Beskæmmende , men tvang og forbud er formodentlig eneste vej.
I JP søndag den 10 jan. læser jeg, at en undersøgelse dokumenterer, at danske forældre mener, at det
ikke nytter at opstille regler for deres teenagebørns indtagelse af alkohol. Det lyder uhyggeligt, at
forældre således har givet op i forsøget på at opdrage deres børn. Angiveligt af frygt for, at børnene
bliver isoleret socialt i forhold til kammeraterne. Og at regler blot vil føre til løgne vedr. børnenes
druk.
Vi ved, at unge, der tidligt begynder at drikke, er i større risiko for tidligt at pådrage sig sygdomme.
Vi ved også, at der her er tale om sygdomme, der ikke hører til de billigste i sygehusregnskaberne.
Endelig ved vi, at de midler, der i dag afsættes til sygdomsbekæmpelse generelt, næppe bliver flere
i fremtiden.
Så er det, at man spørger sig selv, om det ikke er på høje tid, at samfundet hjælper forældrene i
opdragelsen og fremtidens sygehusbudgetter i at stige yderligere. Når forældrene har givet op, og
når fortidens og nutidens kostbare oplysningskampagner tilsyneladende har fejlet totalt, er der
formentlig kun et middel tilbage. Det er tvang og forbud – en politik, som vor nuværende regering
på så mange andre områder har været god til at gøre brug af.
Yderligere begrænsning af børn og unges adgang til og mulighed for at købe alkohol og ikke mindst
streng håndhævelse af reglerne for køb og besiddelse af samme – det må være de midler, der skal til
i fremtiden. Men grundlæggende er det trist, beskæmmende og beklageligt at høre, at forældre har
givet op i kampen for at ville opdrage og give deres børn et langt og godt liv. Det sidste må vel
stadig være alle forældres inderste drøm. Beskæmmende er det også at konstatere, at de samme
forældre tilsyneladende er total ligeglade med sygehusudgifternes himmelflugt.
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