
Hitra dejstva o alkoholu

● V svetu vsako leto zaradi alkohola umre 3,3 milijona ljudi, kar predstavlja 5,9 odstotka vseh smrti.
● Tvegana in škodljiva raba alkohola je vzročni faktor za preko 200 bolezni in poškodb.
● Obstaja vzročna povezava med zlorabo alkohola in različnimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,

nenalezljivimi kroničnimi boleznimi in poškodbami.
● Približno 25 odstotkov vseh smrti v starosti od 20 do 39 let je zaradi posledic zlorabe alkohola.
● Kar 81 odstotkov 15-letnikov v Sloveniji je že poskusilo alkoholne pijače kljub prepovedi prodaje

alkohola mlajšim od 18 let.
● Letno imamo v Sloveniji za 234 milijonov evrov škode zaradi alkohola, medtem ko s trošarinami in davki

dobimo v blagajno zgolj 90 milijonov evrov.

Škodljiva raba alkohola globalno predstavlja enega glavnih dejavnikov tveganja za zdravje. Alkohol znatno
prispeva h globalnemu bremenu bolezni (1) in je naveden med vodilnimi dejavniki tveganja, ki vodijo v
prezgodnjo smrt ali invalidnost. Škodljiva raba alkohola je eden od najpogostejših preprečljivih dejavnikov
tveganja za različne kronične nenalezljive bolezni.

Znanstveniki ocenjujejo, da 3,3 milijona ljudi umre letno zaradi posledic zlorabe alkohola, kar predstavlja 5,9
odstotkov vseh smrti, medtem ko je v starosti od 20 do 39 let ta delež kar 25 odstoten. (1)

Evropa je območje, ki ima največjo porabo alkohola na svetu: leta 2009 je povprečna oseba (stara 15 ali več let)
popila 12,5 litra čistega alkohola oz. 27 g čistega alkohola in skoraj 3 enote alkohola na dan, kar je dvakrat več od
svetovnega povprečja. (2) Alkohol je bil leta 2010 v Veliki Britaniji ocenjen kot najbolj škodljiva droga (glede na
združen vpliv tako na posameznika kot na družbo), sledila sta mu heroin in crack kokain. (3)

Alkohol in zdravje

Alkohol je vzročni faktor za 200 vrst bolezni in poškodb ter sestavni vzrok pri številnih drugih, vključno z
duševnimi in vedenjskimi motnjami, prebavnimi motnjami, rakom, boleznimi srca in ožilja, imunološkimi
motnjami, pljučnimi boleznimi, kostnimi in mišičnimi obolenji, motnjami reprodukcije in predporodnimi
poškodbami, vključno s tveganjem prezgodnjega poroda in prenizko težo ob rojstvu. (1)
Na podlagi številnih znanstvenih dokazov je Mednarodna organizacija za raziskave raka (IARC), ki jo financira
Svetovna zdravstvena organizacija, klasificirala alkohol kot rakotvorno snov za človeka. (4) V evropskih
državah bi lahko 10% obolenj z rakom pri moških in 3% pri ženskah pripisali trenutnemu ali preteklemu pitju
alkohola. (5) Alkohol lahko povzroči 7 vrst raka: ust, grla, glasilk, prebavil, dojk, pljuč in jeter. Varne mere pri
pitju alkohola, ki bi nas lahko zaščitila pred nastankom raka, ni. (1)

Družbena škoda, ki jo povzroča alkohol
Škodljivo pitje alkohola ogroža tako osebni kot socialni razvoj - pitje alkohola povzroča destruktivne
zdravstvene in socialne posledice pri pivcu, ljudeh v njegovi okolici in v družbi nasploh. Vzorci pitja so prav tako
povezani s povečanim tveganjem neželenih učinkov na zdravje. Najrazličnejše težave zaradi alkohola imajo lahko
uničujoče posledice za posameznike in njihove družine, kar pa lahko resno vpliva na življenje skupnosti. (2)
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Alkohol je povezan s številnimi socialnimi težavami, vključno z nasiljem, zanemarjanjem in zlorabo otrok,
odsotnostjo na delovnem mestu, prav tako pa s porabo državnih sredstev, zlasti preko stroškov zdravstva,
brezposelnosti, invalidnine, kriminalitete in kršitev javnega reda in miru. (1,2) Izkazalo se je, da je alkohol
pomemben dejavnik pri nastanku prometnih nesreč (potniki v avtomobilih, kolesarji, pešci), pri nesrečah doma
(padci in požari), nesrečah pri delu, rekreacijskih in športnih nesrečah (npr. utopitev), nasilju in samomoru.

