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Umsögn

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fagna frumvarpi ríkistjórnarinnar um breytingar á 
20. grein áfengislaga sem lagt er fyrir 140. Löggjafarþing. Með þeim breytingum sem þar eru 
lagðar til þykir samtökunum einsýnt að augljósir útúrsnúningar úr annars siðferðilega skýrum 
boðskap fyrri laga heyri sögunni til. Tillögur um fyrirkomulag þ.e.a.s. að fela Neytendastofu 
eftirlit þessara mála sem og að hækka sektir sem gjarnan mættu hafa vísitöluviðmið eru til 
mikilla bóta. Réttindi barna og ungmenna til þess að vera laus við áfengisáróður eru 
lykilatriði þessa máls og þau réttindi ber að virða eins og allt annað í okkar samfélagi sem 
lýtur að velferð barna og ungmenna.

Virðingarfyllst

Árni Guðmundsson

Til fróðleiks og frekari rökstuðnings fylgir hér með umfjöllun af heimasíðu 
Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum og umfjöllun formanns foreldrasamtakanna 
um áfengisauglýsingar .

sérstöðu, að hafa aðeins þau áhrif, að þeir sem þegar eru neytendur skipti um tegund? 
Viðkomandi auglýsa síðan hvað af tekur í miðlum sem höfða sérstaklega til barna og 
ungmenna? Samkvæmt þessu þá eru það yfirlýst markmið framleiðenda og innflytjenda að
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Áfengisauglýsingar , börn og ungmenni

Áfengisauglýsingar virka ekki, segja framleiðendur og heildsalar, en hafa þá einstöku
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fá börn og ungmenni til að skipta um áfengistegund ? Áfengisauglýsingar hafa enga sérstöðu 
og eins og aðrar auglýsingar þá virka þær vel. Annars væru viðkomandi ekki að auglýsa dag 
út og dag inn. Hagsmunaaðilar hafa haldið því fram að ekkert orsakasamhengi sé milli 
auglýsinga og aukinnar neyslu í samfélaginu, vitandi það að það er ekki hægt að meta áhrif 
auglýsinganna með slíkum aðferðum, eins og samfélagið sé lokuð,einangruð og dauðhreinsuð 
rannsóknarstofa sem byggir á klassískum rannsóknum um virkni lyfja versus lyfleysu. Slíkar 
aðferðir er ekki nýtilegar í þessum tilgangi. Hins vegar eru til rannsóknir þar sem kannað 
hefur verið hvaða þættir hafa áhrif á neyslu barna og ungmenna sem hafa lent illa í 
áfengisneyslu. Einn af þeim þáttum, sem þar hafa veruleg áhrif, eru áhrif áfengisauglýsinga, 
bæði hvað varðar aldur er neysla hefst, tegundir, magn og tíðni neyslu.

Önnur rök hagsmunaaðila eru þau að „allt má erlendis“ þegar að vitað er að í mörgum 
löndum er ströng löggjöf eða reglur um áfengisauglýsingar sem m.a byggja að 
velferðarsjónarmiðum um vernd barna og ungmenna. Í Noregi er að mörgu leyti sambærileg 
löggjöf og hérlendis, í Frakklandi gilda ákveðin lög t.d. um algert auglýsingabann á 
íþróttaleikvöngum, Bretar eru að velta fyrir sér breytingum m.a vegna óhóflegrar 
áfengisneyslu ungmenna, sama á við um í Danmörku, sem státar af þeim vafasama heiðri að 
eiga heimsmet í unglingadrykkju. Á vettvangi Evrópusambandsins er umræða um verulega 
aukið aðhald bæði út frá heilbrigðisjónarmiðum og ekki síður út frá velferðarsjónarmiðum 
barna og ungmenna og svona mætti lengi telja. Fullyrðingar um að „allt megi erlendis“ eru 
því fyrst og fremst byggðar á óskhyggju hagsmunaaðila í áfengisbransanum og sem slíkar 
með öllu óbrúklegar við uppeldi æskunnar og eða sem siðferðisviðmið í samfélaginu 
almennt.

Nýlegar rannsóknir Rannsóknar og greiningar um áfengis -  og vímuefnaneyslu 
framhaldsskólanema sýna að ástand er með ágætum en ef bætt er við niðurstöðum er ná til 
sama aldurshóps sem eru utan skóla þá gjörbreytast niðurstöður til hins verra svo um munar. 
Að meta drykkju unglinga á tilteknum tímapunkti/um þarf ekki að segja allt m.a. vegna þess 
að unglingar lenda almennt ekki í vanda við fyrsta sopa og forsagan þeirra sem neytenda er 
stutt. Neysla og neyslumynstur er ferli. Hlutfallslega meiri fjöldi ungs fólks (20+) í meðferð 
hjá SÁA gæti hugsanlega átt rætur sínar að rekja til „vel heppnaðra“ áfengisauglýsinga fyrri 
ára.

Kjarni málsins er sá að áfengisauglýsingar eru bannaðar samkvæmt 20. grein áfengislaga. 
Hinn siðferðilegi boðskapur laganna er afar skýr. Með grímulausum áfengisauglýsingum og 
eða heimskulegum útúrsnúningum úr lögum eru þau brotin margsinnis dag hvern. 
Hagsmunaaðilar sýna í verki afar einbeittan og einlægan brotavilja sem þeir komast upp með 
tiltölulega óáreittir af hálfu yfirvalda (Sjá dómasafn www.foreldrasamtok.is). 
Áfengisauglýsingar eru boðflennur í tilveru barna og unglinga sem þau eiga fullan og 
lögvarðann rétt á að vera laus við.Lögin eru sett á grundvelli velferðarsjónarmiða og í 
tengslum við réttindi barna og unglinga til þess að verða laus við áróður af þeim toga sem 
kemur fram í áfengisauglýsingum. Auglýsingarnar stríða og vinna markvisst gegn 
samfélagslegum markmiðum eins og vímulausum grunnskóla. Markmiðum sem foreldrar, 
forráðamenn og allir sem að uppeldismálum vinna í þessu landi eru einhuga um. Ýtrustu 
viðskiptahagsmunir áfengisbransans um frelsi til þess að beina markvissum áfengisáróðri að 
börnum og ungmennum eru í hróplegu ósamræmi við það.

Árni Guðmundsson

Formaður foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum

2

http://www.foreldrasamtok.is


www.foreldrasamtok.is

Breskri unglingar vilja vernd gegn áfengisauglýsingum

Breska dagblaðið The Guardian fjallar um athyglisverða könnun um viðhorf breskrar unglinga 
til áfengisauglýsinga

Young people want more protection from 
alcohol advertising, survey says
Alcohol Concern’s survey of 2,300 young adults finds many urging more regulation to protect 
those under drinking age

Most young people would like more protection from alcohol advertising, but under-18s do not 
recognise that drink logos on football shirts are a form of marketing, according to a survey.

Alcohol Concern, which surveyed 2,300 children and young adults, says it sought their views 
because they are usually excluded from the discussion.

The survey found that most wanted more regulation than at present to safeguard those who are 
under the drinking age from alcohol marketing. Most -  60% -  wanted alcohol adverts in the 
cinema restricted to 18-certificate films while 58% said alcohol adverts should only be 
allowed on television after the 9pm watershed. Alcohol promotion, said 59%, should be 
limited only to the areas of supermarkets and off-licences selling alcohol.

About half did not recognise “below the line” marketing strategies, such as sponsorship of 
football shirts, festivals and branded pages on social networking sites.

Many thought the present internet safeguards on under-18s accessing alcohol-brand websites 
were inadequate, however -  on social media sites, those who are under-18 and have given 
details of their age or date of birth are blocked.

Most young women -  70% -  said they wanted clear labels with information about health risks 
on all alcoholic drink bottles and cans.

Alcohol Concern says that the government needs to reduce the “cumulative exposure” of 
young people to “positive drinking messages”.

“If one of the aims of alcohol marketing regulations is to protect children and young people 
from exposure to advertising then government needs to ask itself whether the current 
framework is fit for purpose,” said Don Shenker, chief executive of Alcohol Concern.

“Clearly young people don’t believe it is, and their preference for stronger protection deserves 
to be heard. There are simple changes the government could make to better protect children. 
Hopefully they will listen to their views”
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He was supported by the Conservative MP Dr Sarah Wollaston, who said: “The most 
compelling quote in this hard-hitting report comes from one 15-year-old: „Both my parents 
are alcoholics, you should put them in an ad so no one would drink.’

“Instead of this, however, young people are bombarded with positive images of alcohol which 
encourages them to start drinking earlier and to drink more when they do. It is time to protect 
children from this, and to take action against the growing influence of „below the line’ 
marketing through social media, brand merchandising and sponsorship.”

Vika 43 -  Réttur barna
r

Réttur barna á Íslandi til lífs án neikvæðra 
afleiðinga áfengis- og vímuefnaneyslu
Vika 43, vímuvarnavikan, verður 23. -  30. október í ár en þetta er 8. árið sem þessi vika er 
tileinkuð vímuvörnum. Vika 43 er vettvangur félagasamtaka sem hafa forvarnir að markmiði 
starfs síns eða vilja leggja vímuvörnum lið, til þess að vekja athygli á forvarnastarfi og 
áfengis- og vímuefnamálum; varpa ljósi á viðfangsefni forvarna og kynna sérstaklega starf 
sem unnið er á vettvangi félagasamtaka; vekja athygli landsmanna á mikilvægi forvarna, 
einkum forvörnum gagnvart börnum og unglingum og; virkja þekkingu, styrk og samstöðu 
grasrótarsamstarfs til eflingar forvarnastarfs.

Börn og u n gm enni
eiga rétt á að alast upp

neikvæðum afleiðingum  
áfengis- og vímuefnaneyslu

eins og mögulegt er.
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Að þessu sinni er i viku 43 athygli beint að rétti barna 
og ungmenna til vímulauss lífs og verndun þeirra gegn neikvæðum áhrifum neyslu áfengis og 
annarra vímuefna, eins og mælst er til í yfirlýsingu aðildarríkja 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar frá árinu 2001(1) og barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna (2). Þennan rétt barna þarf að verja með ýmsum hætti og í vikunni verður kastljósi 
beint að því í hverju þessi réttur felst og hvernig Íslendingar standa sig hvað þetta varðar.

Dagskrá vímuvarnaviku 2011:
Vikuna 23. til 29. október verður vakið með ýmsum hætti athygli á því hvernig við getum 
verndað rétt barna fyrir vandamálum vímuefnaneyslu. Umræðum, greinaskrifum, áskorunum,
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fundum og auglýsingum verður komið á framfæri með ýmsum hætti í sjónvarpi, útvarpi, 
dagblöðum og netmiðlum.

Undirritun yfirlýsingar Viku 43 -  blaðamannafundur
Undirritun yfirlýsingar Viku 43 fer fram í sal KFUM við Holtaveg föstudaginn 28. október 
nk. kl. 15.00. Þangað er fulltrúum félagasamtaka í verkefninu Vika 43 boðið að koma og 
undirrita yfirlýsingu Viku 43 en að auki munu skrifa nafn sitt á hana við þetta tækifæri 
velferðarráðherra, Guðbjartur Hannesson og umboðsmaður barna, Margrét María 
Sigurðardóttir.
Yfirlýsingunni verður í framhaldi dreift til fjölmargra aðila sem fara með málefni forvarna á 
Íslandi; skóla, stofnana, stjórnenda, heimila, fagaðila og samtaka til hvatningar og upplýsingar 
um þennan mikilvæga rétt barna til lífs án áreitis neikvæðra afleiðinga áfengis- og 
vímuefnaneyslu.

Ekki vera stikkfrí -  tilkynnum augljós brot

/
Eg vil vernda barnið mitt fyrir áfengisauglýsingum

Hvað með þig?

Þegar þú heyrir eða sérð áfengisauglýsingu veistu 

að viðkomandi fyrirtæki er að brjóta á lögvörðum 

réttindum barna og ungmenna

Foreldrasamtök
GEGN ÁFENGISAUGLÝSINGUM www.foreldrasamtok.is
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Verndum bernskuna -  hverjir eiga gera það?

Ágætis bæklingur var gefinn út af Forsætisráðuneytinu, Þjóðkirkjunni, Velferðasjóð barna, 
Umboðsmann barna ásamt Heimili og skóla. Bæklingurinn ber heitið, Verndum bernskuna, og 
er ætlaður foreldrum og uppalendum. Í bæklingnum koma fram tíu heilræði. Heilræði nr. 6 
hljómar þannig að foreldrum er ætlað að hlífa barninu við ónauðsynlegu áreiti. Í því heilræði 
kemur einnig fram að ýmsir bera ábyrgð á því sem borið er á borð fyrir barnið þitt, þú sem 
foreldri og uppalandi, fjölskyldan, starfsfólk skóla og fjölmiðlar (Verndum bernskuna, e.d.). 
Ágætis heilræði og ágætt að fá áminningu um hvaða skyldur og ábyrgð ég beri gagnvart mínu 
barni. En hvernig er það hægt þegar lögbrot eru framin í fjölmiðlum þessa lands daglega. 
Áfengisauglýsingar verða sífellt fyrirferðameiri í íslensku samfélagi og ekki nóg með að 
fjölmiðlar eru duglegir að birta áfengisauglýsingar því einnig má sjá ýmsa fyrirtækjabíla 
merkta áfengistegundum. Eitt er víst að við síendurteknar auglýsingar á áfengi þá myndast 
jákvæðari viðhorf til áfengis og væntanlega aukast líkurnar hjá þeim sem horfir eða hlustar á 
áfengisauglýsingu á að versla auglýsta vöru. En erum við ekki með lög í landinu sem segja að 
það sé bannað að auglýsa áfengi? Í áfengislöggjöfinni kemur eftirfarandi fram hvers konar 
auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar. Enn fremur er bannað að 
sýna neyslu eða hvers konar aðra meðferð áfengis í auglýsingum eða upplýsingum um annars 
konar vöru eðaþjónustu (Lög um áfengi nr.7515/1998). Og ef við skoðum lög um 
tóbaksvarnir þá er svipað uppá teningnum. En þar kemur fram að hvers konar auglýsingar á 
tóbaki og reykfærum eru bannaðar hér á landi (Lög um tóbaksvarnir, nr.631/2002).

Ekki er mikil munur á orðalagi í þessum tveimur greinum, annars vegar 7.gr í Lög um 
tóbaksvarnir og hins vegar 20.gr. Í Lög um áfengi. Tóbaksauglýsingar hef ég ekki orðið vör 
við en sífellt er verið að auglýsa áfengi í fjölmiðlum landsins. Hvernig stendur á því? Eru 
innflytjendur áfengis tilbúnari til þess að fremja lögbrot en þeir sem flytja inn tóbakið? Eða er 
þetta bara allt sama tóbakið? Það að lög séu ekki virt í landinu er til háborinnar skammar. 
Innflytjendur áfengis þurfa leyfi til þess að fá að flytja inn áfengi og það leyfi fá þeir frá 
stjórnvöldum. Lög hafa svo verið sett þar sem bannað er að auglýsa þessa ákveðna neysluvöru 
sem er eins og flestir vita er engin venjuleg neysluvara. Hvernig svo stendur á því að 
innflytjendur geta í sífellu verið að brjóta landslög og komast upp með það á ég erfitt með að 
skilja. Kærur vegna áfengisauglýsinga hafa verið sendar en litið sem ekkert er gert til þess að 
stöðva þetta áreiti. Ef eitthvað er þá fjölgar áfengisauglýsingum frekar en hitt. Til hvers að 
vera með lög ef ekki er farið eftir þeim? Í skýrslu, ImyndIslands: Styrkur, staða og stefna sem 
forsætisráðuneytið lét gera til þess að styðja við útrásina er talið til kosta að Íslendingar séu 
ekki svo mikið fyrir reglur og aga. Þessi skýrsla birtist í apríl árið 2008. Við vitum nú öll 
hvernig það endaði. Viljum við að samfélagið sé þannig að einstaklingar og fyrirtæki brjóti 
lög og reglur til þess eins að græða sem mest? Því það er væntanlega peningagræðgin sem 
knýja innflytjendur áfram. Vonin um að fleiri kaupi áfengið og ekki verra að fá að kynna fyrir 
börnum og ungu fólki sem fyrst fyrir vörunni. Dýrar og vel út pældar auglýsingar dynja á 
okkur þar sem fjölskyldan situr á föstudagskvöldi fyrir framan sjónvarpið og biður eftir að 
fjölskylduþátturinn ,,Útsvar” hefjist. Þvílík snilld og það í ríkissjónvarpinu, sjónvarpi allra 
landsmanna. Ég sem foreldri og uppalandi er orðin langþreytt á þessari þvælu þeirra sem eiga 
sjá til þess að við séum laus við áfengisauglýsingar og kalla eftir aðgerðum stjórnvalda.
Viljum við virkilega að börn og ungmenni séu að ,,fræðast” um hvaða áfengistegund sé best 
af ráðandi markaðsöflum sem eru svo sannarlega að nýta sér frjálsræðið hér á landi? 
Samfélagsleg og siðferðisleg ábyrgð gagnvart börnum hvílir ekki einungis á foreldrum heldur 
einnig á markaðanum og stjórnvöldum þessa lands sem settu áfengislög á sínum tíma.

María Birna Jónsdóttir uppalandi og foreldri
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Er Ríkisútvarpið eins og óþægur krakki ?

Foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum berst fjöldi kvartanna 
vegna áfengisauglýsinga í Ríkisútvarpinu. Á bak við eina 
ábendingu/ kæru frá Foreldrasamtökunum getur því verið fjöldi 
ábendinga frá fólki . Þrátt fyrir einlægar óskir og ábendingar um að 
Ríkisútvarpið sinni skyldum sínum , sýni gott fordæmi og ábyrgð 
gagnvart okkar yngstu þegnum þá hafa brot á 20. gr áfengislaga um 

bann við áfengisauglýsingum verið þverbrotin og ef eitthvað er þá hefur Ríkisútvarpið gengið 
fram fyrir skjöldu þeirra aðila sem misvirða sjálfsögð og lögvarin réttindi barna og ungmenna 
til þess að vera laus við áfengisáróður .

Nú er svo komið að Ríkisútvarpið hirðir ekki lengur um viðskeytið “ léttöl“ enda er það að 
öllu jöfnu málinu algerlega óviðkomandi. Nýjast dæmið er að tiltekin vínveitingastaður 
auglýsir algerlega átölulaust (áfengistegundina) „ XXXX svell kaldur“. Það þarf engan 
sérstakan málfarsráðunaut til þess að benda Ríkisútvarpinu á kyn orða en ef þetta á að vera 
enn ein „léttöls“ auglýsingin þá er ekki bara um brot og útúrsnúning á 20. gr. áfengislaga að 
ræða, því málnotkunin er æðstu menningarstofnun þjóðarinnar til skammar.

Hvað þarf margar kærur og ábendingar til þess að Ríkisútvarpið fari að lögum? Hvernig 
samfélag er það eiginlega þegar Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum þarf að standa í 
erjum við útvarp allra landsmanna vegna algerlega sjálfsagðra réttinda barna og ungmenna. 
Skilur Ríkisútvarpið ekki samfélagslega ábyrgð sína. Er Ríkisútvarpið eins og óþægur krakki 
? Er ekki komin tími til að yfirstjórn Ríkisútvarpsins grípi í taumanna og sjái til þessa að 
Ríkisútvarpið standi undir nafni sem virðuleg menningarstofnun í siðuðu samfélagi.

Með lögum skal land byggja -  láttu vita af lögbrotum

Hér hægra megin á síðunni er með einföldum hætti hægt að senda inn ábendingar um brot á 
banni við áfengisauglýsingum. Formið er einfalt og tilkynning berst viðkomandi 
lögregluyfirvöldum fljótt og skilmerkilega. Margir hafa notfært sér þetta sem er hið besta mál.

Það er einnig mögulegt að senda okkur ábendingar um brot sem við komum áfram í nafni 
Foreldrasamtakanna. Það er margir sem notfæra sér þessa leið. Í slíkum tilfellum er hægt að 
senda ábendingu til okkar í póstfangið foreldrasamtok@foreldrasamtok.is merkt “Ábending”. 
Æskilegt er að með ábendingum fylgi rafræn gögn s.s. myndir, myndskeið og eða annað sem 
sýnir brotið sé þess kostur. Í þeim tilfellum sem slíku er ekki að skipta þá nægir að senda 
okkur lýsingu. Dæmi um slíkt væri: Xx auglýsing í sjónvarps/útvarpsstöðinni x 12 janúar 
2011 klukkan xx í þættinum x .

Láttu þig málið varða -  láttu vita af augljósum lögbrotum -  Með lögum skal land byggja

5ENDA INN KÆRU 
UM ÁFENGISAUGLÝSINGÍI

SENDA INN ABENDINGU
UM ÁFENGISAUGLÝSINGU
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Áfengisauglýsingar og HM í knattspyrnu

Sigurgeir Orri Sigurgeirsson rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður skrifar athyglisverðan 
pistill á heimasíðu sína sjá: http://blog.eyjan.is/sigurgeirorri/2010/08/26/kauptu-lettolid-okkar/

Kauptu (létt)ölið okkar

Ég er hjartanlega sammála þeim sem bent hafa á þá ósvífni sem áfengisframleiðendur á 
Íslandi hafa sýnt við að auglýsa vöru sína. Það fór til dæmis ekki framhjá neinum sem horfði á 
hálfleiki HM á RÚV í sumar.

