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Av Are Eriksen
leder for IOGT Region
Nord-Norge

NRKs PROGRAM Brenn-
punkt viste nylig hvordan ute-
livet preges av alkoholrus i
helgene, og sammenligner nor-
ske forhold med de positive
endringer som har skjedd i
Stockholm gjennom deres
STAD-prosjekt.  Brennpunkts
belysning av rusproblemer
gjenspeiles også i norsk media
når de henter inn politiets hel-
gerapporter.  Du er aldri nær-
mere å kunne danne deg et hel-
hetlig bilde av norsk uteliv —
og politiets arbeidsdag.  Det er
mye nattarbeid — og mye trist
og tragisk.

POLITIET OG IOGT holder
i høst åpne møter om utelivet i
et 30-tall bykommuner. På et
slikt møte på Finnsnes nylig
mente lensmannen i Lenvik at
dagens forhold kjennetegnes
av «mye næringspolitikk, og
ikke særlig mye alkoholpoli-
tikk». I tidligere tider var poli-
tiet vanligvis tilbakeholden
med slike utsagn. Politikerne
fikk stå for politikken, mens
politiet konsentrerte seg om de
ordensmessige utfordringer.
Denne linja har spilt fallitt.

VI KAN SLUTTE oss til
lensmann Arnold Nilsen i Len-
vik som påpeker at utelivet i
hans kommune neppe er særlig
verre enn andre steder. «Men
det hjelper ikke så mye når
problemet er at «norsk stan-
dard» for utelivet ikke er god
nok!»  Uttalelsen faller inn i et
mønster. Det er politimestrene
i Oslo, Bergen, Trondheim og
Stavanger som fremsatte krav
om tidligere skjenkestopp.
Kravet er begrunnet med hen-
synet til ro og orden. 60-70
prosent av volden skjer i rus i
helgene, og betydelige deler av
politiets ressurser blir satt inn
på å hanskes med slike opp-
drag i seine nattetimer. Antallet
saker som gjelder vold mot
politi har også økt.

ENKELTMENNESKER og

samfunnet betaler en høy pris
for en liberal salgs- og skjen-
kepolitikk. Mange engster seg
for å oppsøke sentrale byområ-
der på kveldstid. IOGT har
engasjert seg fordi vi ønsker at
utelivet skal bli tryggere og tri-
veligere. Vi vet at vesentlige
forbedringer er mulig. Politi-
kere synes mest å låne øre til
dem som roper høyest, men de
kan ikke fraskrive seg sin over-
ordnede rolle, nemlig å tenke
helhetlig. Ikke bare må skjen-
keinteresser veies mot forebyg-
ging og folkehelse. De folke-
valgte må faktisk også ta inn
over seg at dagens situasjon
ikke er akseptabel.

SKJENKESTEDENE bærer
ikke ansvaret for alle voldssa-
ker som er relatert til alkohol,
men forskerne konkluderer
entydig med at alkohol konsu-
mert på restauranter, puber og
lignende steder har en langt
sterkere innvirkning på volds-
handlingene enn alkohol kon-
sumert privat. Politiet gjør
samme erfaring hver eneste
helg. Når vi kommer til papir-
avisene på mandag morgen,
omtales disse sakene vanligvis
i notisform. Ofte er det uklart
hvem som er offer og hvem
som er gjerningsmann.
Legemsbeskadigelse handler
om mer enn vondt i hodet,
knuste bein i ansiktet og utslåt-
te tenner. Som Lenvik-lens-
mannen påpeker: Mange vil i
etterkant slite med angst og
andre varige belastninger som
kan gi en redusert livskvalitet
og arbeidsevne.

I LENVIK — med vel 11.000
innbyggere — var det ca 60
voldssaker i fjor. Alkoholpå-
virkning er en gjenganger i
disse sakene. Det betyr 60 per-
soner som er «satt ut av spill»
— for kortere eller lengre tid.
Tallene gir grunn til ettertanke,
og de reiser et alvorlig spørs-
mål: Hva kan vi gjøre for at
tallene ikke skal bli like høye
neste år, i 2012, 2013...?

