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ALKOHOL IN DRŽAVA










alkohol predstavlja velik strošek za družbo – ne samo zaradi
stroškov zdravljenja, stane tudi sodni sistem, policija,
socialno skrbstvo, bolniški staleži in izguba proizvodnje
v nasprotju s tem obstajajo tudi pozitivni aspekti: uživanje
alkohola je lahko prijetno, pogosto opravlja socialno funkcijo,
prinaša relativno velik prihodek zaradi davkov in trošarin
ter alkoholna industrija zaposluje veliko ljudi
če pogledamo negativne in pozitivne učinke skupaj, ti
vodijo do ambivalentnega odnosa do alkohola, tako v
družbi kot politiki
zaradi tega so vlade pri ustvarjanju in uveljavljanju
alkoholne politike ujete med interese družbe, ki jo je
potrebno pred škodljivimi posledicami uživanja zaščititi in
interese alkoholne industrije, ki je izvor prihodkov
na področjih, kjer potencialna škoda predstavlja tudi
škodo drugim je odločno delovanje vlad nedvomno
potrebno

ALKOHOLNA POLITIKA
ko se javna politika nanaša na odnos med
alkoholom, zdravjem in javno blaginjo, jo
smatramo za alkoholno politiko
 alkoholna politika je tista, ki varuje narodovo
zdravje pred škodljivimi učinki alkohola na
državni (nacionalni) in meddržavni ravni, ukvarja
se z vprašanjem, kaj naj država oz. družba ukrene,
da bi zmanjšala škodljive posledice rabe alkohola.
 nanaša se na skupino ukrepov v družbi, ki so
namenjeni zmanjševanju zdravstvene in družbene
škode zaradi uživanja alkohola


VPLIV IN POMEMBNOST UKREPOV
ALKOHOLNE POLITIKE


namen raziskave je bil ugotoviti, ali se mnenja
akterjev alkoholne politike o vplivu in
pomembnosti ukrepov alkoholne politike na
zmanjševanje škode zaradi alkohola, razlikujejo
glede na njihovo pripadnost interesni skupini




raziskava je bila opravljena v okviru projekta MOSA
(Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do
alkohola), ki ga podpira Ministrstvo za zdravje RS

raziskava je bila osnovana na osnovi podobne
raziskave Andersona in Baumberga na
Evropskem nivoju iz leta 2006

UDELEŽENCI RAZISKAVE


vprašalnik smo poslali 320 akterjem alkoholne
politike v Sloveniji, razdeljenim v 4 glavne
skupine:
vladne organizacije (“država”)
 javnozdravstvene organizacije (“stroka”)
 nevladne organizacije
 alkoholna industrija


VPRAŠALNIK


vprašalnik je vseboval 25 ukrepov razdeljenih v 9 področij
alkoholne politike:












vožnja pod vplivom alkohola
izobraževanje, seznanjanje javnosti o škodljivem pitju alkohola
embalaža in etikete alkoholnih izdelkov
davčni in cenovni ukrepi za zmanjševanje škode, ki jo povzroča
alkohol
ileglna trgovina z alkoholnimi izdelki
prodaja mladoletnim
oglaševanje in spodbujanje prodaje alkoholnih izdelkov,
sponzorstva alkoholne industrije
zmanjševanje škode v okoljih, kjer je prisotno uživanje alkohola
posredovanje in pomoč za družinske člane odvisnih od alkohola

udeleženci so z ocenami od 1 do 10 (1 – ni vpliva oz. ni
pomembno, 10 – zelo močan vpliv oz. zelo pomembno)
ocenili, kakšen vpliv in pomembnost ima po njihovem
mnenju izbrani ukrep pri zmanjšanju škode zaradi alkohola