Á meðan sjálfum leikjunum stóð voru þó enn meiri brot framin á íslenskum lögum en í 
hálfleiknum. Nægir þar að nefna að HM var í boði Budweiser. Hvílík ósvífni! Veit FIFA ekki 
að það er bannað að auglýsa áfengi í íslensku sjónvarpi?

HM er því miður engin undantekning. Enski boltinn er jafnvel verri en HM. Gulu spjaldi er 
varla veifað án þess að áfengisauglýsing sé ekki í bakgrunninum. Sjálfur á ég Liverpool-treyju 
með Carlsberg auglýsingu framan á. Enski boltinn er trúlega eitt vinsælasta sjónvarpsefni 
ungmenna á Íslandi. Þarf ekki að gera út sendinefnd á vegum ríkisins til að upplýsa Bretana 
um þessi svakalegu brot á íslenskum lögum? Sýna þeim gula spjaldið ef til vill?

Það er ekki laust við að sú hugsun læðist að manni að íslensku lögin um bann við 
áfengisauglýsingum hafi ekki tilætluð áhrif. Ekki síst ef horft er til þess að í tölvum unglinga 
og erlendum tímaritum í hillum íslenskra bókaverslana, á biðstofum tannlækna, á heimilum 
barnafjölskyldna og víðar er vín auglýst sem aldrei fyrr.

Hugsunin að baki lögunum er skýr og falleg. Góði viljinn og kærleiksrík hugsunin sem miðar 
að því að vernda æskuna, draga úr áfengisneyslu og minnka líkur á áfengissýki. En það er eins 
og það hafi farið framhjá þeim sem komu lögunum um kring að Ísland er ekki eyland þótt 
eyja sé, ekki gluggalaust, sambandslaust míkrókosmos á sjálfstæðum veltingi í ólgusjó lífsins. 
Og annað sem farið hefur framhjá höfundum laganna er að það hvers og eins að bera ábyrgð á 
sjálfum sér, og barna sinna meðan þau eru börn. Sumir virðast halda að með því að banna 
eitthvað sé hægt að útrýma því. Það er því miður algengur misskilningur. Einhverjir myndu 
kalla það sjálfsblekkingu en ég ætla ekki að ganga svo langt.

Það er staðreynd að fyrirkomulag áfengismála á Íslandi, ríkiseinokun, gríðarlegur skattur á 
hvern dropa og umrætt bann við auglýsingum, hefur ekki komið í veg fyrir misnotkun þess. 
Öðru nær. Neysla áfengis hefur aukist mjög undanfarna áratugi. Árangur meðferðarstofnana 
er skelfilegur þegar kemur að því að endurhæfa þá sem dottið hafa í ólukkupottinn. Ég man 
ekki töluna, en innan við 10% af þeim sem fara í meðferðarprógramm bragða ekki áfengi 
aftur. Er það ásættanlegt? (Þótt ekki sé lítið gert úr þeim sem náð hafa áttum með aðstoð 
þeirra.)

Góðviljaðri lagasetningu og reglum fylgja ósjaldan afleiðingar sem enginn sá fyrir.
Ófyrirséðar afleiðingar af áfengisauglýsingabanninu eru m.a. þær að auglýsingastofur og 
fjölmiðlar verða af talsverðum tekjum. Það gætu verið aukakrónurnar sem halda
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auglýsingateiknaranum í atvinnu en ekki atvinnulausum. Eða gerir tímariti kleift að koma út. 
Eða gerir fjölmiðli kleift að ráða málfarsráðunaut.

Ef einhver þingmaður leggur til breytingar á núverandi fyrirkomulagi verður hann úthrópaður 
sem „vondi kallinn“ af stjórnlyndum andstæðingum áfengis (þ.e. þeim sem telja sig vita best 
hvað mér er fyrir bestu). Þingmaðurinn sem hefur í mörg horn að líta, ekki síst nú um stundir, 
kærir sig ekki um að fá á sig slíkan stimpil í augum kjósenda og kýs að leiða hjá sér málið 
þótt hann -  og vitaskuld flestir sem leiða hugann að þessu -  vita að lögin eru marklaus og 
hafa ófyrirséðar afleiðingar sem eru verri en ef þau væri ekki til staðar.

Okurlán og Hvenær á að bregðast við þessum
i'jármálalæsi ósóma?
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Agnes Bragdóttir blaðamaður á MBL spyr með réttu. 
Hvenær á að bregðast við þessum ósóma? Greinin sem 
birtist í Sunnudags Mogganum 24. júlí fjallar m.a. um 
auglýsingar í RÚV í tengslum við íþróttakappleiki. Í 
niðurlagi greinarinnar segir Agnes:

“...Hitt atriðið, sem pirraði mig óumræðilega og 
beinist að auglýsendum, var að í kringum beinar 
útsendingar RÚV á leikjunum, birtist, ég veit ekki 
hvað oft, auglýsing frá danska bjórframleiðandanum 
Carlsberg mikið sjónarspil frá leikstúku í Danmörku, 
með fylgitextanum: »Þetta kallar á Carlsberg.« Flestir 
áhorfendur að þessum leikjum voru sjálfsagt 
ungmenni og margir undir lögaldri. 
Áfengisauglýsingar eru bannaðar í öllum fjölmiðlum 
á Íslandi, en samt sem áður leyfa Carlsberg og RÚV 
sér í sameiningu birtingu sem þessa, þar sem 
markhópurinn er augljóslega unga fólkið. Hvenær á 
að bregðast við þessum ósóma?”

Orði í tíma töluð og undarlegt umburðarlyndi gagnvart 
þessum augljósu brotum.

Sniðgöngum

Velferðarsjónarmið og vernd barna og unglinga eru 
lykilatriði hvað varðar bann við áfengisauglýsingum. 
Þrátt fyrir þessa augljósu staðreynd þá virða 
áfengisframleiðendur og salar lögin að vettugi. Nú hefur 
færst í vöxt að auglýstar séu augljósar eftirlíkingar af 
áfengi og gjarnan án nokkurs samhengis er orðinu 
„léttöl“ skeytt við þó svo að viðkomandi fyrirtæki leggi
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ekki nokkra áherslu á slíka framleiðslu ef hún er þá yfir höfuð framleidd eða fáanleg.

Sem fyrr er markhópur auglýsenda börn og unglingar. Foreldrasamtök gegn 
áfengisauglýsingum velta fyrir sér hvort fólki þyki við hæfi að eiga viðskipti við fyrirtæki 
sem virða ekki sjálfsögð og lögvarin réttindi barna og ungmenna til að vera laus við 
áfengisáróður, fyrirtæki sem hvorki virða siðferðileg eða lagaleg mörk. Slíkt er auðvitað ekki 
til hæfi og skora Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum á alla þá sem bera velferð 
æskunnar fyrir brjósti að sniðganga viðskipti við slík fyrirtæki.

Athyglisverð grein -  Þarf að vernda ungmenni?

Sigurður Ragnarsson Lektor í viðskiptadeild Viðskiptaháskólans Bifröst. skrifaði þessa 
athyglisverðu grein árið 2004. Greinin birtist í Morgunblaðinu 30. nóvember 2004 og má 
einnig finna á vef Háskólans í Bifröst (http://www.bifrost.is/sidur/frettasidur/i- 
umraedunni/nr/18172/) .

“Þarf að vernda ungmenni okkar fyrir 
áfengisauglýsingum?

Nokkrar umræður hafa átt sér stað undanfarið varðandi áhrif áfengisauglýsinga og hafa 
aðallega snúist um hvort þessar auglýsingar hafi skaðleg áhrif í þá veru að auka heildarneyslu 
áfengis og/eða stuðli að aukinni misnotkun áfengis. Ég ætla að skoða þetta sérstaklega með 
tilliti til áhrifa á börn og unglinga.

Þeir sem segja áhrifin skaðleg telja að áfengisauglýsingar hvetji til neyslu áfengis, að þær leiði 
til meiri neyslu eða að neysla hefjist fyrr en ella vegna auglýsinganna. Þess vegna vilja þessir 
sömu aðilar að lögum vegna áfengisauglýsinga hér á landi verði framfylgt og benda á að í dag 
séu ýmsar leiðir farnar til að komast hjá því að fara eftir lögum. Þeir sem telja þessar 
auglýsingar ekki skaðlegar telja að þær hvorki auki neyslu né stuðli að því að neysla hefjist 
fyrr. Það sé takmark auglýsenda með auglýsingunum að ná hærri markaðshlutdeild og þá á 
kostnað samkeppnisaðila. Sumsé, fólk kaupi sér eftir sem áður jafn mikið áfengi, hvort sem 
auglýst er eður ei.

Ljóst er að þrátt fyrir að nefnt hafi verið í umræðunni að rannsóknir sanni að auglýsingar á 
áfengi hafi ekki neikvæð áhrif á neyslu ungmenna, þá má ljóst vera að slíkar fullyrðingar 
standast ekki. Bandarísku læknasamtökin, American Medical Association, hafa t.a.m. kynnt 
rannsóknir þar sem niðurstöðurnar eru þær að auglýsingar geti haft neikvæð áhrif á börn og 
unglinga og að þessir hópar séu líklegri til að neyta áfengis vegna áfengisauglýsinga.

Annað mikilvægt atriði sem þarf að hafa í huga er að tilgangur auglýsinga er ekki alltaf að 
selja strax. Markmiðið getur t.a.m. verið að vekja áhuga og breyta viðhorfi þeirra sem 
auglýsingum er beint að. Þess vegna mætti alveg líta þannig á að áfengisauglýsingum sem 
beint er til ungmenna sé ætlað að hafa áhrif á viðhorf þeirra til drykkju. Kannski leiðir það 
hinsvegar ekki samstundis til meiri neyslu. Victor Strasburger, prófessor við University of 
New Mexico, fjallar m.a. annars um í grein frá 2002 að margar rannsóknir hafi skoðað 
sérstaklega áhrif auglýsinga á börn og unglinga. Hann fullyrðir að næstum allar þær 
rannsóknir hafi sýnt fram á að auglýsingar hafi haft mikil áhrif í þá veruna að auka vitund um 
auglýsta vöru, að leiða til tilfinningalegra viðbragða við auglýstri vöru, að auka þekkingu á
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ákveðnum vörum eða vörumerkjum og að leiða til löngunar til að eiga eða nota auglýstar 
vöru.

Ennfremur, Austin og Knaus birtu árið 2000, í Journal of Health Communication, þær 
niðurstöður að áfengisauglýsingar og annað kynningarefni hefði áhrif á börn og unglinga í þá 
veruna að hafa forspárgildi um áfengisneyslu á unglingsárum. Úrtakið samanstóð af 
grunnskólanemum í þriðja, sjötta og níunda bekk í Washington fylki í Bandaríkjunum. Önnur 
rannsókn, birt 1998, var framkvæmd yfir 18 mánaða tímabil og náði til 1.500 níundubekkinga 
í San Jose í Kalíforníu í Bandaríkjunum. Niðurstöður voru þær að áhorf á sjónvarp og 
tónlistarmyndbönd hafði veruleg áhrif á hvenær drykkja ungmennana hófst. Það er ekki 
óvarlegt að álykta að áfengisauglýsingar sem og fyrirmyndir í tónlistarmyndböndum hafi þar 
haft áhrif. Það er t.d. ólíklegt að veðurfregnir í sjónvarpi hafi haft þessi áhrif.

Henry Saffer, prófessor í hagfræði við Kean University í Bandaríkjunum, hefur framkvæmt 
viðamiklar rannsóknir á áhrifum áfengis- og tóbaksauglýsinga. Meðal niðurstaðna er að bann 
við áfengisauglýsingum getur dregið úr drykkju ungmenna og að auglýsingar sem hafa það 
markmið að draga úr drykkju ungmenna hafa áhrif í þá veru að minnka heildarneyslu þessa 
hóps. Reyndar eru niðurstöður Saffer þær að í þeim löndum þar sem er bann við 
áfengisauglýsingum sé áfengisneysla 16% minni en í löndum þar sem áfengisauglýsingar eru 
leyfðar.

Það er athyglisvert að velta síðan fyrir sér fullyrðingum um að áfengisauglýsingar hafi ekki 
áhrif á heildar eftirspurn áfengis. Þar má spyrja sig með hvaða hætti framleiðendur og 
söluaðilar áfengis skilgreini sinn markað. Það er m.a. þekkt að framleiðandi ákveðins 
gosdrykkjar telur sig ekki eingöngu í samkeppni við aðra gosdrykki heldur í samkeppni við 
nánast allt sem við drekkum og þ.m.t. vatn. Því mætti alveg ætla að framleiðendur áfengis 
gætu skilgreint sig með svipuðum hætti og teldu sig í samkeppni við tiltekna óáfenga drykki. 
Ef það er raunin er ljóst að áfengisauglýsingum er ætlað að auka eftirspurn eftir áfengi, og þá 
á kostnað annarra óáfengra drykkja. Sala á áfengi hefur jú aukist mikið síðasta áratuginn og 
það hlýtur að segja okkur eitthvað.

Það er auðvitað ekki hægt að kenna auglýsingum eða kynningum á áfengi alfarið um aukna 
drykkju. Þar spila ótal margir þættir inn í og margir þeirra hafa miklu meiri áhrif en 
áfengisauglýsingar. Hinsvegar, er ekki hægt að neita því að áfengisauglýsingar geta haft 
neikvæð áhrif í samfélaginu og þ.m.t. á ungmenni okkar. Það að til séu rannsóknir sem benda 
á að áfengisauglýsingar hafi ekki neikvæð áhrif, leyfir okkur ekki að hafa að engu þær 
rannsóknir sem benda til hins gagnstæða, rannsóknir sem eru unnar af virtum fræðimönnum 
og fagfólki.

Sigurður Ragnarsson Lektor í viðskiptadeild Viðskiptaháskólans Bifröst. Greinin birtist í 
Morgunblaðinu 30. nóvember 2004.”

Markaðsmanni ofbýður -  sjónvarpsþátturinn Alkemistinn

Sjónvarpsþátturinn Alkemistinn á sjónvarpsstöðinni INN fjallaði um áfengisauglýsingar um 
daginn -  umfjöllun og efnistök voru með þeim hætti að mörgum reyndum markaðsmanninum 
ofbauð málflutningurinn. Foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum barst afrit að af pósti 
sem reyndur markaðsmaður sendi umsjónarmanni þáttarins.
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“Sæll Viðar, vona að það sé í lagi að ég sendi þér línu varðandi þáttinn um áfengisauglýsingar 
og bann við þeim í Alkemistanum.

Svo því sé haldið til haga þá hef ég í 20 ár stjórnað markaðsmálum á Íslandi fyrir vörumerki 
eins og Nike og Spalding sem og gleraugnadeildir Calvin Klein, Fendi, Michael Kors o.fl.

Ég tel þetta upp því ég ég tel mig markaðsþenkjandi og það kom oft upp í þessum þætti 
setningin ?.. .eins og allt markaðsþenkjandi fólk veit... ?

Mér finnst ávallt skrítið þegar fólk heldur því fram að auglýsingar séu neysluhamlandi. Það 
gengur gegn öllum lögmálum markaðsfræðinnar a.m.k. þeirrar sem ég hef lært í námi og 
starfi.

Í þessum þætti kvartaði viðmælandi yfir því að nú skekktist samkeppnisstaðan af því að 
innlendir aðilar mættu ekki auglýsa en fór svo í næsta orði að segja frá því hvernig 
auglýsingar hafa hamlandi áhrif á neyslu.

Er þá ekki bara hið besta mál að auglýsa ekki og leyfa þá erlendu aðilunum, sem greinilega 
hafa ekki kynnt sér þessa visku í þaula, að grafa sér sína eigin gröf?

Könnunin sem vísað er í sýnir að sögn að þar sem áfengisauglýsingar séu bannaðar sé neyslan 
meiri og/eða aukist en sé minni og/eða minnki þar sem leyft er að auglýsa.

Að fullyrða að þetta sýni svart á hvítu að auglýsingar minnki neyslu er alveg ótrúleg 
einföldun.

Það er svo ótalmargt annað sem getur haft áhrif eftir afmörkuðum svæðum, t.d. 
þjóðfélagsástand almennt verra á þeim stað sem auglýsingar eru bannaðar, lífsgæði þar minni, 
meira þunglyndi; fólk sækir auðvitað í áfengi af óteljandi mismunandi ástæðum.

Svo eru tengslin á milli minni eyðslu í auglýsingar og meiri neyslu: það er einnig ótrúlega 
mikil einföldun að setja þarna samasemmerki; á sama hátt getur kreppuástand gert það að 
verkum að fyrirtæki hafi minni peninga til að auglýsa en þessi sama kreppa gert það að 
verkum að fólk sæki meira í áfengi (og aðra vímugjafa hugsanlega).

Eins og ?allt markaðsþenkjandi fólk veit? eru auglýsingar gerðar til þess að auka neyslu og 
skapa ímynd sem selur.

Þessi bransi, eins og allur annar bransi, vinnur og hefur unnið að því öllum árum að gera það 
kúl að drekka, t.d. einn kaldan með grillinu, með fótboltaleiknum o.s.frv.

Ef þessi stóri sannleikur er hins vegar að koma fram að áfengisauglýsingar minnki neyslu þá 
hljóta allir markaðsþenkjandi mennirnir hjá stóru fyrirtækjunum úti að klossbremsa allar 
auglýsingar hið snarasta ekki satt?

Með bestu kveðju,

Björn Leifur Þórisson. “
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Umboðsmaður barna bregst við “dulbúnum”
áfengisauglýsingum í tengslum við útihátíðir

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fagna frumkvæði umboðsmanns barna gagnvart 
áfengisauglýsingum í tengslum við útihátíðir. Foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum 
berast árlega fjöldi kvartanna af þessum sökum og sorglegt hve margir mótshaldarar eru á 
siðferðilega lágu plani í þessum efnum og svo hitt hve slælegt eftirlitið er víða . Meðfylgjandi 
er bréf umboðsmanns barna:

Góðan dag

Með þessu bréfi vill umboðsmaður barna vekja athygli á hagsmunum barna sem sækja munu 
útihátíðir í sumar og aðrar skemmtanir sem bjóða upp á dagskrá fyrir börn og hvetja 
forsvarsmenn sveitarfélaga að huga að ábyrgð sinni gagnvart börnum.

Umboðsmaður barna hefur undanfarin ár vakið athygli á nauðsyn þess að takmarka dulbúnar 
áfengisauglýsingar með virkum hætti. Auglýsingum er almennt ætlað að hafa þann tilgang að 
hvetja til neyslu og stuðla að jákvæðu viðhorfi til þeirrar vöru sem auglýst er. Börn eru 
viðkvæmur þjóðfélagshópur sem á rétt á sérstakri vernd, sbr. m.a. 3. mgr. 76. gr. 
stjórnarskrárinnar. Börn eru auk þess sérstaklega viðkvæm fyrir allri markaðssetningu og hafa 
auglýsingar því almennt meiri áhrif á þau en aðra. Áfengisauglýsingar hafa þannig áhrif á 
viðhorf barna til áfengis og stuðla að aukinni neyslu unglinga. Ljóst er að áfengi hefur ýmis 
skaðleg áhrif á líffæri, þroska og almenna velferð barna.

Umboðsmaður barna vill því leggja áherslu á að áfengis- og léttölsauglýsingar eiga 
aldrei rétt á sér á viðburðum sem börn sækja. Hagsmunir barna og unglinga af því að 
njóta verndar gegn áfengisauglýsingum eiga alltaf að vega þyngra en fjárhagslegir 
hagsmunir þeirra sem standa að viðburðum sem ætlaðir eru fjölskyldufólki, sbr. 3. gr. 
Barnasáttmálans sem kveður á um að það sem er börnum fyrir bestu skuli ávallt hafa 
forgang þegar teknar eru ákvarðanir sem varða börn.

Afrit af þessum tölvupósti er sent öllum lögreglustjórum og sýslumönnum.

Virðingarfyllst,

Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna

r

Áfengisauglýsing sem hluti vímuefnaumfjöllunar !

Kastljósið hefur staðið sig einstaklega vel undanfarið í umfjöllun um vímuefnavandann. Af 
mörgu sem vel hefur verið gert í þessum efnum þá er það mat margra að þessi umfjöllun sé 
með því betra sem hefur sést, bæði það að efnistök eru góð og úrvinnsla vönduð. Með þessari 
umfjöllun hefur Kastljósið svo sannarlega staðið undir nafni og tekist að koma af stað 
umræðu í samfélaginu um hvernig skuli brugðist við þeirri vá sem vímuefni vissulega eru. 
Viðbrögðin hafa ekki látið á sér standa og ljóst að þessi markvissa umfjöllun mun hafa í för 
með sér að allir sem vettlingi geta valdið bregðast við og freista þess að vinna bug á þessum 
síaukna vanda. Með samstilltu átaki er vissulega hægt að ná árangri eins og dæmin sanna.
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Ritstjórn Kastljóss á þakkir skildar fyrir framtakið. Hitt er svo annað mál að yfirstjórn RÚV 
og auglýsingadeild „Útvarps allra landsmanna“ er algerlega úr takti við samfélagið sbr. það 
fádæma virðingarleysi að sýna áfengisauglýsingu í kjölfar annars vandaðrar umfjöllunar 
Kastljóssins um vímuefnavandann í kvöld 30. maí. Einstaklega óviðeigandi, ólöglegt, siðlaust 
og sýnir í hnotskurn að yfirstjórn RÚV veldur ekki þeirri miklu ábyrgð sem henni er falin, 
skilur ekki samfélagslegt hlutverk sitt og tekst ekki að vera öðrum fjölmiðlum verðug 
fyrirmynd sbr. endalausar birtingar á misgrímulausum áfengisauglýsingum. Þetta er auðvitað 
ekki við hæfi og mál að linni.

