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Redaktionell kommentar:
Tunga remissinstanser säger nej till gårdsförsäljning

Remissvar på utredningen som föreslår införande av gårdsförsäljning av alkohol ska vara hos regeringen den 11
juni. Men redan nu har ett antal remissvar inkommit. Flera tunga remissvar säger nej till utredningens förslag.
Brottsförebyggande rådet (Brå) avstyrker och skriver att införande av gårdsförsäljning ”skulle innebära en total
förändring av svensk alkoholpolitik, och är därmed en väsentligt större fråga än gårdsförsäljningens vara eller
icke vara”.
Att Systembolaget avstyrker är kanske inte överraskande. Avstyrkande gäller både huvudförslaget och det
alternativa förslag som utredningen betecknar som en ”alternativ modell för gårdsförsäljning”. Inte heller att
IOGT-NTO avstyrker överraskar. De tycker också att ”utredningen är bristfällig och kommer fram till ett antal felaktiga slutsatser, inte minst vad gäller de centrala frågor som regeringen särskilt önskar att remissinstanserna
kommenterar”.
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Karolinska Institutet menar att utredningens förslag ”på sikt innebär en risk för ökad konsumtion och ökade
skadeverkningar” och avstyrker förslaget. Även Svensk förening för allmänmedicin ”ställer sig tveksam till förslaget att tillåta gårdsförsäljning”.
När detta skrivs har långt ifrån alla remissvar inkommit då remisstiden som sagt går ut 11 juni. Det finns även
möjlighet för alla organisationer och andra som inte fått utredningen på remiss att inkomma med s.k. spontanremisser. Utnyttja denna möjlighet.
Owe Ranebäck, redaktör Fakta, Argument & Debatt

Kraftigt minskad resandeinförsel och
smuggling av alkohol under 2020 och 2021

Både resandeinförseln och smugglingen av alkohol minskade kraftigt under åren 2020 och 2021 jämfört med
2019. Det framgår av de preliminära uppgifter som CAN har tagit fram.
– Vi ser en tydlig pandemieffekt på resandeinförseln och smugglingen säger Björn Trolldal på CAN i en kommentar.
Under pandemiåren 2021 och 2020 minskade resandeinförseln med 64 % jämfört med 2019 och köp av
smugglad alkohol minskade med 39 %. CAN har följt utvecklingen under många år genom en frågeundersökning. Uppgifterna korrigeras alltid för de effekter som undersökningens bortfall kan medföra.
– Minskningar bidrog till att den totala alkoholkonsumtionen sjönk med 4 % under perioden, säger Björn Trolldal vidare.
Även restaurangförsäljningen minskade under perioden, men däremot ökade Systembolagets försäljning kraftigt.
”Alkoholkonsumtionen under 2021-preliminära uppgifter”,
finns att ladda ner via CAN:s webbplats redan un-der våren 2022, de slutgiltiga uppgifterna publiceras i en
rapport i september 2022.

Knappt 4 av 5 tar helt avstånd från att dricka alkohol och köra bil

Påsken är här och med den en av de intensivaste helgerna i trafiken. Endast 74 procent av svenskarna svarar
att det är helt fel att köra bil efter att ha druckit ett glas öl eller vin. Det visar IQs undersökning Alkoholindex
som sedan 2010 årligen tas fram med hjälp av Novus.
– Att dricka alkohol och sedan sätta sig bakom ratten är en farlig kombination. Närmare var tredje som
om-kommer i trafiken är alkohol eller narkotikapåverkad. Därför behöver vi nolltolerans mot alkohol i trafiken,
säger Karin Hagman, vd på IQ.
Enligt Trafikverkets statistik omkom 57 personer i en alkohol- eller narkotikarelaterad vägtrafikolycka år 2020,
vilket är 28 procent av alla omkomna i trafiken. Vid singelolyckor är det nästan hälften av förarna som är berusade.
Läs mer här

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2022

Systembolagets första kvartal 2022 präglas av en lägre försäljning, främst till följd av en sen påskhelg. Under
kvartalet uppvisade ålderskontrollen en hög nivå och Systembolaget lanserade också den nya märkningen
Hållbart val.
– Systembolaget har ett starkt fokus på ansvarsfull försäljning och vi är därför mycket nöjda med att under
årets första månader uppvisa en fortsatt hög nivå för både ålderskontroll och service. Vi är också glada över
att vår nya märkning Hållbart val mött så positiv respons från våra kunder, säger Ann Carlsson Meyer, VD på
Systembolaget.
Systembolaget mäter regelbundet svenska folkets stöd för detaljhandelsmonopolet i ett Opinionsindex (OPI).
Kantar Sifo, som genomför mätningarna, visar att 73 procent vill behålla Systembolagets ensamrätt.
I februari beslutade Systembolaget att tills vidare plocka bort alla ryska produkter ur sortimentet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.
I mars publicerade Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) preliminära siffror för svenska
folkets totala konsumtion av alkohol 2021. Siffrorna visar att konsumtionen landade på 8,6 liter ren alkohol per
invånare, vilket är en ökning med två procent jämfört med året innan. Jämfört med 2019, innan pandemin, har
dock konsumtionen sjunkit med fyra procent.
Systembolaget lanserade också i mars den nya hållbarhetsmärkningen Hållbart val för våra produkter. Märkningen bygger på tre kriterier; miljöcertifierad odling och produktion, förpackning med lägre klimatavtryck
samt godkänt resultat i vår analys av arbetsvillkor i odling och produktion.
• Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 115,7 (124,9) miljoner liter.
• Nettoomsättningen minskade till 7 756 (8 350) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -41 (-18) MSEK.
– Systembolagets minskade försäljning under första kvartalet kan i huvudsak förklaras av att påskförsälj-ningen
inföll i mars 2021 och i april i år, säger Frida Roswall, t.f. Ekonomidirektör på Systembolaget.
Systembolagets delårsrapport för januari-mars finns att läsa här

