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Zwyci ska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczy pod Twoim
sztandarem naj wi tszy i najci szy bój z naszymi wadami
narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzie walk lenistwu
i lekkomy no , marnotrawstwu, pija stwu, rozwi o
Jasnogórskie luby Narodu Polskiego

Albo Polska b dzie trze wa, albo jej wcale nie b dzie!
. ks. Broni aw Markiewicz

Przez dobrowoln , c kowit abstynencj wielu,
do trze wo i stanowej i zawodowej wszystkich.
dla k
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Wytyczne Episkopatu Polski
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Narodowy Program Trze
ci powsta jako owoc Narodowego Kongresu Trze wo ci, który odby si w 2017 roku. Jest
on dla Narodu zarówno darem na stulecie odzyskania niepodl
ci przez Polsk , jak i propozycj dzi ania.

Wst p
Jedynie ludzie trze wi mog budowa
liwe sp e
stwo oraz zapewni obie pomy ln t
dobr przy. Trze wo jest warunkiem solidnego wychowania i odpowiedzialnego post powania. Jest te warunkiem bycia do
ym
owiekiem, który racjonalnie my li, uczciwie pracuje,
kocha i dba o dobro wspólne w Oj
e. W
e owiek
trze wy jest w stanie y w harmonii z Bogiem, z samym sob
i z b
i. Jedynie
owiek trze wy potrafi
o
tr
i
liw rodzin oraz by szlachetnym obywatelem, odpowiedzialnym i kieruj cym si
hierarchi warto ci. Radykalnym
zagro
m pomy lno ci poszczególnych osób, ich rodzin
i c go Narodu, s wszelkie przejawy nietrze wo ci i uzale
ia.
owiek jest drog Ko
. Oznacza to, e jednym z podstawowych zada uczniów Chrystusa jest pomaganie
mu
wiekowi w stanowczym czuwaniu nad sob
bliskimi, by
wszyscy yli w
ci i wolno ci dzieci Bo ych. Z tej a e troski powst
cjatywa zorganizowania przez Ko
atolicki
Narodowego Kongresu Trze wo ci.
W
c
nie tylko onkami Ko
, lecz ta e
n
ci c go sp ecze twa. Dlatego jednym z na
ych
owoców Kongresu jest proklamowanie Narodowego Programu
Trze wo ci. Umo iwi on integrac dzi a na rzecz trze wo ci
wszystkich osób i rodowisk, które ma
tej dziedzinie
rol do sp
2
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Narodowy Program Trze wo ci op
p
ankach
wynika cych z potwierdzonego przez wsp
n nauk oddziaywania napojów alkoholowych na poszczególne osoby i sp eczno ci oraz na p
ankach wynika cych z personalizmu chrzecij skiego.
Ignorowanie czy lekce
e którejkolwiek z po
ych
p
anek powoduje
przewag szkód, które wynikaj
z ywania napojów alkoholowych przez nieletnich oraz z nadywania takich napojów przez dor ych. Powoduje to ogromne
straty, czasami nawet stano
e zagro
e samej egzystencji
osoby, jak równi sp eczno ci jako samodzielnego podmiotu.
Narusza to to samo suwerenno wolno zdrowie, rozwój
i dobrobyt. Istniej precedensy historyczne, a nawet zjawiska
wsp
ne, które wskazuj na to, e ignorowanie troski o trze wo
prost zag
stnieniu narodu1 lub bardzo negatywnie
ywa na jego ycie duchowe, sp eczne, polityczne, ekonomiczne i pozycj mi dzynarodo
1.1. Alkohol w yciu

owieka

1) Alkohol etylowy jest substancj psychoaktywn silnie i wielorako
a
na ludzki organizm.
jego
a na u
nerwowy czyni go dla wi kszo ci ludzi substancj atrakcyjn 2.
Jedno
e napoje alkoholowe s tanie w produkcji3 i atwo dost pne. Te dwie cechy sprawia , e jest od dawna ywany w codziennym yciu wielu sp ecze stw,
aszcza europejskich4, odAlkohol etylowy jest substanc psychoaktyw
silnie i wielorako
a
na ludzki organizm.
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grywaj c istotn rol w w towaniu, w yciu towarzyskim i w
rozmaitych tradycjach.
2) Zakr
ywania alkoholu etylowego nie jest st y, ale jest
historycznie5, kulturowo i ekonomicznie uwarunkowany skala
jego ywania zmniejsza
lub zwi ksza w zale no ci od ró norodnych okoliczno ci, podobnie jak formy ywania. Etanol
znajduj c
we wszystkich napojach alkoholowych (piwo, wino, wódka i inne), jest taki sam i dzi a tak samo. Natomiast
napoje alkoholowe o najwi kszym st
iu etanolu (np. wódka)
s stosunkowo nowe w historii ludzko ci, zatem sp ecze twa s
dopiero w trakcie zbierania bolesnych
wiadcze wnio- sków
6
wynikaj cych z ich ywania .
3) Jedno
alkohol etylowy stwarza liczne obiektywne
zagro
a
ane z jego ywaniem, które bardzo atwo przekszt a si w nad ywanie. Nierzadko prowadzi to do ro
ych
szkód i wielu dramatycznych cierp . Eksperci u
aj kohol
etylowy za najgro
w skutkach, szeroko stosowan substancj
ychoaktywn narkotyk), ze wzgl du na kumulowa
szkód indywidualnych i sp ecznych7.
4) Poszczególne osoby ró
si indywidualn podatno c
na ewentualne straty alkoholowe. Niektórz
ardziej ni inni
podatni na uzale
e od tej substancji8 lub na inne szkody
zwi ane z ywaniem alkoholu. Przy okre lonych sp ecznych
wzorach spo ycia (np. tzw. towarzyski przymus picia), skazuje to
wiadomo s
na zw zana z wiedz na
temat, kto jest bardziej nara ony na szkody alkoholowe, jest zbyt m a i zbyt abo stosowana w praktyce.

4
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Wi kszo szkód alkoholowych jest powodowana
nie przez osoby uza nione, ale przez nieuza nionych spo ywa cych alkohol nieostro nie.

takie osoby na dramatycznie negatywne konsekwencje osobiste
lub rodzinne. wiadomo sp eczna
ana z wiedz na temat,
kto jest bardziej na ony na szkody alkoholowe, jest zbyt
i zbyt abo stosowana w praktyce9.
5) Okazuje si , e nawet niewielkie ilo ci spo ywanego alkoholu nios ze sob potwierdzone ryzyko (np. wzrost zapadalno ci
na niektóre nowotwory10), a wi kszo szkód alkoholowych jest
powodowana nie przez osoby uzale one (zwanych alkoholikami), ale przez nieuzale onych spo ywa cych alkohol nieostro nie (tzw. paradoks prewencyjny)11. Zatem ównym ró
w
ci negatywnych konsekwencji ywania alkoholu etylowego jest prosty brak umiaru.
6) Taka sytuacja sprawia, e napoje zawiera e alkohol etylowy (piwo, wino, wódka i inne) nie mog by traktowane jak zwyy towar konsumpcyjny12, a formy ich ewentualnego spo ywania
powinny podlega c le okre lonym r
om prawnym i kulturowym, zmniejszaj cym prawdopodobie two wyst pienia szkód.
Alkohol etylowy jest bardzo siln substancj psychoaktyw ,
a jego nieodpowiedzialne spo ywanie sytuuje go ród ównych
czynników przedwczesnej utraty zdrowia i ycia w skali globalnej13. Identyfikuje si równi zasadnicze szkody w yciu duchowym osób nad ywa cych alkoholu.
7) Napoje alkoholowe nie konieczne do ycia14. Na
indywidualnie i sp ecznie sytuacj jest p na abstynencja od al5
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Styl
a wi kszo ci musi respektowa uzasadnione prawa mniejszo ci obj tej zwi kszonym ryzykiem szkód alkoholowych.

koholu etylowego. S tradycji, potrzeb, obyczajów i nawyków
sp ecznych sprawi
perspektywa c kowitego usuni cia tej
substancji psychoaktywn
tkowania wydaj
na chwi
obecn od
. Jednak cel w postaci stopniowego ograniczania
ywania tej substancji jest zasadny15, bio c pod uwag potwierdzon naukowo jej wielk szkodliwo . Z
ilo ci spo ywanego alkoholu wi
si okre lone ryzyka16, które powinni
ewentualni konsumenci. Dlatego stosunek do spo ywania tej substancji powinien by okre lany w oparciu o obiektywne badania
naukowe, uwzgl dnia e wszelkie aspekty, zarówno pozytywne,
jak i negatywne.
1.2.

ówne kierunki rozwi ywania
problemów alkoholowych

1) Jak wskazuj
wiadczenia historyczne17, tr a trze wo nie mo e by osi g ta drog arzucenia sp ecze stwu
radykalnych ogra
np. prohibicja) wbrew jego d
om,
ale mo e by efektem stopniowego procesu, opartego o zas
18, 19
sp ecznej akceptacji koniecznych ogra
. Warto ciowym celem p rednim mo e b takie usytuowanie alkoholu
etylowego w kulturze ycia codziennego, aby minimalizo
szkody alkoholowe. Dr
tego celu p redniego jest eliminowanie wszelkich form tzw. nad ywania napojów alkoholowych w oparciu o identyfikacj
kód i zmian form jego obecno ci w yciu codziennym oraz st e
e do zmniejszania
jego znaczenia w hierarchii warto ci poszczególnych osób i c go sp ecze stwa.
6
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2) Jak wspomniano w j, s grupy sp eczne szczególnie
na one na negatywne oddzi ywanie alkoholu (dzieci,
dzie kobiety, osoby podatne genetycznie na szybsze uzale
nie), zatem powinny one by otoczone szczegól opiek pomoc profilaktyka, terapia, rehabilitacja). Odnoszone przez nie
szkody powinny b intensywnie niwelowane na koszt sp cze stwa, je li decyduj
on
y
alkoholu. Z aszcza dost pno pomocy i jej jako maj zasadnicze znaczenie. Ze
wzgl dów etycznych sytuacja takich osób powinna przes
o wszelkich regulacjach obyczajowych i prawnyc
ywania alkoholu etylowego w danym sp ecze stwie. Sty ycia wi kszoci musi respektowa uzasadnione prawa mniejszo ci obj tej
zwi kszonym ryzykiem szkód alkoholowych (np. dzieci z rodzin
alkoholowych wykazuj
tzw. efekt teleskopowy szybszego uzale
ia)20.
3) Ró norodn
wiadczenia historyczne pouczaj
jest
mo iwe znaczne polepszenie sytuacji poprzez wytr
i planow polityk sp eczn 21. Zmiana sp eczna w tym zakresie jest
mo iwa. Wskazane jest oparcie jej na wiedzy (evidence-based
social policy), na podmiotowej aktywno ci lokalnej i na zgodzie
sp ecznej wok celów i narz dzi dzi ania.
Dzi ania te mu
uwzgl dni
asoby kulturowe i specyfik danej sp eczno ci. W jakim stopniu zawsze jest to przemiana duchowa danej wspólnoty osób, a nie w
fekt
nierii sp ecznej .

Ró norodne do wiadczenia historyczne pouczaj , e jest mo liwe znaczne polepszenie sytuacji poprzez wytr
i plano polityk s eczn

7
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4) Wypracowanie tr
j i powszechnej moralnej sprawno ci
w postaci trze wo ci przez wszystkich Polaków jest istot Narodowego Programu Trze wo ci. Konkretnie oznacza to p
abstynen osób nieletnich i szczególnie
iwych na szkody alkoholowe. W przypadku dor ych oznacza to abstynencj lub
umiar,
aszcza z uwzgl dnieniem aktualnych okoliczno ci ciowych wyklucza cych ywanie etanolu i uwzgl dnianiem ilociowych oraz czasowych ogranicze form owanych przez ekspertów22. Tego celu nie da si osi gn bez praktykowania
mej abstynencji przez zn
Narodu ( Przez abstynen
wielu do trze wo i wszystkich ), bez zn
go spadku poziomu
spo ycia napojów alkoholowych oraz bez zmiany obecnych sposobów ywania napojów alkoholowych (w kierunku wyklucza cym upijanie si oraz zbyt st konsumpcj . Radykalne ograniczenie aktualnego poziomu spo ycia jest na
m i kluczowym celem p rednim oraz warunkiem bezwzgl dnym na drodze
do trze wo ci wszystkich.
5) D
a historyczne wskazuj na istotny
yw autorytetów i liderów sp ecznych na osi gni cie trze wo ci
go
sp ecze stwa. Dotyczy to
aszcza duchowie stwa, nauczycieli,
parlamentarzystów,
z
owych, samo
owych oraz pracowników kultury i mediów, a ta e wszystkich zawodowo stykacych si t problematy . Powinni oni by
a ciwie poinformowani (edukacja elit) i odznacza si osobistym nienagannym
stylem ycia w zakresie ywania napojów alkoholowych, a ich
Radykalne ograniczenie aktualnego poziomu
spo
a jest na
niejszym i kluczowym celem poednim oraz warunkiem bezwzg dnym na drodze
do trz
ci wszystkich.

