
17. mars 2017
Sendandi: SAMAN-hópurinn

Umsögn við frumvarp til laga um breytingar á lögum um verslun með áfengi og 
tóbak o.fl. (smásala áfengis)
Mál nr. 106

SAMAN-hópurinn harmar að enn sé fram komið frumvarp til breytinga á lögum um 
verslun með áfengi sem stefnir að því að afnema einkaleyfi ríkisins á sölu áfengis. 
Hópurinn ítrekar fyrri afstöðu sína1 og lýsir yfir andstöðu sinni við framkomnar 
tillögur. SAMAN-hópurinn hvetur til þess að ríkið verði áfram með einkasölu á áfengi.

Hópurinn lýsir sig ennfremur andvígan því að auglýsingar á áfengi verði leyfðar. Slík 
ráðstöfun yrði neysluhvetjandi og því andstæð hagsmunum heildarinnar af því að 
lágmarka skaðleg áhrif áfengisneyslu á heilsu.

Rannsóknir hafa sýnt að aukið aðgengi að áfengi leiði til aukinnar neyslu2 með 
neikvæðum afleiðingum á líf barna og ungmenna, beint og óbeint.3

Forvarnarstarf undanfarinna ára hefur skilað miklum árangri sem birtist í minnkandi 
áfengisneyslu barna og ungmenna.4 SAMAN-hópurinn telur aukið aðgengi að áfengi 
vera skref aftur á bak í vernd barna gegn óæskilegum áhrifum áfengisneyslu.

SAMAN-hópurinn skorar á þingmenn að kynna sér vel álit sérfræðinga í forvörnum og 
lýðheilsufræðum um málefnið en fram eru komnar fjölmargar blaðagreinar þar sem 
hvatt er til þess að þingmenn synji umræddum tillögum að breytingum á áfengislögum. 
Frumvarpið fer gegn markmiðum Lýðheilsustefnu5 og stefnu í áfengis- og 
vímuefnavörnum6.
Hlutverk SAMAN-hópsins er að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu með jákvæðum 
skilaboðum og stuðla þannig að vímuvarnaforvörnum.
SAMAN erum við ábyrg fyrir velferð barna á Íslandi.

Fyrir hönd SAMAN-hópsins 
Edda Davísðdóttir, 
Tómstundafulltrúi Mosfellsbæjar

1 Yfirlýsing send þingheimi og fjölmiðlum í október 2014.
2 Hildigunnur Ólafsdóttir, 2014 http://naumattum.is/doc/2878
3 Áfengi - engin venjuleg neysluvara. Samantekt úr bókinni „Alcohol: No Ordinary Commodity -  Research and 
Public Policy“. Lýðheilsustöð, 2005.
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item10424/Afengi engin venjuleg.pdf. Sjá einnig: 
http://www.landlaeknir.is/um-
embaettid/frettir/frett/item26458/Aukid adgengi ad afengi %E2%80%93 aukinn skadi.
4 Vímuefnanotkun unglinga í efstu bekkjum grunnskóla á Íslandi. Þróun frá 1997 til 2013. Rannsóknir og greining 
2013. http://www.rannsoknir.is/media/rg/skjol/Throun-vimuefnaneyslu-ungmenna-a-Islandi-1997-til-2013-L.pdf.
5 Lýðheilsustefna og aðgerðir sem stuðla að heilsueflandi samfélagi -  með sérstakri áherslu á börn og ungmenni að 
18 ára aldri, 2016
https://www.velferdarraduneyti.is/media/skyrslur2016/Lydheilsustefna og adgerdaaaetlun 30102016.pdf
6 Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, 2013 https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skvrslur- 
2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013 .pdf

SAMAN-hópurinn er samstarfshópur fulltrúa 22 sveitarfélaga, stofnana og frjálsra félagasamtaka sem 
vinna að velferð barna og ungmenna. Markmið hópsins er að minnka áfengis- og vímuefnaneyslu á 
meðal barna og ungmenna með áherslu á að virkja foreldra til ábyrgðar.
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