
Umsögn Núll Prósent hreyfingarinnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og 
tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbaki, með síðari 
breytingum (smásala áfengis) - 146. löggjafarþing 2016-2017. Þingskjal 165 - 106. mál.[1]

Núll Prósent ungmennahreyfing IOGT er alfarið á móti þessu frumvarpi. Undanfarin ár hefur risið upp 
bylgja þekktra aðila sem telja að áfengi passi ekki lengur inn í sinn lífsstíl. Fjöldi fólks kvartar undan 
þrýstingi áfengisiðnaðarins og kallar eftir minni áfengisneyslu í samfélaginu.

Hér er um að ræða tillögu sem varðar mikla samfélagslega hagsmuni. Við förum þess á leit að fulltrúar 
okkar á Alþingi tryggi henni vandaða málsmeðferð sem byggir á langtímastefnumörkun í forvörnum og 
lýðheilsu. Heimsbyggðin horfir núna til Íslands sem fyrirmyndar í forvarnamálum vegna góðs árangurs.[2]

Við förum þess á leit að fulltrúar okkar á Alþingi kynni sér af kostgæfni möguleg áhrif frumvarpsins á 
lýðheilsu og þjóðarhag og byggi afgreiðslu þess á rannsóknum, ráðgjöf og upplýsingum sérfræðinga í 
lýðheilsumálum, áfengis- og vímuefnamálum og ekki síst, þeirra sem sinna málefnum ungmenna.

Áfengisneysla er meðal sterkustu áhættuþátta lýðheilsu, að mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar.[3] 
Kostnaður samfélagsins vegna neyslu áfengis birtist víða, m.a. í heilbrigðiskerfinu, löggæslu- og 
dómskerfinu, tryggingakerfinu og atvinnulífinu svo dæmi séu nefnd. Að ógleymdum áhrifum á einstaklinga, 
börnin, fjölskyldur, nærsamfélagið og samfélagið í heild.

Í nýlegri bók sem leiðandi vísindamenn á sviði áfengis- og vímuefnamála tóku saman um fyrirliggjandi 
niðurstöður rannsókna í áfengis- og vímuefnamálum kemur fram að aukið aðgengi/framboð á áfengi leiðir til 
aukinnar neyslu.[4] A f þessu er ljóst að áfengi er engin venjuleg söluvara sem hægt er að fjalla um og setja 
eingöngu í afmarkað markaðs- og viðskiptasamhengi.

Við vekjum athygli á að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands segir að bætt lýðheilsa og forvarnastarf 
verði meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar.[5] [6]

Stjórnvöld, sveitarfélög og fjölmörg almannasamtök hafa með stefnumörkun og beinum aðgerðum 
unnið markvisst að því að draga úr áfengisneyslu íslenskra ungmenna með góðum árangri. Þeim  
árangri má ekki stofna í  hættu. Við hvetjum því alþingismenn til þess að fella frumvarpið.

[1] http://www.althingi.is/altext/146/s/0165.html
[2] http://newsbreak.dk/island-har-fundet-kuren-mod-unges-misbrug-af-alkohol-tobak-og-stoffer/
[3] http ://www.who. int/mediacentre/factsheets/fs349/en/
[4] http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item10424/Afengi engin venjuleg.pdf
[5] http://www.mbl.is/media/34/10134.pdf
[6] https://www.velferdarradunevti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
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