8

NARODOWY PROGRAM

W

Wypracowanie tr
ej i powszechnej moralnej
sprawno ci w postaci trz
ci przez wszystkich Polaków jest istot Narodowego Programu Trz
ci.

decyzje (równi w
one w aktach prawnych i za
ch)
powinny by zgodne z
m do powszechnej trze wo ci.
Aktualna wiedza i praktyka potwierdza , e niskie ceny napojów alkoholowych i zbyt d a ich dost pno to czynniki powoduj e st y wzrost ws
ików spo ycia alkoholu w sp e
stwie. Bez zmian w tym zakresie osi ganie celów Programu b dzie
bardzo utrudnione, a nawet niemo iwe. Nale y d y do jednoczesnego ograniczania popytu (edukacja publiczna, profilaktyka,
rozwój sp eczny, podnoszenie
omo ci szkodliwo ci spo wania alkoholu), jak i dost pno ci napojów alkoholowych (dost pno ekonomiczna, geograficzna, prawna, kulturowa).

2. Ocena stanu problemów
alkoholowych w Polsce
2.1. Polska le
ntrum Europy, w której notuj
najwi ksze spo ycie alkoholu etylowego na
ecie23 i najwi cej problemów alkoholowych z tym
anych. Nasze ws
iki spo cia alkoholu na tle innych narodów europejskich s rednie24.
Dalece jednak przekraczaj rednie
atowe25. Przede wszystkim
notujemy:
wysokie spo ycie per capita dla osób pow j 15-tego
roku ycia, dwukrotnie wi ksze (12,5 l) od redniej
atowej
( per capita 15+)26. W stosunku do
j populacji w Polsce wy9

NARODOWY PROGRAM

W

n o ono w 2015 roku 9,41 litra czystego alkoholu na mieszka ca rocznie27;
bardzo wysokie ws
iki koncentracji spo ycia w grupie
d o pij cych obywateli, którzy ywaj alkoholu etylowego
w charakterze rodka narkotycznego
ste upijanie si , wysokie
28
st
a alkoholu w nach
;
ane z tym nadmiernie wysokie ws
nionych i szkodliwie pi cych29;

iki osób uzale -

bardzo d
st pno napojów alkoholowych (geograficzna30, ekonomiczna, kulturowa), w tym dla nieletnich31;
ogromne
ywy biznesu alkoholowego32 i tolerancj dla
przypadków amania prawa doty
go alkoholu33;

uzale

nadal zbyt m dost pno terapii i rehabilitacji dla osób
onych i onków ich rodzin34;

zb
yw licznych abstynentów i praktykuj cych
umiar (jest to mi ca wi kszo sp ecze stwa polskiego) na
obyczaje i regulacje prawne35 w sprawach alkoholu36.
2.2.
ród Polaków zbyt
a jest wiedza o naturze problemów alkoholowych i rozpowszechnione s
w
dne przekonania normatywne, czyli uznawanie picia napojów alkoholowych za czynno powszechn normaln i ta która nie poci W ód Polaków zbyt m a jest wiedza o naturze
problemów alkoholowych i rozpowszechnione s tzw.
dne przekonania normatywne.

10
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Zbyt wielu Polaków nie umie ywa napojów
alkoholowych w sposób minimalizu cy ryzyko.

ga za sob ryzyka;
ste jest te opieranie
na mitach i stereo37
typach doty cych alkoholu , równie w tych grupach sp ecznych, które z powodów zawodowych powinny wykazywa
wi ksz wiedz (lekarze, prawnicy, policjanci, dziennikarze,
wychowawcy).
Szkodliwe wzory spo ycia s atwo przekazywane w kolejnych
pokoleniach, obyczajowo jest przesycona
i nawykami, a sytua pogarsza dodatkowo
yw bardzo intensywnego marketingu napojów alkoholowych (reklama, akcje promocyjne, szeroka dystrybucja).
2.3. Publicznie znane naruszenia obyczajów alkoholowych,
aszcza przedstawicieli elit sp ecznych, spotykaj
nadmiern tolerancj ( alkohol jest dla ludzi ), co utrwala siln pozycj picia w codziennej obyczajowo ci. W wielu sytuacjach spoecznych ywanie alkoholu jest niepotrzebnie dopuszczane lub
nawet promowane.
2.4. Negatywne wzorce bywaj przekazywane w obyczajowoci rodzinnej i towarzyskiej.
2.5. Zbyt wielu Polaków nie umie ywa napojów alkoholowych w sposób minimalizu cy ryzyko (kultywuj tzw. p nocno-wschodni model spo ycia z akcentem na upijanie
. To sprawia, e zakres i ci ar szkód alkoholowych w Polsce jest w
y,
ni m by by przy podobnym poziomie spo ycia per capita
wyst puj cym w innych krajach. Ukazuj to wy
e porównania mi dzynarodowe (np. ws
iki w Polsce i we
ech)38.
11
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3. ówne obszary szkód
alkoholowych w Polsce
3.1. ówne ujemne skutki braku trze wo ci Polaków, to
aszcza:
liczne szkody zdrowotne, w tym: nowotwory (np. jelita
grubego
synergia z paleniem tytoniu, rak piersi u kobiet,
choroby u du krwion nego, nerwowego, trawiennego, marsko w troby, choroby trzustki, odowy Zespó Alkoholowy
(FAS)39;
rtelne zatrucia, wypadki, samobójstwa, utoni cia, zamarzni cia (wi kszo przypadków lub zn
cy ich odsetek);
ci kie naruszenia prawa (w tym zabójstwa, bójki, napady,
przemoc domowa);
ob
e wydajno ci w pracy i straty w
aniach gospodarczych (np
dna alokacja inwestycji), zniszczenia mienia publicznego i prywatnego, koszty przest stw, awarii i katastrof, straty z powodu nadumieralno ci i inwalidztwa;
d
ba osób uzale onych (mi dzy 640 tysi cy a milionem obywateli) i bardzo d a grupa osób szkodliwie i ryzyW Polsce istnieje du a liczba osób uza nionych (mi dzy 640 tysi cy a milionem obywateli)
i bardzo du a grupa osób szkodliwie i ryzykownie
pi cych ok. 3 mln.

12
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Brak trz
ci Polaków powoduje niezdolno
do m ci oraz popadanie w drastyczny kryzys duchowy, moralny i religijny.

kownie pij cych ok. 3 mln (czyli we
najnowszej klasyfikacji DSM V uzale
w stopniu lekkim i umiarkowanym)40;
d
kilkumilionowa (4-5 mln) rzesza osób wsp
ale nionych (w tym ok. 1 mln dzieci41) wykazuj cych zaburzenia
zdrowotne, psychiczne i rozwojowe, ogromnie obci onych
stresem42;
bezp redni i decydu cy
yw na przemoc domo
nie wobec dzieci (ok o 70% przypadków)43;
rozpad wi zi rodzinnyc
wodów;

c

, rów-

yw na liczb roz-

wi kszo przypadków bezdomno ci i d y
niczne bezrobocie wielu osób;

yw na chro-

d y zakres strat rozwojowych ludzi odych (straty o ró norodnym charakterze, od biologicznych po psychologiczne i duchowe)44;
znaczne koszty usuwania szkód alkoholowych (np. koszty
leczenia) na poziomie znacznie przekracza cym
ywy z obrotu
45
napojami alkoholowymi ;
niezdolno do
ci oraz popadanie w drastyczny kryzys
duchowy, moralny i religijny.
13
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3.2. Niemal wszystkie podane straty m
u
istotnemu
ograniczeniu w przypadku post pu w zmniejszaniu redniego
spo ycia, a przede wszystkim zmiany wzoró
ywania alkoholu w Polsce (zbyt d
koncentracja spo ycia, ignorowanie okoliczno ci wykluczaj cych spo y
ród nich i takie, które
mo na wyelimino
prawie c kowicie, jak np. FAS/FAE.
3.3. Nale te s
na takie trudne do oszacowania, ale
niew tpliwe szkody, jak ogólne
abienie ycia duchowego,
dezintegracja wspólnot lokalnych, zmniejszenie poczucia bezpiecze stwa publicznego czy straty kulturowe. Sp ecze stwo,
przy tak wysokim poziomie problemów wyst puj cym w naszym kraju, jest jako c
absze i mniej suwerenne wewn trznie. Ta sfera subtelnych zmian kulturowych powinna by badana
metodami jako ciowymi lub ujmowana w refleksji antropologicznej (filozoficznie i teologicznie), gd
a
tego rodzaju subtelnych procesach wykluwaj si problemy alkoholowe
w masowej skali.
Istnieje zwi ek mi dzy widocznym rozwojem lub regresem
c go sp ecze stwa a stanem problemów alkoholowych (problem wolno ci i suwerenno ci wewn trznej Narodu). Z aszcza
dotyczy to kondycji wspólnot rodzinnych, szkolnych i zawodowych jako zasadniczego czynnika ochronnego.

Istnieje zw zek mi dzy widocznym rozwojem
lub regresem
os
ze stwa a stanem problemów alkoholowych (problem wolno ci i suwerennoci wewn
nej Narodu).

14
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4. Zasadnicze cele Narodowego
Programu Trze wo ci
Zasadniczym celem jest trze wo Narodu. Dokonany wczej opis problemów pomaga sform owa zasadnicze wymiary
po anych zmian. Nale y podkre , e
dy z opisanych ponij kierunków
a ma d e znaczenie i dlatego nale y ujmowa je
ciowo, a cele tych
powinny b osi gane
w miar mo iwo ci równolegle i systematycznie.
Ze wzgl du na
boko zakorzenione zwyczaje alkoholowe
w yciu sp ecznym oraz wyw ywan przez nie destrukcj
osób i grup sp ecznych, nale y realistycznie przewidywa czas
realizacji Narodowego Programu Trze wo ci, obejmuj cy jedno pokolenie (25 lat), aby utrwa a si zmiana postaw. Natomiast szczeg owe plany jego realizacji i aktualne priorytety
powinny by form owane corocznie i poddawane systematycznej ocenie.
4.1. Cele edukacyjno-kulturowe:
rozpowszechnienie niezb dnej wiedzy na temat szczeg ów
dzi ania alkoholu46 i sp ecznych uwarunkowa jego ywania
w
m sp ecze stwie,
aszcza ród konsumentów napojów
alkoholowych, w okre lonych grupach zawodowych i ród decydentów i liderów sp ecznych;47
budowanie wystarczaj go poparcia sp ecznego i zgody
narodowej wokó koniecznych rozwi a problemów alkoholowych i nadanie najw
ych priorytetów tej zmianie, konsekwentnie i
gofalowo realizowanej;
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zmiana usytuowania ywania alkoholu w iadomo ci
i obyczaju Polaków, przezwyci
e normy pije si
rezygnacja
z dominacji narkotycznego
ywania alkoholu w kulturze ycia
codziennego.
4.2. Cele zwi ane ze zmian zachowa
uzyskanie realnej abstynencji dzieci i odzie 48 do 21 roku ycia49, osi g tej przy aktywnym udziale odpowiednich grup
dor ych (rodzice, duszpasterze, nauczyciele, urz dnicy)50;
zmiana sposobu spo ywania napojów alkoholowych przez
Polaków tak, aby alkohol nigdy nie b
ywany w charakterze
silnego narkotyku
ywanie bez nad ywania i upojenia, rozs niejsze wzory korzystania z alkoholu);
wykluczenie picia z wielu szczególnie w iwych sytuacji
yciowych i zawodowych (praca zawodowa, kierowanie pojazdami, ci a i karmienie piersi , opieka nad dzie i i inne, zgodnie ze
stale aktualizowan wie
ob
e rocznego spo ycia alkoholu na mieszka ca ( per
capita ) przynajmniej do p owy redniej
atowej, czyli nie
cej ni 6 litrów;
wy ne zmniejszenie odsetka osób nadmiernie pij cych
i uzale onych, a zwi kszenie odsetka osób zachowuj cych abstynencj ;
Zmiana usytuowania ywania alkoholu
w wiadomo ci i obyczaju Polaków to jeden z celów
Narodowego Programu Trz
ci.
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Celem Programu jest efektywne wsparcie spoeczne osób i instytucji pracu cych na rzecz trz wo ci.

stanowcze przeciwdzi anie wszelkim formom naruszania
prawa i przemocy na tle alkoholowym;
zapobieganie samobójstwom na tle alkoholowym.
4.3. Cele zwi ane z organizacj

ycia sp ecznego:

faktyczne zapewnienie wszystkim osobom dotk
m problemami alkoholowymi odpowiedniej pomocy z wykorzystaniem
wiedzy naukowej i programu Dwunastu Kroków AA w zakresie
skuteczno ci pomagania (lepsza dost pno do dobrych u g terapeutycznych, ob cie profilaktyk
erapi
onków rodzin
osób uzale onych,
aszcza wsp m onków i dzieci, pomoc
dla dor ych dzieci alkoholików DDD/DDA);
efektywne wsparcie sp eczne osób i instytucji pracu cych
na rzecz trze wo ci;
rozwój zaplecza Programu: osobowego, koncepcyjnego, instytucjonalnego;
troska o napraw adekwatno systemu prawno-organizacyjnego na rzecz osi gania wskazanych celów Programu;
ograniczenie destrukcyjnego
ywu osób i instytucji dziaaj cych w kierunku przeciwnym do celów Programu,
ograniczenie marketingu ywania napojów alkoholowych oraz
17
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dezinformacji w mediach (reklama, promocja, rozpowszechnianie mitów).
4.4. W
tle pow
go nale y stwier
szymi celami ogólnymi s trzy:

, e na

-

zmiana usytuowania ywania alkoholu w wiadomo ci
i obyczaju Polaków, przezwyci
e normy pije si
rezygnacja
z dominacji narkotycznego
ywania alkoholu w kulturze ycia
codziennego;
zmiana sposobu ywania napojów alkoholowych tak, aby
alkohol nigdy nie by
ywany w charakterze silnego narkotyku
ywanie bez nad ywania i upojenia, rozs
e wzory
wania);
ob
e spo ycia alkoholu co najmniej o p o , czyli poj aktualnej redniej
atowej, a przez to w
ne zmniejszenie liczby nadmiernie pi cych i uzale onych.
4.5. Spro
to w gruncie rzeczy do zasadniczego kierunku dzi ania: dostarczy wszystkim Polakom niezb dnej
wiedzy, motywów, umiej tno ci i wsparcia do osi gania osobistej cnoty umiaru (sprawno moralna habitus) w aspekcie

Na y dostarczy wszystkim Polakom niezb dnej wiedzy, motywów, umiej no ci i wsparcia
do osi gania osobistej cnoty umiaru w aspekcie trz wo ci, w postaci b
dobrowolnej abstynencji, b
bardzo rzadkiego i wstrzem liwego ywania napojów alkoholowych.