METODOLOGIJA
pošiljanje vprašalnika in zbiranje odgovorov je bilo
opravljeno v novembru in decembru 2008
 vprašalniki so bili poslani po pošti, skupaj s kuverto
za vrnitev vprašalnika in spremnim dopisom, kjer je
bilo zapisano, da bodo vsi podatki obravnavani
zaupno
 stopnja odzivnosti je bila 54.1 %


nevladne organizacije – 61.4 %
 javnozdravstvene organizacije – 54.4 %
 vladne organizacije – 48.5 %
 alkoholna industrija – 38.5 %




zbrani podatki so bili obdelani z SPSS

VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA

1. Omejitev koncentracije
alkohola na 0,5 g/kg krvi (0,24
mg/l izdihanega zraka)
2. Omejitev koncentracije
alkohola na 0,0 g/kg krvi (0,0
mg/l izdihanega zraka) za vse
voznike
3. Naključno testiranje
voznikov in kazni za vožnjo
pod vplivom alkohola
4. Predhodna določitev
voznika, ki na zabavi ne pije

IZOBRAŽEVANJE, SEZNANJANJE JAVNOSTI
O ŠKODLJIVEM PITJU ALKOHOLA

5. Izobraževalni programi v
času šolanja
6. Informiranje javnosti o
posledicah uživanja alkohola
za zdravje
7. Informiranje javnosti o
tveganem pitju alkohola
(opijanje, zasvojenost)

EMBALAŽA IN ETIKETE ALKOHOLNIH
IZDELKOV

8. Prepoved zbujanja napačnih
predstav o lastnostih ali vplivih
alkoholnih izdelkov na zdravje
9. Oznaka na alkoholnih
izdelkih o škodljivih učinkih na
zdravje
10. Informacije na embalaži in
etiketah alkoholnih izdelkov o
koncentraciji in vsebnosti
alkohola, hranilni vrednosti in
sestavinah, ki bi lahko
povzročale alergije

DAVČNI IN CENOVNI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE
ŠKODE, KI JO POVZROČA ALKOHOL

11. Poviševanje cene alkohola
skladno z inflacijo
12. Sorazmernost trošarin
glede na vsebnost alkohola ne
glede na vrsto alkoholne pijače
13. Nesorazmerno višje
trošarine na alkoholne pijače z
višjo koncentracijo alkohola, na
primer žgane pijače

ILEGALNA TRGOVINA Z ALKOHOLNIMI
IZDELKI

14. Označevanje alkoholnih
izdelkov, da je mogoče
spremljati njihovo prodajo in
zakonitost

PRODAJA MLADOLETNIM

15. Prepoved prodaje
alkoholnih izdelkov
mladoletnih osebam
16. Kazni za prodajalce in
gostince, ki ne upoštevajo
prepovedi prodaje
alkoholnih pijač
mladoletnim

OGLAŠEVANJE IN SPODBUJANJE PRODAJE
ALKOHOLNIH IZDELKOV, SPONZORSTVA
ALKOHOLNE INDUSTRIJE
17. Prepoved vseh oblik
oglaševanja in spodbujanja
prodaje alkoholnih izdelkov
mladim
18. Zdravstvena opozorila na
vseh oglasih, promocijskih in
sponzorskih materialih, ki
oglašujejo alkoholne izdelke
19. Prepoved promocijskih akcij,
ki spodbujajo k nakupu
alkoholnih izdelkov
20. Omejitev oglaševanja in
promocije alkoholnih izdelkov
zgolj na podatke o izdelku
21. Popolna prepoved
oglaševanja alkoholnih izdelkov

ZMANJŠEVANJE ŠKODE V OKOLJIH, KJER
JE PRISOTNO UŽIVANJE ALKOHOLA

22. Prepoved prodaje
alkohola opitim osebam

23. Usposabljanje
zaposlenih v gostinstvu in
oseb, ki točijo alkohol, za
omejevanje škode, ki jo
povzroči opitost

POSREDOVANJE IN POMOČ ZA DRUŽINSKE
ČLANE ODVISNIH OD ALKOHOLA

24. Vzpostavitev programa
za svetovanje družinskim
članom oseb, odvisnih od
alkohola
25. Izobraževanje
zdravstvenih in socialnih
delavcev za prepoznavanje
nasilja v družini,
povezanega z alkoholom

