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Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Þrisvar sinnum sjö.
Um ætt og uppruna þessa stjórnarfrumvarps er það að segja, að það er samið

af svonefndri áfengismálanefnd, sem kosin var á Alþingi vorið 1964, og voru sjö
menn i nefndinni. Þegar nefndin hafði gengið frá frumvarpinu, sendi hún það til
annarra sjö, þ. e. a. s. ráðherranna. Þeir komust að þeirri niðurstöðu, eftir að hafa
velt vöngum yfir málinu, að frumvarpið væri þannig úr garði gert, að þeir gætu
tekið það á sína arma og borið það fram sem stjórnarfrumvarp á Alþingi.

Og það var gert.
Frumvarpinu var útbýtt i þinginu 24. okt. s. l. Hinn 1. nóv. var það tekið til 1.

umræðu, og hafði dómsmálaráðherra framsögu. Og þó að frv. hefði verið vandlega
samið og skoðað af tveimur sjö manna hópum, taldi hæstv. ráðherra rétt, að það
fengi enn yfirskoðun hjá sjö góðum öndum, sem ekki höfðu áður um málið fjallað.
Þingdeildin gat á þetta fallizt, og frumvarpinu var vísað til allsherjarnefndar, sem
skipuð er sjö mönnum.

Að sjálfsögðu þótti rétt að veita nefndarmönnum hæfilegt ráðrúm til að átta
sig á málinu. Það var ekki tekið til afgreiðslu í nefndinni fyrir jólin, enda þá mörgu
öðru að sinna, svo að mönnum gafst tækifæri til að íhuga það heima hjá sér i jóla-
friinu. Og þegar þingið kom saman í byrjun febrúar, var talið, að heppilegt gæti
verið, að nefndarmenn notuðu tómstundir, sem kynnu að gefast á þorra og góu, til
þess að skoða málið enn betur. En loks þegar einmánuður gekk i garð, þriðjudag-
inn 21. marz, var boðaður fundur í allsherjarnefnd klukkan 10 árdegis, og þá var
ákveðið að taka málið til endanlegrar afgreiðslu. Þá stóð svo á, að einn nefndar-
manna, Björn Fr. Björnsson, þingmaður Sunnlendínga, var fjarstaddur og gat ekki
mætt á fundinum.

Þegar farið var að ræða um málið i nefndinni, kom i ljós, að fimm af sex nefnd-
armönnum, sem mættir voru, vildu gera breytingar á frumvarpinu. Þá leizt mér
undirrituðum ekki á blikuna, því að svo virtist sem háttv. meðnefndarmenn mínir
vildu fella burt úr frv. nokkuð af því fáa, sem þar var nýtilegt að minum dómi. tg
átti því ekki samleið með þeim, og af því leiðir, að ég gef út þetta sérstaka álit.

Í frumvarpinu eru aðeins tillögur um þær breytingar á áfengislögunum, sem
allir sjö nefndarmenn áfengismálanefndar voru sammála um að bera fram. Þau



vinnubrögð höfðu i för með sér, að þeir nefndarmenn réðu ferðinni, sem skemmst
vildu ganga i þá átt að breyta lögunum, enda verður ekki sagt um frumvarpið, að
það sé efnismikið, og ekki mun það valda straumhvörfum i áfengisflóðinu, þó að
samþykkt verði. ÞÓ hefur það að geyma ákvæði, sem ég tel til bóta að lögfesta, og
þá einkum fyrirmæli 1. gr. um, að veitingahús, sem hafa vinveitingaleyfi, skuli halda
uppi fullkominni þjónustu án vínveitinga a. m. k. eitt laugardagskvöld af hverjum
fjórum, eftir klukkan 8. Ég tel heppilegt að gefa fólki kost á því að koma stöku sinn-
um inn i veitingahús að kvöldlagi, án þess að sjá þar áfengissull í glösum og vín-
drykkjufólk. Ég vil því mæla með því, að frumvarpið verði samþykkt, 08 ekki flytja
tillögur um skerðingar á ákvæðum þess. Hins vegar mun ég flytja tillögu um að
auka dálitlu við frumvarpið til þess að bæta það.

Ráðherrar og alþingisforsetar hafa alllengi notið þeirra sérstöku viðskipta-
kjara hjá vínverzlun ríkisins að fá þar keypt áfengi með mjög niður settu verði.
Þetta verður að teljast óviðeigandi, en tilraunir til leiðréttingar á því hafa ekki borið
árangur. Ég tel rétt að reyna enn að afnema þessa viðskiptahætti, en þeir hafa ekki
við lög að styðjast. Flyt ég því tillögu um það. Hér er auðvelt að spara nokkuð af
þeim miklu fjármunum, sem fara í niðurgreiðslur, án þess að það hafi nokkur áhrif
áframfærsluvísitöluna.

