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Til þingmanna og nefndarsviðs Alþingis varðandi Þingskjal 165 — 106. mál.

Erindi: Umsögn Borgarholtsskóla um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi 
og tóbak o.fl.(smásala áfengis), 106. mál.

Fyrir hönd Borgarholtsskóla óskar undirritaður Ársæll Guðmundsson, skólameistari, eftir því að 
fyrirliggjandi frumvarp til laga um verslum með áfengi og tóbak o.fl. verði ekki gert að lögum. 
Frumvarpið byggir á hugmyndafræði frjálsrar verslunar en tekur í engu mið af velferðarsjónarmiðum 
og heilsu og heill íbúa landsins. Það yrði til skemmri og lengri tíma stórtjón fyrir land og þjóð ef þetta 
frumvarp nær að verða að lögum. Varað er sérstaklega við hugmyndum um að smásala með áfengi 
verði gefin frjáls og í annan stað að heimilt verði að auglýsa áfenga drykki.

í rúma öld hefur umræða um áfenga drykki verið við lýði á íslandi í þeim dúr sem nú er uppi. Til dæmis 
lýsir Guðmundur Björnson, landlæknir því þegar árið 1914 hafi komið til hans "roskinn og ráðsettur 
maður fulltrúa um það, að til væri vín sem læknaði geðveiki, og kvartaði yfir að geta hjer hvergi fengið 
þetta töfravín, hinn sami hafði nafnið uppskrifað: Lacrima Christi."

Á þeim tíma var rætt um hvort löggjöf þjóðarinnar ætti að heimila læknum að skrifa upp á áfenga drykki 
til lækninga, sem Guðmundur Björnson taldi mjög óeðlilegt enda ætti löggjöf þjóðarinnar ekki að vera 
hagað eftir kreddum.

Löggjafinn verður oft fyrir þrýstingi hagsmunahópa og eru þá notuð meðul eins og frelsi 
einstaklinganna til að velja o.s.frv. Ég bið fulltrúa á Alþingi íslendinga árið 2017 að láta ekki blekkjast 
af málflutningi þeirra sem hugsa meira um fjárgróða fárra greiddan með heilsu margra og ekki síst ungu 
kynslóðarinnar. Það þarf ekki að fjölyrða hér um niðurstöður innlendra sem erlendra rannsókna á 
skaðsemi áfengra drykkja og áhrifa þeirra á heimili og börn sem þar líða fyrir ofdrykkju og áfengissýki 
fullorðinna. Niðurstöðurnar eru allar á einn veg.

Eftir þriggja áratuga störf tengd skóla- og uppeldismálum hef ég orðið vitni að frábærum árangri í 
forvörnum, í glímunni við áfengi og önnur vímuefni. Ég horfi til þess með hryllingi ef Alþingi samþykkir 
framvarp þetta og heimilar sölu áfengra drykkja í almennum verslunum. Það má öllum vera Ijóst að 
gott jafnvægi hefur skapast og sátt um fyrirkomulag sölu áfengra drykkja á íslandi og það er mikill 
ábyrgðarhluti að hrófla við því.

í greinargerð með frumvarpinu segir m.a. eftirfarandi:

„Með frumvarpinu er lagt til að einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR) á 
smásölu áfengis verði aflagt og smásala verði að ákveðnu marki frjáls. í  frumvarpinu eru 
lagðar til eins litlar breytingar á lagaumhverfi áfengis- og tóbakssölu og mögulegt er miðað 
við það markmið að smásala áfengis verði frjáls að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 
Frumvarpiðfelur ísé r  aukiðfrelsi til smásölu á íslandi en það er ekki hlutverk ríkisins að sinna 
smásölu heldur að setja reglur um hana og hafa eftirlit með henni e f nauðsyn þykir. Hlutverk



einkaaðila er að selja vörur og þjónustu í  samræmi við þær reglur sem stjórnvöld hafa sett.
Þetta sjónarmið á við um áfengi og aðrar neyslu- og nauðsynjavörur."

Undirritaður bendir á að áfengi er ekki eins og hver önnur neysiuvara heldur vímuefni sem hefur áhrif 
á dómgreind og skynjun einstaklinga og hindrar eðlilegan þroska þeirra sem yngri eru. Skaðsemi 
áfengis er öllum Ijós. Að heimila sölu áfengis í almennum verslunum á þeirri forsendu að ríkið eigi ekki 
að sinna smásölu fær því ekki staðist þar sem hollusta og heilbrigði þjóðarinnar hlýtur að vega þyngra 
en sjónarmið um sölufrelsi. Keppikefli einhverra um aukið frelsi til smásölu má ekki bitna á æsku 
landsins og fjölskyldum og verða til þess að rífa niður það mikla og góða starf til áratuga að minnka 
neyslu áfengis hjá ungu fólki en það mun gerast ef þetta frumvarp verður að lögum. Auglýsingar á 
áfengi eru einungis til þess gerðar að laða til sín kaupendur áfengis og selja meira af því. Ungt fólk er 
sérstaklega áhrifagjarnt.

Ungt fólk stundar í auknum mæli íþróttir og hollt líferni sem tekist hefur að gera að lífsstíl í gegnum 
frábært starf leik,- grunn- og framhaldsskóla, með þátttöku íþróttafélaga, heimila og félagasamtaka. 
Það er ekki tilviljun að hin síðari ár hefur árangur íslendinga í íþróttum um heim allan vakið athygli. 
Þrotlaus vinna við forvarnir og við að innleiða heilbrigðan lífsstíl er að skila sér. Löggjöf þjóðarinnar má 
ekki stjórnast af kreddum eða sérhagsmunum.

Ég bið Alþingi íslendinga að hafna umræddu frumvarpi og standa vörð um þann árangur sem þegar 
hefur náðst og stuðla þannig að heill þjóðarinnar. Það er hlutverk Alþingis.

Reykjavík, 15. mars 2017

Virðingarfyllst,

Ársæll Guðrruáfíclsson, skólameistari Borgarholtsskóla