Förslag för kunskapsbaserat förebyggande
ANDTS-arbete på lokal och regional nivå

Folkhälsomyndigheten har utrett hur utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och
metoder bör organiseras för att stödja det lokala och regionala förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika,
dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).
Folkhälsomyndigheten föreslår att:
•
samordning av nationell förvaltning av ANDTS-metoder testas under en pilotperiod på tre år,
•
ett prioriteringsforum för en systematisk, transparent och samverkad bild av kunskapsbehov kopplat
till ANDTS bildas,
•
kunskapsbasering för ANDTS-arbete utforskas utifrån erfarenheter från forskning, profession och
civilsamhälle,
•
samverkan mellan ANDTS-samordning och nationell kunskapsstyrning stärks utifrån stödstrukturen
för folkhälsoarbetet
Läs/ladda ner Rapporten

Gängrekrytering av unga ska studeras

Fler kriminella ledare frihetsberövas, men barn och unga fortsätter rekryteras och utnyttjas av nätverken. Nu
får Brottsförebyggande rådet i uppdrag att kartlägga problematiken och hur det kan förebyggas.
Regeringsuppdrag

Drogmissbruk som ung ofta bestående

ANN ARBOR, MICHIGAN: Allvarliga drogproblem i unga år består ofta i vuxen ålder. Det är slutsatserna i en 32
år lång uppföljning av amerikanska high school-elever. Stig Erik Sørheim från norska Actis påpekar i en kommentar att ungdomsmissbruk alltså inte ”växer bort” med åren.
Vilka är de långsiktiga och följderna av drogmissbruk från tonåren till vuxen ålder? Den frågan har ett forskarlag från University of Michigan i Ann Arbor sökt svaret på. De har följt 5 317 elever (drygt hälften flickor 51,2
proc.) som går sista året på high school, alltså är cirka 18 år gamla, fram till de fyllt 50. Sålunda en undersökningsperiod på 32 år. Studien började 1976 med ett slumpvist urval elever från avgångsklasser under elva år.
De fick svara på ett frågeformulär i klassrummet, sedan på nytt vartannat år fram till 30 års ålder, därefter vart
femte år. Huvudförfattare till studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Jama:s nätupplaga 1
april, är Sean Sebastian McCabe, professor och drogforskare inom det epidemiologiska området.
Läs mer på Drugnews

Blå Kors Danmark: Ja till 18 års ålder nu!

Endast en handfull länder i Europa gör som i Danmark, där unga under 18 år får köpa alkohol. I samma land är
ungas alkoholkonsumtion betydligt högre – och i Danmark har vi klart högst konsumtion!
Blå Korset Danmark anser att ungas dryckeskultur bör förändras.. Många unga betalar ett högt pris för den
nuvarande alkoholkulturen. En högre åldersgräns är ett av flera bra steg på vägen.
Därför stöder Blå Korset också regeringens nya förslag om att höja åldersgränsen för alkoholköp till 18 år och
gläds åt att politikerna äntligen är redo att ta ansvar.
Förslaget backas också upp av en rad olika organisationer som Cancer Bekämpning, Dansk Sjuksköters-korådet,
Läkarförbundet, Danska Gymnasiet, Barnrådet, Ungdomsrådet, Red Barnet, Barncirkeln, Coop och många fler.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle:
Stärk kontrollen av narkotikaläkemedel

Förbättra kontrollen av narkotikaklassade läkemedel för att rädda liv. Det medskicket i ett uttalande fick socialminister Lena Hallengren och justitieminister Morgan Johansson, som talade på Riksförbundet narkotikafritt
samhälles kongress i helgen.
De båda S-ministrarna talade i början och slutet via länk direkt till RNS kongressdeltagare som deltog på mötet
i Stockholm och även digitalt.
Ministrarna fick även frågor från åhörarna om bland annat anhörigstöd, samsjuklighet och om Sveriges avser
agera i EU på tyska regeringens planer att legalisera cannabisförsäljning.
– Jag beklagar verkligen utvecklingen i Tyskland och tänker ta upp det med min tyska kollega nästa gång vi ses.
Alla länder måste försvara FN-konventionerna, svarade Morgan Johansson.
Läs mer om RNS-kongressen på Drugnews

”Narkotika göder gängkriminalitet”

Jag är inte beredd skicka signaler till unga att det är okey använda o ha knark i fickan. Däremot utreda för bättre vårdkedja o missbruksvård o minska den höga dödligheten”, sa socialminister Lena Hallengren (S) i debatt
med Anders W Jonsson (C) i SVT Aktuellt.
Jonsson anser att kriminalisering av sjukdomen narkotikaberoende leder till ökad dödlighet (hänvisade till
forskningssammanställning i Lancet).