BODØ-POLITIET (Salten)
melder i sin årsrapport for
2009 om en økning på 30 pro-
sent i de mer alvorlige voldssa-
kene — legemsbeskadigelse.
Det står i kontrast til en lang
rekke bykommuner andre ste-
der i landet, som har innført
tidligere skjenkestopp. Bodø-
politiet vil prioritere vold i
2010 og nevner; tettere samar-
beid med kommunene (skjen-
ketid), mer synlig politi, opp-
søkende virksomhet i problem-
områdene, økt kontroll av res-
taurantnæringen og tettere
kontakt med dørvakter, vektere
og drosjenæringen. Anmeldte
forhold vil bli straks-etterfor-
sket der det er mulig.

LENVIK-LENSMANNEN sa

det enklere: «Det er et langsik-
tig arbeid å endre norsk drik-
kekultur. Min anbefaling er å
«gå til vannhullene». Altfor
mange er altfor fulle når det
stenger. Bedre opplæring, både
av personalet og vakter, er til-
tak som kan gi resultater også
på kort sikt».

«ALT FOR MANGE er altfor
fulle». Problemene har selv-
sagt en kjerne i at alkoholrus i
vår kultur oppfattes som en
«unntakstilstand». Den som
slår i fylla, har en unnskyld-
ning, i det minste for seg selv.
I andre kulturer vil en bebrei-
des dobbelt — for verken å
klare å kontrollere sitt alkohol-
inntak eller sin tilbøyelighet til
aggresjon. Og ute i nattelivet
kan det se ut til at det er helt
greit å bli skjenket til langt
over snøvlegrensen.

POLITIMESTRENES
KRAV om å stramme inn har
både faglig støtte og støtte
blant folk flest. I en undersø-
kelse utført av Norstat svarte
syv av ti at de syntes at skjen-
kestedene godt kunne stenge
klokka 02.00 eller tidligere.
Det mest krystallklare uttrykk
for at dagens situasjon ikke er
forenlig med de ressurser poli-
tiet rår over, kom fra politi-
mesteren i Vestfold, Benedicte
Bjørnland: «Det kan være at
tiden er kommet for å priori-
tere kriminalpolitikk fremfor
næringspolitikk».

IOGT ENGASJERER seg
ikke for å ta bort gledene ved
å gå ut eller ha sosial omgang.
Tvert imot. Det handler også
om å tilstrebe et annet møn-
ster. Tidligere stopp i skjen-
kingen vil både redusere
ordensproblemer og problemer
med trøtthet og ettervirkninger
dagen derpå.

GENERELT ER DET tilslut-
ning til en politikk som skal gi

et lavere forbruk av alkohol,
men den politikken som fak-
tisk føres gir i stedet et stadig
høyere forbruk. De siste ti år
har det norske alkoholforbru-
ket økt med 20 prosent.  Dette
slår kraftig negativt inn i gan-
ske grunnleggende ting i sam-
funnet, blant annet barns opp-
vekstvilkår og unge mennes-
kers mulighet til å henge med
i utdanning og å kunne møte
arbeidslivets krav til døgnryt-
me og årvåkenhet.

SOM SAMFUNN utfordres vi
nå til å legge større vekt på å
forebygge enn å behandle i
etterkant. Samhandlingsrefor-
men vil være et viktig grep for
et friskere Norge. Alkohol og
andre rusmidler er blant de
viktige temaene i forebyg-
gende helsearbeid og må der-
for løftes vesentlig høyere opp
på den politiske dagsorden. De
politiske partiene er nå i full
gang med å lage programmer
for neste kommunestyreperio-
de. Det er også en god anled-
ning til å søke kunnskap og
stake ut kursen for en bedre
utelivsstandard.

HVA KAN SÅ endre de for-
hold vi i dag ser så tydelige?
Tiltak som kan ha effekt er
først og fremst:
■ Skjenkestedenes åpningsti-
der ut over natten reduseres.
■ Bedre opplæring av både
personell som skjenker alko-
hol, egne vakter og kontrollø-
rer.
■ Strengere kontroller med
skjenkestedene, både fra politi
og kontrollører.
■ Økt vilje fra kommunene til
å reagere strengere på brudd
av skjenkebestemmelsene.
■ God kontakt og samarbeid
mellom politi, kommunene
(både politikere og tjeneste-
menn), skjenkenæringen og
frivillige organisasjoner om
tiltak som bedrer forholdene.

En bedre standard for norsk uteliv

■■ Folkebladet 
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