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Efni: Umsögn Krabbameinsfélags Íslands 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, með síðari breytingum (smásala áfengis), 106. mál, lagafrumvarp, 146. löggjafarþing 2016- 
2017.

Stjórn Krabbameinsfélags Íslands sendi frá sér eftirfarandi ályktun þann 14. febrúar síðastliðinn:

Stjórn Krabbameinsfélags Íslands lýsir yfir andstöðu sinni við frumvarp sem lagt hefur verið 
fram  á Alþingi sem felur í  sér afnám einkaleyfis Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu 
áfengis og heimilar áfengisauglýsingar.

Með frumvarpinu er verið að leggja til að aðgengi að áfengi verði stóraukið með tilheyrandi 
fjölskylduvanda, samfélagslegum kostnaði, heilsufarsvanda og álagi á heilbrigðiskerfið. Aukin 
markaðssetning leiðir til þess sama. Fjöldi fagaðila á sviði heilbrigðis- og félagsvísinda auk 
félagasamtaka hefur fæ rt góð og gagnreynd rök fyrir því að slíkt væri óheillaspor gagnvart 
lýðheilsu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur um áratugaskeið lagt til við 
aðildarþjóðir sínar að unnið verði markvisst að því að draga úr heildarneyslu áfengis. Það er 
fjarri lagi að hægt sé að taka ákvarðanir sem varða áfengi á þeirri forsendu að þar sé um að 
ræða venjulega neysluvöru.

Stjórn Krabbameinsfélags Íslands bendir sérstaklega á tengsl áfengisneyslu og krabbameins 
og vísar m.a. til yfirlýsinga Alþjóðakrabbameinsstofnunarinnar (IARC) um þau. Nú er vitað að 
áfengi eykur líkur á krabbameini í  munnholi, koki, barka, vélinda, lifur, ristli, endaþarmi og 
brjóstum. Einnig eru vísbendingar um að það auki líkur á krabbameini í  blöðruhálskirtli og 
fleiri tegundum krabbameins. Áætlað er að áfengi sé orsök um 4% dauðsfalla af völdum 
krabbameins eða um 25 manns á ári hér á landi.

Með samþykkt frumvarpsins væri gengið þvert á ýmsar áætlanir til bættrar heilsu sem 
stjórnvöld hafa samþykkt á undanförnum árum og mikilvægum stoðum kippt undan 
árangursríkri forvarnastefnu í  áfengismálum sem almenn samstaða hefur verið um hjá 
þjóðinni. Stefnu sem meðal annars hefur skilaðþvíað hér á landi er heildarneysla áfengis með 
því lægsta sem þekkist í  okkar heimshluta og árangur í  forvörnum meðal ungmenna á 
heimsmælikvarða. Okkur ber skylda til að gera allt sem í  okkar valdi stendur til að draga úr 
neyslunni en ekki auka hana. Þannig stöndum við vörð um heilsu fólksins ílandinu.

Stjórn Krabbameinsfélags Íslands hvetur alþingismenn til þess að fella frumvarpið.
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Forsenda frumvarpsins virðist vera að sama sjónarmið eigi við um áfengi og aðrar neysluvörur.
Áfengi er hins vegar engin venjuleg neysluvara heldur vara sem veldur miklu líkamlegu, andlegu og 
félagslegu tjóni með (1) eitrun í líkamanum, (2) vímu og (3) fíkn. 
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item10424/Afengi engin venjuleg.pdf 

Flest þau rök sem fram koma í greinargerð með frumvarpinu lúta að því að auka aðgengi og 
samkeppni varðandi sölu áfengis (einnig að það síðarnefnda muni leiða til lægra verðs) auk þess sem 
sýnileiki vörunnar verði aukinn með því að leyfa óheftar auglýsingar.
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur bent á að áhrifaríkustu leiðirnar til að minnka 
áfengisneyslu eru allar á valdi stjórnvalda. Þær eru takmörkun á framboði áfengis, verðstýring og 
bann við áfengisauglýsingum. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/ og 

http://www.who.int/substance abuse/publications/alcohol 2014/en/ Gögn frá OECD sýna að neysla áfengis 
miðuð við höfðatölu er allt að tvöfalt meiri í löndum þar sem áfengissala er frjáls -  þar með talin 
drykkja ungmenna undir lögaldri. Auk þess hefur verið sýnt fram á að ungmenni eru hátt í þrefalt 
líklegri til að geta keypt áfengi í matvörubúðum en áfengisbúðum án þess að vera spurð um skilríki. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1933529/