18
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Przyprowadzanie ws
zesnych ludzi do
Boga oraz pomaganie dzieciom,
y i doroym w przyjmowaniu i komunikowaniu dojrz ej
m ci to ostateczny fundament trz
ci, a jednocze nie zadanie Ko
, w którym adna inna instytucja nie jest go w stanie za pi .

trze wo ci, w postaci b
dobrowolnej abstynencji, b
bardzo rzadkiego i wstrzemi iweg
ywania napojów alkoholowych. Oznacza to nabycie cnoty trze wo ci i przezwyci
wady pij stwa. W niektórych dziedzinac ycia (kult
w towania, sztuka zabawy eutrapelia), wymaga to aktywnej przebudowy obyczajów51. Dobrym przy
takich w ków jest
sukces rozpowszechnienia wesel bezalkoholowych.
4.6. Przekazywanie wiedzy o zagro
ch alkoholowych
i warunkac ycia w trze wo ci, a ta
motywowanie do troski
o trze wo
promowanie umiej tno ci umo iwiaj cych trze we ycie to zadanie konieczne i g awione. Na tym jednak nie
wolno poprzest
gd
owieka nie da
zaprogramo
Zachowanie trze wo ci wyma
y, a t
ynie przede wszystkim z przyj i z Bogiem oraz z opartych na
ci wi ziach
mi dzyludzkich.
Przyprowadzanie wsp
nych ludzi do Boga oraz pomaganie dziecio
odzie
or ym w przyjmowaniu i komunikowaniu do
j
ci to ostateczny fundament trze woci, a jedno
zadanie Ko
w którym
na inna instytucja nie jest go w stanie zast p Wi zi mi dzyludzkie i aktywne ycie religijne nale do na
ych znanych nauce
i potwierdzonych w praktyce czynników chroni cych w dziedzinie problemów alkoholowych52.
19
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5. Posiadane zasoby
wspiera ce cele Programu
Zanim zostan wskazane szczeg owe cele, rodki i narz dzia
dzi ania, trzeba zau
y , i wbrew pozorom mo a liczy na
istniej
po ne zasoby, które powinny stanow fundament
w tej pracy.
5.1. Zasoby kulturowo-sp eczne:
Dysponujemy tradycj historyczn sp ecznego budowania
trze wo ci od ok o XVII wieku, opart na w
ch wybitnych
y w. o. S. Papczy ski MIC, J. Szymkiewicz, ks. K. Antoniewicz SJ, ks. A. Fiecek, W. Lut awski, ks. J. Kapica, . o. H.
Ko
ski OFMCap
B. Markiewicz CS
Bo
kard. S. Wyszy ski,
a Bo y ks. F. Blachnicki, o. B. Sosnowski
OFMCap i wielu innych)53.
Polsk charakteryzuje przewaga liczebna dor ych abstynentów nad pi cymi problemowo, a w
dym razie znaczna
przewaga umiarkowanie pij cych, chocia ich
yw kulturowy
54
jest zbyt aby w stosunku do liczebno ci .
oparciu o wyniki bada socjologicznych mo na stwiernadal wysoki jest poziom ycia duchowego Polaków (zarówno w aspekcie religijnym, jak i rodzinnym), co jest empirycznie potwierdzonym czynnikiem ochronnym55.
znacznej
ci sp ecze stwa, w tym u niektórych autorytetów sp ecznych, ocena trze wo ci jest wysoka. W
a si to
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Ko ció katolicki, inne ko
y i zw ki wyznaniowe wykazuj st trosk trz
.

równie w podejmowaniu zobo
a publicznych (np. Jasnogórskie luby Narodu, Przyrzeczenia Harcerskie, itp.).
Ko ció katolicki, inne ko
yi
ki wyznaniowe wykazuj st trosk o trze wo . Na terenie kraju w ci gu roku odbywa si
e duszpasterskich inicjatyw trze wo ciowych, mi dzy
innymi: pielgrzymki, rekolekcje i spotkania modlitewne56.
D aj ko cielne ruchy abstynenckie (np. Krucjata Wyzwolenia
owieka57 i Ruch wia o ycie ( Oaza , katolickie bractwa trze wo ciowe, Stowarzyszenie Wesele Wesel, harcerstwo,
Dzieci ca Krucjata Niepokalanej).
Funkcjonuje aktywna sie grup samopomocowych (kilka
tysi cy grup AA58 i kilkaset grup Al-Anon)59.
D

aj liczne stowarzyszenia i kluby abstynenta.

5.2. Zasoby prawno-organizacyjne:
Nasz system prawny uznawany za modelowy w skali europejskiej, jednak zbyt abo wykorzystywany w praktyce (Ustawa
o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzi aniu alkoholizmowi
z 1982, z pó
ymi zmianami i inne regulacje), ma tradycje
aj e pocz tków niepod
j Polski (lex Moczy owska)60.
Niestety, bardzo liczne nowelizacje w d j mierze zdeformo
to prawo.
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Posiadamy precyzyjnie zdefiniowane obowi ki samo du i
du, istnieje prawna mo iwo oddolnych dzi a bywateli.
Ustawowo przewidzian
przeznaczane na profilaktyk
holowych.

zasoby finansowe samo
ów
rozwi ywanie problemów alko-

Istnieje sie instytucji systematycznie
a a na obszarze
problematyki trze wo ciowej, zarówno samo
owyc
wych, jak i poza
owych61.
5.3. Zasoby kadrowe i dobre praktyki:
Istnieje grupa specjalistów z zakresu terapii uzale
i profilaktyki z wysokimi kompetencjami, pracuj ca w oparciu o tzw.
polski model ro
ywania problemów alkoholowych, co wydatnie zwi
o skuteczno terapii uzale
Istnieje d y zasób
lokalnych z ostatnich lat;
ania.

praktycznych i programów
da gmina przygotowuje asne roz-

Zn
cy, chocia nadal niewystarczaj cy, jest za g szkolnych programów profilaktycznych. Zbudowany jest system ich
oceny i rekomendacji.
Ministerstwo Zdrowia opracowy
w
wieloletnie programy interdyscyplinarne Narodowe Programy Profilaktyki i Rozwi ywania Problemów Alkoholowych, przygotowane
przez odpowiednie grona eksperckie.
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Zachowanie i wzmacnianie zasobów jest
kluczem do realizacji Narodowego Programu
Trz
ci.

Funkcjonuje P stwowa Agencja Rozwi ywania Problemów Alkoholowych, o okre lonych ustawowo zadaniach.
Wydano d
ukowej (rodzime i

62

dobrej literatury fachowej, popularnej i namaczenia).

iczne osob
ch tne do pracy na rzecz trze wo ci i rozywania problemów alkoholowych.
5.4. Wszystkie te zasoby wymagaj ochrony, wzmacniania
i propagowania. Polacy maj rawo je
, docenia wykorzysty
. Z aszcza jednak dorobek prawno-organizacyjny
wymaga st j uwagi i naprawy, gdy jest, jak si wydaje, przedmiotem st go nacisku ze strony ró nych rodowisk, które nie s
zainteresowane ro
ywaniem polskich problemów alkoholowych (np. liczne próby psucia prawa drog drobnych nowelizacji)63.
5.5. Do
go rodzaju z wymienionych zasobów mo na
skierowa wagi o ich niedostatecznym wykorzystaniu czy nawet zanikaniu w wiadomo ci sp ecznej (np. dy w aktywnoci samo
ów, aba implementacja prawa). Ponie d z tych
zaniedba
abo ci utrwalaj si lub powstaj problemy alkoholowe o za
u sp ecznym. Jednak zasoby te realnie istniej
i nale y je maksymalnie wykorzyst . Ich zachowanie i wzmacnianie jest kluczem do realizacji Narodowego Programu Trze wo ci.
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6. Szcze owe sposoby
realizacji Programu
Wymienione ogólne cele Programu wymagaj konkretyzacji. Nale to uj
u
poszczególnych faz realizacji Programu. Fazy te wymienione s po
j w kolejno ci logicznej,
natomiast ich realizacja b dzie si wzajemnie przeni . Niezb dne jest wsparcie modlitewne podejmowanych dzi a
6.1 Faza zainicjowania Programu
i przygotowania do jego wdro enia:
Proklamowanie Narodowego Programu Trze wo ci. Pozyskanie autorytetów sp ecznych, lokalnych i ogólnopolskich,
w celu uzyskania ich wsparcia dla Programu. Zaplanowana praca
metapolityczna dla osi gni cia tego celu, spotkania dla uzyskania konsensusu sp ecznego, edukacja elit politycznych, wzbudzanie zainteresowania sp ecznego tematyk trze wo ci.
Ustanowienie odpowiednio umocowanego st go Zesp
a
g
ekspertów, reprezentantów zainteresowanych
rodowisk, kluczowych instytucji ko cielnych, p stwowych, samo
owych i poza
owych. Celem Zesp u jest systematyczne planowanie i cyklicznie monitorowanie osi gania celów Narodowego Programu. Konieczne jest zorganizowanie systemu planowania i analizy stopnia osi gania celów we wsp pracy z zainteresowanymi rodkami badawczymi.
s

Edukacja publiczna na d
skal , prezentuj ca Program
i jego znaczenie. Kampanie sp eczne wskazuj
niezb dno
i korzy ci z wprowadzania w ycie Programu. Powszechna eduka24
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Konieczna jest mobilizacja w Ko ciele do zaanga owania na asz
nie formacji osobowej i spoecznej, a przede wszystkim modlitewnej do realizacji
Narodowego Programu Trz
ci.

cja publiczna na wszystkich etapach ycia owieka. Pozyskanie
przedstawicieli mediów i
ata kultury oraz dostarczanie im mater ów do pracy. Uruchamianie
a sieciowych, opartych na
wsp pracy przygotowanych wolontariuszy.
Aktywizacja zasobów oraz integracja wszystkich potencjalnych sojuszników,
aszcza ruchów trze wo ciowych, wokó celów Programu.
Mobilizacja w Ko ciele do zaan owania na
e
formacji osobowej i sp ecznej, a przede wszystkim modlitewnej
do realizacji Narodowego Programu Trze wo ci.
6.2. Faza pocz tkowych dzi a
na rzecz realizacji Programu:
okonywanie systematycznej i ci
j diagnozy stanu problemów alkoholowych w Polsce, równi na poziomie lokalnym
(gminnym), zgodnie ze standardami mi dzynarodowymi i systematyczne zapoznawanie w czytelnej formie z jej wynikami decydentów i og u sp ecze stwa.
Edukacja specjalistyczna na temat problemów alkoholowych
i metod ich ro
ywania skierowana do elit sp ecznych i polityków sprawu cych funkcje publiczne, urz dników samo
wych, dziennikarzy, duchownych, nauczycieli i wychowawców,
25
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pracowników
by zdrowia, trenerów sportowych,
organizacji poza
owych, ekonomistów, pracowników sektora
obrotu napojami alkoholowymi, prawników,
b mundurowych. Wprowadzenie obowi ku okre lonej edukacji dla wszystkich funkcjonariuszy publicznych i p i cych funkcje z wyboru
(p owie, senatorowie, radni).
6.3. Faza intensywnych dzi a
na rzecz realizacji Programu:
Ograniczenie dost pno ci napojów alkoholowych (w tym
w drodze przygotowanych edukacyjnie i zaakceptowanych spoecznie zmian legislacyjnych, od poziomu Sejmu do poziomu
gminy, np. zezwole na obrót napojami alkoholowymi na danym terytorium, ograniczenia marketingowe,
a reklamy, ograniczenia lobbingu,
yw poprzez ceny i podatki)64.
Aktywna promocja medialna i rodowiskowa do
i
omej abstynencji jako najkorzystniejszej postawy z punktu
widzenia ludzkiego zdrowia i rozwoju, cnoty trze wo ci oraz ukazanie mo iwo ci mniej ryzykownych sposobów korzystania z napojów alkoholowych.
Kampanie przeciw pij stwu elit, nacisk sp eczny na gremia polityczne i elity zawodowe, zmiany w prawie utrudniaj
Aktywna promocja medialna i odowiskowa
dojrz ej i wiadomej abstynencji jako najkorzystniejszej postawy z punktu widzenia ludzkiego zdrowia i rozwoju, cnoty trz
ci oraz ukazanie mo liwo ci mniej ryzykownych sposobów korzystania
z napojów alkoholowych.
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Konieczne s programy profilaktyczne dla doroch w ka dych dost pnych rodowiskach, w tym
w miejscu pracy.

