Etanolförsäljningen vid
Bildmuseets konﬆfredag

Umeå kommunfullmäktige

Enkel fråga skriven av Saašha Metsärantala 2017-09-20
till Andreas Sjögren, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Alkoholnormen genomsyrar dagens samhälle med en skrämmande mängd av förödande konsekvenser.
Konsumtion av etanol och andra droger har blivit allt mer utbredd inklusive i dess åldersspridning. »Ingången»,
som är ungdomshälsans alkohol- och drogrådgivning inom Umeå kommun, vittnar om att drogbruket når barn i
allt lägre åldrar. Eftersom etanol ofta fungerar som den lagliga dörren till olagliga droger ﬁnns det all anledning
till att vara mycket reﬆriktiva när det gäller försäljning av etanol.
Nyligen, 2017-09-15, började Bildmuseet med konﬆfredagar, vilka går ut på att hålla öppet på fredagkvällarna
med performancekonﬆ utöver de beﬁntliga utﬆällningarna, vilket är ett lovvärt initiativ. Mitt konﬆintresse gjorde
att jag besökte Bildmuseet i samband med denna nya satsning. Konﬆ har ju många positiva eﬀekter på människan:
Konﬆ bidrar till att få en eﬆetisk upplevelse, men även till att väcka tankar, inspiration och nya idéer.
Tyvärr är det så att Bildmuseet ligger i närheten av ett ﬆälle som den fredagkvällen sålde etanol, som — om
den inandas eller förtärs — vållar allvarliga skador till kroppen och inte minﬆ till juﬆ hjärnan. Etanol främjar
nämligen ingalunda hjärnans verksamhet, vilket gör att etanol berövar juﬆ det som konﬆen skänker till människan.
Etanol kan göra nytta i bussars bränsletank, men dess närvaro i människokroppen försvårar vandringen av konﬆens
konﬆruktiva bidrag till människans idérikedom.
I ﬆället för en förväntad konﬆnärlig upplevelse ﬁck jag vända och lämna platsen.
Om tillﬆåndet för etanolförsäljning i närheten av Bildmuseet skulle återkallas, skulle Bildmuseets konﬆfredagar
kunna bli en fantaﬆisk oas för etanolfria sociala upplevelser på fredagskvällarna, även när vädret försvårar
utomhusviﬆelse.

Med anledning av detta ﬆäller jag följande fråga till Andreas Sjögren, ordförande i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden:

— Skulle du kunna tänka dig återkalla alkoholtillﬆånd i närheten av museer — speciellt med tanke på Bildmuseets
konﬆfredagar?

Saašha Metsärantala, Feminiﬆiskt initiativ
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