FAKTORSKA ANALIZA
faktor 1 - informiranje in izobraževanje
 faktor 2 - zakonodaja in regulativa
 faktor 3 - cena


vpliv
država stroka

NVOa

pomembnost
AIb

ANOVAc država stroka

NVOa

AIb

ANOVA
c

FAKTOR 1
FAKTOR 2
FAKTOR 3
a

7,50
(0,35)
6,74
(0,59)
6,40
(0,69)

NVO - nevladne organizacije
- alkoholna industrija
c ANOVA - p vrednost
b AI

7,46
(0,18)
7,26
(0,22)
6,58
(0,28)

7,43
(0,16)
7,06
(0,20)
5,98
(0,29)

6,95
(0,33)
4,13
(0,42)
4,95
(0,54)

0,525
0,000
0,079

7,96
(0,36)
7,19
(0,50)
6,54
(0,58)

8,35
(0,14)
8,24
(0,18)
7,17
(0,24)

8,31
(0,15)
8,22
(0,17)
6,53
(0,29)

7,25
(0,31)
4,67
(0,39)
5,38
(0,46)

0,005
0,000
0,029

t-TEST


testirali smo razliko v ocenah alkoholne industrije
na eni strani in skupine vseh ostalih akterjev
alkoholne industrije na drugi
vpliv

pomembnost

Sig. 2‐tailed

Sig. 2‐tailed

FAKTOR 1

0.165

0,004

FAKTOR 2

0,000

0,000

FAKTOR 3

0,035

0,009

FAKTOR 1 - INFORMIRANJE IN
IZOBRAŽEVANJE
vpliv na zmanjševanje škode zaradi alkohola – ni
značilne razlike v mnenjih alkoholne industrije in
ostalih akterjev
 pomembnost ukrepov za zmanjševanje škode
zaradi alkohola – alkoholna industrija je ocenila
pomembnost značilno nižje kot skupina ostalih
akterjev
 Anderson in Baumberg (2006)


alkoholna industrija je ocenila vpliv ukrepov s
področja izobraževanja značilno višje kot ostali akterji
 alkoholna industrija je ocenila pomembnost ukrepov
na področju izobraževanja značilno višje kot ostali
akterji


FAKTOR 2 - ZAKONODAJA IN REGULATIVA
vladne, nevladne in javozdravstvene organizacije
so ocenile vpliv zakonodajnih in regulatornih
ukrepov značilno višje kot alkoholna industrija
 vladne, nevladne in javozdravstvene organizacije
so ocenile pomembnost zakonodajnih in
regulatornih ukrepov značilno višje kot alkoholna
industrija
 Anderson and Baumberg (2006) – enako


FAKTOR 3 - CENA
alkoholna industrija je ocenila vpliv in
pomembnost cenovnih ukrepov značilno nižje kot
skupina ostalih akterjev
 vendar pa ne veliko nižje – zakaj?


11. Poviševanje cene alkohola skladno z inflacijo
 12. Sorazmernost trošarin glede na vsebnost alkohola
ne glede na vrsto alkoholne pijače
 13. Nesorazmerno višje trošarine na alkoholne pijače z
višjo koncentracijo alkohola, na primer žgane pijače


SKLEPI




skupna področja, na katerih bi akterji AP lahko
sodelovali?
izobraževanje?
9 skupin ukrepov alkoholne politike










vožnja pod vplivom alkohola
izobraževanje, seznanjanje javnosti o škodljivem pitju alkohola
embalaža in etikete alkoholnih izdelkov
davčni in cenovni ukrepi za zmanjševanje škode, ki jo povzroča
alkohol
ileglna trgovina z alkoholnimi izdelki
prodaja mladoletnim
oglaševanje in spodbujanje prodaje alkoholnih izdelkov,
sponzorstva alkoholne industrije
zmanjševanje škode v okoljih, kjer je prisotno uživanje alkohola
posredovanje in pomoč za družinske člane odvisnih od alkohola