pij stwo w pracy, specjalistyczne programy interwencyjno
profilaktyczne w wybranych rodowiskach zawodowych
o zw
onym ryzyku problemów alkoholowych (np.
by
mundurowe65).
Ukazywanie mo iwo ci ywania alkoholu bez przekraczania bezpiecznych granic, edukacja sp eczna w zakresie skutków
upijania si , programy profilaktyczne dla dor yc
dych
dost pnych rodowiskach, w tym w miejscu pracy.
Usprawnienie systemu interwencji i profilaktyki wobec kieru cych pojazdami w stanie nietrze wo ci.
Wzmocnienie prawa w zakresie respektowania ogra
dost pno ci napojów alkoholowych dla osób nieletnich66 i równolegle inwestowanie w rozwój programów profilaktycznych, przygotowanie nauczycieli do roli profilaktyka tak, aby ob ró nymi formami pracy wszystkich odych ludzi67, proporcjonalnie
do potrzeb i sytuacji rozwojowych, medialne kampanie edukacyjne skierowane do odych, praca z rodzicami w kierunku podj cia przez nich efektywnych zada profilaktycznych68.
6.4. Faza utrwalania i wzmacniania
efektów Programu:
raca na rzecz integracji rodzin (na
y czynnik
chroni cy)69. Uczenie budowania wi zi i komunikacji w rodzinach, a
a odych
tw pocho cych z rodzin
27
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dysfunkcyjnych, które nie maj wsparcia we
nach.
Wspieranie rozwoju duchowego i do

asnych rodzi-

j religijno ci70.

Wzmocnienie profilaktycznego
ywu szkó poprzez
kszt towanie ich wspólnotowego charakteru. Sprzyjanie wartociowym pod wzgl dem profilaktycznym sposobom kszt
ia
(odpowiednie doskonalenie umiej tno ci i wiedzy nauczycieli,
przeciw
anie niepowodzeniom szkolnym i przemocy na terenie szk
Opracowywanie i wprowadza
ycie nowych skutecznych programów profilaktycznych, któryc
ównym celem b dzie uczenie dzieci
odzie
or ych do
tuk ycia,
w tym wypracowania cnoty wstrzemi iwo ci. Podsta takich
programów powinna b przyj
z Bogiem, pozytywne wi zi
w rodzinie oraz respektowanie podstawowych warto ci i norm
moralnych. Nale uwzgl dni
ch pewien zakres ostrze
specyficznych wobec alkoholu71.
Aktywizacja pracy profilaktycznej w parafiach w ramach
duszpasterstwa ogólnego (np.: postanowienia przy okazji Pierwszej Kom
w., bierzmowania, przygotowanie do sakramentu
m
stwa, katechezy parafialne, rekolekcje, itp.). Zaan owanie grup i wspólnot przy parafiach, stowa
bractw trze wo ciowych.
Aby utrwali i wzmocni efekty Programu konieczne jest wspieranie rozwoju duchowego i dojrz ej
religijno ci.

28

NARODOWY PROGRAM

W

Podstaw programów profilaktycznych powinna by przyj
z Bogiem, pozytywne w i w rodzinie oraz respektowanie podstawowych warto ci
i norm moralnych.

Dor
stanowi c rodowisko wzrastania i formowania
dzieci i
odzie y (rodzice, nauczyciele, wychowawcy, ksi
urz dnicy, policjanci, pracownicy wymiaru sprawiedliwo ci) powinni by w centrum uwagi profilaktyków. Konieczne jest przygotowanie trenerów sportowych i animatorów kultury do sp ania
roli profilaktycznej72.
Inwestowanie w kadr terapeutów uzale
a i wsp
73
le
i dobrze pracu e rodki terapeutyczne, analiza przeszkód w korzystaniu z ich pomocy, promocja rodowisk samopomocowych. atwianie drogi do uzyskania pomocy terapeutycznej, wspieranie programów informacyjnych w mediach, szerzenie
wiedzy o potrzebach rodzin z problemem alkoholowym, ukazywanie uzale
a jako choroby (destygmatyzacja uzale onych,
przy jednoczesnym braku tolerancji dla zachowa alkoholowych
w miejscu pracy i rodzinie).
Rozwój pracy terapeutycznej ród osób osadzonych w zach karnych lub obj ych probacj i kurate
udowanie i promowanie pozytywnego wizerunku osób
pracuj cych na rzecz trze wo ci poprzez rozszerzenie i urozmaicenie wyró
, nagród, plebiscytów lokalnych, zach ta dla
mediów w tym kierunku (misja mediów publicznych).
Zaplanowana i systematyczna praca medialna dla utrwalenia celów Programu.
29
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Organizowanie spotka rodowiskowych w celu budowania
wsparcia sp ecznego dla trze wo ciowej polityki sp ecznej, edukacja elit politycznych, wzbudzanie zainteresowania sp ecznego
t tematy
Regularne dokonywanie ewaluacji osi gania celów Programu przy pomocy nowoczesnych metod badawczych. Rozwój instytucji (np. katedr, za
ów) szkolnictwa w
go lub instytutów naukowo-badawczych w celu zapewnienia zaplecza dla bada
na rzecz profilaktyki, terapii i pozytywnych zmian sp ecznych.
Wprowadzanie w ycie wniosków n cych z oceny skuteczno ci
Programu.
Modyfikacja i uzup
liczno ci sp ecznych.

ianie Programu wobec nowych oko-

6.5. Wiele z opisanych tutaj
a ju b o lub jest w jakim
stopniu podejmowanych. Zatem nale y je integro , promo
i wzm
, jako tzw. dobre praktyki74. Niektóre z tych
a s
dobrze dopasowane do wiatowych standardów75. Badania wiatowe wskazuj na istotn rol ograniczania dost pno ci napojów
alkoholowych n
dym mo iwym polu, a szczególnie prawnym, geograficznym, ekonomicznym, kulturowym76. Ten instrument jest najbardziej efektywny do
e. Natomiast instrumenty
edukacyjne s efektywne w
j perspektywie czasowej. Naled y do równoczesnego ograniczania zarówno popytu, jak
i dost pno ci alkoholu. Zgodnie z aktualn wie
gólnie
ne s graniczenia dost pno ci
aszcza prawne i ekonomiczne.
Zgodnie z aktualn wiedz szczególnie
s ograniczenia dost pno ci alkoholu.
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7. Na
iejsze warunki
osi gni cia celów Programu
Nale
st
gramu i podejmo

istotne warunki skutecznej realizacji Prost w ek na rzecz ich wyst powania.

7.1. Niezwykle
ne jest uzyskanie sp ecznej zgody dla
celów i metod Narodowego Programu. Musi on by rezultatem
do
ci i partycypacji sp ecznej oraz wynikiem autentycznych decyzji poszczególnych ludzi, rodowisk, finalnie c go
Narodu. Prezentowany tutaj Program to opis pewnego procesu
zmiany sp ecznej, a zatem aktualne s wszystkie ustalenia dotypraw
cych takimi zmianami. Animatorzy Programu
powinni je zn i uwzgl dni w swej pracy.
Istnieje potrzeba zorganizowana pewnej formy edukacji na
rzecz Programu podobne próby podejmowano w poprzednich
latach, niekiedy z ciekawymi i dobrymi skutkami.
Narodowy Program Trze wo ci, jako strategiczne dobro cago Narodu i P stwa, musi by rozwijany i realizowany przy
udziale elit sp ecznych77 z ró nych rodowisk tak, aby naturalnie zacho
w demokratycznym kraju zmiany
cych
i sposobów okre lania taktyki polityki sp ecznej, nie powodoy przerwania ci
ci realizacji
gofalowej strategii programu (st y, ponadpartyjny consensus polityczny)78.

Narodowy Program Trz
ci, jako strategiczne dobro c ego Narodu i Pa stwa, musi by rozwijany i realizowany przy udziale elit s
nych z ró nych odowisk.
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Warunkiem skuteczno ci jest determinacja i wola trwania przy ównych celach Programu w okresie
przynajmniej jednego pokolenia (25 lat) oraz coroczne form owanie aktualnych szcze owych celów i zada

7.2 Warunkiem skuteczno ci jest determinacja i wola trwania przy ównych celach Programu w okresie przynajmniej jednego pokolenia (25 lat) oraz coroczne form owanie aktualnych
szczeg owych celów i zada . Konieczne jednak jest dotarcie
z jego celami do szerokich warstw sp ecznych i
a systematyczna promocja Programu.
D wiadczenia innych krajów (np. Islandia 79, Szwecja)
wskazuj na to, konieczne jest cierpliwe i konsekwentne trwanie przy celach Programu w okresie przynajmniej kilkunastoletnim. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie realizacji Programu ro
go lub unowo
i jednak bez rezygnowania z j ustalonych zada
W przedsi wzi ciach takich kluczowa jest
gomy lno
konsekwencja i wytr
obok niezb dnej elastyczno ci.

Konieczne jest cierpliwe i konsekwentne trwanie
przy celach Programu w okresie przynajmniej kilkunastoletnim. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
w trakcie realizacji Programu rozszerza go lub unowocze nia , jednak bez rezygnowania z ju ustalonych zada
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8. Identyfikacja
ównych przeszkód
Trzeba wskaza mo iwe przeszkody w realizacji programu,
gdy konieczne b dzie ich systematyczne przezwyci anie.
8.1. Przeszkody wew trzne:
Brak uto samiania si Polaków z ogólnymi celami trwania
i rozwoju Narodu, oboj tno i abiona wiadomo narodowa
i religijna. Niezrozumienie potrzeby Programu w skali ogólnosp ecznej, np.: po
a w zakresie komunikacji sp ecznej promotorów Programu, opór mediów, oboj tno , dezintegracja
sp eczna, zachowawczo
dne rozumienie tradycji spotka
towarzyskich.
Przeciwdzi anie ze strony osób, dla których nad ywanie
alkoholu st o si posobem ycia, a wszelkie ograniczenia s
przez nie odbierane jako ingerencja w osobiste uprawnienia i róo dysonansu poznawczego (picie bez ogranicze jako swoiste
prawo owieka
Zachowania przedsi biorców, których ch maksymalizacji
zysku prowadzi do powi kszania i utrwalania ryzykownych zachowa
aszcza zakres lobbingu, promocji i reklamy picia
napojów alkoholowych, szczególnie w wersji nad ywania (np.
promocje ilo ciowe)80. Interesy przedsi biorców medialnych, którzy obecnie zarabiaj na reklamie i promocji picia.
Krótkowzroczno elit i brak wiadomo ci regu ycia spoecznego oraz brak zrozumienia negatywnego
ywu nad ywa33
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nia alkoholu na histori i los Narodu. Postrzeganie przez elity polityczne i zawodowe ywania alkoholu jako pozytywnego zachowania o ograniczonym ryzyku, skupionym w
e wokó problemów osób uzale onych.
Procesy dezintegracji ycia rodzinnego, wysokie ws
iki
rozpadu m
stw, samotno ci i ró ne formy wsp
nego
barbarzy stwa kulturowego81.
Kryzysy systemu edukacji, oddala
dalszy plan82.

e cele profilaktyczne na

Upadek szacunku dla stosowania prawa (tzw. anomia), korupcja, kryzysy i napi cia polityczne.
Brak konsekwencji i spory rodowiskowe we wprowadzaniu
podstawowych celów Programu, spory kompetencyjne zaan
wanych instytucji.
Zaw one, technokratyczne rozumienie celów Programu,
a w szczególno ci rezygnacja z kulturowyc
aszcza duchowych zasobów koniecznych w
j konstruktywnej zmianie
sp ecznej, lekce
e prostych sposobów pracy sp ecznej
i roli zaan owanych wolontariuszy.

