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Allsheijamefiid Alþingis hefur sent til umsagnar fhimvarp til laga um breytingu á 
áfengislögum, nr. 75/1998, með síðari breytingum, Samstarfsráði um forvamir og 
aðildarfélögum þess, sem vilja koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum og ábendingum:

Opinber stefna að draga úr heildarneyslu áfengis og vinna gegn misnotkun áfengis
í 1. gr. áfengislaga1 segir að tilgangur laganna sé að vinna gegn misnotkun áfengis. í 
Heilbrigðisáætlun til ársins 2010 sem samþykkt var á Alþingi 20. maí 20012 er opinber stefiia 
í áfengis- og vímuvömum nánar útfærð, en þar segir m.a. um áfengis-, vímuefiia- og 
tóbaksvamir að meðal forgangsverkefiia sé að:

>Áfengisneysla verði ekki meiri en 5,0 lítrar á ári af hreinu alkóhóli á hvem íbúa 15 
ára og eldri og nánast engin hjá þeim sem yngri eru og:

>Dregið verði úr áfengis- og vímuefnaneyslu fólks undir lögaldri um 25%.

Þá samþykkti ríkisstjómin víðtæka stefnu í fíkniefna-, áfengis- og tóbaksvömum árið 
1996. í henni felst að ríkisstjómin ákvað að beita sér markvisst fyrir því að ráðuneyti og 
stofiianir, löggæsla og tollgæsla, í samvinnu við sveitarfélög, foreldrafélög, félagasamtök og 
aðra tækju höndum saman og samhæfðu viðbrögð, aðgerðir og samstarf með það fyrir augum 
að uppræta fíkniefiianeyslu barna og ungmenna og draga stórlega úr áfengis- og tóbaksnotkun 
þeirra.3

Á ráðstefiiu Evrópuskrifstofu Alþjóðaheilbrigðismálastofiiunarinnar (WHO) „Ungt fólk 
og áfengi“ sem haldin var í Stokkhólmi í febrúar 2001 var samþykkt yfirlýsing sem hafði það 
að markmiði að veija böm og ungmenni gegn þrýstingi um að hefja neyslu áfengis og leitast 
þannig við að draga úr þeim skaða sem áfengi veldur þeim, beint eða óbeint.4 Yfirlýsingin 
byggir á Evrópusamningi WHO um áfengi, sem aðildarríki hennar í Evrópu samþykktu 1995, 
en þar er sérstaklega tekið fram að böm og unglingar eigi rétt á að alast upp í umhverfi sem 
er, eftir því sem unnt er, vemdað fyrir kynningu á áfengum drykkjum. Þar segir einnig að 
stefiia í heilbrigðismálum almennings, hvað varðar áfengi, verði að taka mið af sjónarmiðum 
almannaheilla án tillits til viðskiptalegra hagsmuna.

Aðildarsamtök Samstarfsráðs um forvamir líta því svo á að miða beri aðgerðir í áfengis- 
og vímuefhamálum við þessi markmið og forðast beri að ráðast í aðgerðir sem líklegt megi 
telja að gangi gegn þeim. Samstarfsráðið hvetur til þess að áfengismálastefiian og löggjöfín 
(framkvæmdin) fari saman og byggi á vísindalegum grunni og þekkingu á áhrifaþáttum 
áfengisneyslu.

Áfengi er engin venjuleg söluvara
Aðildarsamtök Samstarfsráðs um forvamir leggja áherslu á að áfengi er engin venjuleg 
söluvara og minnir á að samkvæmt upplýsingum WHO má árlega relga 1,8 milljón dauðsfalla

1 Áfengislög, nr. 75 15. júní 1998, með síðari breytingum.
2 Heilbrígðisáætlun til ársins 2010 sótt 27. febrúar2006 á vefslóðina: http://www.althingi.is/altext/126/s/1469.html
3 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið (1999). Skýrsla dómsmálaráðherra til Alþingis um aðgerðir ríkisstjómarinnar í fikniefna-, 
áfengis- og tóbaksvömnum.

Alþjóðaheilbrigðismálastoímmin (2001). Declaration on Young People and Alcohol (Yfirlýsing um ungt fólk og áfengi). Sótt 
28. febrúar 2006 á vefslóðina http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policv/20030204 1/
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í heiminum til áfengisneyslu (3,2% af öllum dauðsfollum)5. WHO telur áfengisneyslu helsta 
áhrifaþátt ótímabærra dauðsfalla í þróunarríkjum með lága dánartíðni og þriðja stærsta 
áhrifaþáttinn í þróuðum iðnríkjum og bendir á að í Evrópu einni megi árlega rekja dauðsfoll 
meira en 55 þúsund manns á aldrinum 15-29 ára til áfengisneyslu.