Stjórn foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum

A»gH ós réttindi barna og ungmenna

Ágæti viðtakandi

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fagna sérstaklega fram komu frumvarpi 
innanríkisráðherra og ríkistjórnar Íslands þar sem tekið er á augljósum útúrsnúningum 
áfengisframleiðenda á 20 gr. áfengislaga um bann við áfengisauglýsingum. Lögin snúast um 
sjálfsögð réttindi barna og ungmenna til þess að vera laus við þann einhliða áróður sem 
áfengisauglýsingar eru. Núverandi lög eru siðferðilega skýr, en af einhverjum ástæðum hefur 
dómskerfið ekki treyst sér til þess að taka með afgerandi hætti á þeim augljósu lögbrotum og 
útútsnúningum sem framleiðendur hafa beitt?

Markhópur áfengisframleiðenda eru börn og ungmenni eins og dæmin sanna og af þeim 
sökum er umræða í Evrópu og víðar um auknar takmarkannir og auglýsingabönn. Hagsmunir 
framleiðanda fara illa saman við velferðasjónarmið sem og það sjálfssagða markmið 
foreldasamfélagsins að halda áfengi frá börnum og ungmennum. Allur málflutningur sem 
miðar við lönd hinna lægst gilda og viðmiða í þessum efnum er fyrst og fremst málflutningur 
hinna ýtrustu hagsmuna- viðskiptasjónarmiða. Velferðarsjónarmið , vernd barna og unglinga 
og ekki síst uppeldismarkmið foreldrasamfélagsins vegur mun þyngra, er mun mikilvægara.

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fagna þessu frumvarpi og hvetja Alþingi til 
þess að samþykkja það með afgerandi hætti og sýni þar með hug sinn í verki gagnvart 
sjálfsögðum réttindum barna og unglinga til þess að vera laus við gengdarlausan 
áfengisáróður.

Virðingarfyllst,

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum 

www.foreldrasamtok.is

Foreldarsamtök fagna frumvarpi

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fagna frumvarpi Innanríkisráðherra um breytingar á 
20. grein áfengislaga. Með þeim breytingum sem þar eru lagðar til þykir samtökunum einsýnt 
að augljósir útúrsnúningar úr annars siðferðilega skýrum boðskap fyrri laga heyri sögunni til. 
Tillögur um fyrirkomulag þ.e.a.s. að fela Neytendastofu eftirlit þessara mála sem og að hækka 
sektir eru til mikilla bóta. Réttindi barna og ungmenna til þess að vera laus við áfengisáróður
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eru lykilatriði þessa máls og þau réttindi ber að virða eins og allt annað í okkar samfélagi sem 
lýtur að velferð barna og ungmenna.

Gott framtak hjá umboðsmanni barna

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fagna frumkvæði Umboðsmanns barna vegna 
áfengisauglýsinga innan íþróttahreyfingarinnar. Birtum hér umfjöllun um þetta mál af ágætri 
heimasíðum UB www.barn.is

Áfengisauglýsingar íþróttafélaga

Áfengisauglýsingar eiga aldrei rétt á sér á viðburðum sem börn sækja. Hagsmunir barna og 
unglinga af því að njóta verndar gegn áfengisauglýsingum eiga alltaf að vega þyngra en 
fjárhagslegir hagsmunir íþróttafélaga.

Vegna ábendinga sem bárust umboðsmanni barna í haust vegna áfengisauglýsinga á 
viðburðum sem haldnir eru á vegum aðildarfélaga Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) 
sem og í tímaritum sem gefin eru út af þeim ákvað umboðsmaður barna að bregðast við með 
því að senda ÍSÍ bréf til að vekja athygli á málinu og kanna viðbrögð sambandsins. Svar frá 
ÍSÍ barst nú í byrjun febrúar og er birt neðst á þessari síðu.

Í bréfi umboðsmanns barna til ÍSÍ, dags. 7. janúar 2011, segir:

Annars vegar er um að ræða auglýsingar á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sem Iþróttabandalag 
Vestmannaeyja (IBV) stóð fyrir í ágúst 2010. A aðalsviðinu íHerjólfsdal var að finna stórar 
auglýsingar á Tuborg ogfóru þær auglýsingar ekki fram hjá neinum sem fylgdist með 
dagskrá á því sviði. Hins vegar er um að ræða auglýsingar sem birtust í tímaritinu Golf á 
Islandi, nánar tiltekið í 4. tbl. 2010. Um var að ræða heilsíðu auglýsingu á Egils Gull öli og 
hálf síðu auglýsingu á Stellu Artois.

I  öllum tilvikum er um að ræða auglýsingar á „ léttöli “ og má því deila um hvort brotið sé 
gegn 1. mgr. 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998. Hins vegar er ljóst að um er að ræða 
auglýsingar sem fara í bága við stefnuyfirlýsingu ISIfrá 2. nóvember 1997 um forvarnir og 
fíkniefni. I  stefnuyfirlýsingunni eru aðildarfélög hvött til þess að festa í lög sín ákvæði þar sem 
tekin er einörð afstaða gegn neyslu á áfengi, tóbaki og fíkniefnum. Hvorki Golfsamband 
Islands né IBVhafa sett slík ákvæði í lög sín. Aukþess má benda á að auglýsingarnar eru 
ekki í samræmi við 2. gr. reglugerðar ISI um auglýsingar.

Umboðsmaður barna hefur undanfarin ár vakið athygli á nauðsyn þess að takmarka dulbúnar 
áfengisauglýsingar með virkum hætti. Bann við áfengisauglýsingum hefur forvarnargildi og 
er ætlað að draga úr áfengisneyslu. Auglýsingum er almennt ætlað að hafaþann tilgang að 
hvetja til neyslu og stuðla að jákvæðu viðhorfi tilþeirrar vöru sem auglýst er. Umboðsmaður 
bendir á að stór hluti íþróttaiðkenda eru börn, þ.e. einstaklingar undir 18 ára aldri. Börn eru 
viðkvæmur þjóðfélagshópur sem á rétt á sérstakri vernd, sbr. m.a. 3. mgr. 76. gr. 
stjórnarskrárinnar. Börn eru auk þess sérstaklega viðkvæm fyrir allri markaðssetningu og 
hafa auglýsingar því almennt meiri áhrif á þau en aðra. Afengisauglýsingar hafa áhrif á 
viðhorf barna til áfengis og stuðla að aukinni neyslu unglinga. Ljóst er að áfengi hefur ýmis 
skaðleg áhrif á líffæri ogþroska barna. Aukþess er heili ungs fólks ennþá að vaxa og 
þroskast fram yfir 20 ára aldur. Afengisneysla á mótunartíma heilans getur því skaðað
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ákveðnar stöðvar hans fyrir lífstíð. Iþróttafélög spila stóran þátt í uppeldi þeirra barna sem 
sækja íþróttir. Það samræmist því engan veginn heilsueflandi og uppeldislegu hlutverki 
íþróttafélaga að hvetja til aukinnar neyslu áfengis.

Umboðsmaður barna vill leggja áherslu á að áfengisauglýsingar eiga aldrei rétt á sér á 
viðburðum sem börn sækja. Hagsmunir barna og unglinga a f því að njóta verndar gegn 
áfengisauglýsingum eiga alltaf að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir íþróttafélaga, sbr.
3. gr. Barnasáttmálans sem kveður á um að það sem er börnum fyrir bestu skuli ávallt hafa 
forgangþegar teknar eru ákvarðanir sem varða börn.

A undanförnum árum hefur ISI unnið gott starf varðandi íþróttaiðkun barna og unglinga og 
ýmis konar forvarnir. Að mati umboðsmanns barna er mikilvægt að ISI haldi því góða starfi 
áfram og leitist við að tryggja að aðildarfélög þess séu meðvituð um hlutverk sitt í lífi barna. 
Umboðsmaður barna hvetur því ISI að sjá tilþess að aðildarfélögþess framfylgi 
stefnuyfirlýsingu ISIfrá 1997 og taki einarða afstöðu gegn neyslu áfengis, tóbaks og fíkniefna 
og tryggi að slík efni séu ekki auglýst á vegum þeirra, hvort sem auglýsingarnar eru dulbúnar 
með léttölsmerkingu eða ekki.

I  ljósi þess sem að framan greinir óskar umboðsmaður barna eftir upplýsingum um hvernig 
ISIframfylgir stefnuyfirlýsingu sinni um forvarnir og fíkniefni og hvernig ISI tekur á því 
þegar aðildarfélög þeirra auglýsa áfengi eða léttöl.

Hér má lesa svarbréf frá framkvæmdastjóra ÍSÍ, dags. 1. febrúar 2011, þar sem ÍSÍ
greinir frá því að ÍSÍ leggi áherslu á það við sambandsaðila sína að þeir fylgi lögum og taki 
afstöðu gegn neyslu vímuefna auk þess sem fjallað er um fyrirmyndarfélög ÍSÍ.

Umboðsmaður barna hvetur ÍSÍ til að fylgja þessu máli eftir með virkum hætti með réttindi 
barna að leiðarljósi.

Hér má lesa umsögn umboðsmanns barna um frumvarp um breytingu á áfengislögum 
nr. 75/1998, með síðari breytingum, 293. mál en í frumvarpinu er lagt til að 3. mgr. 20. gr. 
áfengislaga verði breytt þannig að óheimilt verði að auglýsavörur sem hægt er að rugla saman 
við áfengi, vegna nafns, umbúða eða annarra einkenna.

Sammála sjálfum sér eða ósammála ?

Í Fréttablaðinu um daginn var harmsaga, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar bar sig illa vegna 
ómerkilegra og villandi auglýsinga samkeppnisaðilans Vífilfells. Fréttin var svona:

“Appelsín við fyrstu sýn
Vífilfell setti nýlega á markað nýjan gosdrykk sem ber heitið Hátíðar appelsín.Umbúðirnar 
eru með svipuðu sniði og Appelsínið frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar, Egils appelsín. Yfir 
hátíðarnar tíðkast sá siður hér á landi að blanda saman appelsín og Malt Extract, drykkir sem 
voru fyrst um sinn einungis framleiddir af Ölgerðinni. Ein af auglýsingum fyrirtækisins yfir 
hátíðarnar ber yfirskriftina: „Ást við fyrstu sýn, Egils malt og appelsín“ Vífilfell hefur nú 
tekið vörumerki hins nýja Hátíðar appelsíns skrefinu lengra, þar sem slagorð drykkjarins er: 
„Þú sérð það strax, við fyrstu sýn, að þetta er Hátíðar appelsín“ Gunnar B. Sigurgeirsson, 
framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar, segist vona að neytendur sjái hversu augljóslegt það 
sé að verið sé að reyna að plata þá með svo keimlíkri markaðssetningu.
„Samkeppni er vissulega af hinu góða, en neytendur verða að átta sig á því hvað þeir eru
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að kaupa,“ segir Gunnar. Ölgerðin hefur sett málið í hendur Neytendastofu og eru 
lögfræðingar þeirra einnig að skoða málið.
„Aðalmálið fyrir okkur er að upplýsa neytendur,“ segir Gunnar.”

Allt eru þetta góð og gild rök og óskandi að ákafi og sterk réttlætiskennd forstjórans gildi 
einnig í markaðsátaki Ölgerðarinnar (og reyndar Vífilfells einnig) á áfengi t.d. varðandi hinar 
sk. “léttöls” auglýsingar. Öll rök forstjórans virka ágætlega gagnvart því og væri því ekki ráð 
fyrir forstjórann að ganga fram með góðu fordæmi og fara eftir því sem hann segir sjálfur. 
Nema kannski að viðkomandi “taki Ragnar Reykás á þetta”. Hitt gæti þó orðið öllu verra ef 
Vífilfell auglýsti “létt” Hátíðarappelsín. Dómkerfið er svakalega svag fyrir slíku og hefur nýtt 
þetta misnotaða viðskeyti sem lögfræðilegt skálkaskjól til að vísa frá augljósum lögbrotum 
sbr. “létt”öl sem er ekki til í annari mynd en áfengi og hvað þá sem íslenskt hugtak yfir 
áfengislausa drykki.

Ríkissaksóknari -  hvílík lausatök í augljósu máli !

Embætti ríkissaksóknara fellir niður rannsókn á áfengisauglýsingum á Þjóðhátíð í 
Eyjum 2010?

Foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum bárust fjöldi ábendinga um 
áfengisauglýsingar í tengslum við hátíðina. Ábendingum var komið á framfæri við 
sýslumanninn í Vestmanneyjum sem sá enga ástæðu til aðgerða? Vakti mikla undrun 
Foreldrasamtakanna enda í hróplegu ósamræmi við þær upplýsingar sem við höfum frá fjölda 
fólks sem þarna var statt og hefur sent okkur ábendingar. Annað varðandi þessa meintu 
rannsókn er hæfi þess lögreglumanns sem f.h. sýslumanns rannsakaði málið en viðkomandi er 
félagsmaður og fyrrum leikmaður ÍBV sem er aðili að hátíðinni. Það sem síðan gerir málið 
öllu verra er að ríkissaksóknari gerir, eftir áfrýjun af hálfu Foreldrasamtaka gegn 
áfengisauglýsingum, álit viðkomandi að sínu sbr meðfylgjandi bréf. Foreldrasamtök gegn 
áfengisauglýsingum íhuga stjórnsýslukæru af þessu tilefni enda með ólíkindum hvers lags 
lausatök hafa verið viðhöfð að hálfu viðkomandi embætta í eins augljósu máli og hér um 
ræðir.

Fyrstu viðbrögð Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum var eftirfarandi póstur til 
embættis ríkissaksóknara

“Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum undrast þessa niðurstöðu embættisins vegna 
áfengisauglýsinga á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2010. Það liggja fyrir vitnisburðir fjölda 
fólks um áfengisauglýsingar út um allt svæðið m.a . skjáauglýsingar sem voru skýlaus brot á 
20 gr. áfengisalaga, auglýsingum þar sem í engu var hirt um að koma þessu orðskrípi „léttöl“ 
fyrir. Hitt er svo annað mál að orðið léttöl, í illlæsilegu og smáu letri, oft nánast samlitu 
bakgrunni, séu talin gild rök til frávísunar máls, en ekki meðhöndlaður sem augljós og 
saknæmur útúrsnúningur á 20 gr. áfengislaga þar sem m.a.segir: „enda megi augljóst vera að 
um óáfenga drykki sé að ræða í skilningi laganna og ekki vísað til hinnar áfengu framleiðslu.“ 
Þessi tiltekni framleiðandi leggur akkúrat enga áherslu á að selja þetta „léttöl „ enda er það í 
besta falli illfáanlegt. Öll framsetning auglýsinganna, myndmál, letur, litir og orðfæri vísa til 
hinnar áfengu framleiðslu.
Hugtakið „Léttöl“ er auki þess hvergi skilgreint sem sérstakt íslenskt hugtak yfir óáfenga 
drykki nema hjá áfengisframleiðendum, lögreglustjóraembættum, ríkissaksóknara og 
dómskerfinu og sorglegt það skuli í þeim skilningi vera orðið lögfræðilegt skálkaskjól . 
Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum skora á embættið að endurskoða þessa
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afstöðu sína enda ljóst að einungis var tekið á tilteknum atriðum og hluta þeirra brot 
sem þarna voru framin og málavextir fjarri því kannaðir til hlítar.

f.h Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum.
Árni Guðmundsson 
formaður

Ritstjórar prentmiðla eru ábyrgir fyrir 
ómerktum áfengisauglýsingum
Ritstjórar prentmiðla eru ábyrgir fyrir ómerktum áfengisauglýsingum

Að gefnu tilefni áréttar talsmaður neytenda lagareglur og fordæmi sem leiða til þess að 
ritstjórar prentmiðla séu ábyrgir fyrir auglýsingum sem brjóta í bága við bann við 
áfengisauglýsingum -  þ.e. ef auglýsandi er ekki nafngreindur í auglýsingu.

Að gefnu tilefni vill talsmaður neytenda árétta að af  nýlegum dómi Hæstaréttar má ráða að 
svarið við spurningunni hvort einhver beri ábyrgð á áfengisauglýsingum er jákvætt eins og 
rakið var í talhorninu fyrr á árinu. Svarið er enn fremur að ritstjórar prentmiðla bera ábyrgð á 
ómerktum áfengisauglýsingum eins og bent var á í frétt á heimasíðu talsmanns neytenda 
næsta dag.

Brot á lögum en sýknað þar sem auglýsandi var ekki nafngreindur

Í nefndum hæstaréttardómi segir m.a.

„Með skírskotun til forsendna héraðsdóms er fram komið að birting auglýsinga þeirra sem um 
getur í ákæru var andstæð ákvæðum 20. gr. áfengislaga. Hins vegar var ákærði hvorki 
nafngreindur né vísað til fyrirtækis þess, sem hann veitir forstöðu, í merkingu 2. mgr. 15. gr. 
laga nr. 57/1956 um prentrétt við birtingu auglýsinga samkvæmt 1. til 3. og 5. tölulið ákæru 
og ber hann því ekki refsiábyrgð á efni þeirra. Ber samkvæmt kröfu ákæruvaldsins að sýkna 
hann af ákæru samkvæmt þeim liðum“

Þá er ritstjóri ábyrgur

M.ö.o. fólu auglýsingarnar í sér brot á refsiákvæðum áfengislaga en auglýsandinn var aðeins 
sakfelldur fyrir sumar auglýsingar en ekki aðrar þar sem tilvísun í nafn hans var ekki á öðrum 
auglýsingum. Þá er ritstjóri hins vegar ábyrgur og ber að ákæra hann eins og rökstutt hefur 
verið áður í tilvitnaðri frétt þar sem segir m.a.:

„Í greiningu sinni á ábyrgð á brotum gegn banni við áfengisauglýsingum í talhorninu í gær 
kemst talsmaður neytenda að þeirri niðurstöðu að skýrt sé hver beri ábyrgðina: Nafngreindur 
auglýsandi -  en ritstjóri ella.

Í talhorninu að þessu sinni fjallaði Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, um ábyrgð -  
einkum refsiábyrgð en einnig meðábyrgð fjölmiðla -  á brotum gegn banni við 
áfengisauglýsingum á þrenns konar vettvangi:
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í prentmiðlum, 

ljósvakamiðlum og 

öðrum miðlum“

Í pistlinum segir um áhrif dómanna:

„Þetta þýðir að mínu mati að ef vafi leikur á því hvort auglýsandi er nægilega nafngreindur 
eigi handhafi ákæruvalds að ákæra ritstjóra dagblaðs eða tímarits.“

Í pistlinum segir einnig að sú niðurstaða hljóti að leiða til breytts verklags á dagblöðum -  
svo tryggt verði að auglýsandi verði nafngreindur.

„Annars er hætt við -  og bæði rétt og skylt samkvæmt prentlögum -  að ritstjóri verði ákærður 
fyrir brot gegn áfengislögum miðað við þessi skýru fordæmi Hæstaréttar frá 1963 og 2007.“

Betur er farið yfir réttarstöðuna í tilvitnuðum pistli talhorninu og bent á að þessi túlkun hafi 
legið fyrir frá árinu 1963.

Reyna þarf á léttölsfyrirvara

Í áfengislögum segir:

„Hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar. [...] - Með 
auglýsingu er átt við hvers konar tilkynningar til almennings vegna markaðssetningar þar sem 
sýndar eru í máli eða myndum áfengistegundir eða atriði tengd áfengisneyslu, svo sem 
áfengisvöruheiti [...]. -  [...] Þó er framleiðanda sem auk áfengis framleiðir aðrar drykkjarvörur 
heimilt að nota firmanafn eða merki í tengslum við auglýsingu þeirra drykkja, enda megi 
augljóst vera að um óáfenga drykki sé að ræða í skilningi laganna og ekki vísað til hinnar 
áfengu framleiðslu“

Ekki er að mati talsmanns neytenda nægilegt að fram komi með smáum stöfum orðið 
„LÉTTÖL“ til að forðast refsiábyrgð en á það hefur líklega ekki reynt nægilega. Um það 
sagði í nefndum pistli að vonandi reyndi brátt á ábyrgðarreglur útvarpslaga fyrir dómi enda 
væri bann við áfengisauglýsingum að mati talsmanns neytenda þverbrotið á hverjum degi 
þegar í lok bjórauglýsinga birtist í vinstra horni neðst með daufum og smáum stöfum, líklega í 
um eina sekúndu: „Léttöl.“ Þetta stæðist að mati talsmanns neytenda ekki skýrt bann 
áfengislaga.