Przeszkod
ealizacji Programu mog
Procesy dezintegracji
a rodzinnego, wysokie
wsk niki rozpadu m e stw, samotno ci i ró ne
formy ws
zesnego barbarzy stwa kulturowego.
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Jedn z przeszkód w realizacji Programu moe by krótkowzroczno elit i brak wiadomo ci reg
a s ecznego oraz brak zrozumienia negatywnego w ywu nad ywania alkoholu na histor i los
Narodu.

8.2. Przeszkody zew trzne:
Konflikty polityczne (np. wojny).
Naciski zewn trznych podmiotów politycznych i gospodarczych (w tym: korupcja).
lobalne procesy sekularyzacji i laicyzacji zmniejsza
yw czynnika chro
go w postaci religii i pozytywnych
zi rodzinnych83.

-

Ewentualne globalne kryzysy ekonomiczne, nacisk na powrót do pijanego b
tu , zmniejszenie rodków finansowych
na prac dla trze wo ci.
8.3. D wiadczenia z wczesnych lat 90-tych wy
y dobitnie
sp ecze stwo polskie (w tym elity polityczne) nie b
przygotowane na tak znaczny nacisk w postaci intensywnego
marketingu napojów alkoholowych ze strony silnych i sprawnych
zewn trznych podmiotów gospodarczych. Czynnik ten,
z atw dost pno ci , nadal dzi a na rzecz zwi kszania spo ycia
napojów alkoholowych, czego wyrazem jest st y wzrost spo ycia
do poziomu w
go ni przed 1989 rokiem.
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9. Kluczowa rola ochronna ycia
rodzinnego i religijnego
9.1 Narodowy Program Trze wo ci nie jest w
e typowym programem profilaktyki zdrowotnej, ale pró zmiany nawyków i sposobu dzi ani
ci sp ecze twa. Jak
w j wspomniano, jego celem jest promocja trze wo ci jako
sprawno ci moralnej (cnota habitus)84.
To nadaje mu ogólnoludzki, rozwojowy charakter i wskazuje
na decyduj c ro czynnika duchowego w tak ro
zmianie.
Konieczne jest z tego powodu wykraczanie poza czysto polityczno-p stwowy horyzont i dostrzeganie roli takiego w ku
w rozwoju duchowym Narodu.
Bar
n ro maj
sp
ia parafie i inn
rodki
ycia duchowego. Ich dzi alno j jest znaczna, ale mo by
bardziej o ywiona i lepiej ukierunkowana.
9.2 Jednym z kluczowych za
jest te jako
ycia rodzinnego Polaków. Przy znacznym mno i
jawisk kryzysowych w yciu rodzinnym, nie jest mo iwa p a realizacja
Programu85. Równie w yciu czysto indywidualnym kryzysy
ci rodzinnej prze daj
natychmiast n opoty z substancjami psychoaktywnymi. S to obszary c le po
ane86.
I odwrotnie, jak j
spomniano, wysoka jako
wi zi rodzinnych stanowi najsilniejszy znany czynnik chroni cy87.
Narodowy Program Trz
ci jest pró
zmiany nawyków i sposobu
ania znacznej cz ci
s
ze stwa. Jego celem jest promocja trz
ci
jako sprawno ci moralnej.
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Cz prac Programu mo na traktowa jako zadanie wprost z zakresu
a duchowego (religijnego)
s ecz stwa, bo jest prób usuwania negatywnych
dyspozycji, wynika cych ze abo ci natury ludzkiej,
przez ukszt towanie cnoty trz
ci.

9.3 Mo na traktowa
prac Programu jako zadanie
wprost z zakresu ycia duchowego (religijnego) sp ecze stwa,
bo jest prób
wania negatywnych dyspozycji, wynikaj cych
ze abo ci natury ludzkiej, przez ukszt towanie cnoty trze wo ci.
Pod tym wzgl dem Program przypomina indywidualny wyek terapeutyczny, gdy uzale ona osoba próbuje na nowo
ustali swój konstruktywny styl ycia.
sto odw uje si ona do
czynnika duchowego (np. w ruchu samopomocowym AA: Bóg,
którego opiece powierzamy nasze ycie). Rozs
jest przyj
podobny charakter ma równie próba zmiany sp ecznej w d
skali.
W tradycji narodowej Polaków odw anie do pomocy Bo
jest powszechne. Wyrazem tego jest formowanie do
wi zi
z Bogiem oraz rozw ta pobo no maryjna w polskim ruchu
trze wo ciowym.

W tradycji narodowej Polaków od anie do
pomocy Bo ej jest powszechne. Wyrazem tego jest
formowanie dojrz ej w
z Bogiem oraz rozwin ta pobo no maryjna w polskim ruchu trz
ciowym.
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10. Zagadnienia szczególnej wagi
formowanie postaw
Niez dne jest ponowne wskazanie na wybrane zagadnienia
szczególnej wagi, rozwija c nieco ich szczeg owy opis.
10.1 Edukacja na odszych Polaków w dziedzinie problemów alkoholowych powinna uwzgl dni wie
ynnikach
chroni cych i czynnikach ryzyka, obejmo
i ania niespecyficzne
ównie wzmacniaj e ogólne czynniki chroni e
rozwojowe) i specyficzne (redukuj
ynniki ryzyka). Powinna op
na sposobach pracy szk jako rodowiska sprzyjaj go rozwojowi i n
ywie rodziny poprzez wi zi i odpowiedni styl wychowawczy (inwestowanie w umiej tno ci rodzicielskie).
Niezwykle
ne jest, aby c le powi
edukacj i ograniczenie dost pno ci napojów alkoholowych na terenie danej gminy 88. Nauczyciele s
n grup referencyjn Programu,
aszcza dyrektorzy szk
stkich szczebli
koami w
ymi (rektorzy).
Dr
edukacji sprzedawców i kontroli ich zachowa nale
elimino
jawisko swobodnego dost pu do napojów alkoholowych dla osób nieuprawnionych. Nie mo te by tolerowany
fakt tak rzadkiego cofania zezwo
sprzed alkoholu nieletnim, podczas gdy w polskim prawie nawet jednorazowe naru-

Niezwykle
ne jest, aby ci le pow z
dukac
graniczenie dost pno ci napojów alkoholowych na terenie danej gminy.
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Szczególnie grupa dziennikarzy i reprezentantów s ecznych powinna by obj ta edukacj , np.
mo na poszerzy obow zek adekwatnej edukacji na
wszystkich radnych i
ów przy okazji obejmowania
funkcji.

szenie prawa upo
ia do takiego kroku ze strony samo du,
a naruszanie prawa w tym zakresie ma obecnie charakter masowy. Konieczne jest zlikwidowanie reklamy i promocji alkoholu
docieraj
do odzie y.
Wzorem innych krajów (np. USA, Litwa, Islandia), po odpowiedniej debacie publicznej, mo na ro
y podniesienie o 2-3
lata wieku legalnego dost pu do napojów alkoholowych, je li
oceni si pozytywnie mo iwo ci egzekwowania ulepszonego
prawa.
10.2 Odpowiednia edukacja publiczna wymaga dotarcia
z wiedz do specjalnych grup: dziennikarzy, urz dników, reprezentantów sp ecznych (polityków), prawników, lekarzy. Szczególnie grupa dziennikarzy i reprezentantów sp ecznych powinna
by obj ta edukac , np. mo na poszerzy obo
ek adekwatnej
edukacji na wszystkich radnych i p ów przy okazji obejmowania funkcji.
10.3 rodowiska znane z bada wiatowych jako rodowiska
podw
onego ryzyka (np. mundurowe) powinny by
ci
obj te systematycznym
aniem profilaktycznym.
10.4 Nale y zrewidowa
ulepszy dotychczasowy system
edukacji kierowców, a osobom, które kiero y pojazdami po pijanemu, zapewni dpowiedni interwencj obowi kow profesjonaln diagnoz problemów alkoholowych.
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10.5 rodowiska parafialne powinny poszerz dotychczasowe, bardzo cenne dzi ania na rzecz osób uzale onych i ich
rodzin o ogóln edukacj wszystkich parafian na temat kszt towania cnoty trze wo ci, równie pro
c parafialne programy profilaktyczne
aszcza rodzinne).
W n ro
odegrania maj ko cielne poradnie rodzinne,
których sie nale
sp
rozwij Trzeba zapew
sparcie katechetom w nabywaniu umiej tno ci profilaktycznych.
Konieczne jest odpowiednie przygotowanie kleryków.
Ze wzgl du na wiel
arto ko cielnej dzi alno ci trze wo ciowej, pew
funduszy gminnych powinna by stale
rozdysponowana dla parafii, o ile pro
b dzie dzi alno
w ramach Programu. Czynnik ochronny w postaci aktywnego
ycia religijnego jest bardzo
ny i empirycznie zweryfikowany.
10.6 Grupa studentów uczelni w
ych, we g bada
towych i polskich, jest grup
dw
onego ryzyka problemów
alkoholowych. Nale y zaleci szk om w
ym ob cie wszystkich studentów skuteczn profilaktyk od pocz tku studiów.
Nale y za
, w odpowiednim trybie prawnym, sponsorowania juwenaliów i innych imprez studenckich przez przem
alkoholowy89.
10.7 Z uwagi na rosn cy udzia kobiet w nad ywaniu alkoholu nale y obj t gru profilaktyk FAS/FAE na etapie szkó

odowiska parafialne powinny posze
dotychczasowe, bardzo cenne
ania na rzecz osób
uza nionych i ich rodzin o ogóln edukacj wszystkich parafian na temat kszt towania cnoty trz wo ci.
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Bez znacznej redukcji dost pno ci alkoholu cele Programu nie zostan osi gn te,
aszcza przy
pomocy samej tylko edukacji.

