
Umsögn um:

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um 
aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og tóbaki, nr. 86/2011,

með síðari breytingum.

Þingskjal 165 —  106. mál.

Undirrituð sitja í Samráðshópi um forvarnir hjá Reykjavíkurborg og hafa kynnt sér frumvarp 
til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak nr. 86/2011. Hópurinn 
samansstendur af sérfræðingum stjórnsýslusviða borgarinnar sem hafa með málefni barna og 
unglinga að gera. Gerðar eru eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að smásala áfengis flytjist frá ríkinu og verði gefin frjáls.
Undirrituð leggjast eindregið gegn frumvarpinu þar sem frjáls sala áfengis er á skjön við 
forvarna- og lýðheilsusjónarmið og gengur gegn stefnu Reykjavíkurborgar í forvörnum.

Fyrir liggur fjöldi rannsókna sem sýna ótvírætt að aukið aðgengi að áfengi eykur á neyslu 
þess. Frumvarpið kemur sérlega illa við börn og unglinga og setur uppalendur í aukinn vanda 
verði áfengi gert aðgengilegt í almennum dagvöruverslunum.

Gríðarlegur árangur hefur náðst í áfengisforvörnum síðustu ár og er það mat undirritaðra að 
þeim árangri verði ógnað verði sala gefin frjáls. Bent er á að neysla áfengis meðal unglinga 
var með því hæsta sem mældist í Evrópu 1997 en er í dag sú minnsta. Stefnumótun sem unnið 
hefur verið út frá hér á landi byggir á samstilltu átaki allra sem standa fyrir skipulegu 
frístundastarfi barna- og unglingastarfi, skóla, foreldra og stjórnvalda. Megininntak stefnunnar 
er að minnka aðgengi ungs fólks að áfengi og bjóða upp á félags- og frístundastarf þar sem 
vímulaus lífstíll er hafður í heiðri. Sveitarfélögin í landinu hafa unnið eftir þessum áherslum 
og varið miklum fjármunum til uppbyggingar aðstöðu og aukinnar þjónustu fyrir börn og 
unglinga og stuðning við frjáls félög.

Í greinargerð með frumvarpinu er talað um að nauðsynlegt sé að forvarnarstarf verði 
markvisst eflt. Rannsóknir sýna að ein áhrifamesta leiðin í forvörnum er einmitt að minnka 
aðgengi að því sem getur valdið áhættuhegðun. Í kringum 1998 fór Reykjavíkurborg í átak 
gegn sölu tóbaks til yngri en 18 ára. Í kjölfarið minnkaði aðgengi unglinga í Reykjavík að 
tóbaki, sumar verslanir hættu að selja tóbak og annars staðar var tóbakið fært á einn kassa þar 
sem eingöngu störfuðu eldri starfsmenn. Skv. niðurstöðum rannsókna R&G minnkaði 
tóbaksneysla unglinga í Reykjavík umtalsvert á þessum árum. Samhliða þessari vinnu með að 
minnka aðgengi að tóbaki hafa foreldrar markvisst verið hvattir til að kaupa ekki áfengi fyrir 
börnin sín. Árangur í forvörnum í Reykjavík byggir því ekki síst á því að minnka aðgengi.
Það myndi því skjóta mjög skökku við að fara núna að auka aðgengi og sýnileika áfengis fyrir 
unglingum og ógna þar með þeim árangri sem náðst hefur í minnkun unglingadrykkju.

Telja undirrituð jafnframt að frumvarpið gangi á skjön við samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barna en þar meðal annars er kveðið á um að setja skuli það sem börnum er fyrir bestu 
í forgang og er lagasetning Alþingis ekki undanskilin þeim ákvæðum.
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