Til verndar ungum neytendum og af virðingu við lög í landinu

Ábendingar þessar eru gerðar þar sem hugsanlegt er að brugðist verði við með skipulögðum 
hætti ef brotið er gegn áfengislögum -  einkum ef auglýsingar beinast að ungum neytendum og 
verður það þá gert í tengslum við samstarfsverkefni með umboðsmanni barna við að leitast 
við að semja um frekari mörk við markaðssókn sem beinist að börnum en þar er slík opinber 
og almenn kærustefna nefnd meðal hugsanlegraúrræða. Talsmaður neytenda, Gísli 
Tryggvason, hefur ekki almenna skoðun á áfengisneyslu fullorðinna neytenda en vill sporna 
gegn auglýsingum sem beinast að börnum á óhollri vöru -  einkum ef refsivert er að auglýsa
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hana. Þá grefur það undan virðingu við lög sem eiga öðrum þræði að vernda unga neytendur 
ef slíkt skýrt bann í lögum er hunsað endurtekið. Við það verður ekki unað

Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda

Áfengisauglýsingar eru boðflennur í lífi 
barna og unglinga
Það er auðvitað með eindæmum að stofna hafi þurft sértök samtök til þess eins að berjast fyrir 
því að farið sé eftir gildandi lögum í landinu? Í þessu tilfelli lögum um banni við 
áfengisauglýsingum. Markmið samtakanna er einfalt eða eins og fram kemur í 5.gr 
stofnsamþykktar: “Markmið samtakana er að berjast gegn birtingu ólöglegra 
áfengisauglýsinga og bættu auglýsingasiðferði með sérstakri áherslu á vernd barna og 
unglinga”

Íþróttahreyfingin nýtur gríðarlegar aðstoðar og velvildar samfélagsins. Bæjarfélög styrkja 
íþróttahreyfinguna með verulegum fjármunum í formi rekstrarstyrkja og til uppbyggingar á 
íþróttamannvirkjum. Hreyfingin hefur því ríkum skyldum að gegna gagnvart samfélaginu sem 
m.a. felast í því að boða heilbrigðan lífstíl .Það er auðvitað ekki gert í samvinnu við 
bjórbransann nema síður sé. Áfengisauglýsingar í íþróttahúsum eða á íþróttaleikvöngum eru 
ekki viðhæfi en um slíkt eru því miður nokkur dæmi um. Það verður ekki bæði haldið eða 
sleppt í þessum efnum. Áfengisauglýsingar og forvarnir? Eitthvað lætur undan að lokum og 
eflaust verður það trúverðugleiki viðkomandi félaga. Áfengisauglýsingar á íþróttaleikvöngum 
eiga ekki að sjást. Íþróttahreyfingin á undantekningalaust að sýna gott fordæmi og gerir það í 
lang flestum tilfellum.

Auglýsingar á heimasíðum barna. Halda menn að það sé almennur vilji forráðamanna barna 
að þau auglýsi áfengi á ágætum heimasíðum sínum ? Held nú síður -  Þetta er bara “hágæða” 
lákúra sem að varðar ekki bara við lög um bann við áfengisauglýsingum, heldur einnig 
vaflítið réttindi viðkomandi barna sem hafa verið þverbrotin með misnotkun af þessu tagi.

Þetta dæmi sýnir að það eru hvorki siðleg né lagalega takmörk fyrir því hve lágt er lagst í 
áfengisauglýsingum. Gríðarlegur fjöldi barna heldur úti bloggsíðum sem að öllu jöfnu er hið 
besta mál. Hvernig heilvita fólki dettur í hug að setja inn áfengisauglýsingar á bloggsíður 
barna eins og gert var hjá www.blog.central.is er ráðgáta.

Áfengisauglýsingar í strætóskýlum. Áfengisauglýsingaherferð Egils Skallgrímsonar s.l. vor 
var sem endranær beint að börnum og unglingum sérstaklega. Af því tilefni voru strætóskýli á 
höfuðborgarsvæðinu þakin áfengisauglýsingum við lok grunnskólaprófa! Fullkomin lágkúra 
og algert virðingarleysi við börn og unglinga, sem eru eins og kunnugt er helstu 
viðskiptavinar Strætó. Það er einnig með eindæmum að Strætó bs skuli taka þátt í þessu með 
því að legga biðskýli fyrirtækisins undir ólöglegar áfengisauglýsingar og gefa þar með sínum 
helstu viðskiptavinum börnum og unglingum langt nef.

Það eru foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum mikil vonbrigði að RÚV skuli með 
kerfisbundnum birtingum áfengisauglýsinga virða réttindi barna og unglinga í landinu að 
vettugi og brjóta á lögvörðum rétti þeirra til þess að vera laus við áfengisáróður sbr lög þar 
um. Samtökin hafa margsinnis skorað á stjórn RÚV ohf að stöðva allar þessar beinu og
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óbeinu áfengisauglýsingar sem allar eiga það sannmerkt að vera ólöglegar og langt fyrir neðan 
virðingu fyrirtækisins. Telji fyrirtækið minsta vafa hvað varðar “lögmæti” þessara 
áfengisauglýsinga þá ber því hlutverki sínu samkvæmt að láta börn og unglinga í landinu 
njóta þess vafa. Því fer fjarri

Það var með eindæmum að eftir skemmtilega Kastljósútsendingu frá Bessastöðum þar sem 
okkar bestu synir, handknattleikslandsliðið, og fyrirmyndir æsku þessa lands voru heiðraðir, 
þá hafi RÚV fundist það viðeigandi að birta langa og ákaflega asnalega áfengisauglýsingu frá 
Vífilfelli í kjölfarið? Er reyndar ekki í fyrsta sinn sem RUV fer langt yfir strikið og verður sér 
til skammar í þessum efnum. Marga rekur minni til þess þegar að forseti Íslands veitti í 
Íslensku forvarnarverðlaunin fyrir nokkrum árum þá var birt enn ein áfengisauglýsingin í 
kjölfarið og viðhöfninni ,forsetanum og fólkinu í landinu með því sýndur fádæma dónaskapur.

Þetta eru bara nokkur dæmi, nánast af handahófi, um hve illa málum er komið og í þessum 
efnum hægt væri að nefna mýmörg önnur dæmi. Hér hefur ekki verið fjallað um 
áfengisauglýsingarútvarpsstöðva sem höfða í dagskrá sinni til barna og unglinga.

Réttindi barna og unglinga eru fótum troðin í þessum efnum og ítrustu viðskiptahagsmunir 
teknir fram fyrir sjálfsagðan og ótvíræðan rétt æskunnar. Einbeittur brotavilji og síbrot 
forsvarsmanna fyrirtækja látin nánast átölulaus enda verða brotin sífellt grófari. Sorglegt að 
slíkt sé látið átölulaust og ekki boðlegt í siðuðu samfélagi. Sýnum börnum og unglingum 
fordæmi -  förum að lögum.

Að lokum bendum við á heimasíðu Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum 
www.foreldrasamtok.is þar sem má með einföldum hætti senda inn ábendingar og kærur 
vegna brota á lögum gegn áfengisauglýsingum.

Árni Guðmundsson

Uppeldis- og menntunarfræðingur

Formaður Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum

Breskur sérfræðingur leggur til algert 
áfengisauglýsingabann í Bretlandi
Okkur barst þessi ágæta grein. 

Expert says ban all alcohol ads

A leading doctor says all advertising of alcohol must be banned in a bid to curb Britain’s 
growing drink problem.

The comments by the head of the Royal College of Physicians come as latest data show 
alcohol-related deaths in the UK have doubled in the past 15 years.
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Professor Ian Gilmore said the measure was necessary to protect children who were 
influenced by sporting heroes wearing branded clothing.

Government said it was already introducing measures to help.

Professor Gilmore suggested a phased ban.

“I think it would be hard to move to a total advertising ban straight away, but we can work 
towards it.

“Most urgently we should look at introducing a watershed, with a move towards a complete 
ban.”

He said it made no sense to have a watershed for promoting unhealthy foods to children but 
then allow alcohol advertising during the day.

Wrong messages

Professor Gilmore said he had recently watched a football match on satellite television which 
had shown four alcohol advertisements over the course of a lunchtime.

He suggested advertising within sporting events could be particularly influential upon 
children. He explained that how his nine-year-old nephew had a Liverpool shirt with the 
Carlsberg logo on it.

He also said drink was too cheap to buy in supermarkets and called for higher taxes on 
alcohol.

“We really are quite liberal in comparison with many countries.

“I’m not teetotal and we are not calling for prohibition. But we want to see some evidence- 
based strategies to see a reduction in the alcohol-related harm which we see in our hospitals,” 
he said.

A spokeswoman for the Department of Health said: “We are concerned about the number of 
alcohol-related deaths and are committed to tackling this problem.”

She said they had recently launched a high-profile responsible drinking campaign, Know 
Your Limits, aimed at 18 to 24-year-olds.

“We are also working closely with alcohol drinks industry and non-industry stakeholders on 
promoting more responsible drinking and preventing alcohol misuse.”

Af BBC http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6390663.stm
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Löghlýðin bjóð ?
Auðvitað erum við Íslendingar löghlýðin þjóð. Það væri nú annaðhvort. En við erum líka 
býsna slyng að fara í kringum lögin, þegar okkur ekki líkar efni laganna. Það er bannað að 
auglýsa áfengi.

Daglega dynja á okkur bæði í blöðum og sjónvarpi bjórauglýsingar með tælandi texta og 
myndum sem lofa ágæti bjórs.Okkar fremsti leikari les textann,sem eykur enn áhrifin. En til 
þess að allir viti að ekki verið er að auglýsa áfengan bjór birtist orðið “léttöl” í 2 eða 3 
sekúndur með örsmáu letri í einu skjáhorninu.

Löglegt? Efamál. Það er líka bannað að setja upp auglýsingaskilti við þjóðvegi landsins. 
Fyrirtæki fara í kringum þetta bann með því að leggja merktum bílum sínum með máluðum 
auglýsingaskiltum á hliðum við fjölförnustu þjóðvegi til og frá höfuðborginni og raunar víðar. 
Löglegt? Efamál. Það er líka bannað að tala í síma í akstri. Það er ekkert hægt að fara í kring 
um það. Otrúlega margir ökumenn láta samt eins og þetta lagaboð,þessi mikilvæga 
öryggisregla eigi ekki við í þeirra tilviki og blaðra í bílsíma með hálfan huga við aksturinn.
Nú er til ágætis handfrjáls búnaður sem ekkert er að því að nota og ýmsir vissulega notfæra 
sér. En það er svolítið sérkennilegt að horfa á menn og konur aka um götur borgarinnar 16 
milljón króna jeppum sem greinilega haf ekki haft ráð á því að kaupa handfrjálsan búnað. 
Lögreglan er of lin við að taka á þessum lögbrotum.

Eiður Svanberg Guðnason

Áfengisauglýsingar beinast jafnvel að 
ungum börnum
Þegar vara er auglýst þá er tilgangurinn vanalega sá að fá fólk til að muna eftir og langa í 
vöruna -  sem leiðir svo gjarnan til þess að varan er keypt. Auglýsingar hafa sterk áhrif á börn 
og ungt fólk og því er auglýsingum gjarnan beint að þeim. Þetta gildir t.d. mjög um 
áfengisauglýsingar, þar sem áfengi og ,,skemmtilegar” stundir er gjarnan sýnt saman. Bannað 
er með lögum að auglýsa áfengi á Íslandi en ótal dæmi sýna hvernig farið er í kringum þessi 
lög -  nægir að nefna ýmsar verslunarmannahelgarauglýsingar nú í ár. Og nú er meira að segja 
svo langt gengið að hægt er að kaupa barnaleikföng með áfengisauglýsingum.

Leikfangið sem um ræðir (sjá mynd) var nýlega keypt í leikfangaverslun í Reykjavík og 
jafnvel þó að tilgangurinn hafi ekki verið að hvetja börn til að drekka bjór þá er þarna 
bjórauglýsing fyrir augunum á litlum börnum. Það hefur svo vart farið fram hjá landsmönnum 
að þótt bannað sé með lögum að auglýsa áfengi á Íslandi þá eru áfengisauglýsingar áberandi í 
flestum fjölmiðlum landsins. Miklu virðist vera til kostað að koma vörunni á framfæri og oftar 
en ekki virðast auglýsingarnar beinast að ungu fólki.

Til að skoða málið nánar má benda á erlendar kannanir á markaðssetningu áfengis sem beint 
er að ungu fólki. Í júlíhefti The Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 2004 kemur 
fram að árið 2002 sáu unglingar í Bandaríkjunum t.a.m. fleiri áfengisauglýsingar en fullorðnir 
í blöðum og tímaritum. Þar kemur auk þess fram að stúlkur eru berskjaldaðri en drengir hvað 
varðar áfengisauglýsingar. Áfengisiðnaðurinn í Bandaríkjunum varði árið 2002 1,9
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milljörðum dollara í markaðssetningu áfengis með ýmsum hætti. Í áfengiaauglýsingar í 
tímaritum var t.d. varið 590,4 milljónum dollurum.

Auglýsingunum gjarnan beint að ungum stúlkum

Rannsakendur könnuðu hversu mikið af áfengisauglýsingum er beint að ungu fólki og eftir að 
hafa farið í gegnum 103 bandarísk tímarit á árunum 2001-2002 fundu þeir alls 6,239 
áfengisauglýsingar. Helstu niðurstöður voru þær að á milli áranna sá ungt fólk 45% meira af 
bjórauglýsingum,og 65% meira af auglýsingum um áfengt gos en 69% minna af 
vínauglýsingum heldur en fullorðnir. Stúlkur á aldrinum 12-20 eru líklegri til að sjá bjór og 
áfengt gos auglýst heldur en konur í aldurshópnum 21-34 ára. Greinahöfundar benda á að 
áfengisauglýsingum sé í miklum mæli beint að ungum stúlkum og að áreitið aukist sífellt.

Samantekt niðurstaðna úr rannsókn á vegum Bandarísku læknasamtakanna (AMA), sem birt 
var á heimasíðu þeirra (http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/14425.html), sýnir að 
31% unglingsstúlkna hafi drukkið áfengt gos síðastliðna sex mánuði samanborið við 19% 
drengja. Helmingur stúlknanna sagðist hafa séð auglýsingar um áfengt gos. Þar kemur einnig 
fram að ein af hverjum fjórum stúlkum hafa ekið bíl eftir að hafa drukkið áfengi eða verið í 
bíl þar sem bílstjórinn hefur neytt áfengis. Þá hefur ein af hverjum fimm kastað upp eða fallið 
í yfirlið eftir áfengisneyslu. Höfundar skýrslunnar telja að áfengisframleiðendur markaðssetji 
áfengt gos fyrir ungar stúlkur. Talsmaður framleiðenda segir aftur á móti að auglýsingunum 
sé beint að fullorðum og að þeir deili áhyggjum af ólöglegri unglingadrykkju.

Í samantekt rannsókna sem birtist í Journal of Public Health Policy, vol.26 no 3, komast 
greinahöfundar að þeirri niðurstöðu að umdeilanlegt hafi verið að alhæfa um áhrif auglýsinga 
á áfengisneyslu en að nýjustu niðurstöður rannsókna gefi til kynna að áfengisauglýsingar hafi 
áhrif á áfengisneyslu ungs fólks. Þessu til stuðnings hafa nýverið verið birtar niðurstöður úr 
bandarískri rannsókn sem styrkir enn frekar þá kenningu að áfengisauglýsingar hafa 
langtímaáhrif á drykkju ungs fólks. Niðurstöðurnar sýna að bein tengsl eru á milli drykkju og 
framboðs auglýsinga, þ.e. að sá hópur ungs fólks sem sá meira af áfengisauglýsingum drakk 
meira en sá hópur sem sá minna af þeim (The Archives of Pediatrics and Adolescent 
Medicine, janúar 2006).

Íslenskur veruleiki

Hér á landi hefur orðið umtalsverð aukning á áfengisauglýsingum og áfengisumfjöllunum -  
kynningum- í blöðum, tímaritum og ljósvakamiðlum. Má benda á að samkvæmt niðurstöðum 
samantektar, sem Lýðheilsustöð fól Háskólanum á Akureyri og Fjölmiðlavaktinni að gera, 
hefur tíðni áfengisauglýsinga þrefaldast á síðust tíu árum. Oft eru þessar auglýsingar með 
þeim hætti að þær vekja ákveðnar væntingar til neyslu áfengis; ,,það er gott og gaman” ,,ég á 
það skilið” og ,,það hjálpar til” eru skilaboð sem fylgja gjarnan þessum auglýsingum. Má því 
leiða að því getum að þær hafi jákvæð áhrif á væntingar ungs fólks til neyslu áfengis sem 
getur því leitt til þess að það drekki frekar en ekki.

Því seinna sem byrjað er að drekka því betra -  heilans vegna

Nýlegar sem og eldri rannsóknir á áhrifum áfengis á þroska ungs fólks benda m.a. til þess að 
við neyslu áfengis geti hlotist varanlegur skaði á ákveðnum hluta heilans. Sem dæmi um 
afleiðingar má nefna skert vinnsluminni, skert sjónsvið og skertan hæfileika til úrlausnar 
ýmissa vandamála. Þetta kemur meðal annar fram í niðurstöðum bandarískrar rannsóknar
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(The neurocognitive effects of alcohol on adolescent and college students, í Preventive 
Medicine 40 (2005)). Niðurstöður sýna að virkni í heilaberki er minni hjá unglingum sem 
drekka áfengi en þessi hluti heilans er mikilvægur fyrir hugsun, skipulagningu, hömlur og 
stýringu tilfinninga.

VERNDUM HEILANN

Rík ástæða er til að brýna fyrir ungu fólki -  sem og foreldrum og öðrum fullorðnum -  að 
heilinn er að vaxa og þroskast til tvítugs -  og í raun aðeins lengur -  og hversu mikilvægt sé að 
skaða hann ekki með áfengisneyslu á þessu þroskaferli: skaðinn er varanlegur sem þýðir að 
hann er ekki hægt að bæta.

Í ljósi þessa hlýtur að verða að beita öllum tiltækum ráðum til að seinka sem mest því að ungt 
fólk drekki áfengi. Ein af þeim leiðum hlýtur að vera að draga úr væntingum ungs fólks til 
áfengis með því að hindra að áfengisauglýsingar nái til þess.

Hagur og heilsa landsmanna að veði

Öllum sem vilja vita er ljóst að aukið aðgengi að áfengi leiðir til aukinnar neyslu þess. 
Fjölmargar rannsóknir, bæði frá Norðurlöndunum og Bandaríkjunum, gefa til kynna að 
lækkun áfengiskaupaaldurs, að selja áfengi í almennum verslunum og aukið frelsi til 
markaðssetningar áfengis leiðir til aukinnar neyslu áfengis. Um leið eykst sá skaði sem fylgir 
áfengisneyslunni. Það er því hagur og heilsa landsmanna að aðgengi að áfengi sé ekki aukið.

Höfundur:

Rafn M. Jónsson,

verkefnisstjóri áfengis- og vímuvarna Lýðheilsustö

r

Akæra ber ritstjóra fyrir ómerktar 
áfengisaugiýsingar í blöðum og tímaritum
Akæra ber ritstjóra fyrir ómerktar áfengisauglýsingar í blöðum og tímaritum

Í greiningu sinni á ábyrgð á brotum gegn banni við áfengisauglýsingum í talhorninu í gær 
kemst talsmaður neytenda að þeirri niðurstöðu að skýrt sé hver beri ábyrgðina: Nafngreindur 
auglýsandi -  en ritstjóri ella.

Í talhorninu að þessu sinni fjallaði Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, um ábyrgð -  
einkum refsiábyrgð en einnig meðábyrgð fjölmiðla - á brotum gegn banni við 
áfengisauglýsingum á þrenns konar vettvangi:

• í prentmiðlum,
• Ijósvakamiðlum og
• öðrum miðlum.
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Farið er yfir ábyrgðarröðina í prentlögum sem tryggi að ávallt beri einhver ábyrgð á efni 
dagblaða, þ.e.

• höfundur ef hann er nafngreindur en annars
• útgefandi eða ritstjóri ef hann er tilgreindur en annars
• sölu- eða dreifingaraðili (ef í hann næst) en annars
• prentsmiðjan.

Í pistlinum kemur fram að frá 1963 hafi sú túlkun legið fyrir frá Hæstarétti (H 1963:1) að ef 
fyrirtæki, sem auglýsir áfengi, sé nafngreint þá beri framkvæmdarstjóri þess ábyrgð sem 
höfundur þess efnis sem í auglýsingu felist. Nafngreiningu auglýsanda hafi hins vegar ekki 
verið til að dreifa í nýjasta dómi Hæstaréttar frá 8. febrúar 2007 þar sem framkvæmdarstjóri 
íslensks innflutnings- eða umboðsfyrirtækis erlends bjórs var sýknaður þar sem engin 
nafngreining lá fyrir á umboðsfyrirtækinu -  auglýsandanum. Í pistlinum segir: ”Þarna hefði 
verið öruggara og réttara miðað við fordæmi Hæstaréttar frá 1963 að ákæra ritstjóra 
dagblaðsins en skilja má dóminn þannig að hann hefði þá verið dæmdur sekur fyrir brot gegn 
auglýsingabanni áfengislaga.”

Þá segir:

“Segja má að Hæstiréttur hafi í dómi sínum 8. febrúar 2007 fengið bakþanka með því að telja 
nú að ekki sé nóg að nafngreina vöru eins og látið var duga 1999 en þá vísaði nafn bjórsins 
aðeins óbeint á framleiðandann, auglýsandann. Niðurstaðan er því skýr -  eins og hún hefur í 
raun verið frá því að fyrst reyndi að þessu leyti á prentlögin í Hæstarétti 1963:

Auglýsandi ber ábyrgð á áfengisauglýsingu ef hann er nafngreindur í auglýsingunni. 
Refsiábyrgðina ber framkvæmdarstjóri eða annar fyrirsvarsmaður fyrirtækis sem er bær til 
þess að samþykkja auglýsinguna. Ef auglýsandi er ekki nafngreindur ber ritstjóri ábyrgðina 
(og svo koll af kolli samkvæmtprentlögum) ”

Í dómi sínum 8. febrúar 2007 segir Hæstiréttur um bjórauglýsingar í fylgiblaði með dagblaði 
að birting þeirra hafi brotið í bága við áfengislög. Um það segir í pistlinum: “Þetta þýðir að 
mínu mati að ef vafi leikur á því hvort auglýsandi er nægilega nafngreindur eigi handhafi 
ákæruvalds að ákæra ritstjóra dagblaðs eða tímarits.” Í pistlinum segir einnig að sú niðurstaða 
hljóti að leiða til breytts verklags á dagblöðum -  svo tryggt verði að auglýsandi verði 
nafngreindur. “Annars er hætt við -  og bæði rétt og skylt samkvæmt prentlögum -  að ritstjóri 
verði ákærður fyrir brot gegn áfengislögummiðað við þessi skýru fordæmi Hæstaréttar frá 
1963 og 2007.”

