En udvekslingsstudents syn på dansk alkoholkultur

Rosario er 17 år og italiener, han har været i Danmark i næsten
et år som udviklingsstudent. Han har naturligvis fået et grundigt indblik i, hvordan danske unger fester og drikker alkohol.
- ”Jeg synes, at danske unger har et lidt tvungent eller i hvert fald
forvirrende forhold til alkohol. De drikker meget og de drikker ofte.
Indimellem kan man få helt stress over, hvor travlt de har med at arrangere fester og med at skulle lave ting i weekender!

da også være vi smager hos de voksne eller drikker lidt selv når vi
mødes, men det her med at komme med 5 øl i en gul Netto pose, det
gør vi altså ikke – det er ikke særligt charmerende. Helt unge danske
teenagere gør ting som det ellers kun er voksne, der ville gøre, hvad
har de tænkt sig at lave når de bliver voksne??!”.

Jeg kommer selv fra en større by i Italien, her går man i byen på en lidt
anden måde. Man mødes selvfølgelig med sine venner ligesom man
gør her! Klimaet er bedre, så vi behøver ikke være inden døre hele
tiden. Det kan godt være, det lyder sært, men det gør faktisk en stor
forskel, i måden vi er sammen på. Vi kan være udenfor, vi behøver
ikke sidde inde på et diskotek, det er sjældent, at vi mødes hos hinanden. Det virker lidt som om danskere er mere isolerede i deres måde
at feste, og det at de så isolerer sig er måske også medvirkende til, at
de drikker mere, jeg ved det ikke, men det kunne være.
Jeg tror både danske og italienske unger drikker for at være mindre
generte, danskerne er bare en smule vildere, der er langt fra måden
de er på til hverdag og måden de er på til fester.
Nogen gange virker det som om de skifter personlighed. Det positive
i den her personlighedsskift er selvfølgelig, at de bliver mere åbne, og
alle får lov til at være med i snakken, de bliver mere imødekommende.
Det negative er, at det udelukkende finder sted i forbindelse med fester, hvor folk drikker! I bund og grund burde det altid være sådan. Jeg
synes, det er lidt for meget.
I Italien begynder vi heller ikke at drikke alkohol så tidligt, det kan
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