Takmarkanir á eða bann við áfengisauglýsingum felur í sér viðurkenningu á þessari 
sérstöðu áfengis sem markaðsvöru sem réttlæti slíkar aðgerðir. Það má einnig benda á að í 
framkvæmdaáætlun Evrópudeildar WHO fyrir árin 2000-2005 er sett fram markmið um að á 
árinu 2005 hafi öll aðildarlönd í Evrópu hafið aðgerðir til að vemda böm og ungmenni fyrir 
markaðssetningu á áfengi. Þar er meðal annars mælt með því að lögleiða bann við 
áfengisauglýsingum eða a.m.k. einhvers konar takmarkanir á áfengisauglýsingum.6

Bann við áfengisauglýsingum er á rökum reist og hefur jákvæð áhrif
Álitamálið varðandi það frumvarp sem hér er til umsagnar er hvort markaðssetning áfengis í 
formi auglýsinga hafi áhrif á neyslu áfengis, bæði heildameyslu og neyslu einstaklinga eða 
afinarkaðra hópa fólks. Á þessu eru skiptar skoðanir, en talsvert er til af rannsóknum sem gefa 
vísbendingu um áhrif auglýsinga, eins og samantekt Babors og félaga sýnir (Babor o.fl. 2003, 
bls. 175-176)7. Þeir halda því m.a. fram að mixma sé um áfengisneyslu og óhöpp af hennar 
völdum í þeim löndum sem hafa strangar reglur eða bann við áfengisauglýsingum.

Af samantekt þeirra á rannsóknum á áhrifum áfengisauglýsinga á böm og ungmenni má 
draga þá ályktun að áhrif áfengisauglýsinga á neyslu áfengis verði ekki mæld á 
skammtímamælikvarða. Við síendurteknar auglýsingar á áfengi myndist hins vegar jákvæð 
viðhorf til áfengis og um leið aukist líkumar á að áfengisneysla aukist. Áfengisauglýsingar 
geri ungt fólk móttækilegt fyrir áfengi löngu áður en það hafi aldur til að kaupa það og neyta 
þess. Þeir telja einnig að rannsóknir leiði í ljós að áfengisauglýsingar auki og efli það viðhorf 
að neysla áfengis sé jákvæð, flott og hættulaus. Er e.t.v. ekki við öðru að búast þar sem 
áfengisauglýsingar eru almennt einhliða áróður um vellíðan og skemmtun sem sett er í 
samhengi við neyslu áfengis, en hvergi minnt á eða varað við skaðlegum áhrifum 
áfengisneyslu.

í skýrslu vinnuhóps sem ríkislögreglustjóri setti á fót í mars árið 2000 og vísað er til í 
greinargerð með frumvarpinu segir m.a. í kafla 3.1 um tilgang og áhrif áfengisauglýsinga8:

„Ómældum fjármunum er varið til hvers kyns auglýsinga því sannanlega hafa þær áhrif á 
val og viðhorf neytenda á markaði. Áfengisauglýsingar eru þar engin undantekning. Þær eru 
með því flottasta sem gerist á auglýsingamarkaði og bera þess merki að aðstandendur þeirra 
eru fjársterkir. ... Áfengisauglýsingar eru taldar geta styrkt og viðhaldið „vörumerkjatryggð“ 
(brand loyalty) eða aflað áfengistegund eða merld nýrra áhangenda. Auglýsingamar eru 
einnig taldar styrkja og viðhalda jákvæðum viðhorfum til áfengisneyslu í þjóðfélaginu og þar 
með hafa áhrif á það hvort og hvenær ungt fólk velur að hefja drykkju. Áfengisauglýsingar 
geta ýtt undir neyslu þeirra sem neyta áfengis t.d. með því að hvetja til stærri skammta og 
gefa hugmyndir um f jö lb re y tile g  tilefhi til áfengisneyslu. Þær geta einnig dregið úr löngun 
ofdrykkjumanna til að draga úr drykkju eða hætta. Loks geta þær haft áhrif á ákvarðanir um 
áfengisstefhu í þjóðfélaginu (Edwards og fl., 1995)9.