Gísli Tryggvason Talsmaður neytenda
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2. Dagskinna formanns Foreldrasamtaka gegn 
áfengisauglýsingum -  umfjöllun um 
áfengisauglýsingar www.arnigudmunds.net

miðvikudagur, 5. október 2011 

Maður spyr sig ?

dagskránni.
Svo er að lokum eins spurning 

til stjórnar Ríkisútvarpsins 
ohf.: Ef stjórnin er svona valda- 
mikil hversvegna lætur hún þá 
viðgangast að Ríkissjónvarpið 
auglýsi áfengi kvöld eftir kvöld, 
stundum á tímum, þegar börn eru 
að horfa? Það breytir engu þótt 
orðið léttöl birtist í tvær sekúnd- 
ur með örsmáu letri í skjáhorni. 
Það vita allir að verið er að aug- 
lýsa bjór. Það er lögbrot að aug- 
lýsa áfengi. Hversvegna stöðvar 
stjórn Ríkisútvarpsins ekki þessi 
augljósu lögbrot? Gott væri að fá 
svar við því. En mikið var annars 
gott að sjá vott um lífsmark frá 
stjórn þessarar stofnunar sem á 
að vera okkar mikilvægasta þjón- 
ustu- og menningarstofnun. Guð 
láti gott á vita.
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Eiður Guðnason f.v. ráðherra og 
þingmaður skrifar góða grein um málefni 
Ríkisútvarpsins í Fréttablaðið í dag.

Í lok greinarinnar varpar Eiður fram 
spurningu, sem margir hafa spurt en í fáu 
verið svarað, um endalausar og kolólöglegar 
áfengisauglýsingar í Ríkisútvarpinu. 
Einbeittur brotvilji og virðingarleysi 
gagnvart lögvörðum réttindum barna og 
ungmenna er Ríkisútvarpinu til skammar.

Á þessu þarf stjórn Ríkisútvarpsins að taka 
? Sérstaklega þar sem framkvæmdastjórinn 
lætur sig þessu augljósu sí brot lítt varða? 
Hve lengi á þetta að viðgangast? Þarf að 
dæma Ríkisútvarpið til þess að fara að 
lögum um bann við áfengisauglýsingum ? 
Ætlar stjórn Ríkisútvarpsins virkilega að 
koma sér í slíka stöðu , maður spyr sig?

fimmtudagur, 9. desember 2010

Sammála sjálfum sér eða ósammála ?

Í Fréttablaðinu í dag er harmsaga, framkvæmdastjóri 
Ölgerðarinnar ber sig illa vegna ómerkilegra og villandi 
auglýsinga samkeppnisaðilans Vífilfells. Fréttin er svona:

"Appelsín við fyrstu sýn
Vífilfell setti nýlega á markað nýjan gosdrykk sem ber heitið 
Hátíðar appelsín.Umbúðirnar eru með svipuðu sniði og
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Appelsínið frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar, Egils appelsín. Yfir hátíðarnar tíðkast sá siður 
hér á landi að blanda saman appelsín og Malt Extract, drykkir sem voru fyrst um sinn einungis 
framleiddir af Ölgerðinni. Ein af auglýsingum fyrirtækisins yfir hátíðarnar ber yfirskriftina: 
„Ást við fyrstu sýn, Egils malt og appelsín“ Vífilfell hefur nú tekið vörumerki hins nýja 
Hátíðar appelsíns skrefinu lengra, þar sem slagorð drykkjarins er: „Þú sérð það strax, við 
fyrstu sýn, að þetta er Hátíðar appelsín.“ Gunnar B. Sigurgeirsson, framkvæmdastjóri 
Ölgerðarinnar, segist vona að neytendur sjái hversu augljóslegt það sé að verið sé að 
reyna að plata þá með svo keimlíkri markaðssetningu.
„Samkeppni er vissulega af hinu góða, en neytendur verða að átta sig á því hvað þeir eru 
að kaupa,“ segir Gunnar. Ölgerðin hefur sett málið í hendur Neytendastofu og eru 
lögfræðingar þeirra einnig að skoða málið.
„Aðalmálið fyrir okkur er að upplýsa neytendur,“ segir Gunnar."

Allt eru þetta góð og gild rök og óskandi að ákafi og sterk réttlætiskennd forstjórans gildi 
einnig í markaðsátaki Ölgerðarinnar (og reyndar Vífilfells einnig) á áfengi t.d. varðandi hinar 
sk. "léttöls" auglýsingar. Öll rök forstjórans virka ágætlega gagnvart því og væri því ekki ráð 
fyrir forstjórann að ganga fram með góðu fordæmi og fara eftir því sem hann segir sjálfur. 
Nema kannski að viðkomandi "taki Ragnar Reykás á þetta". Hitt gæti þó orðið öllu verra ef 
Vífilfell auglýsti "létt" Hátíðarappelsín. Dómkerfið er svakalega svag fyrir slíku og hefur nýtt 
þetta misnotaða viðskeyti sem lögfræðilegt skálkaskjól til að vísa frá augljósum lögbrotum 
sbr. "létt"öl sem er ekki til í annarri mynd en áfengi og hvað þá sem íslenskt hugtak yfir 
áfengislausa drykki.
Skrifari Árni K1 16:15 _+l

þriðjudagur, 13. júlí 2010

Markaðsfræði a la RÚV ehf - getur maður ekki hætt að borga afnotagjöldin?
14 FRETTABLAÐIÐ

Öiið Og RÚV
Augtýsing Ölgerðarinnar fyrir bjórinn 
Polar Beer var sýnd nokkrum sinnum 
I þættinum Betri stofan á dögunum. 
Pað kvað vera brot á áfengisJögum. 
Petta harma útvarpsstjóri og mark- 
aðsstjóri RÚV. Fréttastofa RUV greindi 
frá þvl I gær að markaðsstjórinn hefði 
sent Ölgerðinni bréf um að 
auðkenna auglýsingar slnar 
með orðinu léttöl, annars 
geti RÚV ekki birt þær.

Hollráð
Samkvæmt vef Ölgerðar- 
innar er Polar Beer ekki 
fáanlegur undir 4,3 prósenta

FRÁ DEGI TIL DACS

styrkleíka og er því ekki fáanlegur sem 
léttöl. Athygli vekur að I stað þess að 
biðja Ölgerðina einfaldlega um að 
auglýsa ekki bjór I Sjónvarpinu, beinir 
markaðsstjóri RÚV þeim tilmælum til 
brugghússins að rangmerkja 
vöruna til að komast fram- 
hjá áfengislögum.

Cetur á sig blóm- 
um bætt
Davlð Oddssyni virðtst 

fyrirtækið Blóma- 
val hugleikið. I 
Reykjavlkurbréfi 
Morgunblaðsins 
um helgina segir

Skrifari Árni Kl 09:38
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föstudagur, 9. júlí 2010

HM - RÚV og endalausar ólöglegar áfengisauglýsingar

RÚV tekst með einstaklega óviðeigandi hætti að spyrða 
saman heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu og 
áfengisauglýsingum. Foreldrasamtökum gegn 
áfengisauglýsingum hafa borist mjög margar kvartannir 

vegna þessa framferðis RÚV síðustu vikurnar. Foreldrasamtökin hafa margbent á þessa 
lögleysu, bæði með bréfum til RÚV sem og með og ábendingum og tilkynningum til 
lögreglustjóra.

Allmargar ábendingar bárust foreldrasamtökunum þegar að þáttastjórnanda Betri stofunnar 
sá ástæðu til þess að vekja sérstaka athygli á snöggum viðbrögðum áfengisframleiðenda við 
lúðrum á HM með framleiðslu á áfengisauglýsingu, teiknimynd þar sem einhver björn treður 
lúður inn í sel? og sýndi í kjölfarið áfengisauglýsinguna (án hins friðþægjandi útúrsnúnings að 
mati áfengisframleiðenda "léttöls") í miðjum þætti og svo auðvitað í sí og æ eftir það í 
auglýsingahléum.

Nú er svo komið að Ölgerðin nennir ekki einu sinni að setja inn í sekúndubrot, í hinar 
ólöglegu auglýsingar, orðið "léttöl" í lítilli og óljósri starfagerð sbr. auglýsingu í leikhléi í 
leik Spánar og Þýskalands 7/7 kl 19:30 og svo hitt að RÚV hirðir ekki lengur um að athuga 
hvað þeir senda út. Að sjálfsögðu var tafarlaust send ábending til þess bærra aðila. Það er því 
augljóst að Ölgerð Egils Skallagrímssonar fær enn einn dóminn (ef ekki tvo) á sig innan tíðar 
vegna brota og svo þarf útvarpsstjóri að svara fyrir og sæta ritstjórnarlegri ábyrgð vegna 
birtinganna. Telur útvarpsstjóri að þessar endalausu áfengisauglýsingar á RÚV séu í þágu 
hans umbjóðenda sem eru ekki síst börn og unglingar í landinu?

20. gr áfengislaga er afar skýr sem og siðferðilegur boðskapur laganna - Það alveg 
einstaklega óviðeigandi að RÚV fari ekki eftir þessum lögum en veiti þessi í stað 
áfengisframleiðendum óheftan aðgang að sínum mikilvægasta markhóp, börnum og 
unglingum, með endalausum ólöglegum áfengisauglýsingum í þáttum eins og t.d. í kringum 
hina annars ágætu HM keppnina.

Grein einnig birt á vef Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum www.foreldrasamtok.is 
Skrifari Árni Kl 12:22

laugardagur, 3. apríl 2010

Frábærar Músíktilraunir

Það verður aldrei ofmetið hið
menningarlega gildi sem Músíktilraunir 
hafa. Í hart nær þrjá áratugi hefur þessi 
hátíð verið vettvangur fyrir unga 
tónlistarmenn. Margt af okkar besta 
tónlistarfólki hefur þarna stigið sín fyrstu 
spor og margir vart af barnsaldri er þeir

29

http://addigum.blogspot.com/2010/07/hm-ruv-og-endalausar-ologlegar.html
http://www.foreldrasamtok.is/
http://addigum.blogspot.com/2010/07/hm-ruv-og-endalausar-ologlegar.html
http://addigum.blogspot.com/2010/04/frabrar-musiktilraunir.html


koma fyrst fram. Hitt húsið og ÍTR hafa sem framkvæmdaaðilar staðið sig afar vel. Tæknimál 
sem og önnur umgjörð er ávallt til fyrirmyndar. Unga fólkið flytur sína tónlist við bestu 
hugsanlegu skilyrði sem sýnir virðingu og hug ÍTR og Hins Hússins gagnvart listsköpun allra 
þeirra ungmenna sem taka þátt í hátíðinni sem og gangvart æskufólki almennt.

Undanfarin ár hefur úrslitakvöldinu verið útvarpað um land allt, auk þess sem að sjónvarpið 
hefur tekið hátíðina upp og sýnt síðar. En helstu styrktaraðilar eru Icelandair FÍH og RÚV 
(Rás2).

Það er gleðilegt að RÚV útvarpi Músíktilraunum enda er þetta úrvalsútvarpsefni sem nýtur 
vinsælda yngstu kynslóðarinnar. Hins vegar skýtur nokkuð skökku við að þessi beina 
útsending sé af hálfu RÚV kostuð af þriðja aðila með endalausum áfengisauglýsingum eins og 
raun var s.l. laugardag 27/3. Áfengisauglýsingar eru boðflennur í tilveru barna og unglinga og 
sorglegt að þær séu í boði eða á ábyrgð RÚV á annars eins góðum viðburði og Músíktilraunir 
eru. Því miður hefur RÚV sýnt dæmalaust smekkleysi með sífeldum brotum á lögum um 
bann við áfengisauglýsingum og ekki síst í kringum dagskrá sem höfðar sérstaklega til barna 
og unglinga. Slíkt getur ekki verið markmið Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur eða Hins 
hússins með samstarfi við RÚV enda stefna ÍTR til fyrirmyndar eins og fram kemur í 
samhljóða bókun stjórnar ÍTR frá 11/12 2009 :
„Iþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur hvetur framleiðendur og innflytjendur bjórdrykkja og 
fjölmiðla til að hætta birtingu auglýsinga á slíkum drykkjum, því Ijóst má vera að 
tilgangurinn er að auglýsa áfenga drykki jafnvel þótt í einhverjum tilvikum sé gerð tilraun til 
að koma lögmætum stimpli á auglýsingar með lágum áfengisprósentutölum. Auglýsingum 
þessum virðast mörgum hverjum ætlað að ná til ungs fólks ogþær vinna gegn forvörnum í 
áfengismálum.“;

Því miður virðist yfirstjórn RÚV og markaðsdeild þessa opinbera fyrirtækis allra landsmanna 
ekki gera sér nokkra grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni. Með virðingarleysi sínu gagnvart 
lögvörðum réttindum barna og unglinga en í nánum og innilegum samskiptum við 
áfengisframleiðendur og hagsmuni þeirra hefur RÚV í raun fyrirgert rétti sínum til að taka 
þátt í eins merkilegu fyrirbæri og Músíktilraunir eru. Foreldrasamtök gegn 
áfengisauglýsingum hvetja þá ágætu stofnum ÍTR sem og Hitt húsið til þess að efna til 
samstarfs við aðila sem bera hag æskunnar fyrir brjósti fremur en þá aðila sem láta ýtrustu 
viðskiptahagmuni ráða för, „hagsmuni“ sem auk þess eru hvorki löglega né siðlega boðlegir. 
Skrifari Árni Kl 11:52

þriðjudagur, 23. mars 2010

Pravdisk fyrirsögn RÚV

RÚV útvarp og sjónvarp 
"allra landsmanna" hefur 
margsinnis þverbrotið lög um 
bann við áfengisauglýsingum 
sem eru í fullu gildi.

Þegar að fram kemur
frumvarp Ögmundar 
Jónassonar og Þuríðar 
Backman sem skerpir lögin
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sem þegar hafa annars mjög skýran siðferðilega boðskap og anda, þá er fyrirsögn á heimasíðu 
RÚV um málið "Vill banna áfengisauglýsingar” ?

Hugsa um jólakveðju RÚV til barna og unglinga í landinu síðastliðin jól í formi 
síendurtekinnar teiknimyndar um drykkfellda jólasveininn á sleða sínum sem gat ekki sinnt 
mikilvægum störfum sínum í aðdraganda jólanna þar sem hann fór að eltast við 
áfengisflutningabíl sem var fullur af "léttöli" sem er ekki til!

Sorglegt að yfirstjórn RÚV og þessi s.k. markaðsdeild þess skynji ekki og eða skilji ábyrgð 
sína gangvart lögvörðum réttindum barna og unglinga í landinu.
Skrifari Árni Kl 23:58

laugardagur, 20. mars 2010

Ágæti bingmaður
Ágæti þingmaður
Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum fagna frumvarpi Ögmundar Jónassonar og Þuríðar 
Backman um breytingar á 20. grein áfengislaga. Sjá nánar hér
http://www.althingi.is/altext/ 138/s/0339.html . Þó svo að núverandi lög séu skýr og ekki síst 
hinn siðferðilegi boðskapur þeirra þá hefur ákæruvaldið og dómskerfið ekki tekið á þessum 
málum sem skyldi og það þrátt fyrir að kærur og ábendingar vegna ólöglegra 
áfengisauglýsinga nemi hundruðum. Dómar eru fjölmargir, dæmi um nokkra þeirra má sjá á 
heimasíðu Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum www.foreldrasamtok.is En betur má ef 
duga skal og í þeim efnum styrkir frumvarp Ögmundar Jónassonar og Þuríðar Backman 
sjálfsögð réttindi barna og unglinga til þess að vera laus við gengdarlausan áfengisáróður. 
Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum skora á alla alþingismenn hvar í flokki sem þeir 
standa til að veita þessu frumvarpi brautargengi. Velferð barna- og unglinga er brýnna 
verkefni en ýtrustu viðskiptahagsmunir áfengisframleiðenda. Æskan er okkar fjársjóður 
Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum
"Hinn rétti mælikvarði á stöðuþjóðar er hversu vel hún sinnir börnunum." (UNICEF, 2007). 
Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum 
Heimasíða www.foreldrasamtok.is 
Rafpóstur foreldrasamtok@foreldrasamtok.is
Foreldrar, forráðamenn og aðrir þeir sem bera velferð æskunnar fyrir brjósti 
SNIÐGÖNGUM AUGLÝSTAR ÁFENGISTEGUNDIR

laugardagur, 28. nóvember 2009 

Teiknimyndin um drykkfelda iólsveininn

Það þarf ekki að fara mörgum orðum um það hvað börn 
hafa gaman af teiknimyndum. Núna í aðdraganda jólanna 
þykir Ölgerð Egils Skallagrímsonar, m.a. í nánu og innilegu 
samstarfi við markaðsdeild RÚV ohf og yfirmenn þessa 
fyrirtækis allra landsmanna, við hæfi að bjóða börnum upp á 
teiknimynd.

Að vísu sama teiknimyndin sýnd ítrekað fyrir og eftir og 
jafnvel inni í þáttum . En teiknimyndin fjallar í stuttu máli
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um drykkfelldan jólasvein sem á sleða sínum er á leið til að sinna mikilvægum störfum sínum 
í aðdraganda jólanna. Á ferð sinni mætir hann vöruflutningabifreið sem er full af áfengi. Í stað 
þess að halda áfram sem leið liggur til hefðbundinna jólasveinastarfa þá snýr sveinki sér 
tafarlaust við og eltir áfengið með þeim hætti sem einungis langt gengnir alkahólistar myndu 
gera. Ekki veit ég hvað síðan á sér stað en tel einsýnt að sveinki eigi erfitt að með að sinna 
skyldum sínum þetta kvöld þéttkenndur eða augafullur eftir drykkju á áfenginu eftirsótta 
("léttöli sem er ekki til") Þar sem þetta er auðvita teiknimynd og þær eru "ekki alvöru" þá er 
áfengið það ekki heldur enda stendur afar óljósum stöfum og birtist örskamma stund að 
sveinki sé einungis á eftir "léttöli". Þetta gera börnin sér auðvitað grein fyrir að mati 
Ölgerðarinnar og RÚV en það sem verra er að "léttölið" er ekki til og hefur aldrei verið 
framleitt! en hinn útlenski texti teiknimyndarinnar er um áfengi en það er allt í lagi þar sem 
börnin skilja ekki dönsku alla vega ekki þau yngstu.

Mér dettur hug sambærileg auglýsingaherferð frá sígarettufyrirtæki sem bjó til alveg 
einstaklega geðþekka teiknimyndapersónu, úr merki fyrirtækisins, úlfalda nokkurn sem þau 
kölluðu að mig minnir Joe. Blessuðum börnunum fannst mikið til mannkosta Joe koma og 
auðvita gátu sígrettupakkar með mynd af honum í huga barnsins ekki verið neitt annað en 
eitthvað jákvætt og gott. Teiknimyndaþættirnir voru sýndir í barnatímum víða í 
Bandaríkjunum. Báru vott um sorglega lágt siðferðisplan þar sem í engu var svifist í 
markaðsátaki og engu skeytt um annað en að selja sem mest.

Ölgerð Egils Skallgrímasonar hefur nokkra dóma á bakinu vegna brota á réttindum barna til 
að vera laus við áfengisauglýsingar. Það er einungis tímaspursmál hvenær "Sjónvarp allra 
landsmanna" RÚV ohf lendir í þessum vafasama félagsskap. Teiknimyndir um drykkfelldan 
jólasvein eða um úlfaldann Joe sem liður í auglýsingaherferð sem sérstaklega snýr að börnum 
er fullkomin lágkúra. Viðskiptasiðferði ef siðferði skyldi kalla af þessum toga er þessum 
aðilum til skammar. Að Rúv ohf skuli taka þátt í þessu er með ólíkindum og algerlega ljóst að 
það er ekki með fulltingi 317.829 eigenda þess. Á maður að eiga viðskipti við fyrirtæki sem 
starfa á svona lágu plani, Skilja stjórnendur RÚV ohf ekki ábyrgð sína í samfélaginu og er 
ekki réttast að koma RÚV út af auglýsingamarkaði a.m.k. meðan að svo er.
Skrifari Árni Kl 12:50

miðvikudagur, 30. september 2009 

Skál og velkomin kæru foreldrar

"Foreldrakvöld Frístunda Íslands mun bjóða upp á 
kynningar og aðra sérstaka viðburði fyrir foreldra" segir á 
heimasíðu Frístunda Íslands. Að öðru leiti segir útgefandi 
(sem ekki kemur fram á heimasíðunni hver er?) að síðan sé " 
Ný og spennandi leið til að nálgast upplýsingar um innan og 
utandyra frístundir fyrir börn og unglinga á 
höfuðborgarsvæðinu."

