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Forældres 
ansvar 
at unge 
driliker 
En ny undersøgelse 
viser, at voksne sy
nes, at børn drikker 
for meget og for tid
ligt. Nu vil Sund
hedsstyrelsen foku
sere på forældrenes 
ansvar i den årlige 
uge 40 alkoholkam
pagne, der skal få 
unge til at drikke 
mindre. 

ALKOHOL 
- ~'Z;;_ A1 MARIA VILHARDT 

• Det er forældrenes an
svar, at danske unge har 
Europarekorden i at drikke 
alkohol. Det viser en ny un
dersøgelse, som samtidig 
gør op med myten om, at 
forældre accepterer at unge 
under 15 år drikke sig ful
de. 

Godt halvdelen af ille 
voksne mener nemlig, at 
unge bør vente til de bliver 
18, før de nyoer alkohol el
ler bliver- berusede. Og 
knap 50 procent af de voks
ne mener, at aldersgrænsen 
for, hvornår man må købe 
alkohol, bør hæves·til18 år. 

»De voksne har nogle me
get klare holdninger til 
børns forhold til alkohol 
og det står i kontrast til 
børn og unges egentlige al
koholiorbrug. Det tyder på, 
a t de voksne faktisk gerne 
vil sige fra over for børne
ne, men at de har svært ved 
a t gøre det. Hvis man skal 
ændre børn og unges alko
holvaner, er det derfor for
ældrenes opgave at omsæt
te d!?r es holdninger til 
praksis,« siger sociolog 

l 
Morten Wiberg fra Sund
hedsstyrelsen. 

··l Unge er temaet 
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Undersøgelsen blev præ 
senter et . da Sundh edssty
.. dsen i ~:ir lancerede den 
·~~ · l ige '"'d!.P. HJ ··tlkohnlk:Jm -

»Der er en klar 
tendens til, at 
unge drikker 
mere, hvis for
ældrenehar 
givet dem lov 
eller er lige
glade. Det be
tyder, at det er 
vigtigt, at foræl
drene er meget 
klare og tydelige 
i deres udmel
dingerom de 
unges alkohol
forbrug.« 

' ' KiiBrolwlm 

I år er temaet for kam
pagnen unges forhold til al
kohol, og budskabet er 
klart: Unge under 15 år bør 
ikke drikke. 

»Danske unge har en 
uklædelig og kedelig Euro
parekord i druk. Børn er 
børn, og bøm skal ikke 
drikke. Derfor skal vi gøre 
en særlig indsats for at få 
reduceret unges alkohol
forbrug,<< siger sundheds
minister Lars Løkke Ras
mussen (V) om kampagnen . 

Kampagnen fokuserer i 
høj grad på forældrenes 
ansvar, og det er der god 
grund til ifulge specialkon
sulent i Sundhedsstyrelsen , 
Kit Broholm. 

,, Vi har talt med unge om 
der es f orældres holdning 
t il, at de drikker . Resulta t et 
er -·ikke til at tage fejl af. 
Der er en klar tendens til 
a t unge drikker mere. hvi~ 
forældrene har givet . dem 
lov eller er ligeglade. Det 
betyder , at det er ·1i!{tigt, ~t 
f0rældrene er meget klf'lre 
() ~ tvde!l.ze ' , j p r _~ -; : :dn~': l -
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dinger om de unges alko
holforbrug,<< siger hun. 

Misforståelse 
Kit Broholm forklarer 

endvidere, at det er misfor
stået, når forældre lader 
unge drikke alkohol i håbet 
om, at de så vil holde sig fra 
hash og narkotika. 

»Vi kan se en klar sam
menhæng mellem, hvor tid
ligt man begynder at drik
ke alkohol, og om man eks
perimenterer med andre 
stoffer. Det er tydeligt, at 
unge, som begynder at 
drikke allerede som 12-åti
ge, har en større r isiko for 
at prøve narkotika end un
ge med en sen alkoholde
but,« siger Kit Broholm. 

