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»MI, SLOVENCI, VINCA NE PRODAMO«
Pred kakšnim letom mi je znanka pripovedovala o tem,
kako se je njen 15 letni nečak zastrupil z alkoholom pri
tem, ko so ga »sprejemali med fante«. Na tem
»slavnostnem« dogodku so ga »prijatelji« napili do te
mere, da je izgubil zavest. Po določenem času so vendarle
pomislili, da bi morda potreboval pomoč. Odnesli so ga
domov, starša pa sta se bala poklicati reševalce, ker je bil fant mladoleten, vmešala bi
se policija, CSD, spraševali bi, kako se je zgodilo, kdo je bil prisoten, kaj so delali …
No, zgodba se je srečno končala, poba je preživel in nemara celo postal fant.
Prepričana sem, da bralci vsaj približno poznate slovensko iniciacijo za fante
(sprejemanje med fante). V bistvu ni treba kaj dosti poznati, saj praktično ni druge
vsebine, kot alkohol.
Verjetno marsikdo misli, da tako pač mora biti, da so to običaji, ki jih ne gre kar tako
spreminjati. Morda se kateremu od staršev zdi, da se bo njihov otrok počutil
izločenega, če ga fantje ne bodo sprejeli medse. Verjetno se marsikateri tudi bo počutil
izločenega in zelo verjetno tudi bo izločen …
Vendar pa se moramo vprašati, če nam je to res tako zelo pomembno, ali so to res
običaji, ki jih je vredno ohranjati, ali se mi zdi primerno, da naš petnajstletnik začne
uživati alkohol in se napije do onemoglosti?
Ljudje alkohol uživamo že od prazgodovine. Nekateri posamezniki, narodi več, drugi
posamezniki, narodi manj. Slovenci smo med tistimi, ki ga uživamo VEČ. Raziskave
govorijo o 10–11 litrih popitega ČISTEGA alkohola na prebivalca (vključeni so vsi
prebivalci, tudi otroci in abstinenti, ki ne popijejo nič!!!). Alkohol nam je položen v
zibelko. Že prvi dan, ko se rodimo, naši sorodniki in prijatelji nazdravljajo in to se
ponavlja ob vseh pomembnih in tudi manj pomembnih dogodkih v osebnem in javnem
življenju. Po steklenici pa posegamo tudi takrat, ko nismo veseli, ko nam stvari ne
uspevajo, ko imamo težave… Alkohol nam vedno pride prav.
Naše ljudske, narodne in zabavne pesmi so polne hvalospevov alkoholu, spodbujanja
k pitju in zasmehovanja tistih, ki ne pijejo.
Z vsem iskrenim in dolžnim spoštovanjem do našega največjega pesnika, Franceta
Prešerna navajam prvo kitico njegove Zdravljice:
Prijatlji! Obrodile
so trte vince nam sladko,
ki nam oživlja žile,
srce razjasni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up budi!
Seveda ne moremo in ne želimo ugovarjati veličini in lepoti Prešernove Zdravljice, ki
sploh s sedmo kitico povezuje in dviguje slovenski narod.
Medicinsko gledano pa njegove trditve žal ne zdržijo. Alkohol povzroča številne telesne
težave, kot so glavobol, želodčne težave, občutljivost na svetlobo in hrup, otopelost in
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potrtost. Zelo velika količina pa lahko povzroči celo smrt. Dolgotrajno uživanje alkohola
je vzrok za jetrne bolezni (jetrno cirozo), povezan pa je tudi z rakom, obolenji srca,
ožilja …
Alkohol ima vpliv tudi na človekovo vedenje: zmanjšuje prištevnost,
povzroča lahkomiselno ali nasilno obnašanje, prisoten je v velikem delu prometnih
nesreč s smrtnim izidom, pri nasilju v družinah, ob samomorih, kriminalu.
Predvsem pa alkohol nikoli ne utopi, ne zbriše in ne reši naših skrbi in težav,
ampak jih samo še bolj zaplete in poveča.
Ali ste že kdaj na zabavi, odklonili alkohol?
Verjetno ste bili deležni veliko spodbud, da bi si premislili: En kozarec boš pa že…. Saj
bomo samo nazdravili … Voda še za v čevelj ni dobra … Malo se pa moramo poveseliti
… To je pa že skoraj nevljudno, če ne boš nazdravil ženinu in nevesti … Eden ni
nobeden …
Pitje se spodbuja na vsakem koraku in do njega smo izjemno tolerantni do takrat ko
nekomu uide iz kontrole: Poglej ga pijanca…. Ta pa res nima nobene mere … Že spet
se ga je nalil …
Nažgan je kot mavra … Svinja pijana …
Ne bojmo se biti drugačni in ne bojmo se plavati proti toku tudi na tem področju.
Spodbujajmo mlade, da si izbirajo družbo, ki se zna zabavati tudi brez alkohola.
In bodimo sami dober zgled.
Irena