Niðurstöður samanburðarrannsókna á milli nokkurra OECD landa á 8. áratug síðustu 
aldar sýndu fram á minni mælanlega áfengisneyslu og lægri tíðni áfengistengdra vandamála 
t.d. bílslysa í löndum þar sem áfengisauglýsingar voru bannaðar. Áfengisneysla í löndum þar 
sem bannað var að auglýsa sterkt áfengi reyndist 16% minni en löndum þar sem 
áfengisauglýsingar eru leyfðar. Sömuleiðis reyndist mæld áfengisneysla 11% minni í löndum 
þar sem bannað er að auglýsa bjór og létt vín en í löndum þar sem einungis var bannað að 
auglýsa sterkt áfengi. Tíðni umferðarslysa sem rekja mátti til ölvunar var 10% lægri þar sem

5 Global Status Report on Alcohol 2004. World Health Organization. Department of Mental Health and Substance Abuse; 
Geneva 2004
6 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (1999). European Alcohol Action Plan 2000-2005. Regional Committee for Europe, 49th 
session, Florence 13-17 September 1999.
7 Babor, Thomas og fleiri (2003). Alcohol: No Ordinary Commodity. Researeh and Public Policy (Sjá bls. 173-183). Oxford 
University Press.
8 Skýrsla vinnuhóps rikislögreglustjórans um viðbrögð við áfengisauglýsingum. (Nóvember 2001.)
9 Edwards og fl. (1995). Alcohol Policy and the Public Good. WHO Europe, Oxford Medical Publications.
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bannað var að auglýsa sterkt áfengi en 23% lægri í löndum þar sem einnig var bannað að 
auglýsa bjór og létt vín. Væntanlega gefur þessi munur jafnframt vitni um annars konar mun á 
þeim samfélögum sem voru athuguð t.d hvað varðar viðhorf til áfengismenningar (Edwards 
og fl., 1995).”

Gera þarf kleift að framfylgja núgildandi áfengisauglýsmgabanni afdráttarlaust
í greinargerð með frumvarpinu segir að með því sé „... lögð til grundvallarbreyting á 
ákvœðum áfengislaga um auglýsingar á áfengi. í  stað auglýsingabanns núgildandi laga og 
ónákvæmra og tvírœðra undantekninga á því banni er lagt til að auglýsingar á áfengi verði 
frjálsar með ítarlegum, nákvæmum og ótvíræðum undantekningum. ”

Við teljum að núgildandi ákvæði í 20. gr. áfengislaga um áfengisauglýsingar séu í öllum 
meginatriðum skýr og afdráttarlaus enda þótt framleiðendum og innflytjendum hafi haldist 
uppi að sniðganga þau í verulegum mæli sakir ófullnægjandi eftirlits og framkvæmdar eins og 
dæmin sanna. Skal hér sérstaklega að einu vikið: í 2. mgr. 20. gr. er skilgreint að með áfengis- 
auglýsingu sé átt við: „...hvers konar tilkynningar til almennings vegna markaðssetningarþar 
sem sýndar eru í máli eða myndum áfengistegundir eða atriði tengd áfengisneyslu, svo sem 
áfengisvöruheiti eða auðkenni, eftirlíkingar a f áfengisvamingi, spjöld eða annar svipaður 
búnaður, útstillingar, dreifing prentaðs máls og vörusýnishoma og þess háttar. ” A þessu er 
hert með 3. mgr. sem er svohljóðandi: "Bannið tekur með sama hœtti til auglýsinga sem 
eingöngu fela í sérfirmanafn og/eða firmamerki áfengisframleiðanda. ”

Af þessu er augljóst að notkun firmanafiia eða merkja í því skyni að auglýsa áfengi er 
með öllu bönnuð. Hins vegar er notkun þeirra heimiluð, með ströngum skilyrðum, í 
auglýsingum á óáfengum drykkjum, sbr. 3. mgr. 20. gr.þar sem segir:

„Þó er framleiðanda sem auk áfengis framleiðir aðrar drykkjarvörur heimilt að nota 
firmanafh eða merki í tengslum við auglýsingu þeirra drykkfa, enda megi augljóst vera að um 
óáfenga drykki sé að rœða í skilningi laganna og ekki vísað til hinnar áfengu framleiðslu. ”

Þessa heimild hafa framleiðendur og innflytjendur bjórs margsinnis misnotað á 
undanfomum árum og auglýst með firmanöfnum og vörumerkjum sínum undir því yfirskini 
að verið sé að auglýsa óáfengt öl, þótt ljóst megi vera að ætlunin er fyrst og fremst að koma á 
framfæri áfengum bjór - svo sem þegar sýndar eru í auglýsingum flöskur sem þekktar eru sem 
umbúðir fyrir áfengt öl, og orðið „léttöl” kemur einungis fram með örsmáu og ógreinilegu 
letri í hom auglýsingar. Langsótt er að líta svo á að þannig sé fullnægt þeim skilyrðum að 
„augljóst” megi vera að um óáfenga drykki sé að ræða og ekki sé vísað til hinnar áfengu 
framleiðslu.

