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Jula er herlig. De aller fleste barn ser fram
til jul. Som oftest er julen en tid med gle-
de, forventninger, trivelige familiesam-
menkomster og gaver. Det er også en tid
for fest, mat og drikke. Men dessverre er
det ikke alle som gleder seg.

Desember er den måneden i året Vin-
monopolet har størst omsetning. Alkohol
spiller en viktig rolle i den norske kultu-
ren, og det er mange som ikke kan tenke
seg en jul uten alkohol. Men dette fører til
at julen slett ikke blir bare fest og moro for
alle. Mange drikker altfor mye i juletiden
og fram mot nyttår, og mange utsettes for
ulykker på grunn av egen eller andres al-
koholbruk.

Hvis foreldre drikker, påvirker dette
barna. Dette er naturligvis tydeligst i de fa-
miliene hvor det finnes rusmisbruk. Ifølge
Helsedirektoratet vokser til enhver tid

120.000 barn opp i familier med rusmis-
bruk i Norge. Dette er barn som må kon-
kurrere med alkoholen om foreldrenes
oppmerksomhet.

Men det de færreste tenker på, er at
selv barn i familier med mer moderat al-
koholbruk også påvirkes når foreldrene
drikker. Barn er oppmerksomme og føl-
somme og får med seg mye mer enn hva
voksne tror.

For voksne er det viktig å tenke på
hvordan alkoholbruken påvirker barna.
Kanskje særlig nå når det er jul. Barn mer-
ker det om foreldrene oppfører seg anner-
ledes enn de pleier. Hvis den voksne blir
overdreven i sin måte å være på er dette
inkonsekvent atferd, og det skaper utrygg-
het. Om den voksne blir overdrevent glad,
kosete, sentimental eller ironisk kan dette
være noe som er vanskelig for barn å for-

holde seg til og vanskelig å forstå.
I førjulstiden i år driver Juba, Juvente

og IOGT en kampanje som heter Hvit jul.
Kampanjen går ut på å få foreldre og and-
re voksne til å la være å drikke alkohol 24–
26. desember for å ta hensyn til egne barn
eller i solidaritet med de barna som har
det vanskelig på grunn av alkohol i julen. I
fjor skrev 4680 personer i Norge under på
at de ikke ville drikke alkohol i julen. På
Amfi, Moss skal IOGT-Moss ha stand og
håper at folk støtter opp og undertegner
en kontrakt på at de ikke skal nyte alkohol
i samvær med barn 24. – 26. desember.

Alle barn fortjener en hvit jul. Snø kan
vi kanskje ikke love, men en fin jul uten al-
kohol kan vi klare. Så gi barna det barn
har rett på – en hvit jul.

Jan A. Meyer
IOGT-Moss

Desember er den måneden Vinmonopolet har
størst omsetning. Men det fører til at julen slett
ikke blir bare fest og moro for alle

FESTDRAM En egen juleakevitt skaper vel stemning? Ikke for alle, mener avholdsorganisasjoner, som gjennom kampanjen «Hvit jul» arbeider for
at foreldre skal la være å drikke alkohol i julen. FOTO JON-IVAR FJELD

I Aftenposten for 30. novem-
ber sto en artikkel skrevet av
en muslim. Han beklaget sterkt
at det han hadde flyktet fra og
søkt beskyttelse mot, har for-
fulgt ham til det nye fedrelan-
det og nå er en alvorlig trussel
mot vårt høyt skattede demo-
krati.

Han mente at islamistenes
planer går ut på å spre sin reli-
gion og sine brutale lover ut
over den kristne verden. Vi
trenger ikke muslimer og isla-
mister for å utslette vår religi-
on. På tross av at ca. 80 pro-
sent av befolkningen er skre-
vet inn i den norske kirke, er
det noen få prosenter agnosti-
kere eller humanetikere som
styrer vårt religiøse liv.

I alle år har skoleelevene
gått i kirken før jul. Nå har alt-
så noen få prosent av befolk-
ningen stoppet denne høytide-
lige handlingen. Hvor er demo-
kratiet og flertallets røst? Hvor-
for er flertallet taust?

Jeg vet ærlig talt ikke hva
humanetikerne har å tilby? De
tror jo ikke på noe, og det på
tross av at noe må ha skapt
den verden vi lever i. Alt er for
nøyaktig tilpasset hverandre til
at mennesker, dyr og planter
har utviklet seg selv. Noe står
bak.

Humanetikerne tar etter
kristendommen og arrangerer
borgerlig konfirmasjon. De har
ikke nok fantasi til å finne et
eget navn eller tidspunkt.

Feirer de jul? Vel, jul er
egentlig en hedensk skikk som
kristendommen har overtatt
fordi den faller sammen med
Jesu fødsel. I tidligere tider
trodde de på Tor og Odin. Hu-
manetikerne tror jo ikke på
noe.

Vi ser hvordan muslimer og
islamister går til sine moskeer
og ber fem ganger om dagen.
Vi vet at sharialovene blir prak-
tisert i visse, heldigvis ennå få,
miljøer her i landet. Vi vet at
de ytterliggående ønsker ver-
densherredømme, og de sier
det høyt og tydelig.

La oss slåss for vår tro, en-
ten den er svak eller sterk. Vi
trenger vår tro for å stå imot
humanetikere, islamister og
muslimer. Ikke la dem få et
inntrykk av at de bare kan for-
syne seg. Husk at i enkelte land
er det dødssynd å være kris-
ten. La oss beholde våre krist-
ne tradisjoner. La elevene gå i
kirken, selv humanetikerne
skulle kunne overleve det, el-
ler er det kanskje frykt for at
enkelte skulle la seg påvirke og
falle tilbake til troen. God jul.

Georg L. Brynildsen
Jeløy

Hvorfor er fler-
tallet så taust?

Kjære Moss bystyre. Må man til
enhver tid dokumentere uenig-
het – må kampen om kroner og
taburetter fortrenge hva inn-
byggerne av denne byen me-
ner?

Vi har mange oppgaver å lø-
se i fellesskap.

Nå har Ap fremmet eldre og
velferd som hovedsatsingsom-

råde i neste års budsjett, mens
Høyre mener skole fortjener
mest oppmerksomhet og flest
penger.

Ser dere ikke hvilke signaler
dette sender til folk, eller er
det bare jeg som savner enig-
het og dermed større handle-
kraft i kommunens mange gjø-
remål?

All ære til skolen - et langt
skoleliv har fortalt meg nød-
vendigheten av en slik satsing.

Men med hånden på hjertet –
er det ikke eldreomsorg og

velferd som står for tur? Hvor
nedverdigende og deprime-
rende er det ikke å lese om og
erfare hvilke forhold som bys
syke, eldre og uføre i vår kom-
mune?

Men uansett – se ikke bort
fra hvilke positive ringvirk-
ninger et dokumentert samar-
beid om felles satsningsområ-
de ville gi.

Det kunne vært spennende
å se hva enighet og felles sat-
sing på flere problemområder
ville bety for kommunens
handlekraft og omdømme.

Hovedsaken er at ting gjøres
og løses – ikke hvem som kan
påberope seg æren for det!

Karl Fr. Haugen
Moss

Hovedsaken er
at ting blir gjort


