
Umsögn IOGT á Íslandi um ,,Frumvarp til laga, um breytingu ýmissa lagaákvæða sem 
varða sölu áfengis og tóbaks, lagt fram á 144. löggjafarþing 2014-2015 (Þskj. —  17. 
Mál).

IOGT á Íslandi leggst gegn umræddu frumvarpi og telur að samþykkt þessi muni leiða til 
aukinnar áfengisneyslu í landinu og auka þann vanda sem neysla áfengis veldur.

r

Afengi er engin venjuleg neysluvara
r

- Afengi hefur mikla sérstöðu sem neysluvara og fráleitt að um 
hana þurfi að gilda sömu viðmið og ýmsar aðrar vörur.

Í júní 2006 kom út á vegum Evrópusambandsins skýrsla um umfang áfengisvandans í Evrópu. Í skýrslunni 
sem unnin var af tveimur breskum sérfræðingum, Peter Anderson og Per Baumberg, er bent á að íbúar 
Evrópu drekka meira en íbúar annarra heimsálfa.1 Afleiðingarnar eru einnig gífurlegar. M.a er áætlað að 55 
milljónir fullorðinna Evrópubúa drekki áfengi sér til skaða og að rekja megi u.þ.b. 195 þúsund dauðsföll í 
Evrópu (aðildarríkjum Evrópusambandsins) árlega til neyslu áfengis, þ.e. vegna slysa, lifrarsjúkdóma, 
krabbameina o.s.frv. Neysla áfengis er þriðja algengasta orsök ótímabærra dauðsfalla íbúa í aðildarríkjum 
Evrópusambandsins, næst á eftir tóbaki og háþrýstingi.

Samkvæmt skýrslunni má rekja meira en eitt af hverjum fjórum dauðsföllum í umferðinni til ölvunaraksturs 
(u.þ.b. 10 þúsund dauðsföll árlega). Meira en eitt af hverjum fjórum dauðsföllum meðal ungra karlmanna (á 
aldrinum 15-29 ára) í aðildarríkjum Evrópusambandsins, og eitt af hverjum tíu dauðsföllum meðal ungra 
kvenna á sama aldri, eru vegna áfengisneyslu (s.s. vegna umferðarslysa, sjálfsvíga, ofbeldis o.s.frv.). Þá 
hefur ölvunardrykkja orðið almennari um alla Evrópu á undanförnum árum, sérstaklega í hinum tíu nýju 
aðildarríkjum Evrópusambandsins.

Alls er áætlað að áfengisvandinn hafi kostað aðildarríki Evrópusambandsins 125 milljarða evra árið 2003. Í 
þessum kostnaði felst m.a. tap vegna lélegra afkasta í vinnu og fjarveru frá vinnu og ótímabær dauðsföll. 
Beinn kostnaður er áætlaður 66 milljarðar evra, s.s.vegna afbrota, umferðarslysa, sjúkdóma og forvarna.

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni mátti á árinu 2000 rekja 4,0% allra dauðsfalla og örorku í 
heiminum til áfengis.2 Áfengi reyndist fimmti skaðlegasti áhættuþátturinn af 26 sem kannaðir voru. Áfengi 
veldur álíka miklu heilsutjóni og tóbak. Í þróuðum ríkjum var áfengi þriðji skaðlegasti áhættuþátturinn og 
olli 9,2% alls heilsutjóns.

Hér eru einungis tilgreindar tvær traustar heimildir á ábyrgð viðurkenndra alþjóðastofnana um 
vandann sem neysla áfengis veldur. Af þeim er ljóst að vandinn vegna neyslu áfengis er gífurlegur og 
mikilvægt að leita allra mögulegra leiða til þess að halda honum í skefjum. Umfram allt eru þær þó 
staðfesting og áminning um að áfengi er engin venjuleg neysluvara og eðlilegt að um hana gildi um 
margt annað fyrirkomulag og reglur en ýmsar aðrar vörur.