Der er flere grunde til, at 
Sundhedsstyrelsen nu ta
ger fat i de unge som mål
gruppe for den årlige uge 
40 alkoholkampagne. 
Blandt andet viser under
søgelser, at unge har stor 
risiko for a t komme i pro
blemer, når de er fulde eller 
berusede. Det kan dreje sig 
om alt lige fra skænderier 
med venneme til at have 
samleje, som de siden for
tryder. 

Sundhedsskadelige 
Men et alkoholiorbrug i 

en ung alder kan også have 
alvorlige sundhedsskadeli
ge konsekvenser . Det oply
ser bøme- og ungelæge Vi
beke Manniche. 

·•De unge risikerer at få 
problemer med leveren og 
væksten, hvis de drikker 
meget. Desuden kan de ri
sikere problemer med væg
ten, og det er også sandsyn
hgt, at deres indlæringsev
ne vil blive påvirket,« siger 
Kit Broholm og hilser den 
nye kampagne velkonunen. 

»Det er et rigtig godt 
budskab, at d e unge ikke 
sk al drikke. Forældre har i 
den bedst e ånd og mening 
længe troet , a t de kunne 
lære unge at drikke. Det 
kan de ikke. Sk olebørn bør 
okal og m å ikke drikke - a l~ 
'-oho! hører i!r...ke til i et 
borneliv." si!{er hun . 
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• NI BUD 
Sundhedsstyrelsen lanc!'lrer hvert år en uge 40 
alkoholkampagne. Dette års tema er børn og unges 
forhold til alkohol, og i den forbindelse har styrelsen 
opstillet ni bud til de unges forældre. · 

Man kan læse merQ om kampagnen på 
www.uge40.dk. 

,.. Ingen alkohol til børn under 15 år. 

,.. Børn drikker;_ hvis derøS fo~ldre giv~r dem lov. 
Børn af forældre, der synes, at det er ok; de drikker, 
drikker 10 gange så meg~t som børn, hvis forældre 
synes, det er helt forkert. 

,.. Jo tidligere børn drikker alkohol, jo mere l;frikker de, 
og jo større er risikoen for, at de prøver hash og 
andre stoffer. 

,.. Snak med dit barn om, hvordan man siger-nej.til 
alkohol . 

,..Lav aftaler med vennemes forældre om, af børnene 
ikke skal drikkå alkohol. 

,.... Lad .være med at skænke alkohol og. lad· være at 
købe alkohol til dit barn. 

,... Snak med barnet før festen - i stedet for at skælde 
ud bagefter. · 

,.... Lær den 15-årige, at få genstande ved en fest kan 
være godt, men at ffere gør det svært at vurdere, 
hvad der kan give problemer. 

,.. Overvej dine egne alkoholvaner- de. smitter. Især 
hvis børn ser deres forældre berusede. 
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Analyse af non-fiktion : 
Først: Læs, slå op og forstå. 

1 Medium 
Hvor er meddelelsen bragt? 
Nævnsted og 
udgivelsestidspunkt 

2. Genre 
Artikel 
Interview 
Læserbrev 
Reklame 
Andet 

3. Blikfang 
Omfang af tekst og/ eller billede( r) 
Overskrift 
Manchet 
Billede( r) 
Billedtekst( er) 
Udseende 
Emnet 

4. Kommunikationsmodellen 
Afsender - sagforhold - modtager 

s. Resume - referat 

6. Tilgængelig hed 
Åben eller lukket 
kommunikation? Sproget -
ordvalg, ordklasser, sæt-
ningslængde og -konstruktion 

7. Hensigt 

8. Perspektivering 

g. Vurdering Aktuel/uaktuel 
Forståelig/uforståelig 
Troværdig/utroværdig 
Interessant/uinteressant 
God/ dårlig Vurderingen er en 
slags konklusion 

Husk at give eksempler! 


