Alkohol
– Er det så farlig, da?

– Ja, det er det!

Helt OK å være edru!

Alkoholen gjør noe med deg. Du er ikke lenger deg selv. Alkoholen er
et bedøvelsesmiddel og den holder kanskje vonde tanker og følelser ute.
Samtidig mister du hemninger. Sier ting du ikke mener. Gjør handlinger
du normalt ikke ville gjort.

Ja, det er faktisk helt OK å være edru. Det erfarer jo de fleste av oss flere
ganger hver eneste dag – hele året. Bare et fåtall er kommet så langt at de
er blitt alkoholavhengige og må drikke alkohol hver dag, hver helg
– eller i kortere og lengre perioder. Periodedrikkere kaller vi dem.

Vi har sett det senest i alle varslingssakene om
politikere (mee too-sakene) både i voksenpartiene og i ungdomsorganisasjonene.

Ingen unggutt – eller jente – har som målsetting å bli avhengig av alkohol eller andre
rusgifter. Men det er nettopp dette som kan
skje når du utsetter deg for – og ikke makter
å motstå sosialt press.

«Jeg var påvirket av alkohol», har vært den klart
mest brukte forklaringen – og unnskyldningen.
Stadig flere organisasjoner sier nei til alkohol ved
sosiale sammenkomster. Nettopp for å unngå
overgrep og trakassering.
Flott at det tas slike grep, men ansvaret påhviler
likevel hver enkelt av oss. Det er du og jeg som
må ta ansvar. Våge og ta ansvar, selv om det sosiale drikkepresset er sterkt. Når du ligger der
og har dummet deg ut, er det ikke så mange fra
«heiagjengen» som står opp for deg.

Stadig flere organisasjoner sier nei til alkohol
ved sosiale sammenkomster. Nettopp for å unngå
overgrep og trakassering.

– Ta en slurk!
– Bli med da!
Den første slurken er viktig. Jo senere du debuterer med alkohol, desto større er sjansene for
at du kan unngå de største skadevirkningene
som alkoholen utvilsomt påfører hjernen din.
Det sikreste er å ikke begynne i det hele tatt.

SCAN KODEN,
SE FILMEN:

Det er mange grunner til å avstå fra alkohol.
– Jeg drikker ikke alkohol! Er det enkleste
svaret, men da er kameratene ganske raske til
å spørre: – Hvorfor ikke?
Da er plutselig saken snudd på hodet. Du som
ikke ønsker å tylle i deg ødeleggende rusgifter, må forsvare deg og dine valg, mens han
og hun som bare følger strømmen og sier JA
TAKK, forlanger en forklaring av deg.
Den som sier NEI TAKK er ofte under et
sterkt press. Da er det viktig huske på at det
er HELT OK Å VÆRE EDRU!

Du som ikke ønsker å
tylle i deg ødeleggende rusgifter, må forsvare deg og
dine valg, mens han og hun
som bare følger strømmen
og sier JA TAKK, forlanger
en forklaring av deg.

”Du trenger ingen
unnskyldning”
(VIDEO 30 sek.)
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Jo senere start, jo mindre
skade – for skader kan
oppstå
Jo tidligere alkoholstart, jo større sjanse for å ødelegge den unge og
ikke ferdig utviklede hjernen din. Hjernen er i utvikling fram til omtrent
25-års-alderen. Mange endringer i hjernens struktur og funksjon skjer i
de viktige tenårene.
Og ikke bare skader du deg selv. Det vanlige
er å se på skader fra alkohol først og fremst
som et problem for den enkelte rusgiftbruker.
Men dette er bare en del av bildet. Storparten
av skadene rammer også andre enn den som
bruker alkohol, som for eksempel pårørende,
trafikkofre, voldsofre og andre. Alle kjenner
uttrykket passiv røyking. Vi har faktisk også
noe vi kaller passiv drikking.

