
Menntaskólinn að Laugarvatni

Laugarvatni, 17. mars 2017.

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

Það hefur um nokkurra ára skeið verið í umræðunni að breyta lögum um verslun með 
áfengi og tóbak, auka aðgengi að því og afnema einkarétt ríkisins á sölu þess.

Á þessu eru vitanlega margar hliðar og þarf hver og einn að skoða málið út frá sínum 
forsendum. Hvað varðar stofnun eins og Menntaskólann að Laugarvatni þá er það 
ótvíræður kostur að ekki skuli vera áfengisútsala hér á staðnum. Eins og í öllum öðrum 
framhaldsskólum landsins er skýrt tekið fram í reglum hans að áfengi sé með öllu 
óheimilt í skólanum, á heimavistum eða í ferðum á vegum skólans. Það hefur verið sýnt 
fram á það með ótal rannsóknum og líklega velkist enginn í vafa um að því lengur sem 
hægt er að draga það að unglingar neyti áfengis því betra er það í öllum skilningi fyrir 
líkama þeirra og sál. Það hefur líka ávallt verið barátta allra skóla að reyna með öllum 
ráðum að stuðla að því að svo megi verða. Eitt vopnið í þeirri baráttu er einmitt að 
samkvæmt lögum er engum undir 20 ára aldri heimilt að kaupa áfengi annar staðar en í 
þeim sérverslunum sem til þess eru starfræktar og selja einungis þessa tilteknu vöru.

Fari svo að hér á Laugarvatni verði innan tíðar hægt að kaupa áfengi í verslun 
Samkaupa, sem hér er á staðnum, þá ýtir það verulega undir kaup nemenda með þeim 
ráðum sem þau hafa s.s. með því að fá þá sem hafa aldur til að versla áfengi fyrir sig.

Því er betur heima setið en af stað farið.

Halldór Páll Halldórsson Skólameistari Menntaskólans að Laugarvatni.
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