
sþ. 528. Nefndarálit [11 O. mál]
um till. til þál. um nefndarskipun um áfengismál.

Frá allsherjarnefnd.

Á þessu þingi hefur tveim tillögum til þingsályktunar um áfengismál verið vísað
til nefndarinnar. Önnur er sú, sem hér um ræðir, en hin er um afnám vínveitinga á
vegum ríkisins.

Nefndin er sammála um að baráttan gegn áfengisbölinu eigi skilið fullan stuðning
af hálfu Alþingis og raunar forustu af þess hendi í fjárveitingum og aðgerðum. Sú
ógæfa - misgjörðir og andleg og líkamleg skipbrot sem ómældur fjöldi einstaklinga
verður fyrir vegna ofneyslu áfengis - blasir hvarvetna við. Margvísleg samtök
áhugafólks hafa unnið aðdáunarvert starf í baráttunni gegn ofneyslu áfengis, og
það er sameiginleg skylda þjóðfélagsins, stjórnvalda og Alþingis að veita þeim lið
með góðu fordæmi, hvatningu og liðveislu.

Sú ákvörðun menntamálaráðherra að veita ekki áfenga drykki í þeim móttökum
eða samsætum, sem hann býður til, hefur vakið verðskuldaða athygli.

Það er hins vegar mat nefndarinnar, að Alþingi geti ekki sett ráðherrum reglur
i þeim efnum. heldur sé það þeirra sjálfra að ráða sínum veitingum, eins og aðstæður
bjóða hverju sinni.

Þar er einnig á að líta, að afnám vínveilinga á vegum ríkisins hefur ekki úrslita-
áhrif á almenna vinneyslu, frekar en aðrar takmarkaðar ákvarðanir. Í þessum efn-
um stoða skammt boð og bönn. Mestu skiptir skipulegur áróður og starf, sem mótað
gæti almenn viðhorf og afstöðu borgaranna, einkum unglinganna, til áfengisneyslu.

Nefndin er fylgjandi þeirri tillögu til þingsályktunar um nefndarskipun um
áfengismál, sem hér um ræðir, í því skyni að sameina hugmyndir og áhuga þeirra
fjölm.örgu, sem leggja vilja þessu málefni lið. Mætti þá kanna og gera tillögur um,
á hvern hátt hið opinbera gæti með árangursríkari hætti tekið þátt í baráttunni
gegn áfengisbölinu.

Nefndin leggur til að tillaga til þingsályktunar, 110. mál, verði samþykkt með
eftirfarandi

BREYTINGU:
2. málsgr. tillgr. hljóði svo:
Nefndin skal leitast við að gera tillög lll' til úrbóta, hún skal hraða störfum sem

mest og leggja bráðabirgðaálit og tillögur fyrir þingflokkana á næsta reglulegu
Alþingi.

Alþingi, 25. apríl 1975.
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