Framkvæmd og túlkun laganna í ljósi ýmissa þeirra dóma sem fallið hafa í kærumálum 
vegna meintra brota á auglýsingabanni áfengislaganna er að okkar mati óheppileg og í 
andstöðu við tilgang laganna.

Við teljum mikilvægt að taka af allan vafa um umrædda heimild, eins og lagt er til í öðru 
frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi (þskj. 235) og skýra þetta ákvæði í löggjöfinni svo að 
framleiðendur og dreifendur geti alls ekki farið í kringum auglýsingabannið eins og þeir gera 
nú.

Við bendum einnig á þá niðurstöðu áðumefrids vinnuhóps ríkislögreglustjóra að taka 
þyrfti 20. gr. áfengislaga til skoðunar og gera ákvæðið ítarlegra, nákvæmara og ótvíræðara.10

Viðvaranir um skaðleg áhríf áfengis á heilsu fólks
I 2. gr. frumvarpsins er lagt til að skylt verði að vara við skaðlegum áhrifum áfengis á heilsu 
fólks. Aðildarfélög Samstarfsráðs um forvamir fagna þeirri viðurkenningu á skaðlegum 
áhrifum áfengis sem í þessu felst og telja mikilvægt að á þau sé minnt í umfjöllun um áfengi.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að auglýsa megi 80% áfengis sem selt er í landinu
Frumvarpið gerir ráð fyrir að heimilt verði að auglýsa vín og bjór, en ekki sterkt áfengi. Við 
bendum á að í raun þýðir það að auglýsingaheimildin nær til 80% þess áfengis sem selt er í

10 Skýrsla vinnuhóps ríldslögreglustjórans um viðbrögð við áfengisauglýsingum. (Nóvember 2001.)

3



landinu. í frumvarpinu og greinargerð þess er ekki vikið að því hvemig þetta standist reglur 
umjafnræði.

Vinnureglur áfengisframleiðenda óáreiðanlegar
í 2. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að ijölmiðlar, samtök auglýsenda, áfengisframleiðendur 
og innflytjendur áfengis setji sér siðareglur um auglýsingar á áfengi. Við vísum í rannsóknir 
sem Babor og félagar (bls. 180) benda á og sýna að vinnureglur áfengisframleiðenda eru oft á 
tíðum óáreiðanlegar og að verulegu leyti til einskis.

Áfengisauglýsingar gætu ógnað árangri í forvarnastarfi meðal ungmenna
Samstarfsráð um forvamir og aðildarfélög þess telja að áfengisauglýsingar geri þeim sem 
vixma að málefhum bama og ungmenna á grundvelli forvama og heilbrigðra lífshátta erfitt 
fyrir. Með markvissum hætti og samstarfi hefur tekist að stöðva þá óheillaþróun sem 
einkenndi áfengismál íslenskra unglinga fyrir nokkrum árum og í ýmsu tilliti snúa vöm í 
sókn. Auknar áfengisauglýsingar gætu spillt þeim árangri. Áfengisframleiðendur og seljendur 
áfengis hafa úr miklum fjármunum að spila til auglýsinga og áróðurs öfugt við þá sem vilja 
standa vörð um velferð og hagsmuni ungmenna. Ekki em í frumvarpinu lagðar til 
mótvægisaðgerðir í þeim ójafiia leik.

Á umræðufundi sem Samstarfsráð um forvamir stóð fyrir 30. mars 2004 um 
markaðssetningu áfengis undir heitinu Auglýsingar selja -  líka áfengi undirrituðu fjórtán 
félagasamtök áskorun um að virða beri bann við áfengisauglýsingum11. Samtökin segja m.a. í 
áskorun sinni að áfengisauglýsingar stríði gegn markmiðum þeirra og áherslum í 
forvamastarfi sem miði að því að virkja og styrkja ungt fólk til heilbrigðra lífshátta. 
Samstarfsráð um forvamir og aðildarfélög þess taka undir þessa áskorun og þær áhyggjur sem 
í henni felast. Yfirlýsing samtakanna fylgir umsögninni til upplýsingar.

Samstarfsráð um forvarnir Halldór Árnason

Bindindissamtökin IOGT á fslandi Aðalsteinn Gimnarsson

ÍUT-forvarnasamtök Guðni Björnsson

BRAUTIN - bindindisfélag ökumanna Guðmundur Einarsson

Samtök skólamanna \im bindindisfræðslu Árni Einarsson

11 Áhrif, af vettvangi vimuefnamála, 1. tbl. 7. árg., júní 2004.
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