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Dionizov duh
med mladimi

ust, martinovanje in še veliko
drugih zabav povezuje mlade v našem zamejskem okolju, in to ne samo iz kulturnega,
ampak tudi iz ... alkoholnega vidika.
Vsi se nekako strinjamo, da kozarec
dobrega vina ne škoduje preveč, pri
tem pa se moramo zavedati, da je
meja med primerno uporabo in zlorabo alkoholnih pijač dokaj tanka,
prav tako ni vedno razvidna.
Mladi se radi zabavamo in, kakor je
običajno za našo starost in se zanjo
spodobi, raziskujemo in preizkušamo
sebe ter lastne meje. Če tej trditvi
dodamo dejstvo, da naša družba nekako teži k uživanju alkohola, pri čemer najstnik ostalim s pitjem dokazuje, da je »odrasel«, se misli v njegovi glavi nekako združijo, posledično pa lahko ustvarijo nek toksični
cikel misli, ki deformirajo pogled
mladih na alkohol in njegovo uživanje. Prvi, najbolj razširjen in nekako
najbolj uveljavljen pogled na alkohol
je njegova občasna, a zelo intenzivna
zloraba, kar se po navadi dogaja na
zabavah. Drugi vidik uživanja teh
pijač se v angleščini imenuje binge
drinking, kar pomeni, da z alkoholom
zatiramo negativna čustva. Zadnji
način porabe, ki se najbolj približa
standardni ideji alkoholizma, je kronična in intenzivna zloraba žganja
in drugih visokoalkoholnih napitkov.
Čeprav po eni strani velikokrat podcenjujemo težave, ki jih prinaša alkohol, nam po drugi strani statistike
kažejo, da problem obstaja in ni zanemarljiv. Približno 13,6 odstotka
Italijanov med petnajstim in devetnajstim letom ima težave z uravnovešenim uživanjem alkohola. Čeprav
se raven alkoholizma med mladimi
vseeno nekoliko znižuje (minus dva
odstotka v dvajsetih letih, od leta
2000), je industrija alkohola še vedno
zelo vplivna. Iz grafov lahko jasno
razberemo, da države, kjer je razlika
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med življenjskimi standardi velika –
kar pomeni, da je razkorak med bogatimi in revnimi zelo razviden (med
te štejemo zlasti angleško govoreče
države) –, beležijo višji odstotek primerov alkoholizma. A tudi v državah,
v katerih je proizvajanje in uživanje
alkohola del kulture (med temi so
številne evropske države), je pojav
zelo razširjen. Tukaj je namreč dostop
do alkoholnih napitkov tudi med
mladimi močno olajšan, kar pripomore k potencialnemu porastu težav
s prekomernim uživanjem alkohola.
»Priznam, da ima večina madžarskih
najstnikov nizke življenske standarde,
med njimi kraljuje nezadovoljstvo.
Pri tem vztrajno sledijo filozofiji ‘živi
v trenutku’, posledično postane alkohol stalnica v njihovem vsakdanu,«
pravi madžarski najstnik, ki smo ga
prosili za izjavo. Sam se sicer ne prepoznava v tej trditvi, ampak meni,

da je kljub vsemu položaj na Madžarskem kritičen.
»Alkohol se pri nas pojavlja le na zabavah, redkokdaj pijemo v našem
vsakdanu,« trdi fant z otočja Bermuda. »Mislim, da sem prvi kozarec
piva spil prav s svojimi starši. To je
pač del naše kulture in vsi smo ponosni na njo. Razumem, da problem
obstaja, ter da je situacija tudi kritična, pri tem pa menim, da je to sistemski problem. Nezadovoljstvo,
slaba vzgoja in slabe življenjske razmere te utopijo v alkoholu, ne pa
kultura in uživanje s prijatelji,« pravi
mlada Nemka. Njeno mnenje se
nam je zdelo dokaj zdravorazumsko,
zaradi česar lahko sklepamo, da je
zadela bistvo: razmere in zunanje
okoliščine privedejo k alkoholizmu,
ne pa kultura, ki obdaja najstnika
ter družbeni kontekst, v katerem
sam odrašča.

Kdo zastopa mlade v Sloveniji
etos je za mlade iz Slovenije
prišlo do velike spremembe.
24. septembra so namreč izvolili svoje novo vodstvo. Da
bi bolje razumeli te novosti, je pomembno, da najprej predstavimo
združenje, o katerem je govor.
Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij,
ki delujejo na nacionalnem nivoju.
Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami.
Te so: Društvo Mladinski ceh, Mlada
Slovenija, Mladi forum socialnih demokratov, Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Nova generacija SLS, Slovenska demokratska
mladina, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza
ŠKIS, Zveza tabornikov Slovenije, Dru-
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štvo ŠKUC – mladinska enot in Popotniško združenje Slovenije.
MSS je nacionalni zastopnik mladih
tudi na evropskem nivoju – član Evropskega mladinskega foruma je že
od njegove ustanovitve leta 1996.
Ko pa se vračamo k novostim, je
sedaj novi predsednik MSS Miha Zupančič.
28-letni Miha je bil kandidat Zveze
študentskih klubov Slovenije (ŠKIS)
in je nadomestil Anjo Fortuna. Anja
(iz Zveze slovenske podeželske mladine) je dve leti zasedala to mesto,
zdaj pa se od njega poslavlja.
Prišlo je do raznovrstnih zamenjav, saj
so izvolili več podpredsednikov. Odgovoren za mednarodno sodelovanje
je zdaj Patrik Bole (Mladi forum SD).
Tudi Janez Jani Majes (Zveza tabornikov Slovenije) je osvojil mesto podpredsednika za mladinsko delo in
neformalno izobraževanje.

Razvoj mladinskih politik na lokalni
ravni pa vodi skavt Peter Merše, član
Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Podpredsednica za
trajnostni razvoj je postala Nina Rogelj Peloza, ki izhaja iz Mladinske
zveze Brez izgovora. Podpredsednik
za mladinske politike pa je postal
Anton Žan Uranc (Mlada Slovenija).
Obnovil pa se je tudi nadzorni odbor
MSS, v katerega so bili izvoljeni: Nejc
Brence iz Slovenske demokratske
mladine, ki je postal predsednik, Anja
Mager iz Zveze slovenske podeželske
mladine in Vid Jereb (Mladi forum
SD). Novo vodstvo je uradno pričelo
svoj mandat decembra letos, trajal
pa bo dve leti.