ponadpodstawowych w skali
go kraju i kontynuowa wartociowe kampanie edukacji publicznej przeciw ywaniu alkoholu
w czasie
y i karmienia pier
10.8 Z powodu st go uwi ania m
n w nadmierne
spo ycie warto dokona przegl du wszystkich sytuacji sprzyjaj cych ich identyfikacji z nad ywaniem alkoholu jako symbolem
m sko ci (np. zawody sportowe), w tym prowadzi profilaktyk
zab
seksualnyc
ró
odych m
przy pomocy
kampanii informacyjnych (impotencja alkoholowa).
10.9 Poniewa nad ywanie alkoholu jest jednym z ównych
czynników kryminogennych i w
skazanych (ok o 70%)
ma problemy alkoholowe, co sprzyja recydywie, dlatego nale
rozwi p
terapeutyczn profilaktyczn
a
ch karnych i w systemie probacji. Edukacja musi te dotyczy personelu
wi ziennictwa. System terapeutyczny w wi ziennictwie wymaga
wsparcia, rozwoju i rozszerzenia jego mo iwo ci90.
10.10 Zdecydowanie warto ciowe jest rozwijanie systemu
wietlic socjoterapeutycznych z odpowiednim programem
zmniejszaj cym ryzyko mi dzypokoleniowej transmisji uzale nienia u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz stworzenie mechanizmu lepszej informacji o mo iwo ciach pomocy dla
osób wsp
ale onych, w tym wiedzy o uzale
iu, wiedzy
o interwencji kryzysowej91 i o wywiadzie motywu cym oraz
o realnych mo iwo ciach uzyskania pomocy. W n rol mog
w tym odeg równie parafie. W tym kontek cie oczywiste jest
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dalsze rozwijanie zaplecza terapeutycznego w Polsce, wzmacnianie
a cych i za
anie nowych placówek oraz atwianie do
nich dost pu na terenach od ych (transport).
10.11 Zaplecze badawcze w zakresie rozwi ywania problemów alkoholowych powinno by wzmocnione, zarówno na szczeblu centralnym, jak lokalnym, równie
zakresie odpowiednich
ro
a finansowych (granty, priorytety).
10.12 Nale y stale przypomin , e bez znacznej redukcji dost pno ci (np. poprzez ograniczenia centralne liczby punktów
sprzed y i likwidacji reklamy) cele Programu nie zostan osi g te,
aszcza przy pomocy samej tylko edukacji92.
Konieczna jest zarówno redukcja popytu, jak i ograniczanie
szeroko rozumianej dost pno ci alkoholu. Szczególnie niebezpieczne jest zezwalanie na obrót alkoholem na stacjach paliw.
Z zasady nale
gólnie u
podcho
elkich
projektów nowelizacji prawa z punktu widzenia dotychczasowych
negatywnych
, czyli znacznej podatno ci legislacji na
ywy lobbingu. Wymaga to specjalnej ochrony prawa, równie
poprzez odpowiednie wpisy do Konstytucji.
Jak wida
ow
j rekapitulacji, konieczn
dpowiednie programy resortowe93. Nale y te zadba o koordynacj z innymi projektami, w szczególno ci z Narodowym Programem
Zdrowia, który w wi kszym stopniu powinien odzwierciedl
problematyk lkoholo . Jedna e Narodowy Program Trze wo ci jako zamierzenie ponadp stwowe (narodowe, sp eczne,
gotr
, powinien stanowi punkt odniesienia dla pozostaych projektów i programów polityki sp ecznej.
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11. Zagadnienia szczególnej wagi
kontekst sp eczny
Realizacja Programu dokona si
okre lonym kontek cie
sp ecznym, zatem trzeba ponownie wskaza na pewne szczegóowe aspekty
ania.
11.1 Ko ci
W Ko ciele w Polsce obowi uj Wytyczne Episkopatu Polski
dla ko ielnej dzi alno trze wo iowej. Przy Konferencji Episkopatu Polski istnieje Zespó ds. Apostolstwa Trze wo ci. Realizowan
bardzo liczne inicjatywy na rzecz trze wo ci. Dzi aj
bractwa trze wo ci i ruchy ko cielne
aszcza Krucjata Wyzwolenia
owieka, Dzieci ca Krucjata Niepokalanej). Jednak powodzenie Programu zale y od o ywienia dzi a na terenie
parafii.
Po przeg
e tych form pracy, które ju s realizowane, niekiedy w rozproszeniu, nale y zadba o ich promocj i wprowadzanie w ycie w c ym Ko ciele w Polsce, w rodowiskach polonijnych i ród Rodaków za gra
. Now form powinna by dziaalno
dukacyjno-profilaktyczna,
a z udzi m rodziców i dzieci oraz wspomagana przez katechetów odpowiedni
pra
szkole. Wymaga to równi lepszego przygotowania do
tego rodzaju zada ka anów, kleryków, osób ycia konsekrowanego i ich wi kszego zaan owania. Szczególn form tego zaanowania jest dobrowolna abstynencja.
Wzmocnienie
a Ko
a wymaga okre lonych form
a kaskadowych i ogólnopolskich. Jest pewne, e bez wymienionych dzi a r e osi gni cie cnoty trze wo ci b dzie niemo iwe. Powinno si ro
y sposoby bezp redniego wspar43
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cia organizacyjnego dla
a Ko
a na na
m szczeblu,
w parafiach. Nale y uwzgl dni ustawowy udzia jednostek kocielnych w pewnej
ci funduszy przeznaczanych na ro
wanie problemów alkoholowych.
11.2 Pa stwo Parlament, d, administracja
dowa, wymiar sprawiedliwo ci
Obserwacje i badania ujawnia , e P stwo zbyt sto sprzyo partykularnym celom biznesu alkoholowego, a nie osi ganiu
trze wo ci w sp ecze stwie polskim. Widoczne to b o mi dzy
innymi w rozl
iu rygorów co do liczby zezwole na sprzeda koholu i w dopuszczeniu reklamy. W d m stopniu Pa stwo zrezygno o z funkcji regulatora rynku alkoholowego.
Tymczasem napoje alkoholowe nie s zwy m towarem. Regulacje prawne na poziomie centralnym s
ezb dne dla realizacji
Programu. Jako model mog tu
y a twa skandynawskie.
Nale y ro
y , jakie funkcje monopolu p stwowego i systemu
kontroli nale y przywró , jakie wzmocni lub pow
. Z aszcza dotyczy to koniecznej redukcji (limitowania) liczby zezwo
na sprze
alkoholu. Sie dystrybucji powinna by stopniowo
ograniczana, a do osi gni cia przynajmniej ¼ obecnej ilo ci
punktów sprze y, co b oby zgodne z zaleceniami ekspertów
WHO.
P stwo powinno komplementarnie i bardziej zdecydowanie korzysta
arz dzia, jakim jest regulacja rynku alkoholowego za pomoc cen i polityki fiskalnej. Powinno równie
Napoje alkoholowe nie s zw ym towarem.
Regulacje prawne na poziomie centralnym s niezb dne dla realizacji Programu.
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Pa stwo powinno komplementarnie i bardziej
zdecydowanie korzysta narz dzia, jakim jest regulacja rynku alkoholowego za pomoc cen i polityki
fiskalnej.

zwi ksz skuteczno
aktywno
b w zwalczaniu szarej
strefy (przemyt, podróbki napojów alkoholowych). Wy
rysuje
konieczno adekwatnej edukacji onków ci przedstawicielskich (Parlament), urz dników p stwowych (wojewodowie i ich aparat wykonawczy) oraz prokuratorów, dziów,
policji tak, aby egzekucja istniej go lub wzmocnionego prawa nie b ignorowana, a uchwalane prawo nie b
sprzeczne
z celami Programu.
Wzmocnieniu musz podlega zasoby finansowe instytucji na
poziomie centralnym, zajmuj cych si rozwi ywaniem problemów alkoholowych. Nale y wyegzekwowa ustawowy obo
ek
adekwatnego finansowania dzi alno ci trze wo ciowej. Umo wi to prowadzenie okre lonych wieloletnich projektów ogólnopolskich. Dotyczy to równie aplecza badawczego i promocji
medialnej Programu. W nym instrumentem mog by systematyczne kampanie edukacyjne.
11.3 Pa stwo samo

d, lokalne wspólnoty

Od zaan owania lokalnych wspólnot (gminy, samo dy
lokalne ró nych szczebli) zale powodzenie programów takich
jak proponowany. Od 1996 roku polskie samo dy rozwijaj
kompetencje w zakresie tworzenia lokalnych programów profilaktyki i rozwi ywania problemów alkoholowych. Jest to rozanie modelowe w skali
atowej i nale y je chroni oraz
wzmacni . Niestety, dzi ania te natrafiaj
okre lone trudno ci:
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Niewiedza, brak zaan owania i dobrej woli oraz determinacji przedstawicieli
z samo
owych w sytuacji bierno ci
i nieznajomo ci swoich praw ród mieszka ców gmin. Remedium m yby by obo
kowe szkolenia radnych i urz dników
gminnych, przynajmniej w wymiarze kilkunastu godzin, np. przy
okazji ob cia funkcji.
Nieprecyzyjne instrumenty prawne para u e
alno
samo du w zakresie rozwi ywania problemów alkoholowych.
Nadmierne przerzucanie odpowiedzialno ci P stwa za rozwi zywanie problemów alkoholowych na samo dy bez wypos nia ich w skuteczne mechanizmy prawne.
miny rzadko lub wcale nie an uj
nych rodków na
dzi ania lokalnego programu (choci ustawowo s
tego
zobowi ane), lecz ograniczaj si do wydawania rodków
z o at za zezwolenia (co jest prawnie tylko dodatkowym ró. Ponadto rodki te bywaj wydawane nieadekwatnie do
zada
skazanych w ustawie. Nale wypraco
mechanizmy
kontroli i nadzoru, które uniemo iwi takie praktyki lub
wzmo
istniej e.
Zdarza si
samo dy gminne traktuj fundusze z o at
za zezwolenia jak ró
wygodnego dochodu do swobodnego
wydawania (np. przedwyborcze imprezy pozornie profilaktyczne atanie braków w funduszach socjalnych, itp.). Mi dzy innymi to sprawi
stawiaj tamy wnioskom o nowe zezwolenia i nie redukuj ich liczby. Nale y wypracowa mechanizm
prawny, który uniemo iwi by takie praktyki poprzez ustanowienie nieprzekraczalnego limitu centralnego (np. maksymalna
liczba mo iwych zezwole do liczby dor ych mieszka ców).
Nale y wypracowa prawo, który uniemo iwi jakiekolwiek
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Na y starannie przygotowa umocnienie
przepisów prawnych dotycz cych obszaru realizacji
Programu, aby ocz
przepisy z elementów przeciwskutecznych z punktu widzenia celów Narodowego
Programu.

w tym wzgl dzie nad ycia. Prawo nie mo jednak pozbawi
wspólnot samo
owych rodków na dzi anie, ale mo e je
w przypadku nad y ogra
Trzeba pa
t , e wiele samo
ów rozwija wspani
dzi alno
rzy udziale dziesi tków tysi cy zaan owanych
osób i nie pop ia wspomnianych nad y
11.4 Pa stwo system prawny
Ustawa o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzi aniu alkoholizmowi jest jednym z
nych elementów systemu prawnego
w trosce o trze wo Narodu, stanowi autentyczny dorobek legislacyjny Polski. Jednak od swego uchwalenia w 1982 roku b
nieustannie nowelizowana, zazwyczaj w kierunku liberalizacji
przepisów. Tylko
a
owelizacji b a inicjowana przez
sektor zdrowia publicznego.
Nale starannie przygoto
mocnienie przepisów prawnych doty cych obszaru realizacji Programu, aby oczy
przepisy z elementów przeciwskutecznych z punktu widzenia
celów Narodowego Programu. Nale chro
te prace przygotowawcze prze
ywem lobbingu biznesu alkoholowego i d y
oparcia zmian na rzetelnej wiedzy legislatorów na temat
sposobów ro
ywania problemów alkoholowych. W zmianach tych nale y bezwzgl dnie chroni zasad lokalno ci (prerogatywy gmin), ale te koniecznie wzmo
ro czynnika centralnego
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12. Wsk iki osi gania celów
Narodowego Programu Trze wo ci
12.1 Zazwyczaj w tego rodzaju programach zmiany sp ecznej proponuje si kre lone ws
iki atwia e ewaluacj
Opracowano takie listy ws
ików równie
owych Narodowych Programach z lat ub ych.
D y si do tego, aby
y one charakter empiryczny i najlepiej ilo ciowy.
Mo na wskaza kilka kluczowych tego rodzaju ws

ików:

rednie spo ycie czystego alkoholu etylowego w u ciu rocznym w ró nych grupach sp ecznych i w
j populacji;

ród

redni wiek inicjacji alkoholowej i skala
odzie y
aszcza upijanie

dost pno
ficznie;

ywania alkoholu

alkoholu mierzona ekonomicznie i geogra-

ws
iki respektowania praw obrotu (np. sprzedawalno
nieletnim, g sto punktów sprze

Jednym ze wsk ników osi gania celów Narodowego Programu Trz
ci jest ednie spo
czystego alkoholu etylowego w u ciu rocznym w ró nych grupach s ecznych i w c ej populacji.
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Poniewa cele Programu maj równie charakter jako ciowy, to ich realizacja powinna b take badana metodami jako ciowymi, a w szczególnoci odpowiada na pytanie o kulturowe usytuowanie
picia w s ecz stwie polskim.

realny za g o
ywa edukacyjnych i programów
profilaktycznych (odsetek uczestników w stosunku do c
ci
populacji);
stan wiedzy i normy zachowa wybranych grup sp ecznych,
a w zakresie intensywno ci ywania alkoholu
(BAC) i stylu picia94.
12.2 Pow
ws
iki s przydatne i konieczne, powinny
wyni
okonywanej diagnozy i monitoringu problemów alkoholowych.
Ponie
jednak cele Programu maj równie charakter jako ciowy, to ich realizacja powinna by ta
badana metodami
jako ciowymi, a w szczególno ci odpowiad
pytanie o kulturowe usytuowanie picia w sp ecze twie polskim (normatywno picia napojów alkoholowych
aszcza akceptacja dla
upijania
Ostateczny ws
ik to nie tylko empiryczny stan rzeczy, ale
równie poczucie, e jako Naród troszczymy si
siebie wzajemnie i staramy
by l
wolnymi i odpowiedzialnymi.

Ostateczny wsk nik to nie tylko empiryczny
stan rzeczy, ale równie poczucie, e jako Naród
troszczymy si o siebie wzajemnie i staramy si b
l mi wolnymi i odpowiedzialnymi.
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13. Harmonogram
Narodowego Programu Trze wo ci
1. Prezentacja projektu Programu podczas
ci studyjnej
Narodowego Kongresu Trze wo ci Warszawa, 21-23 wrzeia 2017 r. i dyskusja uczestników Kongresu nad jego kszt tem.
2. Proklamowanie podstawowej wersji Programu i jego promocja luty 2018, w Tygodniu Modlitw o Trze wo Narodu.
3. Pow anie Zesp
koordynuj go i monitoruj go realizacj Programu pod auspicjami najw
ych
z Ko
i P stwa.
Okre lenie prerogatyw tego grona i form jego wsparcia instytucjonalnego.
4. Coroczne okre lanie bie cych zada
ocena ich realizacji.

priorytetów oraz

5. Szeroka promocja Programu w ró nych rodowiskach
okres dwóch lat od proklamacji. Kongresy lokalne.
6. Zintegrowanie i zdynamizowanie ruchu sp ecznego na
rzecz realizacji Programu, który powst jako owoc Narodowego
Kongresu Trze wo ci.
Na y zintegrowa i zdynamizowa ruch spony na rzecz realizacji Programu, który powst
jako owoc Narodowego Kongresu Trz
ci.
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Istot spraw jest po anie Zes u koordynuj cego i monitoruj cego realizacj Programu
pod auspicjami najw szych adz Ko
a i Pa stwa, a tak e okre lenie prerogatyw tego grona
i form jego wsparcia instytucjonalnego.

