alkoholowym cierpią wszyscy - i ci, którzy nadużywają alkoholu, i ci, którzy pozostają z nimi
w bliskim kontakcie. Tych zjawisk szczególnie boleśnie doświadczaliśmy w sytuacji
panującej pandemii.
Jeśli alkoholu nadużywa ojciec czy matka, to taki rodzic przestaje być zdolnym do
tego, żeby z miłością przyjmować i mądrze wychowywać potomstwo. Upijający się rodzic
staje się źródłem niewyobrażalnego cierpienia i udręki dla dzieci. Odbiera im wiarę w miłość,
niszczy ich poczucie bezpieczeństwa. Blokuje rozwój duchowy, moralny i społeczny.
Sprawia, że dzieci popadają w biedę materialną, w społeczną izolację, w problemy
psychiczne, moralne, duchowe i religijne. W konsekwencji ich życie zamienia się w gehennę,
a powstałe w dzieciństwie deficyty utrudniają dorosłe życie.
Czynniki chroniące dzieci przed uzależnieniami
Głównym powodem sięgania przez nieletnich po alkohol nie jest ani ich zła wola, ani
skłonności czy obciążenia genetyczne, ani przypadkowa „ciekawość”, lecz trudności w
radzeniu sobie z życiem, sygnalizowane przez bolesne stany emocjonalne. Istotny wpływ
mają także zgubne obyczaje, wspierające pijaństwo, a także modelowanie zachowań przez zły
przykład dorosłych i negatywny nacisk rówieśniczy. Badania wskazują, że wczesna inicjacja
alkoholowa, pochodzenie z rodziny, w której choćby jeden z rodziców jest uzależniony,
znacznie zwiększają prawdopodobieństwo popadania w uzależnienia przez dzieci.
Kryzys rodzin i celowa demoralizacja spowodowały obniżenie w Polsce wieku
inicjacji alkoholowej. Wiele dzieci szuka pomocy w uzależniających substancjach, bo nie
otrzymują wsparcia u bliskich. Trzeba chronić młodych nie tylko przed alkoholem, lecz także
przed nikotyną, narkotykami, „dopalaczami”, przed pornografią, przestępczością, przemocą,
demoralizacją, hazardem czy uzależnieniem od urządzeń elektronicznych i Internetu.
Skuteczne w zapobieganiu uzależnieniom są: oparta na wierze silna relacja z Bogiem i
pozytywna więź z rodzicami, szlachetne wzorce ze strony wychowawców oraz uznawanie
przez wychowanków za własne tych norm moralnych i wartości duchowych, które są zgodne
z Ewangelią.
Rodzinę, w kształtowaniu dojrzałej osobowości dzieci, powinna wspierać szkoła.
Dlatego priorytetem odpowiedzialnych nauczycieli i wychowawców jest wychowywanie
dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie. To nie przekaz wiedzy, lecz
tworzenie pozytywnych więzi, ukazywanie konstruktywnych wzorców oraz norm
postępowania jest warunkiem skuteczności programów profilaktycznych.
Troska rządu i samorządu o abstynencję dzieci
Stanowienie dobrego prawa i skuteczne jego egzekwowanie to podstawowe zadanie
instytucji państwowych i samorządowych. Prawo bezwzględnie musi chronić najmłodszych
obywateli przed uzależnieniami i demoralizacją. Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw
wobec zgody tych instytucji na reklamę alkoholu, która zniszczyła już niejedno pokolenie
Polaków. Reklamodawcy posługują się manipulacją i kłamstwem. Tworzenie bezpiecznego
środowiska życia oraz rozwoju dzieci i młodzieży wymaga ponadto ograniczenia fizycznej i
ekonomicznej dostępności alkoholu. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że te właśnie
działania znacząco wpływają na zmniejszenie spożycia napojów alkoholowych. Każdy
pomysł zwiększania liczby punktów sprzedaży alkoholu, towarzyski przymus picia,
tolerowanie nadużywania alkoholu, to przejaw nieodpowiedzialności, cynizmu i wrogości
wobec człowieka.
Na szczególne potępienie zasługują liczne przypadki sprzedaży alkoholu nieletnim,
które często pozostają bez przewidzianej w prawie odpowiedniej reakcji i konsekwencji.
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