Foreldrastarfið er einhæft í meira lagi, samkvæmt umfjöllun 
á þessari barna og unglingasíðu, svo ekki verði meira sagt. 
Foreldrakvöldin eru sem sagt eingöngu 

áfengis"kynningar"(auglýsingar).
"Fyrsta kynningin verður vínsmökkun í samstarfi við X . X heldur úti vefsíðunni XXX og er

'fijrir móbur o(j (oam 
'for niother cmd ckiU
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höfundur bókarinnar XX sem kom út árið 2000. Á námskeiðinu mun X kenna okkur að meta 
gott léttvín frá öllum heimshornum. Ekki missa af þessu tækifæri!" Nú og svo er önnur 
"vínkynning" ... og svo hin þriðja .. og fjórða.

Hvílík vitleysa ... eða smekkleysa öllu heldur. Er barnapössun innfalin í "kynningunum" kann 
einhvert foreldrið að spyrja ? og ætli fyrirtækið Móðurást sem auglýsir (sjá mynd) á síðu 
Íslenskrar frístunda hafi kosið að vera "samsíða" áfengisauglýsingum. Sorglegt þegar að 
ritstjórum er ekki ljós ábyrgð sín og virða að vettugi 20. grein áfengislaganna sem sett voru 
m.a. út frá velferðarsjónarmiðum barna og unglinga. Einstaklega óviðeigandi í tilfelli eins og 
þessu þar sem gera má ráð fyrir mikilli umferð barna og ungmenna um þennan vef.

miðvikudagur, 29. júlí 2009 

Sniðgöngum auglýstar áfengistegundir

Núna í aðdraganda
Verslunarmannahelgarinnar munu 
áfengisauglýsingar dynja á börnum og 
ungmennum og ekki síst í þeim miðlum 
sem sérstaklega höfða til æskunnar. 
Réttindi barna og unglinga eru fótum 
troðin og þau njóta ekki lögvarinna 
réttinda. Við foreldrar og forráðmenn 
barna og unglinga og aðrir sem bera hag 
þeirra fyrir brjósti erum ráðþrota gagnvart 

þessu. Það er auðvitað illa komið þegar að hagsmunaaðilar í krafti gífurlegs fjármagns fara 
sínu fram, óháð lögum, fjölda dóma og almennu siðferði.

Við foreldrar, afar og ömmur og allir þeir sem bera hag æskunnar fyrir brjósti við þurfum að 
sýna hug okkar í verki gagnvart þessum ólöglegu áfengisauglýsingum og sniðgagna með öllu 
auglýstar áfengistegundir -  Á maður að eiga viðskipti við fyrirtæki sem otar áfengi að börnum 
manns með ólöglegum áfengisauglýsingum? Það er ekki við hæfi.

Foreldrar -  forráðamenn og allir þeir aðilar sem hafa velferð æskunnar að leiðarljósi - 
Sýnum hug okkar í verki - Sniðgöngum auglýstar áfengistegundir
Skrifari Árni Kl 17:15

sunnudagur, 15. mars 2009 

Tóbakssalar og Davíð Oddsson

Voru orð í tíma töluð, þó langt sé um liðið. Á sér hliðstæðu í "markaðsátaki" bjórbransans í 
dag. Vettvangur - Fundur Æskulýðsráðs Reykjavíkur, dagurinn er þriðjudagurinn 22. febrúar 
á því herrans ári 1977. Dagskráliður 7.

"Rætt um auglýsingaherferð tóbaksseljenda sem stendur yfir. Formaður ráðsins, Davíð 
Oddsson, lagði fram eftirfarandi tillögu: "Æskulýðsráð Reykjavíkur fordæmir þá herferð, sem 
hafin er í þeim tilgangi að hvetja m.a. ungt fólk til tóbaksnotkunar. Hvetur ráðið sérhvern
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borgara að gera sitt til þess að slík herferð renni út í sandinn, svo hún nái ekki að vinna það 
tjón, sema henni er ætlað.” Tillagan var samþykkt samhljóða. Jafnframt var 
framkvæmdastjóra falið að beina þeim eindregnu tilmælum til kaupmanns þess, er verslun 
rekur í Skaftahlíð 24 ( við Tónabæ) , að hann fjarlægi tóbaksauglýsingar úr gluggum 
verslunarinnar".

Tek sérstaklega ofan fyrir formanninum fyrir þessa skeleggu bókun. Þurfum nokkrar svona 
bókanir og viðbrögð í dag gegn auglýsingaherferðum í áfengisbransanum, auglýsingar sem að 
langstærstum hluta er beint gengdarlaust á börn og ungmenni. Fara því miður yfir strikið 
átölulaust um þessar mundir, bæði siðferðilega og ekki síst lagalega.

Vona hins vegar að það fari fyrir þeim eins og fór fyrir tóbaksauglýsingunum, hverfi, og 
þangað til að svo verður þá hvet ég fólk til þess að sýna hug sinn í verki og sniðganga 
auglýstar áfengistegundir

Skrifari Árni Kl 22:11

þriðjudagur, 3. mars 2009

Fréttatílkvnning frá Foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum.

Undanfarið hefur staðið yfir markviss áfengisauglýsingaherferð. Tilefnið 
' “20 ára afmæli bjórsins”. Sem fyrr þá er auglýsingum beint sérstaklega að

'  börnum og unglingum. Þrátt fyrir fjölda dóma vegna sambærilegra auglýsinga
þá brjóta hagsmunaaðilar lögin dag út og dag inn að virðist átölulaust. Viðskiptasiðferði 
þessara aðila er á lægsta plani og virðing fyrir lögvörðum réttindum barna og unglinga er 
engin.

Útvarpsstöðvar sem höfða sérstaklega til barna og unglinga auglýsa ekki bara bjór, 
fjölmargar auglýsingar eru frá veitingarhúsum og eru um sterka áfengadrykki. Einstaklega 
ósmekklegt þar sem markhópur viðkomandi útvarpsstöðva hefur ekki einu sinni aldur til að 
sækja viðkomandi vínveitingahús. Ríkissjónvarpið sem hefur ríkum skyldum að gegna í 
þessum efnum og á að vera öðrum miðlum fordæmi birtir með reglulegum hætti 
áfengisauglýsingar og nú síðast án þess að reyna á nokkurn hátt að snúa út úr skýrri löggjöf 
um bann við áfengisauglýsingum. Vinsælir þættir á Skjá einum eru kostaðir af 
áfengisframleiðendum með tilheyrandi áfengisauglýsingum og svona mætti lengi telja.

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum spyrja einfaldlega -  Hvar er ákæruvaldið? Hvar 
er útvarpsréttarnefnd? Hvar er hin ritstjórnarlega ábyrgð? Hvar eru borgar- og bæjaryfirvöld 
sem veita jákvæðar umsagnir um vínveitingaleyfi til vínveitingastaða sem þverbrjóta lög?

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum skora á almenning að sýna hug sinn í verki og 
senda inn ábendingar um brot á banni við áfengisauglýsingum. Það er hægt að gera með 
einföldum hætti rafrænt í gegnum heimasíðu samtakanna http://www.foreldrasamtok.is/ á 
slóðinni http: //foreldrasamtok.is/? p=kaerubref

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum
http://www.foreldrasamtok.is/
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Vinsamlegast áframsendið þessa tilkynningu til vina, vandamanna og allra þeirra sem bera 
hag barna og unglinga fyrir brjósti.
Skrifari Árni Kl 12:27

þriðjudagur, 24. febrúar 2009

Áfengisauglýsingar virka

Skrifari Árni Kl 06:20 

laugardagur, 6. desember 2008 

Blaðamennska - nei varla

Ásmundur Helgason “blaðamaður “ fer mikinn í síðasta 
tölublaði Mannlífs sem og hinum ýmsu blöðum 
útgáfufélagsins Birtings. Heldur eru “fréttirnar“ einhæfar og 
leiðinlegar eða í sem styðstu máli myndir af 
brennivínsflöskum frá hinum ýmsu framleiðendum sem og 
texta sem hann tekur sennilega i fóstur frá hinum sömu 
framleiðundum. Einkennandi er að allt er þetta hágæða vara 
sem er borin er “verð”skulduðu lofi sem um munar ef marka 
má skrif Ásmundar. Í umfjöllun “blaðamannsins” ber ekki á 
nokkru um vankanta vörunnar eða annarri gagnrýni? Síðan 
eru þetta sömu fréttirnar í blaði eftir blaði?

Ef mér skjálast ekki þá er Ásmundur bróðir rithöfundarins 
vinsæla Hallgríms Helgasonar sem okkur er af góðu kunnur 

-  merkilegt hve systkini geta verði ólík. Hallgrímur afbragð annarra penna en bróðirinn í besta 
falli góður ljósmyndari (þ.e.a.s. ef hann tekur þá sjálfur brennivínsmyndirnar), texti er ekki 
hans fag, hlutdrægur og blindur á allt annað en viðkomandi brennivínsskrif hverju sinni.

Sumt fólk leggst lágt og í þessu tilfelli “blaðamaðurinn” Ásmundur Helgason, sem einnig er 
titlaður auglýsingarstjóri Mannlífs, og ritstjóri þess sama blaðs Sigurjón M Egilsson sem ekki 
þorir að taka ábyrgð á eigin blaði en dubbar þess í stað auglýsingastjórann upp í “blaðamann”
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sem birtir grímulausar áfengisauglýsingar. Hlutverkið einfalt, að taka á sig glæpinn - ekki bara 
í Mannlífi heldur mörgum öðrum blöðum Útgáfufélagsins Birtings.

Ekki dettur mér í hug að halda því fram að Ásmundur hafi af þessu efnahagslegan ábata og 
því mun ég alls ekki halda því fram að blaðamaðurinn eða blaðið fái 1.000.000 -  1.500.000 
krónur eða önnur jafnvirð hlunnindi fyrir hverja “frétt”. Því fer fjarri, hér er það einskær áhugi 
á þessari tegund “blaðamennsku” sem knýr auglýsingastjórann með blaðamannaáhugann 
áfram.

Ritstjóri Mannlífs var fyrir nokkru dæmdur (11.júní 20008 / sjá umfjöllun Foreldrasamtaka 
gegn áfengisauglýsingum http://www.foreldrasamtok.is/ Dómar) til sektar vegna brota á 
lögum um banni við áfengisauglýsingum og því er það með eindæmum að tímaritið skuli í 
engu taka mið af nýföllnum dómi sbr. desember tölublað tímaritsins og misvirða Héraðsdóm 
Reykjavíkur og sniðganga niðurstöður dómsins með öllu? Viðskiptasiðferði og virðing fyrir 
lögum landsins er minni en engin -  sýnir þvert á móti einbeittan og einlægan brotavilja. Er 
tímaritið Mannlíf og útgáfufélagið Birtingur hafið yfir lög, ber tímaritið Mannlíf og 
útgáfufélagið Birtingur enga virðingu fyrir lögvörðum rétti barna og unglinga?
Skrifari Árni Kl 10:30

fimmtudagur, 27. nóvember 2008 

Góð ráð fyrir þingmenn frá ungri ...

...stúlku af Akranesi sem hafði ákveðnar meiningar gegn áfengisauglýsingum en í fundargerð 
kom eftirfarandi fram:

“Una Harðardóttir, bæjarfulltrúi unga fólksins úr Brekkubæjarskóla, fjallaði um lög um 
auglýsingar á vímuefnum. Í máli Unu kom fram að á Íslandi væru lög sem segja að ekki megi 
auglýsa áfengi... sjá nánar á heimasíðu foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum 
www.foreldrasamtok.is

Skrifari Árni Kl 21:25

fimmtudagur, 30. október 2008 

Hvað varð um gamla góða Moggann eða var ...

Mundi eftir alvöru leiðara í Mogganum um áfengismál. Minnti að það hafa verið fyrir margt 
löngu? Reyndar var Mogginn í mörg ár sá fjölmiðil sem virti í hvívetna lög um bann við 
áfengisauglýsingum. En viti menn það var fyrir rétt rúmi ári síðan að meðfylgjandi 
ritstjórnaragrein birtist. Grein sem ég get heilshugar tekið undir enda skrifuð af skynsemi og 
skilning á málefninu. Tilefnið hið marg framlagða frumvarp um sölu brennivíns í 
matvörubúðum , frumvarp sem aftur leit dagsins ljós í ár, ásamt frumvarpi um heimild til að 
auglýsa áfengi. Bæði þessi frumvörp illa unnin og byggja á 10- 12 ára gömlum heimildum.

Sala áfengis -  Ritstjórnargrein MBL 16. Okt 2007
"Enn á ný er frumvarp til breytingar laga um verslun með áfengi komið til kasta Alþingis. 17 

þingmenn úr þremur flokkum eru skrifaðir fyrir frumvarpinu. Markmið frumvarpsins er að 
leyfa sölu á léttvíni og bjór í stórmörkuðum og matvöru- og nýlenduvöruverslunum. I  
greinargerð með frumvarpinu segir: "Erfitt er að finna rök fyrir tilvist áfengis- og
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tóbaksverslunar ríkisins en aftur á móti eru fjölmörg rök gegn henni." Er það virkilega svo 
erfitt?

Flutningsmenn frumvarpsins telja að núverandi fyrirkomulag sé tímaskekkja og eigi rætur að 
rekja tilþess tíma sem "menn voru mjög gjarnir á að setja einokunarlög og hin ýmsu höft í 
íslenska löggjöf. Þar má t.d. nefna einkaleyfi á síldarsölu, einkasölu á viðtækjum, einkarétt til 
útvarpsreksturs. Seinna komu ýmis lög og höft eins og einokun á sölu bifreiða, símtækja og 
annars slíks og fyrir einungis um 15 árum var ríkið með einokun á því að flytja inn 
eldspýtur". Þetta er e f  til vill fyndið.

Ekkert er hins vegar skoplegt við málið sjálft. Afengi er vara a f allt öðrum toga en bílar, 
útvörp, sjónvörp, símar og eldspýtur. Engri vöru, sem seld er með löglegum hætti hér á landi, 
fylgir jafn mikil ógæfa og áfengi. Fjöldi Islendinga á daglega í lífs- og sálarstríði við 
áfengisvanda, sem aldrei hverfur þótt hægt sé að halda honum niðri. Freistingarnar eru 
nægar ogþað er síður en svo eins og erfitt sé að ná í áfengi eða fó lk láti það standa í vegi 
fyrir drykkju að geta ekki keypt áfengi í matvörubúðum.

En er ekki óþarfi að ekki sé hægt að kaupa í matinn án þess að freistingarnar blasi við fólki, 
sem á fullt ífangi með að halda sig á réttu spori? Er til o f mikils mælst að fólk leggiþað á sig 
að fara í sérstakar verslanir til að kaupa áfengi? Vissulega er göfugt markmið að ætla að 
einfalda fólki lífið, en ekki má gleyma að þessi ráðstöfun myndi einnig gera lífið að martröð 
fyrir fjölda manns.
I  greinargerðinni með frumvarpinu er lítið gert úr því að lögleiðing sölu áfengis í 
matvörubúðum muni hafa áhrif á aðgengi þeirra, sem ekki eru orðnir tvítugir, en er hægt að 
fullyrðaþað? Eftir því sem sala á áfengi verður dreifðari verður eftirlitið erfiðara.

Það er athyglisvert að í greinargerðinni er hvergi talað um áfengisvandann. Hún gæti rétt 
eins snúist um sölu á eplum eða súrmjólk. Hér er hins vegar á ferðinni frumvarp, sem engin 
ástæða er til að samþykkja. I  umræðum á þingi í gær var bent á að forvarnir hefðu ekki 
virkað. Munu þær virka betur verði frumvarpið samþykkt? Það er eins ogflutningsmenn 
frumvarpsins séu tilfinningalausir og geri sér enga grein fyrir því um hvað áfengisvandamálið 
snýst." (MBL 16.okt 2007)

Skrifari Árni Kl 11:44

miðvikudagur, 29. október 2008

Morgunblaðið má mun sinn fífil fegurri

Leiðari Morgunblaðsins í dag um áfengi og auglýsingar er afar 
furðulegur.

“Á Íslandi er bannað að auglýsa áfengi. Engu að síður er áfengi mikið 
auglýst á Íslandi. Lögin hafa í raun verið til málamynda og það hefur 
verið látið refsilaust að auglýsa áfengi. Þar til fyrir helgi að Karl 
Garðarsson, fyrrverandi ritstjóri Blaðsins, var dæmdur til að greiða eina 
milljón króna í sekt fyrir að birta áfengisauglýsingar.
Í sératkvæði Jóns Steinars Gunnlaugssonar hæstaréttardómara, sem vildi 
láta málið niður falla, kom fram að í samantekt á ætluðum 

áfengisauglýsingum í íslenskum blöðum og tímaritum á tímabilinu 1. maí 2005 til 2. júní
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2006 hefðu greinst 999 tilvik. Með öðrum orðum hefðu lögin að því er virðist ítrekað verið 
þverbrotin án þess að lögregla eða ákæruvald lyftu litla fingri. Nema til þess að bregðast við 
auglýsingunum í Blaðinu.
Hér er eitthvað að. Áfengisauglýsingar eru daglegt brauð. Meira að segja áfengisverslun 
ríkisins kynnir þjónustu sína reglulega. Auglýsingar þar sem varað er við því að drekka eins 
og svín eru sýndar í sjónvarpi og kvikmyndahúsum. Það á sem sagt að drekka í hófi. Og 
auglýsandinn getur útvegað veigarnar til hófdrykkjunnar. Auglýsingarnar eru rækilega 
merktar honum. Við réttarhöldin var einnig vísað í Vínblaðið, kynningarblað ÁTVR, þar sem 
finna mætti áfengisauglýsingar. En líklegast er engin ástæða til að fara í mál við ríkið. Ríkið 
predikar hvernig umgangast eigi vín og auglýsir sjálft sig í leiðinni.
Tvískinnungurinn á bak við framkvæmd laganna, sem banna birtingu áfengisauglýsinga, er 
alger. Dómurinn yfir Karli Garðarssyni er vitaskuld í samræmi við lög. Lögin eru bara notuð 
það sjaldan að þegar þeim er beitt jaðrar það við réttarbrot.” (Ritstjórnargrein MBL 26/10 08)

Undarlegur leiðari og ljóst að hinn ónefndi höfundur hefur ekki kynnt sér mál sem skyldi. 
Dæmi um slík er eftirfarandi:

"... það hefur verið látið refsilaust að auglýsa áfengi. Þar til fyrir helgi að Karl Garðarsson, 
fyrrverandi ritstjóri Blaðsins, var dæmdur til að greiða eina milljón króna í sekt fyrir að birta 
áfengisauglýsingar." segir í ritstjórnargrein. Þetta er einfaldlega rangt það hafa all nokkrir 
dómar fallið en alltof fáir miðað við fjölda afbrota. Karl Garðarsson er ekkert sérstak 
"fórnarlamb" framkvæmdastjórar ýmissa fyrirtækja í áfengisbransanum njóta þessa vafasama 
"heiðurs" sem og Reynir Traustason þv Mannlífs ritstjóri svo nokkur dæmi séu nefnd.

”Það keyra allir á 200 km hraða og af hverju er ég bara sektaður" eru rök sem ekki eru 
samboðin hvorki Morgunblaðinu né öðrum. Auðvitað á að gefa út kærur í þessum málum eins 
og gangvart öðrum augljósum lögbrotum. 0.001% eru kærðar - hvar er jafnræðisreglan 
gagnvart öðrum brotamönnum á ekki að gefa út 999 kærur þar sem sannarlega liggur fyrir mat 
a.m.k. eins Hæstaréttardómara að um brot sé að ræða. Ef það er bara nóg að glæpum á þá að 
hætta að kæra?

Bann á tóbaks- og áfengisauglýsingum lúta heilbrigðis og velferðarsjónarmiðum en ekki 
grjóthörðum viðskiptasjónamiðum. Tóbak (þ.m.t. "ávaxtatóbak" sbr "léttöl"? og Mogginn sá 
ástæðu til að “kynna” um daginn sem nýjan trend unga fólksins) hefur ekki verið auglýst en 
ætti samkvæmt nákvæmlega sömu röksemdum og menn í áfengisbransanum nota um 
áfengisauglýsingar að vera leyfilegt. Það vill engin sbr hörð og afar neikvæð viðbrögð 
gagnvart umfjöllum Moggans um "ávaxtatóbak" og sama á við um áfengisauglýsingar, 
foreldrasamfélagið er á móti þessu og börn og unglingar eiga lögvarin rétt til þess að vera laus 
við þennan gengdarlausa áróður - Fjölmiðlar , auglýsingastofur, áfengisframleiðendur og 
áfengisinnflytjendur fara sínu fram , virða lögin að vettugi og taka ýtrustu viðskiptahagsmuni 
fram fyrir rétt barna og unglinga og lög landsins - Er Morgunblaðið blað hinna ýtrustu 
viðskiptahagsmuna jafnvel þó að það sé á skjön við íslensk lög ? Auglýsingasiðferði er það 
óþekkt hugtak þegar þetta sjálfsagða velferðarmál æskunnar er til umfjöllunar?
Skrifari Árni Kl 09:15

38

http://addigum.blogspot.com/2008/10/morgunblai-m-mun-sinn-ffil-fegurri.html


fimmtudagur, 23. október 2008
Eiga börn að afgreiða auglýst áfengi til annarra barna

A Alþingi voru nýverið lögð fram tvö gömul frumvörp. Annars vegar 
um leyfi til áfengisauglýsinga. Flutningsmenn eru Sigurður Kári 
Kristjánsson, Bjarni Benediktsson,Birgir Ármannsson, Pétur H. Blöndal.

