jih lahko povzroča
alkohol.
Povzroča sedem vrst raka, in sicer: na grlu, ustih,
požiralniku, črevesju, jetrih, dojkah in glasilkah.
Naštejte vsaj pet razlogov, zakaj mladi ne pijejo.
Zaradi staršev, netoleranca na alkohol, se zavedajo,
kakšno škodo povzroča alkohol, je to njihova
odločitev, so športniki, zaradi vere itd.
Načeloma se lahko upošteva kar koli, kar ne
vključuje pitja.
Moramo biti pozorni, da se razlogi ne ponavljajo.
Naštej vsaj 4 aktivnosti, ki jih lahko počneš brez
pitja alkohola.
S čim poškodovancem pomagajo, da lahko urinirajo?
Kateterizacija.
Ali imajo poškodovanci enako spolno življenje?
Naštej vsaj eno zdravstveno, socialno in ekonomsko
kratkoročno posledico pitja alkohola.
Naštej vsaj 3 medije, skozi katere poskuša industrija
vplivati na povečanje porabe alkohola med mladimi.
Prikazovanje alkohola kot pozitivne substance v
oglasih, filmih, glasbenih videih, video igricah.
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ABC vprašanja:
V eni merici alkohola je:
a) 5 g alkohola
b) 10 g alkohola
c) 15 g alkohola
d) 20 g alkohola
Med dolgoročne posledice pitja alkohola ne sodi:
a) odvisnost od alkohola
b) rak na prostati
c) sprememba vedenja
d) slabša koncentracija
V Sloveniji je prepovedano oglaševanje alkoholnih
pijač:
a) pod 15 %
b) nad 15 %
c) piva in vina
d) vina in žgane pijače
Naš predavatelj je:
a) paraplegik
b) tetraplegik
c) hidroplegik
Hrbtenjača je sestavljena iz koliko delov:
a) 3
b) 4
c) 5
Poškodoval sem se zaradi:
a) prevelike hitrosti
b) slabega vremena
c) vinjenosti
d) drugo

Zaključek
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5 min

Evalvacijski vprašalnik (mnenje o »booster«
intervenciji in celotnem projektu) in učinkovno
vrednotenje.

POSLEDICE PITJA ALKOHOLA
Posledice, ki so odebeljene, se lahko uvrsti med kratkoročne posledice;
kar v tem primeru pomeni, da se lahko zgodijo že, če pijemo alkohol ob
zgolj eni priložnosti. (Seveda pa je pomembno, da se pri določenih dodatno
obrazloži, da posledice lahko ostanejo za celo življenje, npr. če si poškoduješ
hrbtenjačo v prometni nesreči.)
Zdravstvene

Socialne

Ekonomske

okvare srca

negativni vpliv na odnose z
družino, prijatelji, sodelavci

odsotnost z dela

rak (7 vrst rakov)

vzkipljivost, razdražljivost

zmanjšana produktivnost

poškodbe

prometne nesreče

stroški zdravstvene oskrbe

zastrupitev z alkoholom

težave na delovnem mestu

prezgodnja smrt

pankreatitis

družinsko nasilje

invalidnost

neplodnost

povečana revščina

nezmožnost za delo
(zdravstvena upokojitev)

težave z erekcijo

zmanjšana produktivnost
pri delu

prometne nesreče

odvisnost

nasilje nad partnerjem

gmotna škoda zaradi
vandalizma in nasilja

redčenje kostne gostote

spremembe v vedenju

visoki krvni tlak

tvegano spolno vedenje

tvegano spolno vedenje
slabša koncentracija
slabši spomin
impotenca
prometne nesreče
razvoj duševnih motenj
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ZAKONODAJA NA PODROČJU ALKOHOLA
Trenutno so sprejeti in veljavni naslednji zakoni, ki urejajo področje
alkohola v Republiki Sloveniji:
•

Zakon o omejevanju porabe alkohola – ZOPA (pomembno prispeva k
omejevanju dostopnosti alkoholnih pijač, še posebej za mlade);

•

Zakon o trošarinah – ZTro (uvaja trošarino na alkoholne pijače);