Prisotnost alkohola v telesu prav tako povečuje resnost poškodb zaradi nezgod. V Evropi je alkohol letno
odgovoren za najmanj 10 800 smrti v prometnih nesrečah (cestni promet), 27 tisoč drugih nenamernih smrti,
dva tisoč situacij nasilja in deset tisoč samomorov. (6)

Ocena zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, je v Sloveniji v letih 2011–2014 v povprečju znašala
153 milijonov evrov letno. Če prištejemo še grobo oceno nekaterih drugih stroškov (npr. prometne nezgode,
nasilje v družini, kriminalna dejanja – kraje, vandalizem), se ta številka zviša na 234 milijonov evrov. Vsem tem
stroškom pa bi bilo treba prišteti še nekatere druge, npr. stroške zmanjšane produktivnosti in stroške, ki
nastanejo zaradi duševnega trpljenja bližnjih, predvsem otrok. Za primerjavo: v zadnjih letih vsako leto v državni
proračun s trošarinami od alkohola in alkoholnih pijač dobimo približno 90 milijonov evrov. (7)

O sponzoriranju alkoholne industrije

Leta 2015 je raziskava britanskega Inštituta za alkoholne študije ter avstralska univerza Monash pokazala, da
je ogromno število ljudi izpostavljeno oglaševanju alkoholnih pijač preko sponzorstev s strani alkoholne
industrije. Občinstvo Formule 1, kar zaobjema 500 milijonov ljudi po vsem svetu, je v dveh urah prenosa
dogodka oglaševanju alkoholnih pijač izpostavljeno v povprečju vsakih pet sekund. Vemo, da tovrstna praksa
lahko spodbuja prekomerno pitje alkoholnih pijač, predvsem med mladimi. A kljub temu se sponzorstva za
dogodke in delovanje organizacij nadaljuje.

Alkoholni industriji so sponzorstva v interesu, saj si s tem zagotovijo nove kupce. Profesor David H. Jernigan z
bostonske univerze pove, da posebno tveganje za dolgoletno in nevarno pitje alkohola obstaja predvsem med
mladimi, ki so nesorazmerno izpostavljeni oglaševanju. To se z lahkoto prepozna tudi v Sloveniji. Eden izmed
glavnih sponzorjev Škisove tržnice leta 2022 je bila pivovarna Union, Heineken pa sponzorira Ritem mladosti.
Oba dogodka sta namenjena mladim, ki lahko zaradi tovrstne izpostavljenosti alkoholu trpijo velike posledice
na dolgi rok.

Raziskave pa so pokazale tudi, da se alkoholne industrije preko sponzorstev povezujejo z organizacijami, ki
jim lahko dvignejo ugled ter preko katerih lahko nadzorujejo ali lobirajo. Gre torej za strateško odločitev. Kar
nekaj nevladnih organizacij za prometno varnost v Evropi in drugod sodeluje z alkoholno industrijo, pogosto s
pomanjkljivo transparentnostjo. S tem se alkoholna industrija aktivno vključuje v razpravo o dostopnosti
alkohola, ki je eden izmed ključnih dejavnikov nesreč na cesti. Sponzorstva pogosto niso zgolj spodbuda
dogodku in organizaciji, temveč so tudi strateška odločitev alkoholne industrije, ki si želi še naprej
zagotavljati milijonske dobičke.

Alkoholni industriji pa na žalost še kar naprej uspeva. V Sloveniji ne obstajajo nobene omejitve za
sponzoriranje dogodkov za mlade s strani alkoholne industrije, isto velja za športne dogodke. S tem pa še
naprej v nevarnost spravljamo predvsem mlajšo populacijo družbe.
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https://www.noexcuse.si/novice/nevaren-cocktail-oglasevanje-alkoholnih-pijac-in-sponzorstva-v-formuli-1/
https://www.noexcuse.si/novice/nevaren-cocktail-oglasevanje-alkoholnih-pijac-in-sponzorstva-v-formuli-1/
https://www.ias.org.uk/2016/07/18/when-does-alcohol-sponsorship-of-sport-become-sports-sponsorship-of-alcohol/
https://sncda.si/sporocilo-za-javnost-alkoholni-semafor/
https://sncda.si/sporocilo-za-javnost-alkoholni-semafor/
https://www.institut-utrip.si/blisc-in-beda-alkoholne-industrije/
https://www.institut-utrip.si/blisc-in-beda-alkoholne-industrije/
https://academic.oup.com/alcalc/article/51/6/747/2374095
https://academic.oup.com/alcalc/article/51/6/747/2374095
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-022-00813-9
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-022-00813-9
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/restrictions-on-sponsorship-of-youth-events
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/restrictions-on-sponsorship-of-sporting-events
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