Wine in Moderation - en partner för måttfullt drickande

I oktober 2006 antog Europeiska kommissionen en EU-strategi för att minska alkoholens
skadeverkningar.
I strategin ingår 5 viktiga teman:






Skydda foster samt barn och unga
Minska antalet trafikolyckor relaterade till alkohol
Hindra alkoholrelaterade skador och arbetsplatsolyckor
Sprida kunskap om risker med för stor alkoholkonsumtion och rekommendera bra
konsumtionsmönster.
Skapa och underhålla en kunskapsbank inom EU.

Ett antal europeiska vinprofiler insåg att vinindustrin också måste ta sitt ansvar. En av initiativtagarna
var George Sandeman.
Utifrån detta initiativ skapade år 2008 ledande europeiska vinorganisationer (CEEV, COPACOGECA, CEVI) "Wine in Moderation - Art de Vivre" (WIM) för att visa sitt engagemang i dessa
frågor.
EU:s teman stämmer väl överens med Munskänkarnas ambition att arbeta för ett ansvarsfullt
drickande. Av den anledningen sökte vi och beviljades under 2016 observatörsstatus.
WIM kräver ett mycket aktivt samarbete och vi har därför bildat en särskild grupp som ska arbeta
med dessa frågor, bland annat att ta fram broschyrer som beskriver detta arbete, att förse deras
hemsida med material, till exempel om vår urvalsprocess av vinorter, samt att deras logga och
hemsida länkas till vår.
Munskänkarna är idag världens största och hittills enda vinprovarorganisation inom WIM. Vårt
deltagande värdesätts därför högt från deras sida eftersom konsumenterna naturligtvis är en viktig
målgrupp. Det är där skadorna uppstår.
Vad får vi då ut av detta? Först och främst är vi övertygade om att detta stärker vårt varumärke
gentemot myndigheter och departement. Det bör även vara till hjälp på lokal nivå att påvisa att
Munskänkarna arbetar för ansvarsfull alkoholkonsumtion. Vi får också tillgång till deras omfattande
kunskapsdatabas kring alkoholens verkningar på människokroppen. Baserat på deras material
kommer vi att ta fram informationsblad till sektioner och andra intresserade. I utbildningsmaterial
kommer detta också på sikt att ingå. Detta och mycket mera.
Stylianos Filopoulos som är VD för organisationen är inbjuden att tala vid vårt årsmöte i maj.
Ytterligare information finns, till stor del på svenska, på www.wineinmoderation.eu