7. Uruchomienie zaplecza badawczego dla Programu,
aszcza dla jego ewaluacji najlepiej w ci gu pierwszego roku
od proklamowania.
8. Afiliacja ró norodnych projektów szczeg owych opartych o Program w ci
ci przez okres przynajmniej trzyletni
dla
go z projektów, chyba e charakter danego projektu nie
wymaga takiego okresu czasu (np. kampanie edukacyjne).
9. Powi anie Programu z innymi ogólnopolskimi i europejskimi programami o zb onych celach okres zale ny od
harmonogramu tyc e programów. Wsp praca mi dzynarodowa.
10. Cykliczne konferencje podsumowuj e realizacj Programu w okresach trzyletnich.
11. Kolejny Narodowy Kongres Trze wo ci w okresie 10-15
lat od proklamacji obecnego Programu.
12. W ró nych okresach prezentacja Programu na forum
mi dzynarodowym i zbudowanie zaplecza koncepcyjnego z wykorzystaniem
dobrych praktyk innych sp cze stw.
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14. Podsumowanie
Narodowego Programu Trze wo ci
1. Trze wo jest warunkiem pomy lnego rozwoju ycia osoby, rodziny, Narodu i Ko
2. Najbardziej destrukcyjn substancj psychoaktywn ( narkotykiem 95), atwo dost pn i powoduj c nietrze wo , jest alkohol etylowy zawarty w piwie, winie i w wódce.
3. Polacy bardzo cierpi z powodu ywania
i nad ywania (doro li) napojów alkoholowych.

odzie

4. Wiele elementów polskiej obyczajowo ci wspiera pij stwo,
two c swoisty sp eczny system proalkoholowy .
5. Problemy alkoholowe dotyka
cia w ró ny sposób.

wszystkich Polaków, cho-

6. Sp eczne przyzwolenie dla nad ywania alkoholu zag
wszystkim
nym celom narodowego rozwoju, w tym gospodarczym i modernizacyjnym oraz suwerenno ci wewn trznej i zewn trznej.
7. Szczególnie cierp osoby bliskie nad ywaj cych alkohol
jest ich wiele milionów, w tym ok o 1 mln dzieci.
8. Najbardziej niebezpieczne sp ecznie jest picie osób wprawdzie nieuzale onych, lecz nad ywaj cych napojów alkoholowych, gdy liczebnie znacznie przekraczaj one ilo osób uzale -
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nionych (tzw. paradoks prewencyjny) powodu c wi kszo szkód
(w tym pro
c stopniowo
z nich do uzale
)96.
9. Wiedza o
aniu alkoholu, ryzyku z nim
i przyczynach nietrze wo ci jest w sp ecze stwie zbyt m

anym

10. Szczególnie gro ne s : upijanie si , zbyt d e i zbyt ste
spo ycie, brak zwracania uwagi na okoliczno ci spo ycia, które je
wykluczaj
, kierowanie pojazdami, itp.).
11. B dnie s dzimy, e tak by musi, e jeste my trwale
bezradni wobec strat powodowanych przez alkohol i poddajemy si terrorow proalkoholowej mniejszo ci , nieuczciwemu
biznesowi oraz problemom wynikaj cym z braków w regulacjach prawnych.
12. Dost pno fizyczna, ekonomiczna i kulturowa napojów
alkoholowych jest w naszym kraju ogromna i wymaga bardzo
znacznego ograniczenia97.
13. Polacy b cy abstynentami lub l
i umiarkowanymi
s pow ani do upowszechnienia swojego cennego stylu ycia.
14. Od wielko ci i
ywu grup dobrowolnych abstynentów
mo e zale e pozytywna zmiana.
15. W wyniku wspólnego planowego w ku mo a wspomóc wszystkich i
go w zbudowaniu trze wo ci.
16. Aby tak si st o konieczna jest zmiana podej cia i zaangaowanie ze strony elit sp ecznych.
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17. Narodowy Program Trze wo ci powinien by przyj y
i wytrwale realizowany przez okres ycia przynajmniej
go pokolenia.
18. rednie spo ycie alkoholu na o
mieszka ca musi
zmale przynajmniej do poziomu po
j redniej
atowej. Musi ta e znacznie podnie si wiek inicjacji alkoholowej.

iw

19. Nale wykluczy sp eczn akceptacj dla upijania
e zmniejszy jego skal .

20. Nale y pa t , e ju samo ograniczenie spo ycia napojów alkoholowych, zmniejszy wielkie straty materialne, zdrowotne i sp eczne ponoszone przez Naród, a ta e wyzwoli ogromne
oszcz dno ci kosztów finansowanych z b
tu p stwa w innych obszarach.
21. Skuteczna realizacja Programu mo e doprowadzi do
przewagi korzy ci z umiarkowanego ywania napojów alkoholowych nad stratami98.
22. W wyniku tej zmiany polsko powinna si
rzy z trze wo ci abstynencj lub umiarem.

Drogowskaz sp eczny:
Nie upijaj si
Mniej jest lepiej!
A najlepiej wcale!
Warszawa, dnia 11 lutego 2018 r.,
we wspomnienie Naj w szej Maryi Panny z Lourdes
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W roku jubileuszu stulecia odzyskania
niepodle
ci przez Polsk
w trosce o trz
, która jest fundamentem
wolno ci osobistej i narodowej,
jako dar i zadanie Narodowego Kongresu
Trz
ci, wszystkim Rodakom w kraju
i za granic o aszam Narodowy Program
Trz
ci.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewo
cy Zesp u KEP
ds. Apostolstwa Trze wo ci

Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r.,
w 51. Tygodniu Modlitw o Trz
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Przypisy
1

Szczególnie mocno wid to na przy
m ych narodów
i sp eczno ci plemiennych (Azja, Ameryka, Australia, Grenlandia), które niekiedy po prostu zanikaj
powodu skali endemicznych problemów alkoholowych. Bennett L.A., Ames G.M.
(red.), The American Experience with Alcohol. Contrasting Cultural Perspectives, 1985, Springer.

2

Woronowicz B., Uzale nienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, 2009, Pozna , Media Rodzina, s. 60-78; Cierp kowska L.,
Ziarko M., Psychologia uzale nie alkoholizm, 2010, Warszawa,
s. 19-38; Wojcieszek K.,
owiek spotyka alkohol, 2010, Kraków;
Mitchell J. M., O Neil J. P., Janabi M., Marks S.M., Jagust W. J.
Fields H.L., Alcohol Consumption Induces Endogenous Opioid
Release in the Human Orbitofrontal Cortex and Nucleus Accumbens, Science Translational Medicine, v. 4, nr 116, s. 116; Fromme K., DAmico E., Neurobiologiczne podstawy w ywu alkoholu
na psychik , s. 519-561, w: Leonard K.E., Blane H.T. (red.), Picie
i alkoholizm w wietle teorii psychologicznych, . Agnieszka Basaj,
Warszawa 2003, Wyd. PARPA, ss. 671; Maisto S.A., Galizio M.,
Connors G.J., Uzale nienia. Z ywanie i nad ywanie, Warszawa, 2000, Wyd. KARAN; Mellibruda J., Tajemnice etoh, Warszawa 1994, Wyd. PARPA.

3

Koszt wyprodukowania p
tych.

4

Na kontynencie europejskim pije si najwi cej alkoholu, rocznie
per capita prawie dwa razy tyle, ile wynosi rednie spo ycie

itrowej butelki wódki to ok. 2
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wiatowe. Patrz: Global Status Report on Alcohol and Health
2014, WHO.
5

W Polsce w wieku XX rednie spo ycie zmieni
od 0,9
dcm³ (litra) per capita do 9,5 dcm³. Notuje si zarówno wzrosty, jak i wy ne spadki spo ycia (te ostatnie rzadziej, np.
w okresie tzw. I Solidarno ci

6

W Polsce szersze ywanie wódki to historia ostatnich 500 lat.
Zapewne jest to okres zbyt krótki, aby utrwalone obyczaje m
w p i ochronnie.

7

Nutt D., King L., Philips L., Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, The Lancet, vol. 376, nr 9752, s. 1558-1565,
6 November 2010.

8

Cierp kowska L., Psychologia , op. cit, s. 113-135; Wojcieszek
K. (2016). Mi dzygeneracyjna transmisja uzale
ia od alkoholu przyczyny oraz mo iwo ci zapobiegania. [w:] G Z.
(red.), Rodzina a profilaktyka zabu
achowaniu, Lublin,
Wyd. WSEiI, s. 129-146.

9

W szczególno ci dotyczy to dzieci i odzie y, kobiet,
aszcza
w ci y i podczas karmienia piersi oraz osób maj cych zwi kszone ob
e dziedziczne podatno ci na uzale
e.

10

Cao Y., Willet W.C., Rimm E.B., Stampfer M.J., Giovanucci E.L.,
(2015), Light to moderate intake of alcohol, drinking patterns,
and risk of cancer: results from two prospective US cohort studies. The BMJ 2015; 351:h4238; http://doi.org/10.1136/bmj.
h4238
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11

Spurling M.C., Vinson D.C. Alcohol-Related Injuries: Evidence
for the Prevention Paradox. Annals of Family Medicine. 2005;
3(1):47-52; Rose G. Strategy of prevention: lessons from cardiovascular disease. British Medical Journal (Clinical research ed).
1981; v. 282 (6279), s. 1847-1851.

12

Edwards G., Alkohol. Tajemnicza substancja, . A. Grzybek,
Warszawa 2001, Wyd. Bauer-Weltbildt, ss. 263.

13

III lub IV pozycja w zale no ci od klasyfikacji (WHO), w krajac rednio ro
ych pozycja nr 1. Dla osó
odym
wieku jest to ówny i zasadniczy czynnik utraty ycia. Raport
o stanie zdrowia na wiecie 2002. Analiza zagro
promocja
zdrowia WHO, Agnieszka Basaj, 2003, Warszawa, PARPA,
s. 123-124; Rehm J., Room R., Monteiro M., Gmel G., Graham
K., Rehn T., Sempos C.T., Frick U., Jernigan D., Alcohol. In:
WHO (ed.), Comparative quantification of health risks: Global
and regional burden of disease due to selected major risk factors.
Geneva: WHO, 2004. Part: Alcohol.

14

A 61,7% ludno ci
ata pow j 15 roku ycia nie spo y
w ostatnim roku
nego napoju alkoholowego uznaje si ich
za abstynentów. Global Status Report on Alcohol and Health
2014, WHO, s. XIII.

15

Ró
e mi dzykulturowe w zakresie poziomu spo ycia i jego
form s bardzo znaczne, gdy s kraje o rekordowo niskim spoyciu i inne o spo yciu bardzo wysokim. W samej Europie jest
to rozp to kilkunastu razy mi dzy na
m spo yciem
(ok. 1 dcm³ Turcja), a najw
m (ok. 16-18 dcm³ M
wia, Litwa).
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16

Nie ma tzw. absolutnie bezpiecznej dawki alkoholu etylowego.
S tylko dawki o wzgl dnie
m ryzyku szkód.

17

ównie historie w
ania ustaw prohibicyjnych w kilkudziesi ciu krajach na pocz tku XX stulecia jako do na odpowie
na szkody alkoholowe.

18

Dodatnie efekty
a w krajach skandynawskich (Szwecja,
Islandia) czy w okre lonych sp eczno ciach ( ydzi, m
manie). Wetoszka P., Czynniki kszt tu e szwedzki rynek alkoholowy w warunkach zmian monopolu p stwowego, Alkoholizm
i Narkomania, 2016, v. 29, nr 4, s. 223-236; A. L. Kristjansson,
I.D. Sigfusdottir, T. Thorlindson, M.J. Mann, J. Sigfusson, J.P.
Allegrante, Population trends in smoking, alkohol use and primary prevention variables among adolescents in Iceland, 19972014, Addiction, 2016, v. 111 (4), s. 645-652.

19

W Polsce po odzyskaniu niepod
ci ro
ano uchwalenie
p nej prohibicji. Do uchwalenia odpowiedniej ustawy zabra
tylko jednego poselskiego su.

20

Hussong A, Bauer D. Telescoped Trajectories from Alcohol
Initiation to Disorder in Children of Alcoholic Parents. Journal
of abnormal psychology. 2008; 117(1):63-78; Wojcieszek K.
(2016). Mi dzygeneracyjna transmisja uzale
a od alkoholu
przyczyny oraz mo iwo ci zapobiegania. [w:] Ga Z. (red.),
Rodzina a profilaktyka zabu
achowaniu, Lublin, Wyd.
WSEiI, s. 129-146.

21

Patrz studium efektywno ci polityki sp ecznej: Anderson P.
Baumberg B., Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia
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publicznego, Warszawa, 2007, ss. 322. Ta e studium projektu
islandzkiego (Kristjansson, op. cit.).
22
Oznacza to np. granic maksymalnie 60 g czystego etanolu spoywanych przy jednej okazji przez m
n , a 40 g przez kobiet ró norodne inne ograniczenia sytuacyjne. Mo na to nazwa symbolicznym ywaniem, bez masywnej zmiany postrzegania i emocji u konsumenta.
23

Global Status Report on Alcohol and Health, WHO, 2014.