Og hins vegar um leyfi til sölu áfengis í matvörubúðum. Flutningsmenn 
Sigurður Kári Kristjánsson, Ágúst Ólafur Ágústsson, Birgir 
Ármannsson, og aðrir meðflytjendur Bjarni Benediktsson, Illugi 
Gunnarsson, Pétur H. Blöndal, Einar Már Sigurðarson, Ásta Möller, 
Ólöf Nordal, Jón Gunnarsson, Kristján Þór Júlíusson, Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson, Arnbjörg Sveinsdóttir, Rósa 
Guðbjartsdóttir.

Bæði þessi frumvörp eru úrelt því ef litið er í greinargerðir þeirra þá 
rekur maður fyrst augun í það að frumvörpin byggja á upplýsingum og 
heimildum sem eru 10 til 12 ára gamlar . Þær “nýjustu ” sýnist mér vera 

frá árinu 2001. Flutningsmaður -  menn þess hafa heldur betur kastað til höndunum í þessari 
vinnu. Það sem vekur einnig furðu mína er það að formaður heilbrigðisnefndar Ásta Möller er 
meðflutningsmaður á frumvarpinu um sölu áfengis í matvörubúðum. Finnst það með 
ólíkindum?

Ef litið er til hagsmuna barna og unglinga þá eru þessi frumvörp fjarri því að geta talist í 
þeirra þágu. “Fyrirmyndarlandið” Danmörk sem býr við svona löggjöf státar að þeim 
vafasama heiðri að eiga við mestu unglingadrykkju í heimi að etja . Er það eitthvað fyrir 
okkur -  nei takk ómögulega - Hef í gegnum störf mín á vettvangi norðurlandastamstarfs átt 
viðræður við danska félagsmálafrömuði um þessi mál sem all flestir eru komnir á þá skoðun 
að bæði verði að takmarka aðgengi unglinga að áfengi sem og að hefta auglýsingar.

Þingið er margsinnis búið að sýna hug sinn til þessara mála í raun og hefur ekki einu sinni 
áhuga að taka þess mál til meðferðar eða alla vega ekki sett þessi mál í neinn forgang. Á 
þessum síðustu og verstu tímum er tíma þingsins betur varið í önnur mál en þessi 
gjörendurnýttu frumvörp með fortíðartilvísunum. Eiga börn í stórmörkuðum að afgreiða 
auglýst áfengi til annarra barna? Veit sem er að það eru ekki margir sem óska þess.
Skrifari Árni Kl 21:55

föstudagur, 5. september 2008 
Hluti af leiknum auglýsir ...
... brennivínsbransinn og árangurinn lætur ekki á sér standa. Við fáum fótboltaleiki sem ekki 
eru við hæfi, hvorki barna né fullorðinna, leikmanna eða íþróttahreyfingarinnar. Sjá: Til 
vandræða horfði vegna ölvunar á knattspyrnuleik.

„Bestur með boltanum“ hvílíkur hroki og öfugmæli -  Sýnum hug okkar í verki sniðgöngum 
auglýstar áfengistegundir.
Skrifari Árni Kl 12:05

SgurðurKári Knstjánsson:

Vín í búdir og 
leyft ad auglýsa
AL»1NC1 Fi dm  e r u  k c n iin  A 
A lþ in g i f r u m v * r p  um  .V* &ala A 
lé i tu  v l n i o g  b jó r  v e r fti b e in a il I 

a lm c n n u ra

SIOJRÐLR KAB) 
kfjstU nsson

b e g g ja  f r u m v a rp a .
& r ð i  b a f a  T c r ið  lögð  f r a m  

n o k k ru m  s m n u ra  Atair, f ru m - 
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a r  þ r ið v a r s in n u n n  t a u  n a f a  c k k i  
b lo tið  a fg re iA a lu  A f j r r i  þ in g u ra .
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fimmtudagur, 28. ágúst 2008 

Einstaklega óviðeigandi

Það var með eindæmum að eftir skemmtilega Kastljósútsendingu frá Bessastöðum í gærkvöldi 
þar sem okkar bestu synir og fyrirmyndir æsku þessa lands voru heiðraðir, þá hafi RÚV 
fundist það viðeigandi að birta langa og ákaflega asnalega áfengisauglýsingu í kjölfarið?

Er reyndar ekki í fyrsta sinn sem RUV fer langt yfir strikið og verður sér til skammar í 
þessum efnum. Marga rekur minni til þess þegar að forseti Íslands veitti í Íslensku 
forvarnarverðlaunin fyrir nokkrum árum þá var birt enn ein áfengisauglýsingin og viðhöfninni 
,forsetanum og fólkinu í landinu með því sýndur fádæma dónaskapur.

Ég er þeirra skoðunar að RÚV eigi alfarið að fara út af auglýsingamarkaðnum. Ekki vegna 
viðskipta- og samkeppnissjónarmiða eins og flestir samsinnungar mínir í þessum efnum nefna 
sem helstu rök. Málið er það að þessu flaggskipi íslenskrar menningar RÚV er ekki treystandi 
til þess að höndla með þessi mál samkvæmt lögum, almennu siðferði og eða með þeim hætti 
sem þessari stofnun er samboðið. Meðan að svo er og ef ekki verður alger stefnubreyting þá á 
RÚV ekkert erindi á auglýsingamarkaðinn.

Hvet alla þá sem þetta lesa til þess að sýna hug sinn í verki og sniðganga auglýstar 
áfengistegundir.

Skrifari Árni Kl 13:53

laugardagur, 2. ágúst 2008

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum

Fréttatilkynning

Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum opnuðu heimasíðu þann 1. ágúst, slóðin er 
www.foreldrasamtok.is . Síðan er unnin í hugbúnaðarkerfinu Vefni 1.0 sem Fannar Freyr 
Gunnarson vefhönnuður á heiðurinn af. Síðan mun á næstum vikum og mánuðum aukast að 
efni og umfangi. Á síðunni gefur að lít margskonar fróðleik s.s greinar, fréttir, dóma og fleira 
tengt þessu brýna málefni.

Á heimasíðunni er einnig aðgengilegt kæruform þar sem hægt er að senda inn rafrænt, á mjög 
einfaldan hátt, kærur vegna brota á banni viðáfengisauglýsingum . Foreldrasamtökin hvetja 
fólk eindregið til þess að notfæra sér þennan möguleika og tilkynna með þessum einfalda 
hætti um öll brot sem viðkomandi verður vitni að. Áfengisauglýsingar eru boðflennur í tilveru 
barna og unglinga og sem þau eiga lögum samkvæmt rétt á að vera laus við. Á meðan að lögin 
eru ekki virt þá hvetja foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum alla þá fjölmörgu sem bera 
hag barna og unglinga fyrir brjósti sér að liggja ekki á liði sínu.
Skrifari Árni Kl 10:04
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Öll brot kærð! - af krókódílatárum

Vissi ekki að Hagkaup hefði 
vínveitingaleyfi? Vínkynning 
og smökkun í Hagkaupum? 
Verslunarstjóri Hagkaupa fer 
á kostum í viðtali í 
Fréttablaðinu í dag, kvartandi 
yfir því að í hvert sinn sem 
talað er um að selja brennivín 
í búðum þá fari 
"lobbýistavélarnar" í gang. 

Verslunarstjórinn á þá sennilega við fólkið í landinu, sem nota bene er á móti 
áfengisauglýsingum og að áfengi sé selt í matvörubúðum.

Sorgleg og hrokafull ummæli í ljósi þess að sá bransi sem hann tilheyrir og þjónar hefur 
ausið hundruðum milljóna í ólöglegar áfengisauglýsingar, keyptar umfjallanir og kjánaskap 
eins vínsmökkun í Hagkaupum o.fl í þeim dúr. Allt athæfi sem ganga þvert á vilja almennings 
en allt í þeim tilgangi að þjóna ýtrustu viðskiptahagsmunum.

Hagkaup hefur hvorki vínveitinga - eða áfengissöluleyfi og því er óskhyggja 
verslunarstjórans um að fólk kaupi rauðvín með kjötbollunum á miðvikudögum fyrst og 
fremst draumsýn. Legg til að Hagkaup höndli réttu megin við lög í landinu, þrátt fyrir 
"lobbýistaliðið". Ég á ekki von á öðru en að Hagkaup fái á sig kæru vegna "kynningarinnar" - 
öll brot kærð stendur í mörgum verslunum - á það ekki líka við um áfengislagabrot?

Skrifari Árni Kl 15:46

laugardagur, 28. júní 2008

Stjórn RÚV - opið bréf

Stjórn RÚV ohf
Hr. formaður Ómar Benediktsson

Að kveldi hins 18. Júní s.l strax eftir 22 fréttirnar í ríkissjónvarpinu birtust, nánast venju 
samkvæmt áfengisauglýsingar. Hin fyrri var um Víking bjór. Orðfæri , orðabeygingar , 
málfræði og allt í auglýsingunni með þeim hætt að augljóst var að þar var um 
áfengisauglýsingu að ræða. Orðið léttöl sem birtist í lok auglýsingarinnar er hvorki í samræmi 
við texta eða myndmál auglýsingarinnar. Einnig vaknar óhjákvæmilega upp sú spurning hvort 
miðstöð málverndar í landinu, Ríkisútvarpið, telji við hæfi að birta auglýsingar sem innhalda 
eins illa unnin texta og hér um ræðir - "Hann léttöl /ið ... sem er bruggaður" ?

Hin auglýsingin var um Thule bjór og í þeirri auglýsingu var ekki gerð nein tilraun til þess að 
draga dul á hvað verið var að auglýsa.

laugardagur, 5. júlí 2008
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Útvarpsþátturinn Poppland á Rás 2 hefur undanfarnar vikur verið undirlagður í 
áfengisauglýsingum eins og svo oft áður. Slík hefur síbyljan verið að það hefur á stundum 
vart mátt greina hvort dagskráin sé í boði og kostuð af áfengisframleiðandanum Tuborg 
(Ölgerðar Egils Skallgrímsonar) eða hvort um starfsemi að vegum RÚV sé að ræða.

Það eru foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum mikil vonbrigði að RÚV skuli með 
kerfisbundnum birtingum áfengisauglýsinga virða réttindi barna og unglinga í landinu að 
vettugi og brjóta á lögvörðum rétti þeirra til þess að vera laus við áfengisáróður sbr lög þar 
um. Samtökin skora hér með á stjórn RÚV ohf að stöðva allar þessar beinu og óbeinu 
áfengisauglýsingar sem allar eiga það sannmerkt að vera ólöglegar og langt fyrir neðan 
virðingu fyrirtækisins. Telji fyrirtækið minnsta vafa hvað varðar "lögmæti" þessara 
áfengisauglýsinga þá ber því hlutverki sínu samkvæmt að láta börn og unglinga í landinu 
njóta þess vafa.

f.h Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum 
Virðingarfyllst,
Árni Guðmundsson, formaður

Afrit:
Menntamálaráðherra 
Lögreglustjórinn í Reykjavík 
Stjórn RÚV ohf 
Skrifari Árni Kl 16:02

laugardagur, 14. júní 2008 

Af sértækri greindarskerðingu?

Ábrá dómurinn sænski gekk út að það að skyni bornir menn auglýstu ekki nokkrar léttöls 
flöskur mánuðum saman, sem síðan var ekki lögð nokkur áhersla á að koma á markað að öðru 
leiti og voru nánast ófáanlegar. Merkingar á léttölinu voru í öllum megin atriðum algerlega 
eins og á bjórframleiðslu fyrirtækisins. Gjörðir fyrirtækisins og forstjórans sem 
ábyrgðarmanns voru því túlkaðar sem útúrsnúningar á lögum þar í landi um bann við 
áfengisauglýsingum og viðkomandi dæmdur samkvæmt því.

Hinn kosturinn í málinu var utan seilingar dómskerfisins sem hefði verið að meta forstjórann 
sænska nautheimskan og illa kunnandi enda kostnaður við auglýsingar á léttölinu illfánalega 
stjarnfræðilega langt yfir ágóða af sölu þess. Ekki man ég nákvæmar tölur en ljóst var að 
auglýsingakostnaður þessara örfáu flaska nam marghundraðföldu útsöluverði.

Hér á landi falla forstjórar umvörpum í sömu gryfju. Forstjórarnir "merkja" vörur sínar eins 
og gert var í Ráðstjórnarríkjunum hér í eina tíð og sennilega mun verr. Fyrirtæki sem að öllu 
jöfnu gera í vörumerkingum skýran greinarmun á sykurlausum gosdrykkjum og sykruðum 
setja áfengið í nákvæmlega eins umbúðir og léttölið. Með þeirri einu undantekningu að í 
efnisinnihaldi stendur 5,0% í stað 2,25% en með svo litlu letri að helst er að nýta 
stækkunargler til þess eins að sjá hvers eðlis varan er.

Hvað þetta varðar þá vona ég að dómskerfið taki á þessu og ekki síst í þágu þeirra sem þetta 
stunda. Þangað til verða viðkomandi taldir verulega vankunnandi, neytendafjandsamlegir eða 
jafnvel tregir til hugans . Dómskerfið er sem betur fer byrjað að taka á þessu eins og
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meðfylgjandi dómur fjallar um að hluta. Útúrsnúningar sem byggja á þeirri grunnforsendu að 
menn geri sér upp sértæka greindarskerðingu í þeim eina tilgangi að snúa út úr löggjöf um 
bann við áfengisauglýsingum er eitthvað sem ekki er boðlegt en dæmi um hve lágt menn eru 
til í leggjast í þágu ýtrustu viðskiptahagsmuna.

Íslenskur "léttölsauglýsandi" fór svona út samskiptum sínum við dómskerfið íslenska:

“Ákærði var yfirheyrður af lögreglu 5. janúar 2007. Kvaðst ákærði hafa verið ritstjóri tímaritsins Fótboltasumarið 2006 
er það hafi verið gefið út. Væri ákærði þeirrar skoðunar að ekki væru um ólöglegar áfengisauglýsingar að ræða í 
tímaritinu. Um væri að ræða auglýsingar á léttöli sem selt væri í verslunum á Íslandi. Í auglýsingunum kæmi skýrt 
fram að um áfengislausan bjór væri að ræða. Að því er auglýsingar á X X X X X X  varðaði bar ákærði að auglýsingarnar 
hefðu komið frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar. Markaðsstjóri Ölgerðarinnar, Valgarð Sörensen, hafi verið í sambandi 
við ákærða með auglýsingarnar. Ekki kvaðst ákærði vita hvaðan texti á auglýsingarnar væri kominn. Þá kvaðst ákærði 
ekki vita hver hefði séð um uppsetningu og hönnun á auglýsingunum. Greitt hafi verið fyrir auglýsingarnar af hálfu 
Ölgerðarinnar. Ekki kvaðst ákærði reiðubúinn að gefa upp hve mikið hafi verið greitt. Ekki kvaðst ákærði viss um 
hvort XXXXXX væri seldur sem óáfengur bjór í verslunum á Íslandi, þó svo hann héldi að svo væri. Að því er varðaði 
auglýsingar á YYYYY bjór bar ákærði að einstaklingur á vegum Vínkaupa ehf. hafi sent ákærða auglýsingu fyrir 
bjórinn. Auglýsingin hafi verið tilbúin eins og hún hafi birst í blaðinu. Fulltrúar blaðsins hafi verið í sambandi við 
Gunnlaug Pál Pálsson sölustjóra hjá Vínkaupum ehf. Sá texti er birst hafi, hafi komið frá Vínkaupum ehf. en verið bætt 
inn á auglýsinguna. Greitt hafi verið fyrir auglýsinguna, en ekki kvaðst ákærði reiðubúinn að upplýsa hve mikið greitt 
hafi verið fýrir hana. Ákærði kvaðst telja að unnt væri að fá óáfengan YYYYY bjór í verslunum á Íslandi, án þess þó 
að hann þyrði að fullyrða það. Tilgangur með þessum auglýsingum hafi verið að kynna viðkomandi vörur og 
knattspyrnuleiki. Sem ritstjóri og ábyrgðarmaður tímaritsins bæri ákærði ábyrgð á birtingu auglýsinganna. Hafi þær átt 
að skapa jákvæða kynningu á léttöli greindra vörumerkja. Þær hafi verið bornar undir ákærða til samþykkis fyrir 
birtingu.” Sjá nánar http://domstolar.is/domaleit/nanar/?ID=S200800463&Domur=2&týpe=1&Serial=1&Words=

Minnir mann óneitanlega á senu úr Kardimommubænum þegar að Jesper reynir að telja Bastían bæjarfógta trú um að 
brauðið sem hann rændi hafi sjálft farið í vasa hans!
Skrifari Árni Kl 13:19 

föstudagur, 9. maí 2008

Það er ...

... auðvitað með eindæmum að stofna þurfi sértök samtök til þess eins að berjast fyrir því að 
farið sé eftir gildandi lögum í landinu? Í þessu tilfelli lögum um banni við 
áfengisauglýsingum.

Var orðið fyllilega tímabært. Hittumst því nokkur þann 1. maí sl. og gengum frá stofnun 
Foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum með pomp og prakt. Þeir sem hafa áhuga á að vera 
með geta skráð sig sem stofnfélaga til 1. september. Hægt er skrá sig HÉR (nafn, kt, heimili, 
rafpóstur)

Markmið samtakanna er einfalt eða eins og fram kemur í 5.gr stofnsamþykktar: “Markmið 
samtakana er að berjast gegn birtingu ólöglegra áfengisauglýsinga og bættu 
auglýsingasiðferði með sérstakri áherslu á vernd barna og unglinga”

Sjá stofnsamþykkt í heild hér

Í vinnslu er heimasíða sem m.a. mun einfalda fólki að benda á brot og tilkynna til yfirvalda en 
nánar um það síðar. Hvet eindregið alla þá sem bera hag barna og unglinga fyrir brjósti til 
þess að ganga til liðs við okkur og gerast stofnfélagar.

Skrifari Árni Kl 08:02
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föstudagur, 25. apríl 2008

Síbrotavilji, bráhyggjukenndur, einbeittur og einlægur

Sem ég var að lesa Fréttablaðið í morgun þá rak ég augun í enn eina 
brennivínsauglýsinguna frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar.

Væri vart í frásögu færandi ef ekki væri fyrir þær sakir að fyrirtækið er 
nýdæmt fyrir brot á lögum um bann við áfengisauglýsingum? Fyrirtækið 
sýnir í kjölfarið landsmönnum og íslenskum lögum fingurinn , 
virðingarleysið algert. Skil svo ekki í Fréttablaðinu eða öðrum 
fjölmiðlum að birta auglýsingar af þessum toga - vitandi vits að um 
lögbrot er að ræða.

Undarleg viðbrögð við hegningarlagabroti og hrokakennd í meira lagi - verð ég að segja. Á 
maður sem manneskja í siðuðu samfélagi að eiga viðskipti við svona fyrirtæki ? - Nei það 
liggur í augum uppi að slíkt gengur ekki. Siðferðiskennd fyrirtækisins og virðing gagnvart 
réttindum barna og unglinga er á svo lágu plani að það myndi að öllum líkindum auglýsa 
áfengi á fæðingardeildinni ef það mögulega kæmist upp með það.

Skrifari Árni Kl 17:10

miðvikudagur, 23. apríl 2008

Legg til að forstjórinn haldi upp á dóminn ...

...með því að fjarlægja áfengisauglýsingar fyrirtækisins úr strætóskýlum á 
höfuðborgarsvæðinu. Eru fyrirtækinu til skammar og vanvirða við réttindi barna og unglinga

Forstjóri Ölgerðar Egils Skallagrímssonar var 22. apríl 2008 dæmdur í sekt fyrir að birta 
áfengisauglýsingar.

”... Samkvæmt framansögðu verður ákærði sakfelldur fyrir að hafa birt auglýsingar á áfengi, 
eins og honum er gefið að sök, og er brot hans rétt fært til refsiákvæða í ákærunni. Ákærði 
hefur ekki áður sætt refsingu og er refsing hans nú, með hliðsjón af 77. gr. almennra 
hegningarlaga, hæfilega ákveðin 300.000 króna sekt til ríkissjóðs og komi 22 daga fangelsi í 
stað sektarinnar verði hún ekki greidd innan fjögurra vikna. Málsvarnarlaun verjanda ákærða, 
Ólafs Ara Jónssonar hdl., ákveðast 186.750 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti, og skal 
ákærði greiða þau. Áður hafði Jakob R. Möller hrl. verið skipaður verjandi ákærða og skal 
hann einnig greiða laun hans, 124.500 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti. Annan kostnað 
leiddi ekki af rekstri málsins.

Dómsorð
Ákærði, Andri Þór Guðmundsson, greiði 300.000 króna sekt til ríkissjóðs og komi 22 daga 
fangelsi í stað sektarinnar verði hún ekki greidd innan fjögurra vikna.
Ákærði greiði málsvarnarlaun verjanda síns, Ólafs Ara Jónssonar hdl., 186.750 krónur að 
meðtöldum virðisaukaskatti og málsvarnarlaun verjanda síns, Jakobs R. Möller hrl., 124.500 
krónur að meðtöldum virðisaukaskatti. "

Sjá dóminn í máli nr. S-1343/2007 í heild sinni HÉR
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Skrifari Árni Kl 15:51

þriðjudagur, 15. apríl 2008 

Síbrotafyrirtækið Egill Skallagrímsson

En á ný þverbrýtur Ölgerð Egils Skallagrímssonar lög um bann við áfengisauglýsingum. 
Fyrirtækið hefur þegar a.m.k. einu sinni hlotið dóm vegna brota á þessum lögum.

