STOCKHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE
MOTIONER

1971

Nr 39

Motion
avherrar Göran Rådö m.fl.(fp), Hans Stern (c)ochKjell
E. Jo h a n s o n (vpk) angående uppvaktning för regeringen om effektiva åtgärder mot mellanölsmissbruket bland ungdomen
Under senare år har bruket av mellanöl blivit allt vanligare bland ungdomen och
trängt aHt längre ned i åldrarna. En nyligen framlagd tre-betygsuppsats i pedagogik vid Stockholms universitet kallad »Me'llanöl
ett ungdomsproblem» redovisar, att vid ungdomsgårdarna i Stockholm har 95 procent av föreståndarna pro·
blem med mellanölet i sin verksamhet. Många gårdsföreståndare anser att mellanölet allmänt sett är ett besvärligare problem än narkotikan. Att dricka mellanöl i
stora kvantiteter har blivit »inne» bland många ungdomar. Det är vanligt att 10
burkar mellanöl konsumeras per man på en kväll. En burk mellanöl motsvarar
ungefär samma alkohol mängd som sex centiliter renat brännvin. Tre-betygsuppsatsen visar att ölmissbruk förekommer i mycket stor omfattning bland ungdomar som är under 16 år och besökare vid ungdomsgårdarna. Totalt dricker
84 procent av dessa ungdomar mellanöl och ungefär hälften av dessa kategoriseras
som storkonsumenter, d.v.s. dricker sex eller fler burkar mellanöl vid ett tillfälle.
Den enkät til'! rektorerna vid Stockholms grundskolor som skolförvaltningen
genomförde våren 1970 visar, att 56 procent av rektorerna uppger att det förekommer problem med öl bland eleverna. Den ovan refererade tre-betygsuppsatsen
visar även genom intervjuer med ungdomsgårdspersonal, butiksinnehavare och
polispersonal att öl missbruket ofta tar sig uttryck i aggressivitet och våld.
De växande problemen med mellanölet bland ungdomen gör det angeläget att
effektiva motåtgärder sätts in. Socialborgarrådet har nyligen för Stockholms vidkommande tagit initiativet till en arbetsgrupp på tjänstemannaplanet med företrädare för barnavårds-, nykterhetsvårds- och skolförvaltningarna för att utreda vad
som på det kommunala planet kan göras för att komma till rätta med problemen.
En grundläggande orsak till det tilltagande öl missbruket bland ungdomen torde
utan tvekan vara dess lättåtkomlighet. Genom att mellanölet säljs fritt i livsmedelsaffärer och genom den omfattande reklamen har många ungdomar skaffat sig
dryckesvanor som kan leda till allvarliga sociala och medicinska verkningar. Mot
den bakgrunden och med hänsyn till att problemen torde vara särskilt uttalade i
Stockholm som storstad. finner vi det motiverat att kommunfullmäktige uppdrager
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åt en delegation att för regeringen understryka vikten av effektiva åtgärder m
mellanölsmissbruket bland ungdomen. I första hand bör därvid krävas att meUan~:
enbart skall få försäljas genom systembolaget. Genom en sådan åtgärd skulle de
yngre åldersgruppernas möjligheter att komma över mellanöl starkt begränsa
Andra åtgärder som också framstår som angelägna är ökad information om mella::
ölets verkningar och begränsning av eller förbud mot reklam för mellanöl.
Med hänvisning till det anförda hemställer vi
att kommunfullmäktige måtte besluta utse en delegation med
uppdrag att uppvakta regeringen och kräva effektiva åtgärder mot
mellanölsmissbruket bland ungdomen, bland annat genom försälj.
ning av mellanöl enbart genom systembutiker.
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