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Sammen om et Danmark uden
alkoholmisbrug

NR.: R2020-02

Vi ønsker et samfund uden alkoholmisbrug. Det danske samfund må se alvoren og
udfordringen med alkohol i øjnene. Et rigtig velfærdssamfund går helhjertet ind i
bekæmpelsen af alkoholmisbrug, har et bredt udbud af højt specialiseret hjælp til mennesker med
misbrug og føler sig forpligtet på at sikre, at børn og unge vokser op i et samfund med et sundt forhold
til alkohol.
KD foreslår, at Folketinget skal vedtage en national alkoholpolitik og handleplan, hvor
målet er at nedsætte antallet af misbrugere, alkoholafhængige og mennesker med et overforbrug
betragteligt.

Sammen om at hjælpe flere
KD vil sikre at flere kommer i behandling og tidligere i behandling ved at
•

skabe flere behandlingstilbud. F.eks. ved at styrke de frivillige indsatser og støtte ikke- offentlige
tilbud.

•

etablere straks behandling

•

iværksætte langt mere opsøgende indsats for mennesker med misbrug

•

hjælpe mennesker med misbrug til det rigtige tilbud ved at indføre en fritvalgsordning, så
behandlingstilbud ved at forpligte kommuner til at samarbejde, så behandlingstilbud ikke
nødvendigvis er begrænset af bopælskommunen.

Sammen om at skabe en sund og balanceret alkoholkultur
•

Vi må som samfund sammen skabe rammer for en sund alkoholkultur for børn og unge. KD vil
reducere synligheden af alkohol i det offentlige rum og indføre forbud mod alkoholreklamer.

•

Aldersgrænsen for køb af alkohol skal ændres til 18 år.

•

Vi skal reducere antal steder og tider, hvor alkohol kan købes.

Sammen om at støtte de pårørende
•

Der skal være ret til behandling af pårørende ved at tilbyde børn og unge hjælp, når deres
forældre har et misbrug,
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•

Der gennemføres obligatoriske kurser i tidlig opsporing og hjælp for lærere, pædagoger,
sundhedsplejersker og andet frontpersonale, der møder børn og unge pårørende til
rusmiddelafhængige.

Begrundelse:

Antallet af misbrugere i Danmark er alt for højt, og konsekvenserne for mennesker med misbrug, børn,
pårørende og samfundet er enorme. KD vil gå forrest i en kulturændring og skabe en sund og
balanceret alkoholkultur i Danmark.
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