1 Alcohol in Europe: A public health perspective. A report for the European Commission. Institute of Alcohol Studies, UK, June 2006.
2 WHO. The Global Burden of Disease 2^00.



Aukið aðgengi -  Aukin neysla -  Aukinn vandi. 
Samþykkt frumvarpsins mun leiða til mikillar fjölgunar 
dreifingarstaða áfengis og auka aðgengi að áfengi gífurlega.

Árið 2003 kom út bókin Alcohol- no ordinary commodity, research and public policy. 3 Þar er 
lagt vísindalegt mat á gagnsemi mismunandi aðgerða sem gripið hefor verið til í því skyni að 
koma í veg fyrir eða draga úr skaða sem rakinn er til áfengisneyslu. Lýðheilsustöð gaf út stutta 
samantekt á ritinu árið 2005 og er það sem vísað er til hér á eftir byggt á því.4

Í flestum löndum eru takmarkanir á því hver má kaupa og hver má selja áfengi. Slíkar 
takmarkanir byggjast á samfélagssýn sem lýtur að heilsu, öryggi og almennri reglu. Reynslan 
sýnir enn fremur að takmarkanir á aðgengi að áfengi geta dregið úr drykkju og vandamálum 
tengdum áfengi. Með aðgengi er átt við hversu auðvelt sé að verða sér úti um áfengi og að neyta 
þess. Kannanir á höftum og aðgengi að áfengi hafa t.d. sýnt að stytting afgreiðslutíma, fækkun 
söludaga og útsölustaða helst í hendur við minni neyslu og tjón af völdum hennar.

Einkasala ríkisins á áfengi er dæmi um víðtæka leið til að stýra aðgengi að áfengi.
Miklar líkur eru á að einkasala á áfengissölu dragi úr neyslu og tjóni sem af neyslunni 
getur hlotist.5 Þá benda niðurstöður til þess að heildarneysla áfengis aukist verði 
einkasölunni aflétt. Sú tilhögun að smásala áfengis sé í höndum verslana ÁTVR, sem eru í eigu 
og ábyrgð stjórnvalda, er mikilvægur þáttur í forvörnum sem óráðlegt er að fórna. Með því er 
m.a. tryggt að varan sé vel afmörkuð og fullorðið fólk annist afgreiðslu áfengisins. Á því kunna 
að verða ýmsir annmarkar verði almennum verslunum heimilað að selja áfengi.

Við teljum að áfengisstefnan á hverjum tíma eigi að þjóna heildarhagsmunum samfélagsins 
og byggja á traustum rannsóknum. Áfengismálin eru veigamikill málaflokkur og mikið í 
húfi að stefnumörkun sem þau varðar séu byggð á niðurstöðum rannsókna og forðast ber 
stefnumótun sem byggist á einföldun, vanþekkingu og úrræðum sem ekki skila árangri. 
Vegna þess að áfengi er engin venjuleg neysluvara á almenningur rétt á að áfengisstefna sé 
vel ígrunduð, unnin af vandvirkni og farið varlega í breytingar á aðgengi að áfengi. 
Kostnaðurinn við að hefta aðgang að áfengi er lítill miðað við þann kostnað sem getur 
hlotist af neyslu áfengis.

3 Alcohol: No Oridnary Commodity -  Research and Public Policy (Oxford 
University Press, 2003) eftir Thomas Babor, Raul Caetano, Sally Casswell, G rifith 
Edwards, Norman Giesbrecht, Kathryn graham, Joel Grube, Paul Gruenwald, Linda Hill,
Harold Holder, Ross Homel, Esa Österberg, Jurgen Rehm, Robin room og Ingeborg Rossow.
4 'Áfengi -  engin venjuleg neysluvara. Samantekt úr bókinni: Alcohol, no ordinary commodity, research and public policy. 
Lýðheilsustöð, 2005.
5 Áfengi -  engin venjuleg neysluvara. Samantekt úr bókinni: Alcohol, no ordinary commodity, research and public policy.
Lýðheilsustöð, 2005 (bls 6).