•

Zakon o medijih (popolnoma prepove oglaševanje alkoholnih pijač
do leta 2002, ko je bil sprejet Zakon o zdravstveni ustreznosti živil
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili – ZZUZIS-A, ki je pod
določenimi pogoji znova dovolil oglaševanje alkoholnih pijač);

•

Zakon o voznikih (uvede zdravstveni pregled s svetovanjem in
rehabilitacijske programe v primeru vožnje pod vplivom alkohola;
po novem vključuje tudi zdravstvene ukrepe, s čimer se zmanjša
število prometnih nezgod, v katerih je prisoten alkohol; z uvedbo
referenčnih ambulant v primarnem zdravstvu se povečajo kapacitete
za preventivno obravnavo tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo);

•

Nacionalni program varnosti cestnega prometa – NPVCP;

•

Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP;

•

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (prepove delo pod vplivom
alkohola).

V zgoraj naštetih zakonih najdemo več dokazano učinkovitih ukrepov,
povezanih z omejevanjem porabe alkohola med mladimi, med katerimi
velja izpostaviti naslednje:
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•

Prepovedan je nakup in pitje alkoholnih pijač pred 18. letom starosti
(ZOPA).

•

Prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač mladoletnim, tj.
mlajšim od 18 let, in opitim ter prodaja in ponudba alkohola v šolah,
med športnimi prireditvami ipd. (ZOPA).

•

V trgovinah je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 21. uro
in 7. uro naslednjega dne; prepovedana je prodaja žganih pijač v
gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10.
ure dopoldan (ZOPA).

•

Omejevanje oglaševanja alkoholnih pijač – prepovedano je
oglaševanje na panojih, tablah, plakatih ali svetlobnih napisih, ki so
od vrtcev in šol oddaljeni manj kot 300 metrov (ZZUZIS-A).

•

Uvedena je uporaba licenc za prodajo alkohola, ukrepi obvezno višjih
cen alkoholnih pijač (ukrep, da morajo prodajalci imeti v prodaji vsaj
dve različni vrsti brezalkoholnih pijač, ki staneta enako ali manj od
najcenejše alkoholne pijače; določitev minimalne cene, pod katero
se alkohol ne sme prodajati; zvišanje cen alkohola) (ZOPA).

•

Najvišja dovoljena raven alkohola v krvi je 0,50 g alkohola/kg krvi, za
mlade voznike pa 0,0 g/kg alkohola v krvi (ZPrCP).

•

Vozniki imajo lahko največ do vključno 0,24 mg alkohola v litru
izdihanega zraka (pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji
alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu). Vozniki začetniki
ne smejo imeti alkohola v organizmu (ZPrCP).

•

Od 16. do 18. leta starosti je obvezna vožnja s spremljevalcem. Voznik
začetnik mora po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega
dovoljenja opraviti obvezen program dodatnega usposabljanja. Ob
izgubi vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola
je obvezna udeležba v rehabilitacijskih programih pred vnovičnim
opravljanjem vozniškega izpita (ZVoz).

•

Kratke intervencije za tvegane pivce v primarnem zdravstvu (ukrep
se le delno izvaja, in sicer v okviru Zakona o voznikih in v okviru
Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni).

Glede na mednarodne primerjave in priporočila v RS še nismo z zakonom
uvedli vseh učinkovitih ukrepov alkoholne politike in se tako ne uvrščamo
v skupino najuspešnejših evropskih držav, kamor sodijo Švedska,
Norveška in Finska. Eden takih ukrepov je prepoved popivanja na javnih
površinah, ki niso določene za točenje alkoholnih pijač, ki je v času pisanja
tega priročnika (avgust 2018) še neuzakonjen, ga je pa doslej z odlokom
sprejelo več kot deset občin po vsej Sloveniji. V sprejemanju učinkovitih
ukrepov alkoholne politike se po mednarodnih ocenah uvrščamo na 16.
od skupno 29 mest na lestvici evropskih držav. Raziskava v Sloveniji je
pokazala, da večina ključnih akterjev ugotavlja, da se alkoholna politika
v naši državi izvaja v omejenem obsegu ter da manjka politične volje za
vodenje učinkovite alkoholne politike.
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