
Nd. 422. Nefndarálit [98. mál]
um frv. til 1. um breyt. á áfengislögum, nr. 58 24. apríl 1954.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Í frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, er lagt til að veita rikisstjórninni heimild
til að leyfa tilbúning á áfengu öli, m. a. til sölu innanlands.

Undirritaður er andvígur því, að slík heimild verði veitt, m. a. af þeim ástæð-
um, er nefndar verða hér á eftir.

Lítill vafi er á því, að verði leyft að selja hér áfengt öl, mun drykkjumönnum
fjölga og áfengisneyzlan aukast. Víndrykkja er nú mikil hér á landi og hefur farið
vaxandi. Það verður að teljast mjög misráðið að gera ráðstafanir til að auka
áfengisnotkunina og þau vandræði, sem henni fylgja. Fremur ættu menn að leita
ráða til að draga úr neyzlu áfengra drykkja og, ef mögulegt væri, afnema hana með
öllu.

Mikil hætta er á því, að ungt fólk freistist til þess að drekka áfengt öl, ef það
er fáanlegt, og leið margra liggi þaðan til hinna sterkari drykkja.

Trúlegt er, að áfenga ölið yrði nokkuð algengur svaladrykkur fólks á vinnu-
stöðum. Afleiðingar þess yrðu minni vinnuafköst og aukin slysahætta.

Flutningsmenn og meðmælendur frumvarpsins gera enga tilraun til að sýna fram
á, að þörf sé fyrir þá lagabreytingu, sem stefnt er að með frumvarpinu. Þess er
heldur ekki að vænta, því að enginn getur bent á, að samþykkt frv. mundi verða
til heilla fyrir nokkurn mann. Lögfesting þeirra ákvæða, sem það hefur að geyma,
mundi hins vegar verða fjölda manna til tjóns og auka þann ófarnað í þjóðfélaginu,
sem áfengið veldur nú þegar.

Ferðamálaráð og Samband veitinga- og gistihúsaeigenda sendu allsherjarnefnd
meðmæli með frumvarpinu. En þeir aðilar, sem taldir eru hér á eftir, hafa sent Al-
þingi mótmæli gegn frumvarpinu og áskoranir um að fella það:

Áfengisvarnaráð.
Stórstúka Íslands.
Stúkan Harpa, nr. 59, Bolungarvík,
Stjórn Kvenfélagasambands Islands.
Stúkan Ísafold--Fjallkonan nr. 1, Akureyri.
Stúkan i Stykkishólmi.
Áfengisvarnanefnd Stykkishólms.
Stúkan Daníelsher nr. 4, Hafnarfirði.
Fulltrúaráð bandalags kvenna, Reykjavik.
Aðalfundur Mæðrafélagsins, Reykjavik.
Kvenfélag Langholtssafnaðar, Reykjavík.
Aðalfundur áfengisvarnanefndar kvenna í Reykjavík og Hafnarfirði.
Hjálpræðisherinn á íslandi.
Fulltrúaráð verkalýðsfélaganna, Akureyri.
Stúkan Mínerva nr. 172, Reykjavík.
Þingstúka Reykjavíkur.
Aðalfundur Kvenréttindafélags Islands.
Framkvæmdanefnd Umdæmisstúkunnar nr. 1.
Stúkan Morgunstjarnan nr. 11, Hafnarfirði.
Verkakvennafélagið Framsókn, Reykjavík.
Aðalfundur Kvenfélags Hríseyjar.
Landssamband isl. ungtemplara.
Aðalfundur Kvenfélags sósíalista, Reykjavík.
Stúkan Einingin nr. 14, Reykjavík.
Þing Héraðssambandsins Skarphéðins.
Aðalfundur Reykjavíknrdeildar Bindindisfélags ökumanna.
Stjórn Sambands breiðfirzkra kvenna.
Stjórn Náttúrulækningafélags íslands.
Stúkan Framsókn nr. 187, Siglufirði.
Siglufjarðardeild bindindisfélags ökumanna.
Stykkishólmsdeild bindindisfélags ökumanna.
Fundur í fulltrúaráði Landssambandsins gegn áfengisbölinu, þar sem mættir

voru fulltrúar frá 14 félögum og félagssamböndum, og var áskorun til Alþingis
um að fella frv. samþykkt þar einróma.

Samkvæmt framansögðu legg ég til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 31. marz 1966.

Skúli Guðmundsson.


