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FORUT – Solidaritetsaksjon for 
utvikling

• Utviklingsarbeid sammen med lokale partnere i Asia and Afrika

• Støtter Global Alcohol Policy Alliance and Drug Policy Futures

• Integrerer alkohol- and narkotikaforebygging og politisk 
påvirkningsarbeid på disse feltene i utviklingsarbeid

• Barnerettigheter, 

• Kvinners rettigheter og likestillingsarbeid, 

• Inntektsbringende arbeid og næringsutvikling

• Ikke-smittsomme sykdommer og psykisk helse





Alkoholbrukere siste 12 måneder (%)



Demografi

Afrika, sør for Sahara Vest-Europe



Økonomisk 
vekst

• Mange LMIC 
hadde høy 
økonomisk vekst

• Økende inntekt

• Men også stor 
ulikhet



Lovende nye markeder

• Ung befolkning

• Mange potensielle nye kunder 
for alkoholprodusentene

• Voksende økonomier

• Stort sett uregulerte markeder

• Drikkemønster globaliseres

• Voksende markeder med 
store vekstpotensialer for 
alkoholindustrien

• Globale alkohol-merkevarer 
er markedsføringsbasert

• … med sterk støtte fra 
markedsføring

• Aktiv bruk av CSR –
“Samfunnsansvar”

• Alkoholindustri er sterkt 
involvert i påvirkningsarbeid 
på alkoholpolitikk





Zimbabwe, India, Namibia, Sør-Afrika 2021 





Materialet



• ABInBev gir 4000 liter Antibac til regjeringen i 
Mozambik og får et møte med helsedepartementet 
for å diskutere COVID-responsen i landet.



• ABInBev, Castle Lager, 

sponser Solidary Fund 

South Africa, med 

#OneNationOneBeer 

samtidig som Sør-Afrika 

stengte øl-kranene.







“Heineken in Africa – A multinational unleashed” på 
engelsk i 2019

https://youtu.be/Bpn2U-iBUy0?t=15s


Alkohol og utvikling

• Helseproblem

• Ikke-smittsomme 
sykdommer

• Trafikk og skader

• Smittsomme sykdom-
mer (HIV, TB)

• Utviklingsproblem

• Fattigdom

• Likestilling, mannsroller 
og vold i nære relasjoner

• Barnerettigheter

• Avhengighet

• Myndigheter blir 
avhengige av 
skatteinntekter på 
alkoholsalg og øker 
tilgjengeligheten for 
å maksimere 
skatteinngang. 

• Nødvendig å 
folkehelse-tilpasse 
skattesystemet





3.4
Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket 
av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel 
gjennom forebygging og behandling, og fremme 
mental helse og livskvalitet
3.5
Styrke forebygging og behandling av misbruk, blant 
annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol
3.6
Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden 
forårsaket av trafikkulykker



Bærekraftsmålene
og alkohol

Alkoholbruk kan på en eller
annen måte knyttes til 13 av
de 17 SDGene



Vold i nære relasjoner

• Mange partnere rapporterer a 
mennenes voldelige atferder 
knyttet til alkoholbruk

• Forskning peker på en kobling 
mellom alkoholbruk og vold i 
nære relasjoner, spesielt 
fylleatferd i kombinasjon med 
negative holdninger til likestilling

• Alkohol øker både forekomsten 
og alvorlighetsgraden av volden

• Tiltak retter seg derfor både mot 
alkoholbruk og skadelige 
mannsroller





Støtte til utvikling av alkoholpolitikk

• Sivilsamfunnet/frivillige organisasjoner 

kan være viktige pådrivere for å få på 

plass alkoholpolitikk. 

• WHO har identifisert de beste tiltakene –

SAFER

• Påvirke pris gjennom skattlegging

• Begrense tilgjengelig

• Forby eller begrense reklame/markedsføring

• Lokale tiltak kan bidra til å begrense 

tilgjengelighet

• Skatt og reklameforbud er nasjonalt 

ansvar

• Gambia:

• Alcohol Policy Alliance Gambia (APAG) er er 

del av West African Alcohol Policy Alliance 

(WAAPA)

• Tok kontakt med helsedepartementet og 

landkontoret til WHO

• APAG anerkjent som en legitim stemme for 

sivilsamfunnet

• National tverrsektoriell komité etablert med 

deltakelse fra sivilsamfunnet

• Utviklet et første utkast til en National 

Alcohol Policy

• Utkastet er nå ute på høring



Internasjonalt politikkengasjement:

• WHOs Globale 

alkoholstrategi

• SAFER

• Utvikling av WHO 

handlingsplan 2022-2030

• Internasjonalt rammeverk (jf

tobakkskonvensjonen)?