Frumvarpið gerir ráð fyrir að tímabundnar breytingar verði á áfengisneyslu verði það að lögum og 
gera þurfi sérstakar ráðstafanir vegna þess. Engin rök styðja að um tímabundnar breytingar yrði að 
ræða. Hins vegar hefur verið sýnt tram á að áfengisneysla muni aukast samhliða fjölgun útsölustaða.
http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0003/160680/e96457.pdf og
https://novascotia.ca/dhw/addictions/documents/Changes-in-Access-to-Alcohol-and-Impacts-on-Alcohol-Consumption-
and-Damage.pdf

Staðfest er að áfengisneysla veldur krabbameini í mönnum og er áætlað að árið 2004 hafi 
áfengisneysla valdið 500.000 krabbameinstengdum dauðsföllum (Rehm o.fl., 2009). Ef miðað er við 
breskar tölur má áætla að á Íslandi greinist að meðaltali 44 einstaklingar með krabbamein sem rekja 
má til áfengisneyslu og að um 25 deyji árlega vegna þess. Það er ljóst að allt áfengi, þ.e. etanól og 
asetaldehýð (niðurbrotsefni etanóls), veldur krabbameini án tillits til í hvaða formi eða styrkleika 
þess er neitt, þ.e. hvort heldur sem bjór, líkjör, léttvín eða sterkt vín. Einnig er vel staðfest að áhrifin 
eru skammtaháð - því meira sem neytt er af áfengi því meiri er hættan á krabbameini. Hingað til 
hefur verið sýnt fram á að áfengi eykur líkur á krabbameini í sjö líffærum: munnholi, koki, barka, 
vélinda, ristli og endaþarmi, lifur og brjóstum kvenna. Vísbendingar eru um að áfengisneysla auki 
einnig líkur á krabbameinum í brisi, blöðruhálskirtli og maga. Vísbendingar eru um að staðfest verði 
tengsl við krabbamein í fleiri líffærum á næstu misserum og tiltölulega stutt er síðan tengsl áfengis 
við brjóstakrabbamein voru staðfest. Vegna óyggjandi orsakasambands áfengis og krabbameina er 
áfengi skilgreint sem þekkur áhættuþáttur krabbameins hjá Alþjóða krabbameinsrannsóknar- 
stofnuninni (IARC) sem tilheyrir Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO). 
http ://m onographs.iarc.fr/EN G /M onographs/voliooE/m onoiooE-ii.pdf. 
http: //monographs.iarc.fr/ENG/M onographs/volQó/monoQó.pdf.
http://w w w .thelancet.com /iournals/lanonc/article/PIISi470-2045% 2807% 2Q 700Q Q -2/fulltext#article upsell. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubm ed/26115567 og
Rehm J, M athers C, Popova S, Thavorncharoensap M, Teeraw attananon Y, Patra J (2009) Global burden of disease and injury 
and econom ic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders. Lancet 373(9682):2223-2233.

Löngu er staðfest að aukið aðgengi að áfengi leiðir til aukinnar neyslu og aukinnar sjúkdómsbyrði 
fyrir heilbrigðiskerfið og allt samfélagið. Með frumvarpinu er verið að leggja til að áfengi verði 
mögulega selt í yfir 200 verslunum en sérverslanir ÁTVR eru nú 50 talsins. Á Íslandi hefur verið staðið 
vel að forvörnum gegn áfengisneyslu sem endurspeglast í tíðni krabbameina en tíðni áfengistengdra 
krabbameina er mun lægri hér á landi en í löndum þar sem áfengisneyslan er meiri, t.d. Danmörku 
og Grænlandi. http://stats.oecd.org/index.aspx?auervid=30126

Bent er á að svipuð umræða hefur átt sér stað í Svíþjóð þar sem unnin var greining á áhrifum þess að 
einkavæða sölu áfengis í líkingu við það sem lagt er til í því frumvarpi sem hér er til umræðu.