Mange velger å feste
istedenfor å dyrke hobbyer,
drive med skolearbeid, trene,
gå tur, delta i politisk arbeid
eller i frivillige organisasjoner.
Tenk hvor mange skolekarakterer som blir ødelagt
på grunn av festing i russetida. Denne virkningen kaller vi passivisering.
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PASSIV DRIKKING
Med passiv drikking mener vi de skader og
problemer som den som drikker påfører
andre enn seg selv. Vi har nevnt pårørende,
trafikkofre og voldsofre. Men i tillegg kommer fosterskader, omsorgssvikt for barn av
rusgiftavhengige og avforeldre som er alkoholpåvirket mens barna er tilstede,, trusler
og sjikane, ordensforstyrrelser, sosiale og
samfunnsmessige omkostninger. Vi snakker
ikke her om noen få negative konsekvenser,
men heller flere skader og problemer. Dette
spenner helt fra å bli holdt våken om natta
av festligheter og bråk i nabolaget til barn
med omfattende omsorgssvikt av foreldrenes
drikking.
HVER FEMTE RAMMES
Omtrent hver femte av oss vil pådra oss et
alkoholrelatert problem, fastslo Folkehelserapporten i 2014. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) koster skadelig alkoholbruk
3,3 millioner mennesker livet hvert år. Det
utgjør nesten seks prosent av alle dødsfall.
I tillegg til risiko for å utvikle avhengighet,
bidrar alkohol til økt risiko for mer enn 200
sykdommer, heter det i rapporten fra WHO.

PASSIVISERING
For mange unge og voksne, som er glade i å
feste med alkohol, får rusgiften en stor betydning for tankevirksomheten, også i edru tilstand. Mange velger å feste istedenfor å dyrke
hobbyer, drive med skolearbeid, trene, gå tur,
delta i politisk arbeid eller i frivillige organisasjoner. Tenk hvor mange skolekarakterer
som blir ødelagt på grunn av festing i russetida. Denne virkningen kaller vi passivisering.

Mange endringer i hjernens
struktur og funksjon skjer i de
viktige tenårene.

OPPSUMMERT KAN VI SI AT
ALKOHOLBRUKEN I NORGE:
• Forårsaker store problemer ved de direkte
medisinske, sosiale og økonomiske skadene
og ved å skape avhengighet.
• Forsterker allerede eksisterende problemer av sosial art gjennom skadevirkningene,
framfor alt ved å være passiviserende.
• Vanskeliggjør bearbeidingen av eksisterende sosiale og personlige problemer gjennom å skjule og skyve problemene til side.
• Vanskeliggjør kampen mot samfunnsproblemer gjennom passivisering. Gjennom passiviseringen forhindres mennesker som selv
opplever problemer i å arbeide for å få bort
problemene.
Rusgiftbruken endrer folks virkelighetsoppfatning, både under påvirkning og etterpå.
Unnvikende holdninger og fluktønsker skapes. Dersom en slik sløvende virkning får
stort omfang, virker det inn på utviklingen på
alle samfunnsfelt.
SIDE 5

Positiv rus – i en klar hjerne

Alkoholfri betyr frihet

Forbundet Mot Rusgift har tidligere
lansert begrepet «Positiv Rus». Det
er den naturlige rusen du opplever
når du er forelsket, tar en joggetur,
svinger deg på dansegulvet, går en
tur til fjells eller i skogen, hygger
deg med familien, eller lykkes med
noe annet du setter pris på.

Frihet er å gjøre det man vil så lenge
det ikke skader andre. Alkoholproblemer skader mange og innskrenker andres frihet. Den som er
avhengig av alkohol, eller som blir
utsatt for drikkepress, har heller
ikke full frihet.
Totalavhold er derfor et frigjøringsprosjekt
både for deg, og for samfunnet. Du er fri –
alkoholfri.

En forutsetning for at rusen skal bli så fullkommen som mulig, er at hjernen vår er fri
og ikke full av tilførte kjemikalier. Det er her
rusgifter som alkohol skiller seg ut. Forutsetningen for at alkohol skal virke, er som en
bedøvelse eller endring av deler av den indre
personligheten, en sløving av sansene, en forandring av hjernens funksjon, som følge av de
kjemiske stoffene i alkoholen.

