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Áfengisauglýsingar - umsögn

Á fundi velferðarráðs þann 8. mars var lagt fram bréf lögfræðiskrifstofu Stjómsýslu- og 
starfsmannasviðs dags. 6. mars sl. vegna beiðni írá Alþingi dags. 17. febrúar sl. um umsögn 
um frumvarp til breytinga á áfengislögum. Einnig lagt fram bréf lögfræðiskrifstofu 
Velferðarsviðs varðandi umsögn um frumvarpið.

Velferðarráð samþykkti umsögnina sem fylgir hjálagt.

Ennfremur samþykkti velferðarráð eftirfarandi bókun:

í stað þess að samþykkt verði lagafrumvarp sem heimilar áfengisauglýsingar með þeim 
hætti sem hér um ræðir telur velferðarráð réttara af löggjafanum að herða á 
auglýsingabanni alls áfengis með breytingu á áfengislögum.

Virðingarfyllst

'frfLk- /  -  C
Lára Bjömí ttir

sviðsstjóri Velf arsviðs

Afrit:
Áshildur Sigurðardóttir, lögfræðingur 
Stjómsýslu- og starfsmannasviði Reykjavíkurborgar
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Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Alþingi
Allsherjamefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn vegna frumvatps til breytinga á áfengislögum nr. 75/1998 með síðari 
breytingum.
Lagt fram á 132. löggjafarþingi 2005-2006. Þingskjal 71- 71. mál.

Vísað er til bréfs nefndarritara allsherjamefndar, dags. 17. febrúar 2006, þar sem fram kemur 
beiðni til Iþrótta- og tómstundaráðs Reykavíkurborgar um að veita umsögn um frumvarp til 
breytinga á áfengislögum nr. 75/1998. Samkvæmt erindi frá lögfræðiskrifstofu Stjómsýslu- 
og starfsmannasviðs Reykjavíkurborgar, dags. 6. mars 2006, er óskað eftir að Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar afgreiði umsögn um frumvarpið til Alþingis.

I frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 2. gr. og 20. gr. núgildandi laga. Þar sem að 
breytingar á 20. gr. fela í sér breytingar hvað varðar auglýsingar á áfengi er rétt að fram komi 
í heild sinni efni bókunar sem lögð var fram á fundi Velferðarráðs Reykjavíkurborgar þann 
9. nóvember 2005 og samþykkt var samhljóða:

„Velferðarráð vekur athygli á því að bjórframleiðendur eða umboðsaðilar þeirra hér á 
landi fara á svig við lög og reglur til þess að ná til fleiri neytenda.Velferðarráð vekur 
athygli á því að áfengismál hafa á sér margar hliðar. Hér þarf ekki aðeins að líta til 
viðskiptahátta með áfengi heldur verður að hafa það hugfast að rekja má talsverðan 
hluta félagslegra vandamála og heilbrigðisvandamála til áfengisneyslu. 
Bjórauglýsingar þær sem sést hafa í blöðum og öðrum fjölmiðlum virðast vera til þess 
gerðar að auka neyslu ungs fólks. Þótt einhver smáletraður texti gefi til kynna að um 
léttan pilsner sé að ræða þá er augljóst á öllu að verið er að auglýsa áfengan bjór 
enda viðurkenna ýmsir auglýsendur og fjölmiðlar það. Þar með geta þeir sem ábyrgir 
eru fyrir auglýsingunum, þ.e. framleiðendur, innflytjendur, auglýsingastofur og 
fjölmiðlar, ýtt undir það að unglingar hefji neyslu fyrr en ella. Með þessu eru þessir 
aðilar að vinna gegn öllum markmiðum félagasamtaka, opinberra aðila og alþjóðlegra 
stefnumiða um að draga úr skaðsemi áfengisneyslu. Auglýsingamar eru móðgvin við 
alla stefnumörkun opinberra stjórnvalda á þessu sviði.”

í stað þess að samþykkt verði lagafrumvarp sem heimilar áfengisauglýsingar með þeim hætti 
sem hér um ræðir, væri að mati Velferðarráðs Reykjavíkurborgar réttara af löggjafanum að 
herða á auglýsingabanni alls áfengis með breytingu á áfengislögum. Vilji Velferðarráðs
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kemur einnig fram í efitirfarandi ályktunartillögu sem samþykkt var samhljóða á fundi 
ráðsins þann 25. janúar sl.

„Velferðarráð Reykjavíkurborgar fagnar þeirri vinnu sem á sér stað á vegum 
Lýðheilsustöðvar til að vinna gegn óheimilum áfengisauglýsingum í íjölmiðlum. 
Niðurstöður rannsókna sýna að það getur verið skýrt samband á milli auglýsinga og 
áfengisneyslu ungs fólks og því hvetur Velferðarráð til þess að þessum 
áfengisauglýsingum verði hætt eins og ráðið hefur áður ályktað um. Jafnframt minnir 
Velferðarráð á þær reglur sem í gildi eru um aldurstakmörk við meðferð áfengis og 
hvetur alla aðila til að sýna ábyrgð í þeim efnum.”

Sjónarmið þau sem fram koma í framangreindri bókun og ályktunartillögu Velferðarráðs eru í 
samræmi við þau sjónarmið sem reifuð eru í kafla 3.2 ( auglýsingabann sem forvöm) og kafla 
7.2 ( áfengisauglýsingar og ungmenni) í skýrslu vinnuhóps ríkislögreglustjórans um 
viðbrögð við áfengisauglýsingum, frá nóvember 2001, sem er fýlgiskjal með frumvarpinu.

Velferðarráð og Velferðarsvið Reykjavíkurborgar vilja því, með vísan til framanritaðs, koma 
á framfæri andstöðu sinni við framkomið frumvarp til breytinga á áfengislögum.

F.h. Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar,

Helga Jóna Benediktsdóttir, lögfr.
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