24

rednie ws
iki s te efektem znacznej ilo ci osób umiarkowanych i abstynentów wobec grupy osób nad ywa cych. Dramatyczne wysokie
iki dla kilkunastoprocentowej grupy
konsumentów s
ten sposób ukryte we ws
iku dla
go
sp ecze twa. Niestety, zachowania tych nadmiernie pij cych
obarczaj wszystkich.

25

Dwukrotnie w
e rednie roczne spo ycie per capita w Polsce,
rednia wiatowa (6,7 dcm3 do 12,5 dcm3 w badanej
populacji). Global Status, op. cit.
regionalna z danymi poszczególnych krajów, dane na temat Polski na stronie 229.

26

We g danych z Raportu WHO 2014 doty cych Polski, roczne spo ycie czystego alkoholu w dcm³/litrach na osob od
15-tego roku ycia. Jest to 19,8 dcm³ ród m
n 15+ i 5,8
dcm³ ród kobiet 15+. rednia europejska dla obu i wynosi
10,9 dcm³, czyli jest o 1,6 dcm³
, ni spo ycie polskie. Lokuje nas t
ród europejskich redniaków , ale w c ówce
atowej. Global Report. WHO 2014, op. cit., s. 229.
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Je li ograniczymy analiz do ywaj cych alkoholu m
n
15+, to w Raporcie WHO 2014 znajdujemy a 31,5 dcm³ czystego alkoholu etylowego na ow rocznie polskiego pij go
m
ny. Zwró my uwa , e t redni jeszcze ob a obj cie statystyk
odzie y w przedziale 15-18 lat! Zatem p noletni pij cy m
i w Polsce spo ywa jeszcze wi cej. Jest to
gigantyczna ilo , porównywalna z rekordzistami wiatowymi
i europejskimi (np. wi cej, ni na B orusi). Ogóln redni obaj nieco polskie kobiety. WHO Report 2014, s. 229, cho
nale y pa t , e i w tej grupie spo ycie r
e.

29
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ci Europy. Podobnie t spraw opisuje raport RARHA z 2016, ujmu c j
bardziej precyzyjnie i doskonale porównawczo na tle 19 p tw.

30

W 2015 roku wydano a 336476 lokalnych zezwole na obrót
napojami alkoholowymi, jak wynika ze sprawozda gminnych
nad anych do PARPA (http://www.parpa.pl/images/file/zestawienia_statystyczne_2015.pdf ).

31

Odsetek sprzedawców naruszaj cych prawo o zakazie sprzed
napojów alkoholowych nieletnim wynosi w zale no ci od rodzaju
bada mi dzy 35 a 85%. Teoretycznie
ca
zezwole
powinna by co roku cofana z tego powodu (a nie jest). Patrz:
Wojcieszek K. Chro my odo , Warszawa, 1997; Wojcieszek K.,
Program profilaktyczny Szlaban, 2005, Warszawa, PARPA.
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Pietruszka M., Aktywno producentów alkoholi w Polsce piwowarzy, wiat Problemów, 2010, Nr 3(206), s. 34-36; M. Pie61
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truszka, Jak o alkoholu mówi do konsumentów przemys alkoholowy, wiat Problemów, 2010, Nr 10(213), s. 32-35.
33

Przy
m s liczne nowelizacje ustawy o wychowaniu
w trze wo ci,
aszcza historia zgody polskiego Parlamentu na
picie napojów alkoholowych na stadionach p arskich czy
zniesienie wi kszo ci ogranicze reklamowych. Jest to, jak
zdaje, jedna z
ciej nowelizowanych ustaw.

34

Zdarza si
e oczekiwanie na miejsce w odpowiednim
rodku,
a jest dost pno na wsiach, w miasteczkach
i w niektórych regionach kraju. Wyst puj ograniczenia transportowe i ograniczenia miejsc w wio cych rodkach.

35

Procesy sp eczno-gospodarcze zwi ane z alkoholem dobrze
ilustruje dr J. Moskalewicz w: Moskalewicz J., ulewska-Sak J.,
Alkohol w latach transformacji ustrojowej w Polsce, Przegl d
Epidemiologiczny, 2003, vol. 57, s. 713-123; a w zakresie zmian
picia
odzie y: Okulicz-Kozaryn K., Borucka A., Zmiany
w piciu alkoholu przez odzie . Badania mokotowskie: 19841988-1992-1996, Alkoholizm i Narkomania, 1997, v. 2 (27),
s. 179-195.

36

Wskazuje na to wci nieznaczny zakres inicjatyw obywatelskich w sprawach gminnych programów profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w stosunku do teoretycznych mo iwo ci gwarantowanych przez polskie prawo. Zakres tej aktywno ci jest widoczny w tre ci sprawozda rocznych PARPA opartych na cz tkowych sprawozdaniach gminnych. Nadal w
koordynatorów programów lokalnych
to po prostu do
e pow ani urz dnicy. Sprawozdania
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Dobrze to ilustruje materi porównawczy zawarty we wspomnianej ju cennej publikacji: Moskalewicz J., Room R., Thorn
B., (red.), Comparative monitoring of alcohol epidemiology cross
the EU. RARHA Work Pacakge 4, 2017, Warszawa, PARPA.

38

Proste porównanie sytuacji
och i Polski ujawnia t ró
.
Patrz: badania RARHA i WHO Global Report 2014. Wnioski
w obu raportach s podobne.
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Riley E.P., Infante A., Warren K.R.(2011). Fetal Alcohol Spectrum Disorders: An Overview. Neuropsychology Review, 21,
s. 73.

40

Raport WHO 2014 podaje odsetki na poziomie 14,5% m czyzn i 2,6% kobiet jako problemowo pi cych w grupie 15 lat
i wi cej lat, za w odniesieniu do samego odsetka uzale onych
mamy odpowiednio 7,7% uzale onych m
n i 1,4% uzale onych kobiet. Obydwa ws
iki s na poziomie ok. 2 razy
wi kszym, ni rednia dla Regionu Europejskiego WHO.

41

W Polsce, na podstawie bada naukowych, okre lono, 943
tys. dzieci i odzie y w wieku po
j 18 lat ma rodziców
z problemami wynikaj cymi z picia ( Epidemiologia zab
psychiatrycznych i dost p do psychiatrycznej opieki zdrowotnej
EZOP Polska . Populacja ta stanowi ok. 13% tej grupy wiekowej. Odsetek ten waha si
11% ród dzieci do 4 r. . do
prawie 15% w grupie wiekowej 13-17 lat.
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O znacznych rozmiarach zjawiska
y fakt, e w Polsce dziaa aktywnie kilkaset lokalnych grup samopomocowych osób
wsp
ale onych. Równie odsetki kobiet hospitalizowanych
w
ku ze skutkami nad ywania alkoholu przez m onka s
wysokie i obejmuj znaczn
przypadków ci kich nerwic
(szacunkowo ok. 40%). http://www.al-anon.org.pl/
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Sasal H.D., Niebieskie Karty. Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, 2006, Warszawa, Wyd. PARPAMEDIA, ss. 196.
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Bava S., Tapert S.F., Adolescent brain development and the risk
for alcohol and other drugs problems, Neuropsychological Review,
2010, 20(4), s. 398-413; McCambridge J., McAlaney J., Rowe R.,
Adult consequences of late adolescent alcohol consumption:
a systematic review of cohort studies, http://www.plosmedicine.
org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000413.

45

Analizy ekspertów europejskich (Anderson, Baumberg) wskazuj
koszty szkód przynajmniej dwukrotnie przekraczaj
ywy w p stwach europejskich, lecz je li
y tzw. koszty ci gnione, to uzyskujemy wsp
ynnik nawet 10-krotny!
St d apel, aby zredukowa spo ycie w Europie ze wzgl dów gospodarczych, gdy aktualnie ten biznes ma charakter paso tniczy. Anderson P. Baumberg B., Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego, Warszawa, 2007.

46

Dla przy du m o znana jest
rtelna toksyczno alkoholu
etylowego,
a a 1300 zgonów rocznie (2 miejsce ród rodzajów zatru
praktyce klinicznej). Patrz:
ota M., Niemcunowicz-Janica A., Z uski J., Wardaszka Z., Ptaszy ska-Sarosiek I. Ostre miertelne zatrucia etanolem w latach 1984-2004
w materi ach
snych Za adu Medycyny S dowej w Bi ym64
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stoku. Archiwum Medycyny
owej i Kryminologii, 2009, LIX,
183-189; Marek P., Tomasik P.J., Ko cielniak B., Sztefko K. Analiza zatru alkoholem na podstawie przyj do Uniwersyteckiego
Szpitala Dziec ego w Krakowie w latach 2007-2012. Borgis
Nowa Pediatria 4/2013, s. 151-154. Jackowska T, Grzelczyk-Wielgórska M. Ostre zatrucia jako przyczyna hospitalizacji dzieci i odzie y w oddziale pediatrycznym 9-letnia analiza. Borgis Post py Nauk Medycznych 9/2014, s. 628-632.
47

W oparciu o
a z USA i Islandii mo na stwier
e kluczowe w implementacji warto ciowych projektów profilaktycznych jest zdecydowane i st e poparcie ze strony przedstawicieli lokalnych
z (decydentów), co zapewnia skuteczno
a
perspektywie kilku lat stosowania programów:
Hawkins D.J., Catalano R.F., Arthur M.N., Promoting science
based prevention in communities, Addictive Behaviours, 2002,
vol. 27 (6), s. 951-976; Hawkins, J.D., Brown, E.C., Oesterle, S.,
Arthur, M.W., Abbott, R.D., & Catalano, R.F. (2008). Early effects of Communities That Care on targeted risks and initiation
of delinquent behavior and substance use. Journal of Adolescent
Health, 53, 15-22; Hawkins J.D., Oesterle S., Brown E.C., Arthur
M.W., Abbott R.D., Fagan A.A., Catalano R.F., Results of a type
2 translational research trial to prevent adolescent drug use and
delinquency: A test of Communities That Care, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2009, vol. 163 (9), s. 789-798.

48

Ws
iki doty
e zachowa alkoholowych dzieci i odzie
s zawarte w wynikach bada HBSC, ESPAD i Bada Mokotowskich. Raporty z tych bada s szeroko dost pne, równie
w sieci. S to tzw. badania po
ne (longitudinalne), co zwi ksza
ich znaczenie: Wolniewicz-Grzelak B., Zmiany w spo ywaniu
przez odzie napojów alkoholowych. Badania mokotowskie
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z lat 1984 i 1988, Alkoholizm i Narkomania, 1990, Zima, s. 113132; Okulicz-Kozaryn K., Borucka A., Zmiany w piciu al- koholu
przez odzie . Badania mokotowskie: 1984-1988-19921996, Alkoholizm i Narkomania, 1997, v. 2 (27), s. 179-195; Sieroawski J., U ywanie substancji psychoaktywnych przez odzie
w 2011 roku. Europejski program bada ankietowych
w szk ach na temat ywania alkoholu i narkotyków ESPAD,
IPiN, Warszawa 2011, s. 99. Prezentacja raportu: http://www.cinn.
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n pesymistyczne
wnioski co do skali zachowa alkoholowych odzie y (za wczee, za d o, niebezpiecznie), chocia obserwuje si równie tzw.
stabilizacj trendu na przestrzeni ostatnich kilku lat, co prawda na
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m na pocz tku
dekady lat 90-tych i utrzymywanym od tego czasu.
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Wzorem regulacji w USA, gdzie wiek 21 lat to bariera dost pno ci z uwagi na szkody rozwojowe. O szkodach np.: Squeglia
L.M., Jacobus J., Tapert S.F., The influence of substance use on
adolescent brain development, Clinical EEG Neuroscience, 2009,
v. 40 (1), s. 31-38.
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Jest to cel niezwykle
ny, ale i trudny do osi gni cia z powodu niskiego wieku inicjacji alkoholowej na poziomie 12,5 roku
i rozpowszechnienia ywania alkoholu ród nastolatków.
Mimo to
a Islandii i innych krajów pokazuj realno
ków na rzecz znacznego ograniczania picia przez ludzi odych.
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Chmielewski P., Wesela bezalkoholowe, czyli zmiana regu instytucjonalnych w sp eczno ci lokalnej (przyczynek do eorii
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transformacji), s. 495-520 [w:] Krzemi ski I., Raciborski J.,
(red.), Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji, Warszawa 2007, Wyd. IFiS; Synajewska B.,
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a e prawie 50% tych,
którzy w ostatnim roku nie spo ywali alkoholu ród dor ych
(15+), tzw. abstynentów c o yciowych b oby ok. 15% ród
m
, a druga grupa to osoby, które po
y picie, jeszcze
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A systematic review of associations among religiosity/spirituality and adolescent health attitudes and behaviors. Journal of Adolescent. Health, 38 (4), s. 433-442.
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alno ci w periodyku KWC Eleuteria
Dane podawane przez ró ne ró a ró
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i 317 klubach abstynenta. Te dane odnosz si do osób ma cych
ró ne problemy alkoholowe, a nie obejmuj znacznej grupy dobrowolnych abstynentów, równie zrzeszonych w KWC. http://
www.parpa.pl/images/file/zestawienia_statystyczne_2015.pdf
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