Å være alkoholfri er en livsstil som viser solidaritet med alle dem som er skadet av rusgift,
og med alle dem som påvirkes av den sterke
alkoholtradisjonen og den utbredte alkohol-

Fra et russynspunkt kan det derfor være fornuftig å velge bort de kjemiske rusmulighetene, rusgiftene, og heller satse på den naturlige
rusen uten bruk av rusgifter.

at du kommer sterkere tilbake. En tilsvarende
avkobling med alkohol, vil svekke kroppen
og hjernen.

Denne rusen har som funksjon å bidra til
avkobling. Det å kunne hvile fra hverdagens
mas og krav en tid, tilhører de grunnleggende menneskelige behov. Men dersom du skal
koble av fra hverdagen, bør det skje på slik

Den positive rusen har en selvsagt plass, mens
den kjemikaliefremkalte rusen har så mange
skadevirkninger at det er grunn til å begrense
den mest mulig – eller, aller helst TAKKE
NEI.

bruken i samfunnet. Men framfor alt er det
å være alkoholfri en måte hvor du viser solidaritet med den eller dem i alkoholbrukerens
omgivelser, pårørende, kolleger, studiekamerater og venner som blir utsatt for negative
følger av hans eller hennes alkoholbruk.
Mange ønsker frihet til å velge selv om de vil
drikke alkohol uten barnepiker som skal passe på. Den som er alkoholfri velger også selv.
Det er ingen som tvinger oss til å la være å
drikke alkohol. Når vi hevder at alkohol i hovedsak har skadelig virkning for den enkelte
og for samfunnet, vil den som selv er alkoholfri være det beste forbilde. Vi viser at vi mener
det vi sier.
HUSK – ALKOHOLFRI BETYR FRIHET!

Mange ønsker frihet til å velge
selv om de vil drikke alkohol uten
barnepiker som skal passe på. Den
som er alkoholfri velger også selv.

Det å kunne hvile fra hverdagens mas og krav en tid, tilhører de
grunnleggende menneskelige behov. Men dersom du skal koble av
fra hverdagen, bør det skje på slik at du kommer sterkere tilbake.
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Bli medlem i
Forbundet Mot Rusgift
Du kan støtte vårt viktige arbeid på flere måter.

1
2
3

MEDLEMSKAP i Forbundet Mot Rusgift
•

Medlemskap krever avhold fra alkohol og narkotika.

•

Kontingent for medlem er kr 300 pr år.

•

Er du skoleelev, student, arbeidssøkende, minstepensjonist
eller uten vanlig inntekt, er kontingenten kr 100 pr år.

•

Husstandsmedlem kr 50 pr år.

•

Ungdomsmedlemsskap (til og med 18 år) kr 50 pr år.

•

Medlemmer av FMR, vil få reduksjon i deltakeravgiften ved
FMRs konferanser og kurs.

STØTTEMEDLEMSKAP i Forbundet Mot Rusgift
•

Personer som støtter FMRs formål og politikk er velkomne
til å registrere seg som støttemedlemmer.

•

Kontingent for støttemedlem er kr 300 pr år.

•

Støttemedlemmer av FMR, vil få reduksjon i deltakeravgiften
ved FMRs konferanser og kurs.

STØTTESPILLER i Forbundet Mot Rusgift
•

Bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og kommuner
som støtter FMRs formål og politikk er velkomne til å registrere
seg som støttespillere.

•

Dere kan støtte Forbundet Mot Rusgift med valgfritt beløp.

•

Støttespillere mottar også tidsskriftet Mot Rusgift.
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Gå til www.fmr.no og fyll ut innmeldingseller støttespillerskjema.
Du kan også kontakte oss på epost, telefon eller
SMS hvis du vil bli MEDLEM, STØTTEMEDLEM
eller STØTTESPILLER:
Epost: post@fmr.no / Telefon: +47 940 08 830

fmr.no
NB: Medlemsskap og støttemedlemsskap er kr 50 for alle i
innmeldingsåret. Som medlem eller
støttemedlem får du tilsendt Mot
Rusgift – rusgiftpolitisk tidsskrift.

