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Félagsþjónustusvið

Umsögn félagsþjónustu Arborgar.

Framvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak.

Starfsmenn félagsþjónustu Árborgar hafa farið yfir frumvarpið og eru sammála um að framvarp um 
breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak eigi ekki að verða að lögum.

Ef ffumvarpið yrði að lögum myndu útsölustaðir áfengis aukast veralega og leiða þar með til aukins 
aðgengis að áfengi. Áfengi getur valdið líkamlegum, andlegum og félagslegum skaða vegna vímu og 
fíknar og eituráhrifa á líkamann. Þá veldur áfengisneysla stórkostlegu samfélagslegu tjóni vegna 
slysa, veikindadaga, tapaðra vinnustunda og minni ffamleiðni og lakari afkomu fyrirtækja og 
stofnana. Aukið aðgengi leiðir til aukinnar neyslu sem veldur þar með auknu álagi á félagsþjónustu, 
bamavemd, heilbrigðiskerfi og tryggingakerfið. Rannsóknir hafa bent til þess að ef sala áfengis yrði 
leyfð í matvöruverslunum myndi áfengisneysla aukast um rúmlega 37%. Slík aukning leiðir 
óhjákvæmilega til aukinna félagslegra vandamála. Sýnt hefur verið ffam á með rannsóknum að aukið 
aðgengi að áfengi leiði til aukinnar neyslu þess. Á hinn bógirrn hafa rannsóknir sýnt ffam á að 
takmörkun afgreiðslutíma, fjölda sölustaða og fjölda söludaga helst í hendur við minni neyslu og 
minna tjón af völdum neyslunnar.

Aukin áfengisneysla er líkleg til að hafa slæm áhrif á líf bama. Ekki bara bama sem verða fyrir 
neikvæðum áhrifum af áfengisneyslu foreldra sinna eða forsjáraðila, heldur líka bama og ungmenna 
sem ffeistast vegna auðveldara aðgengis. Þegar horft er á málið út ffá sjónarmiði um velferð bama 
er mikilvægt að horfa til rannsókna á áfengisneyslu en aukið aðgengi að áfengi hefur í för með sér að 
neysla á meðal ungmenna eykst og þau byrja fyrr að neyta áfengis. Að auki er mikilvægt að hafa í 
huga að samkvæmt tölum ffá SÁÁ er um fjórða hvert bam á íslandi sem á foreldri eða náinn 
aðstandanda sem er alkóhólisti. Aukið aðgengi að áfengi gæti haft kvíðvænleg áhrif á böm 
alkóhólista þar sem erfitt gæti verið fyrir foreldra að standast þá ffeistingu að kaupa áfengi með 
vikuinnkaupunum. Þá ffeistingu væri auðveldara að standast ef ffumvarpið verði ekki að lögum og 
enn þyrfti að fara í vínbúð til þess að versla áfengi. Einnig ber að geta þess að tengsl eru að milli 
áfengisneyslu og ofbeldis.

I ljósi þeirra neikvæðu áhrifa sem aukið aðgengi að áfengi hefur í for með sér á heilsu og 
velferð bama og fullorðinna skorar félagsþjónusta Árborgar á þingmenn að áfengisffumvarpið verði 
ekki að lögum og verslun með áfengi og tóbak verði áffam með sama sniði og verið hefur.
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