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Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis Heiðraða þingnefnd!

Um leið og Fjölmiðlanefnd IOGT á Íslandi þakka fyrir að fá þetta þingmál til umsagnar viljum við fyrst 
og fremst lýsa yfir andstöðu okkar við frumvarpið sem getur haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með 
sér. Við kósum að hafa þessa umsögn almenna eins og þær sem frá Fjölmiðlanefnd IOGT á Íslandi 
koma en um leið svo samandregna sem verða má svo meginskoðun okkar komi í ljós. Stefna okkar 
Íslendinga í áfengismálum síðustu áratugi hefur í mörgu reynzt farsæl. Þar er stefnt að minnkandi 
neyzlu áfengis á öllum sviðum.1 Meginatriði hennar fara saman við þau gildi sem eru æðst í heiðri 
höfð hjá virtustu heilbrigðisstofnunum heims þar sem fremst fer Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
WHO sem hefur markað skýra og afdráttarlausa stefnu sem löggjafinn hér hefur að langmestu leyti 
tekið mark á. Það var einmitt sú virta stjórnmálakona Gro Harlem Brundtland sem á sínum tíma hafði 
um þessi stefnumið forystu. Í fáum stórum dráttum felst sú stefna í fjórum þáttum: 1. Að takmarka 
aðgengi eins og kostur er. 2. Ákveðin verðstýring gildi sem þá er bezt komin í einkasölu ríkisins, en 
ríkið ber einmitt hitann og þungann af þeim gífurlegu útgjöldum sem af áfenginu leiðir þrátt fyrir 
takmarkanir. 3. Hár áfengiskaupaaldur til kaupa áfengi er þýðingarmikill þáttur í því að halda áfengi 
frá ungmennum svo lengi sem frekast er kostur. 4. Auglýsingabann. 5. Fræðsla. Allar tilslakanir frá 
þessum meginreglum WHO eru að þeirra dómi og í ljósi margfaldrar reynslu þjóðanna aðeins til að 
bjóða frekari hættu heim. Fjölmiðlanefnd IOGT á Íslandi hefur fylgt þessum meginlínum og afstaðan 
til þeirrar frumvarpsins sem nú liggur fyrir Alþingi mótast af þeim. Rannsóknir sína að slíkar tilslakanir 
muni einungis auka á þann vanda sem er þó ærinn fyrir, staðreyndin sú ótvírætt að neyzlan muni 
aukast og öll verðstýring til að draga úr neyzlu er þá í stórhættu, ef hún verður þá nokkur. Fræðsla ein 
og sér dugir skammt. Ef menn ætla að láta einkagróðann ráða ferð, þá gerist þetta alveg 
óhjákvæmilega, þrátt fyrir fögur fyrirheit um skattheimtu til að standa undir fjárútlátunum. Við 
bendum á hversu erfitt er að koma böndum á vínveitingahúsin í dag, þar sem hvatinn til ágóðans 
situr eðlilega í fyrirrúmi eða dettur háttvirtum þingmönnum það í hug að þær fjárhæðir sem ÁTVR 
skilar þó í dag muni skila sér á sama hátt í sameiginlega sjóði okkar, þegar einkagróðinn hefur tekið öll 
völd. Við eigum að treysta fólki til að fara með frelsi er gjarnan sagt og væri ágætt ef satt reyndist. 
Skyldu meðferðaraðilar okkar taka undir blessun „frelsisins" í þessum efnum. Skyldu allir þeir sem 
orðið hafa undir í baráttunni við þennan mikla bölvald eða orðið á einn eða annan veg fyrir alls konar 
ógæfu af hans völdum taka undir þessi orð. Dæmin eru deginum ljósari og skyldi enginn bera þar á 
brigður sem kannar mál ofan í kjölinn. Aðeins svo að benda á þá firru sem gjarnan er á lofti höfð að 
áfengi og ólögleg fíkniefni sé sitthvað, æ fleiri rannsóknir sýna og sanna að yfir 90 % þeirra sem neyta 
annarra fíkniefna hafa byrjað á áfenginu. Ekki verður svo skilið við þessa umsögn okkar að benda á þá 
reginfirru sem alltof oft heyrist að með bjórnum hafi neyzla áfengis ekki aukist , þó allar 
þjóðhagstölur sanni hið gagnstæða, tilfærsla á tegundum segja menn gjarnan ,en tölurnar um 
heildarneyzlu í hreinum vínanda fyrir lögleiðingur bjórsins og svo nú eru ólygnust vitni um þetta og 
þarf ekki frekari sannanir, þær tölur hrópa á okkur og segja: Ekki meir, ekki meir.
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1 https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember- 
2013.pdf
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