Läkarorganisation varnar för cannabisskador

KANSAS CITY. ”Lär av historiska misstag – hur tobakens hälsorisker doldes i det längsta, upprepa dem inte med
marijuana”. En ny organisation, IASIC, med internationella experter och läkare har bildats för att sprida vetenskapliga fakta om cannabis och motverka negativa effekter för folkhälsan av kommersialisering av drogen.
International Academy on the Science and Impact of Cannabis (IASIC) bildades i maj ifjol och är en läkardriven
organisation, som vill utbilda och sprida vetenskapliga och medicinska bevis om marijuana och dess hälsorisker.
I en artikel publicerad i Missouri Medicine varnar IASIC:s styrelseordförande och president Eric A. Voth för fler
cannabisskador till följd av marijuanaindustrins lobbyarbete.
Slutsatsen i Voths artikel är att vi måste lära oss av historien om tobak, där det också var kommersiella intressen som drev fram ökad konsumtion och där industrin i det längsta förnekade att cigaretter var skadligt för
hälsan.
Läs mer på Drugnews

Sprit & Vinleverantörsföreningen:
IOGT-NTO blundar för verkligheten

IOGT-NTO skriver den 26 april i ett debattinlägg att regeringens höjning av alkoholskatten är otillräcklig och
föreslår även en rad egna åtgärder som de menar skulle minska alkoholkonsumtionen. Att såväl regeringens
alkoholskattehöjningar som IOGT-NTO:s egna förslag riskerar att leda till …
Läs mer

Tidningen Blå Bandets ledare:
Föreningar viktiga för demokratin

Vårt föreningsliv i Sverige är på många sätt unikt med den mångfald och öppenhet som den från 1800-talet till
idag visat. Det är något som alla föreningsmänniskor ska vara stolta över. Vi ser nya organisationer växa fram
som ger mångfald och nya infallsvinklar för att möta framtiden.
Samtidigt finns en risk att dagens beslutsfattare ”bara ser” vad nischade enfrågeorganisationer jobbar med och
därmed också lättare kan mäta resultat. Att vi har en mångfald av föreningar är självklart bra. Samtidigt kan de
organisationer som arbetar med förebyggande och opinionsbildning bli bortglömda.
Demokratin i Sverige upplevs av de flesta som en naturlig del av vårt samhälle. Folkrörelser, det vill säga ideella
föreningar med engagerade människor, har format detta. Men är det lika självklart i framtiden? Nya tider med
nya generationer behöver vinnas för att vi ska fortsätta forma framtidens demokratiska samhälle.
När vi tittar i backspegeln ser vi att politiker skolades i föreningslivet. Genom mötesformer lärde man sig hur
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man tar beslut under demokratiska former. För Blå Bandet och andra nykterhetsorganisationer innebar det
också att det fanns många nykterister och alkoholrestriktiva politiker, bland annat i riksdagen.
Så är det inte längre på samma sätt. Nya tider ställer ökade krav och det krävs fler ”proffspolitiker” i kommuner, regioner och riksdag. Inget konstigt med det men innebär samtidigt en risk att man tappar kontakten med
ideell verksamhet även om man gärna pratar om hur viktigt det ”civila samhället” är.
Folkrörelserna har tappat medlemmar i ett historiskt perspektiv. Inget konstigt med det heller. Människor som
idag tar ett beslut att inte dricka alkohol, tar inte detta beslut för hela livet, utan detta omprövas varje år. Förr
i tiden var det mer ett livsavgörande beslut. För att bli medlem vill man också få något tillbaka, ”kan ju vara
nykter utan att vara medlem.”
Om färre medlemmar innebär minskad föreningsverksamhet kan det i förlängningen bli ett hot mot demokratin. När de organisationer som har perspektiv och svarat för den demokratiska skolningen, minskar eller försvinner, vilka kommer att bära den demokratiska kunskapen och folkbildningen i framtiden?
Men det finns hopp. Det är glädjande är att se hur föreningar med sina medlemmar engagerar sig med konkreta sociala insatser och medmänsklighet i vår vardag. Vi såg det under flyktingvågen och vi ser det nu när
flyktingar åter kommer till Sverige och med humanitär hjälp till Ukraina.
Vi behöver tillsammans värna mångfalden av demokratiska föreningar och organisationer som har förmåga att
organisera och utföra nyttiga funktioner i samhället. Med sociala insatser och folkbildning, inte minst för våra
nya medmänniskor som kommer till vårt land. Många av dem har flytt från länder där krig härjat och demokrati knappt finns i ordlistan.
Per-Olof Svensson, chefredaktör
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