Skynsamleg löggjöf um áfengismál getur komið að gagni, en þó því aðeins, að
framkvæmd hennar sé í viðunandi lagi. þvi miður litur út fyrir, að sumir þeir menn,
sem eiga að gæta áfengislaganna, taki of sjaldan af sér vettlíngana víð þau störf.
T. d. mun of lítið gert að því að reyna að koma fram ábyrgð á hendur þeim, sem
brjóta lögin með því að útvega ungmennum áfengi. Að þessu máli er vikið i bréfi
eins bæjarfógeta til áfengismálanefndar, sem birt er með frv.

þar segir svo:
"Æskilegt væri, að meira væri að því gert að grafast fyrir um, hvaðan vínið væri

komið, sem unglingar neyttu eða væru með undir höndum, og þeir látnir sæta
ábyrgð, er hafa veitt það eða afhent."

1 sama bréfi segir einnig:
"Höfuðvandamálið i áfengismálum þjóðarinnar mun vera mikil og að þvi er

virðist vaxandi vínneyzla æskufólks."
Það mun rétt vera, að allmikil brögð séu að víndrykkju ungmenna.
En hverju er um að kenna?
Fyrst og fremst eldra fólkinu, sem þó er talið að komið sé til vits og ára. Það

hefur ljótt fyrir börnum og unglingum. Margt af fullorðnu fólki stundar drabb og
drykkjuveizlur, m. a. svonefnd "cocktail"-boð, sem eru yfirleitt ömurleg samkvæmi.
Allmargt af þessu fullorðna fólki er orðið gegndrepa af víni og tóbaki, og senni-
lega er öðrum betur treystandi til að koma á siðabót í þessum efnum.

Ég vil treysta Ullg8 fólkinu
Margt af unga fólkinu, sem nú vex upp, er glæsilegt, og ég vil treysta því til

góðra hluta. Ég vil treysta því, að það geri sér far um að bæta þjóðfélagið. Ég vil
vænta þess, að það geri sér ljóst, að hófsemi og hollir Iifnaðarhættir eru lyklar að
lifshamingju.

Ég tel, að áætla megi, að á næstliðnu ári, 1966,hafi íslendingar keypt áfengi og
tóbak fyrir fjárhæð, sem hefði nægt til að kaupa 15-20 stóra nýtizku togara, eða
byggja á annað þúsund íbúðir af meðalstærð. þrátt fyrir óhentugar aðferðir við
húsbyggingar. Ég vil treysta þvi, að unga fólkið, sem nú er að vaxa úr grasi, komi
auga á það, að slík fjármunameðferð er óskaplega kjánaleg og óheiðarleg, og að það
láti ekki slika vitleysu halda áfram.

Nú kann einhver að benda á, að verulegur hluti af því mikla fé, sem eytt er fyrir
vin og tóbak, fari i rikissjóðinn. En á móti þeim rikistekjum koma geysimikil út-
gjöld, þó að þau séu ekki nema að takmörkuðu leyti skráð í tólum á ríkisreikningi.
Með útgjöldum má m, a. telja vinnutap. slysfarir, sjúkdóma og heimilisböl i- ótal



myndum. Það væri verkefni fyrir snjalla reiknimeistara að reyna að finna, með
hjálp nýrra og fullkominna reiknivéla, hversu miklu þessi útgjöld þjóðarinnar
nema ár hvert, að svo miklu leyti sem mögulegt er að sýna þau í tölustöfum.

Það væri ákaflega ánægjulegt, ef hin unga og glæsilega kynslóð, sem innan
skamms tekur að sér að stjórna þjóðfélaginu, stofnaði frjáls samtök um að fussa
á vínið og neytendur þess og á tóbakssvæluna. Það væri líka mjög til þjóðþrifa, ef
unga fólkið tæki þá ákvörðun að láta áfengið og tóbakið hverfa með eldra fólkinu.
Þegar svo væri komið, væri engin vínsala og engin tóbaksbúð hér á landi, vegna
þess að enginn vildi kaupa og nota þær vörur.

Gaman væri að lifa þann dag.
Eins og áður segir, legg ég til, að frumvarpið verði samþykkt. Viðaukatillögu

mína, sem um getur fyrr i þessu nefndaráliti, flyt ég á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 8. april 1967.
Skúli Guðmundsson.