Krabbameinsfélagið
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Niðurstöður sýndu að breytingar eins og umrætt frumvarp gerir ráð fyrir geti leitt til þess að 33% 
fleiri muni látast af völdum áfengistengdra krabbameina.
http://www.systembolagetkampanj.se/forskarrapport en/downloads/Hela rapporten.pdf Fyllsta ástæða er til þess 
að hér á landi verði unnin sambærileg greining og í Svíþjóð áður en frumvarp sem getur haft svo 
afdrifaríkar afleiðingar er afgreitt frá alsherjar- og menntamálanefnd.

Auk þess að rannsóknir sýni fjölgun krabbameinstilfella með aukinni áfengisneyslu þá sýna þær 
einnig að aukningin leiðir til aukinnar tíðni heimilisofbeldis, nauðgana, sjálfsvíga, vanrækslu barna, 
smitsjúkdóma og geðsjúkdóma svo nokkur dæmi séu tekin. Vert er að benda á skýrslu starfshóps um 
stefnumótun í málefnum geðsjúkra þar sem fram kemur að áfengisfíkn sé efst á lista yfir 
forgangsverkefni í geðheilbrigðismálum. https://www.velferdarraduneyti.is/media/Gedskyrsla/53kafli.pdf Í 
Bretlandi fjórfaldaðist dánartíðni af völdum skorpulifrar eftir að útsölustöðum áfengis fjölgaði með 
tilheyrandi auknu álagi og útgjöldum heilbrigðiskerfisins og Bretar eru nú í verulegum vanda vegna 
unglingadrykkju. Auk framangreinds hafa rannsóknir sýnt að áfengi er það vímuefni sem veldur 
samfélaginu mestum skaða . Meiri skaða en tóbaksreykingar, kannabisreykingar, kókaín og heróín 
(sjá myndir hér að neðan). http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61462-6/abstract og 

http://www.ias.org.uk/uploads/pdf/IAS%20reports/rp18072015.pdf Það er mikilvægt að spyrja hvort 
heilbrigðiskerfið á Íslandi sé í stakk búið að takast á við álíka aukningu útgjalda og hér er lýst.

Krabbameinsfélagið
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éy Krabbameinsfélagið

Það er jákvætt sem fram kemur í 27. grein frumvarpsins að hlutur lýðheilsusjóðs í áfengisgjaldi hækki 
úr 1% í 5%. Krabbameinsfélagið bendir hins vegar á að allar meginforvarnirnar eru í höndum Alþingis. 
Forvarnir á vegum lýðheilsuyfirvalda, félagasamtaka og einstaklinga eru mikilvægar en skila mun 
minni árangri en forvarnir í formi takmarkaðs aðgengis (sem sýnt hefur verið fram á að gefur 
langbestan árangur), neyslustýringarskatts og banni við auglýsingum á áfengi.
Gríðarleg vinna hefur verið lögð í að rannsaka skaðlegar afleiðingar áfengisneyslu ásamt því að finna 
leiðir til að lágmarka skaða á heilsu þjóðarinnar. Með því að auka aðgengi að áfengi erum við að 
kasta frá okkur þeim árangri sem þessi vinna hefur skilað. Í stað þessa væri réttara að stjórnvöld 
nýttu fyrirliggjandi rannsóknir og þekkingu í þágu markvissra lýðheilsuaðgerða til að draga úr neyslu 
áfengis á Íslandi.
Allar mikilvægustu forvarnaraðgerðir til að efla lýðheilsu Íslendinga eru lagðar í hendur þingmanna. 
Alþingi ber skylda til að gera allt sem í valdi þess stendur til að draga úr áfengisneyslu og standa 
þannig vörð um heilsu fólksins í landinu. Krabbameinsfélag Íslands hvetur alþingismenn til að fella 
frumvarpið.

Virðingarfyllst, 
f.h. Krabbameinsfélags Íslands

Kristján Sturluson 
framkvæmdastjóri
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