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Efni: Frumvarp til bamavemdarlaga (lagt fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi 2000-2001.)

Undirritaður fmnur sig knúinn til að gera athugasemd við nýtt frumvarp til 
bamavemdarlaga, þar sem 58.gr. bamavemdarlaga nr. 58/1992, er felld niður, en hún 
fjallar sem kunnugt er um aðgang bama að dansleikjum og öðmm skemmtunum. Ekki er 
að sjá að samsvarandi ákvæði sé í nýja frumvarpinu. A nokkrum stöðum á 
landsbyggðinni em enn haldin svokölluð sveitaböll, þ.á.m. í Skagafirði. Böll þessi era 
mikið sótt a f bömum frá 15 til 18 ára. Þar sem meðferð áfengis er mikil og slæm á 
þessum skemmtúnum, tók ég þá ákvörðun 12. mars s.l., sem lögreglustjóri á Sauðárkróki, 
að takmarka aldur við 18 ár í skemmtanaleyfum, sem gefm era út fýrir almennum 
dansleikjum í Skagafirði. Ég hef unnið með lögreglu á landsbyggðinni í 25 ár og að mínu 
mati eiga böm undir 18 ára aldri ekkert erindi á þessar skemmtanir.

Ekki er heimilt að selja bömum undir 18 ára aldri tóbak og reynt er að hindra aðgang 
þeirra að tóbaksvöram. Allir era sammála um að tóbaksneysla er skaðleg, en það er 
áfengisneysla bama ekki síður.

Síðan lög nr. 58/1992, bamavemdarlög, vora samþykkt, hefur þeim verið breytt, m.a. 
með lögum nr. 160/1998. Þar er áréttað að “ með bömum er samkvæmt lögum þessum átt 
við einstaklinga innan 18 ára aldurs”. Þetta hefði að mínu áliti einnig átt að taka til 58.gr. 
laga 58/1992.

Með bréfi þessu vil ég koma þessari skoðun minni á ffamfæri við virðulegt 
Nefndasvið Alþingis. í  nýja ffumvarpinu þarf að vera p.láss fyrir ákvæði sem takmarkar 
aðgang bama að opinberam dansleikjum við 18 ár.
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