
UNICEF á Islandi
Íslensk landsnefnd 
Laugavegur176 
105 Reykjavík

Sími +354 552 6300
unicef@unicef.is
www.unicef.is

Reykjavík, 17. mars 2017

Alþingi 
Nefndasvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn UNICEF á Íslandi 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).

Þegar auka á aðgengi almennings að vímugjöfum ber að athuga sérstaklega hvaða áhrif breytingarnar 
kunna að hafa á börn og ungmenni. Góður árangur hefur náðst í forvarnarstarfi á undanförnum árum 
og mælist áfengisneysla barna og ungmenna á Íslandi sú minnsta meðal OECD-ríkjanna.1 Áfengisneysla 
fullorðinna hefur áhrif á börn þegar litið er til öryggis á heimilum og fullorðnir eru jafnframt mikilvægar 
fyrirmyndir barna. Rannsóknir á áhrifum þess að færa sölu áfengis af hendi ríkisins til einkaaðila benda 
eindregið til þess að slík breyting myndi fjölga útsölustöðum og auka magn á seldu áfengi. Þá sýna 
rannsóknir jafnframt að auglýsingar á áfengi hafi áhrif á börn og ungmenni og á neyslu þeirra á áfengi. 
Enda hefur bæði alþjóðleg og innlend stefnumörkun á þessu sviði undanfarin ár miðað að því að 
takmarka aðgengi og sýnileika áfengis.

Alþjóðleg og innlend stefnumörkun
Aðildarríki Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar samþykktu árið 2010 alþjóðlega stefnu til að draga úr 
skaðlegri neyslu áfengis. Í stefnuninni segir að heilbrigðisráðuneyti aðildarríkis hafi það mikilvæga 
hlutverk að fylgja stefnunni eftir og innleiða hana í sínu heimaríki. Tvö af lykilatriðum stefnunnar, sem 
byggir á rannsóknum og bestu þekkingu á þessu sviði, varða takmörkun á aðgengi og markaðssetningu 
áfengis.2

Það er jafnframt eitt heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun að efla forvarnir og 
meðferðarúrræði vegna vímuefnaneyslu og skaðlegrar áfengisneyslu. Tengist það 33. grein 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem leggur þá skyldu á aðildarríkin að vernda börn gegn ólöglegri 
notkun vímugjafa. Greinin tiltekur ekki sérstaklega áfengi, en ef litið er almennt til stefnumörkunar við 
lagasetningu og um forvarnarstarf er áfengi undantekningalaust álitið sem ólöglegur vímugjafi fyrir 
börn.

^World Health Organization (2016). Health policy for children and adolescents, no. 7. "Growing up unequal: 
gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being", bls. 157-167. 
http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full- 
Report.pdf?ua=1
2 World Health Organization (2010). Global strategy to reduce the harmful use of alcohol, bls. 9-11. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44395/1/9789241599931 eng.pdf?ua=1
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Alþjóðleg markmið í áfengisforvörnum birtast í Stefnu Íslands íáfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, 
frá desember 2013, en þar segir: „Ein mikilvægasta aðgerðin til að draga úr skaðlegum áhrifum og
vandamálum tengdum neyslu áfengis og annarra vímugjafa er að takmarka aðgengi. Það er meðal
annars gert með aðhaldsaðgerðum varðandi sölufyrirkomulag áfengis [...]."3 Markmið stefnu Íslands 
eru sett í samræmi við markmið Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og bestu mögulegu þekkingu á 
þessu sviði. Markmið frumvarpsins sem hér er fjallað um virðist hins vegar ganga gegn ofangreindri 
stefnumörkun.

Fjölgun útsölustaða og auglýsingar
Á síðustu árum hafa áhrif breytinga á fyrirkomulagi áfengissölu verið ítarlega rannsökuð víða um heim. 
Benda niðurstöður eindregið til þess að breytingar, í þá átt sem frumvarpið gerir ráð fyrir, muni fjölga 
útsölustöðum verulega og auka magn af seldu áfengi.4 Líkt og fram kemur í greinargerð frumvarpsins, 
eru reknar fjölmargar matvöruverslanir Íslandi, eða um 116 verslanir ef aðeins stærstu aðilarnir á 
markaði eru taldir. Ljóst er að verslanir með mat eru í heild töluvert fleiri. ÁTVR rekur aftur á móti 50 
útsölustaði, þar af 13 á höfuðborgarsvæðinu og 37 á landsbyggðinni. Ef áfengissala færist í 
matvöruverslanir má því áætla að fjöldi sölustaða með áfengi muni að minnsta kosti tvöfaldast og 
líklega mun meira en það.

Þá hafa tengsl heimilisofbeldis og aðgengis að áfengi einnig verið rannsökuð og sýna niðurstöður að 
aukið aðgengi að áfengi eykur tíðni heimilisofbeldis.5 Í ljósi þessara upplýsinga verður ekki séð að 
smásala áfengis í matvöruverslunum sé börnum í hag. Í 3. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
segir: „Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins 
opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða 
börn." Jafnframt tiltekur 19. grein Barnasáttmálans að aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi 
ráðstafanir til að vernda barn gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, 
vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, þar á meðal kynferðislegri misnotkun, meðan það 
er í umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns eða lögráðamanna, eða nokkurs annars sem hefur 
það í umsjá sinni. Skulu verndarráðstafanir vera félagsleg þjónusta og stuðningur, en líka forvarnir.

Í greinargerð frumvarpsins er því haldið fram að áfengisauglýsingar hafi ekki áhrif til aukinnar neyslu 
áfengis, heldur hafi eingöngu áhrif á val neytenda á áfengistegundum. Í ljósi þeirrar þekkingar sem 
fyrirfinnst á áhrifum auglýsinga, og þá á börn sérstaklega, eru slíkar fullyrðingar ómarktækar.

3 Velferðarráðuneytið (2013). Stefna Íslands í áfengis og vímuvörnum, bls. 7.
4 Umsögn landlæknisembættisins um sambærilegt lagafrumvarp frá árinu 2014 fylgdi samantekt á gagnlegum 
rannsóknum. Þá tók Hildigunnur Ólafsdóttir saman rannsóknir á þessu sviði í greininni „Afnám einkasölu á 
áfengi" sem kom út árið 2007 í veftímariti Stjórnmála og stjórnsýslu. Einnig má benda á nýlegri samantekt frá 
Bandaríkjunum frá árinu 2012: „Effects o f Alcohol Retail Privatization on Excessive Alcohol Consumption and 
Related Harms: A Community Guide Systematic Review" eftir Robert A. Hahn ofl.
5 Megan C. Kearns ofl. (2015). „The Role o f Alcohol Policies in Preventing Intimate Partner Violence: A Review of 
the Literature". https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770459/.
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Rannsóknir sýna, m.a. í Bretlandi þar sem
áfengisauglýsingar eru leyfðar, að börn og ungmenni sjá almennt mikið magn áfengisauglýsinga og að 
slíkar auglýsingar ýta undir neyslu þeirra á áfengi.6

UNICEF mælir gegn breytingu
Breytingarnar sem frumvarpið mælir fyrir um ganga gegn markmiðum alþjóðlegrar og innlendrar 
stefnumörkunar í áfengis- og vímuvörnum. Að öllum líkindum mun útsölustöðum áfengis fjölga 
umtalsvert, magn á seldu áfengi aukast og auglýsingum fjölga. Rannsóknir á sviði forvarna benda 
eindregið til þess að breytingar sem þessar hafi neikvæð áhrif á áfengisneyslu barna og ungmenna. Þá 
gæti almenn aukning á neyslu áfengis mögulega haft neikvæð áhrif á öryggi barna á heimilum.

Við umfjöllun málsins ber Alþingi að taka tillit til áhrifa breytinganna á börn. UNICEF á Íslandi telur að 
markmiðum um að draga úr áfengisneyslu barna verði best mætt með núverandi fyrirkomulagi og 
mælir gegn því að frumvarpið verði samþykkt.

Virðingafyllst,

Bersteinn Jónsson 
Framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi 
bersteinn@unicef.is 
S: 552 6364 / 615 4049

6 Samantekt á rannsóknum á áhrifum markaðssetningar á áfengi á börn má finna m.a. á heimasíðu Institute of 
Alcohol Studies: http://www.ias.org.uk/Alcohol-knowledge-centre/Marketing/Factsheets/Alcohol-marketing- 
and-children.aspx.

sameinumst
í þágu barna

mailto:unicef@unicef.is
http://www.unicef.is
mailto:bersteinn@unicef.is
http://www.ias.org.uk/Alcohol-knowledge-centre/Marketing/Factsheets/Alcohol-marketing-and-children.aspx
http://www.ias.org.uk/Alcohol-knowledge-centre/Marketing/Factsheets/Alcohol-marketing-and-children.aspx