Sem endranær beinist áfengisherferð fyrirtækisins að börnum og unglingum sérstaklega. Af 
því tilefni eru strætóskýli á höfuðborgarsvæðinu þakin auglýsingum. Fullkomin lágkúra og 
algert virðingarleysi við börn og unglinga, sem eru eins og kunnugt er helstu viðskiptavinar 
Strætó. Og það er auðvitað með eindæmum að Strætó bs skuli taka þátt í þessu með því að 
leggja biðskýli fyrirtækisins undir ólöglegar áfengisauglýsingar og gefa þar með sínum helstu 
viðskiptavinum langt nef.

Hvar er ákæruvaldið? og hvers vegna eru flest brot af þessum toga látin óátalin -  Hvers 
vegna er einlægur og einbeittur brotvilji stjórnenda fyrirtækisins (og samsvarandi fyrirtækja) 
látin viðgangast misserum og árum saman.

Spyr sá sem ekki veit -  en undrast afskiptileysi og fálæti stjórnvalda sem virðast hafa 
takmarkaðan áhuga á því að verja lögvarinn rétt barna- og ungmenna til að vera laus við 
áfengisauglýsingar. Sorglegt og ekki boðlegt í siðuðu samfélagi.
Skrifari Árni Kl 23:00

þriðjudagur, 18. desember 2007 

Engin mörk - fullkomin lágkúra

Hef stundum tekið hraustlega til orða varðandi ólöglegar áfengisauglýsingar. Sagði á 
fræðslufundi um forvarnir þar sem ég var meðal fyrrilesara að siðleysið væri slíkt að menn 
myndu byrja “markaðsátakið” á fæðingardeildum kæmust menn upp með það.

Það er ekkert heilagt og í ríki Dana þykir mönnum tilhlýðilegt að herma eftir þekktum 
fígúrum úr dönsku “Stundinni okkar”. Og svo verslar sómakært fólk við þessi fyrirtæki sem
ota áfengi að börnum þeirra? Hér sýnir tiltekið fyrirtæki hug sinn í verki gagnvart börnum. 
Eigum við ekki að sýna hug okkar á móti?
Skrifari Árni Kl 22:28

þriðjudagur, 2. október 2007 

BBC...

... er ekki á auglýsingamarkaðinum -finnst það íhugunarvert að RÚV geri hið sama. Velti 
fyrir mér þessu gríðarlega auglýsingaflóði sem dynur á fólki . Hlutfall auglýsinga í 
fjölmiðlum og kvikmyndahúsum er langt yfir þanmörkum og virðist aukast ef eitthvað er. 
Sýningar í kvikmyndahúsum hefjast ekki fyrr en 15 - 20 mínútum eftir auglýstan tíma vegna
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auglýsinga. Allt að 70 - 80 % efnis í fríblöðum eru auglýsingar og þá er ekki tekið mið að 
auglýsingatengdri umfjöllun. Sama á við um áskriftarblöðin, mörk umfjöllunar og auglýsinga 
verða stöðugt óljósari Sjónvarpsþættir eru partaðir niður vegna auglýsingahléa og svona mætti 
lengi telja.

Síðan er innhald auglýsinga allt önnur Ella. Auglýsingar sem margar hverjar eru því marki 
brenndar að verða ein alherjar sjálfsupphafning á ágæti viðkomandi fyrirtækja sem fer langt 
upp yfir þau mörk sem í daglegu máli er kallað mont. Síminn sem býður upp á hæstu 
símagjöld um víðan völl er yfir veraldarsöguna hafin. Landsbankinn sem tekur af heilum hug 
þátt í vaxta- og þjónustugjaldaokri auglýsir fólk sem fær ekki frið fyrir peningum sem eltir 
það út um allt? Og svona mætti lengi telja upp auglýsingar sem byggja á ofurmonti og hroka 
gagnvart raunveruleikanum.

Í þessu ljósi væri ekki slæmt að hafa einhver staðar skjól og er þá ekki útvarp allra 
landsmanna RÚV akkurat sá staður - Af stofnunnin yrði tekin sá beiski kaleikur að vera í 
tómu vesen með áfengisauglýsingar sem og með öðrum auglýsingum sem sérstaklega er beint 
að börnum í kring um barnaefni stöðvarinnar.
Skrifari Árni Kl 07:20

sunnudagur, 23. september 2007 

Er Mogganum illa við æsku bessa lands

Hef átt samleið með Morgunblaðinu um langt skeið, hefur fundist margt þar á bæ vel gert og 
Mogginn í raun haft ákveðin standard. Hef reyndar allt aðra pólitíska ideologiu en praktiseruð 
er á blaðinu. Eitt af því sem Mogginn hefur haft í þokkalegu standi og sennilega best íslenskra 
fjölmiðla hingað til er t.d sú hófsemi sem blaðið hefur sýnt í meðhöndlun áfengisauglýsinga 
sem eins og kunnugt er eru algerlega ólöglegar. Með þeirri stefnu sinn fannst mér Mogginn 
sýna mun meir ábyrgð en t.d RÚV sem þverbrýtur þessi lög átölulaust kvöld eftir kvöld og 
vanvirðir kerfisbundið lögvarin rétt barna og unglinga til þess að vera laus við áróður af þessu 
tagi.

Nú er greinilega heldur betur af sem áður var hjá Mogganum því í blaðinu í morgun eru 
a.m.k. fimm heilsíðu áfengisauglýsingar. Sami gamli útúrsnúningurinn um "léttöl" í eins 
umbúðum og áfengi og fæst hvergi eða í besta falli nokkrar flöskur í horni einhverrar 
ótilgreindrar verslunar. Í Svíþjóð hefur dómskerfið meðhöndlað þessar auglýsingar sem 
útúrsnúning og vanvirðu við siðferðilegan boðskap sambærilegra laga og hér eru. Fyrir 
áhugfólki um dómsmál má benda á hinn s.k. Ábrodóm.

En hvað með það Mogginn kominn í félagsskap þeirra sem misvirða rétt barna- og unglinga 
og virða lög um bann við áfengisauglýsingum að vettugi. Ekki dettur mér í hug að eiga frekari 
samneyti við slíka aðila. Áfengisauglýsingar með morgunkorninu er ekki sá pakki sem ég býð 
mínum börnum upp á - sagði því upp áskrift minni dags dato og fór með bloggið á fornar 
slóðir. Synd að Mogginn geti ekki hafið sig upp yfir þessa lágkúru.
Skrifari Árni Kl 12:41
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Sýnum hug okkar í verki - Sniðgöngum auglýstar áfengistegundir

„Held áfram á meðan að dómarinn flautar ekki“ sagði ungur verðbréfasali eitt sinn 
aðspurður um hvort tiltekin afar vafasamur viðskiptamáti stæðist lög. Ekki man ég hvort 
dómarinn „flautaði“ að lokum en veit það eitt að dómarinn flautar lítið ef nokkuð í sumum 
málum
Eitt af þeim málum er einlæg og sífelld brot á banni við áfengisauglýsingum. Með 
grímulausum áfengisauglýsingum og eða heimskulegum útúrsnúningum á lögum, sem með 
skýrum hætti banna auglýsingar af þessum toga, eru lögin brotin margsinnis dag hvern. 
Áfengisauglýsingar eru boðflenna í tilveru unglinga sem þau eiga fullan rétt á að vera laus 
við.

Hin siðferðilegi boðskapur laganna sem og innhald er afar skýrt. Lögin eru sett á grundvelli 
velferðarsjónarmiða og í tengslum við réttindi barna og unglinga til þess að verða laus við 
áróður af þeim toga sem kemur fram í áfengisauglýsingum. Auglýsingarnar stríða og vinna 
markvisst gegn samfélagslegum markmiðum eins og vímulausum grunnskóla. Markmiðum 
sem foreldrar, forráðamenn og allir sem að uppeldismálum vinna í þessu landi eru einhuga 
um.

Það er eins og engin sé ábyrgur? Áfengisinnflytjendur eða framleiðendur auglýsa hvað af 
tekur og eyða til þess gríðarlegum fjárhæðum; flestir fjölmiðlar birta þessar auglýsingar 
átölulaust; auglýsingastofur framleiða þær? Þrátt fyrir einlægan síbrotavilja þessara aðila þá 
„flautar dómarinn ekki“ Ríkissaksóknari ákærir ekki þrátt fyrir sífellt og augljós brot. Ungt 
fólk virðist ekki búa við sama rétt og aðrir þegnar þessa lands. Þrengstu viðskiptahagsmunir 
eru teknir fram fyrir velferð barna og ungmenna..

Núna í aðdraganda verslunarmannahelgarinnar munu áfengisauglýsingar í flestum 
fjölmiðlum dynja á börnum og ungmennum og ekki síst í þeim miðlum sem sérstaklega höfða 
til æskunnar. Réttindi barna og unglinga eru fótum troðin og þau njóta ekki lögvarinna 
réttinda. Við foreldrar og forráðmenn barna og unglinga og aðrir sem bera hag þeirra fyrir 
brjósti erum ráðþrota gagnvart þessu. Það er auðvitað illa komið þegar að hagsmunaaðilar í 
krafti gífurlegs fjármagns fara sínu fram.

Við foreldrar, afar og ömmur og allir þeir sem bera hag æskunnar fyrir brjósti við þurfum að 
sýna hug okkar í verki gagnvart þessum ólöglegu áfengisauglýsingum og sniðgagna með öllu 
auglýstar áfengistegundir -  Á maður að eiga viðskipti við fyrirtæki sem otar áfengi að börnum 
manns með ólöglegum áfengisauglýsingum? Það þykir mér alls ekki við hæfi.

miðvikudagur, 11. október 2006 

Loksins loksins
Loksins kom að því að einhver er látin sæta ábyrgð vegna ólöglegra áfengisauglýsinga. 
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm í dag. Sjá nánar hér að neðan.
D Ó M U R
Héraðsdóms Reykjavíkur 11. október 2006 í máli nr. S-681/2006:

mánudagur, 24. júlí 2006
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Ákæruvaldið
(Stefanía G. Sæmundsdóttir fulltrúi) 
gegn
Ásgeiri Johansen
(Þórunn Guðmundsdóttir hrl.)

Mál þetta, sem dómtekið var 20. september sl., er höfðað með ákæru útgefinni af 
lögreglustjóranum í Reykjavík 2. maí 2006 á hendur Ásgeiri Johansen, fyrir 
áfengislagabrot, með því að hafa sem framkvæmdastjóri Rolf Johansen & Co ehf., látið 
birta eftirfarandi auglýsingar á áfengum bjór á árinu 2005:
1. Á bls. 31 í Fréttablaðinu miðvikudaginn 13. júlí með fyrirsögninni „Betri helmingurinn“ en 
í auglýsingunni sé texti þar sem lýst sé eiginleikum Budweiser Budvar bjórs ofan við mynd af 
flösku af Budweiser Budwar Czech Premium Lager.

2. Á bls. 22 í Fréttablaðinu fimmtudaginn 27. október með fyrirsögninni „Íslendingar þekkja 
gott vatn“ en í auglýsingunni sé texti þar sem lýst sé vatninu sem notað sé í Budweiser Budvar 
bjór við hlið myndar af flösku af Budweiser Budvar Czech Premium Lager.

3. Á baksíðu 4. tbl. Gestgjafans útgefnu í apríl með fyrirsögninni Heineken, en í 
auglýsingunni sé mynd af flösku af Heineken bjór merktri „HEINEKEN LAGER BEER 
PREMIUM QUALITY“.

4. Á bls. 6 í Fréttablaðinu fimmtudaginn 16. júní með fyrirsögninni „Flott og sexý“ með mynd 
af upplýstri flösku af Heineken bjór merktri „HEINEKEN LAGER BEER PREMIUM 
QUALITY“, en í texta auglýsingarinnar segi jafnframt „Heineken“ og Heineken.is.

5. Á bls. 50 í Fréttablaðinu fimmtudaginn 16. júní með mynd af upplýstri flösku af Heineken 
bjór merktri „HEINEKEN LAGER BEER PREMIUM QUALITY“ en í texta 
auglýsingarinnar sé vakin athygli á tónleikum á veitingastaðnum Pravda.

Teljist framangreind brot varða við 20. gr., sbr. 27. gr., áfengislaga nr. 75/1998 og sbr. 15. gr. 
laga um prentrétt 57/1956.

Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar.

Og síðar í dómnum segir:
Ákvörðun refsingar og sakarkostnaður.
Samkvæmt fyrirliggjandi sakavottorði hefur ákærði ekki áður gerst sekur um refsiverðan 
verknað sem áhrif hefur á refsimat í máli þessu. Að því virtu að um fimm brot er að ræða, að 
brotin eru framin í ávinningsskyni og varða mikilvæga hagsmuni þykir refsing ákærða 
hæfilega ákveðin sekt í ríkissjóð að fjárhæð 600.000 krónur og komi 32 daga fangelsi í stað 
sektarinnar verði hún ekki greidd innan fjögurra vikna frá birtingu dómsins.

Ákærði greiði málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Þórunnar Guðmundsdóttur 
hæstaréttarlögmanns, sem þykja hæfilega ákveðin 199.200 krónur að meðtöldum 
virðisaukaskatti.

Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Stefanía G. Sæmundsdóttir, fulltrúi lögreglustjórans í 
Reykjavík.
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D ó m s o r ð:

Ákærði, Ásgeir Johansen, greiði 600.000 króna sekt til ríkissjóðs innan fjögurra vikna frá 
birtingu dóms þessa en sæti ella fangelsi í 32 daga.

Ákærði greiði málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Þórunnar Guðmundsdóttur 
hæstaréttarlögmanns, 199.200 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti.

Sjá dóminn í heild sinni HER 
Skrifari Árni Kl 21:28

miðvikudagur, 26. júlí 2006 

Fullur Lundi á þjóðhátíð
Aumingja fuglinn, dettur mér helst í hug. Mörður Árnason gerir þessu máli vel skil á 
heimasíðu sinni sjá: http://www.althingi.is/mordur/mal og menning/safn/002925.php

Með bjórdollu í annarri hendi og forvarnarstefnu í hinni hendinni er hreint pönk. Velti fyrir 
mér hvort bæjarfélög eigi ekki að skilyrða styrkveitingar sínar til íþróttafélaga þannig að 
gleðikonustand eins og ÍBV stundar geti ekki átt sér stað.

Vinir mínir í Haukum í Hafnarfirði tóku fyrir mörgum árum þá ákvörðun að auglýsa ekkert 
sem hefur skírskotun til áfengis þ.m.t. þessa heimskulegu útúrsnúninga á áfengislöggjöfinni 
sem menn kalla „léttöls" auglýsingar. Þetta ættu önnur íþróttafélög að taka sér til fyrirmyndar. 
Hvet allt hugsandi fólki til þess að sniðganga auglýstar áfengistegundir 
Skrifari Árni Kl 18:10

þriðjudagur, 28. mars 2006

Kæri pennavinur
„Ágæti ríkissaksóknari
Tel það borgaralega skyldu mína að vekja athygli yðar á meðfylgjandi heilsíðu 
áfengisauglýsingu frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar sem birtist í tímaritinu Birtu 25. mars á 
síðu 57. Vek einnig athygli embættisins á að í Fréttablaðinu ( m.a. á forsíðu og baksíðu 
blaðsins 25.mars) auglýsir fyrirtækið HÓB Faxe bjór eins og skilmerkilega kemur fram á 
mynd í auglýsingunni Faxe -Danish lager beer. Samkvæmt íslenskum lögum og út frá 
velferðarsjónarmiðum um vernd barna og ungmenna eiga þau rétt til þess að vera laus við 
áreiti af þessum toga. Í þeim tilfellum sem hér eru tíunduð er um einlægan brotavilja og 
ásetning að ræða. Sem foreldri og almennur borgari í þessu landi geri ég kröfu um að sú vernd 
sem lög um bann við áfengisauglýsingum á að veita börnum og unglingum sé virt. Svo er ekki 
og því er nauðsynlegt fyrir yður að grípa til þeirra úrræða sem embættið hefur gagnvart 
lögbrotum.

Virðingarfyllst,
Árni Guðmundsson"
Skrifari Árni Kl 15:27

49

http://www.domstolar.is/domaleit/nanar/?ID=S200600681&Domur=2&type=1&Serial=1&Words=
http://addigum.blogspot.com/2006/10/loksins-loksins.html
http://addigum.blogspot.com/2006/07/fullur-lundi-jht.html
http://www.althingi.is/mordur/mal_og_menning/safn/002925.php
http://addigum.blogspot.com/2006/07/fullur-lundi-jht.html
http://addigum.blogspot.com/2006/03/kri-pennavinur.html
http://addigum.blogspot.com/2006/03/kri-pennavinur.html


þriðjudagur, 1. nóvember 2005

Er Fréttablaðið hafið yfir íslensk lög?
"Ágæti ríkissaksóknari

Í síðdegisþættinum á útvarpsstöðinni Talstöðinni föstudaginn 28. október árið 2005, þar sem 
fjallað var um áfengisauglýsingar, viðurkenndi fréttastjóri Fréttablaðsins Kári Jónasson með 
skýrum og afdráttarlausum hætti í heyrandi hljóði að blaðið birti áfengisauglýsingar.

Við sem sent höfum embætti yðar ábendingar um slík lögbrot undanfarin misseri barst þarna 
óvæntur liðsauki enda verður ekki annað séð en að málið teljist þar með upplýst. Fram eru 
komnar formlegar ábendingar um lögbrot og fyrir hendi liggur afdráttarlaus játning. 
Undirritaður gerir því ráð fyrir að embætti yðar grípi til viðeigandi ráðstafanna. Samkvæmt 
lögum eiga börn og unglingar rétt á því að vera laus við auglýsingar af þessum toga og skora 
ég á embættið að gera gangskör í þessum málum til þess að svo megi verða.

Virðingarfyllst

Árni Guðmundsson"
Skrifari Árni Kl 00:09

þriðjudagur, 9. ágúst 2005 

Stuðningur í verki ?
Þakka lesendum síðunnar, og öðrum þeim fjölmörgu sem sent hafa mér póst undanfarið, 
fyrir stuðning og hlý orð. Vissi svo sem að fólki leiðist þessi hroki og yfirgangur sem 
áfengisframleiðendur og salar sýna velferð barna og unglinga með því að þverbrjóta lög um 
áfengisauglýsingar kerfisbundið.

Veit nú sem er að fólki þúsundum saman er misboðið því vitað er að auglýsingin ( sjá hér 
neðar á síðunni) sem fór af stað um daginn hefur farið mjög víða um þjóðfélagið. Fólk 
þúsundum saman hefur sýnt hug sinn í verki og sent vinum sínum þennan póst.

„Á maður að eiga viðskipti við fyrirtæki sem ota áfengi að börnunum manns ? “ er auðvita 
grundvallarspurning þegar að mál hafa fengið að þróast átölulaust út í þá vitleysu sem hér 
viðgengst. Þegar að svo er komið, og þegar að þar til bær yfirvöld eins og embætti 
ríkissaksóknara þjást af verkkvíða á háu stigi, þá hefur almenningur bara eina leið.

Leiðin er einföld og er sú að eiga ekki viðskipti við fyrirtæki sem virða ekki lögbundin 
réttindi barna og unglinga. Með viðskiptum styrkir maður viðkomandi fyrirtæki til frekari 
landvinninga á því sviði og ekki trúi ég því að það sé vilji fólks? Samhengi hlutanna er ekki 
flóknari en þetta og það ættu afar, ömmur , pabbar, mömmur, frænkur, frændur og allir þeir 
sem bera velferð æskunnar fyrir brjósti að hafa hugfast við hin ólíklegustu tækifæri - 
Sniðgöngum auglýstar áfengistegundir.
Skrifari ÁrniKl 17:45
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föstudagur, 29. júlí 2005

Stóra plastflöskumálið
Bæði Fréttablaðið og Blaðið skúbba í dag. Ja ekki alveg enda um sömu „stórfrétt” að ræða, 
en auðvitað geta örlögin hagað því þannig að á vettvangi stóratburðanna séu fleiri en einn 
blaðamaður staddur hverju sinni

Fréttin er sú að bjórframleiðandi einn sé byrjaður að setja ölið á plastflöskur og dugandi 
blaðamönnum dugir ekkert minna en að kalla út sína bestu ljósmyndara sem stilla 
plastflöskunum vel og vendilega upp og mynda þennan tímamótaatburð í bak og fyrir enda 
stórfrétt bæði að innihaldi og ekki síst í dálksentímetrum. Yrði ekki hissa á því að þessi 
tímamóta atburður kæmist í heimspressuna

Veit sem er að það er löngu búið að finna upp plastflöskuna og hef það fram yfir viðkomandi 
fjölmiðlamenn að halda ró minni af þessu tilefni, blessuð plastflaskan er löngu komin, og það 
meira að segja til Íslands

Frétt Blaðsins er stórkostleg en það sér sérstaka ástæðu til að „kynna” þessa byltingu. 
Fréttablaðið hefur meiri reynslu af samskiptum við hagsmunaaðila af þessum toga og mörg 
stórfréttin hafnar því milliliðalaust í hinni deildinni þ.e. auglýsingadeildinni. Sennilega 
margur blaðamaðurinn því fegin enda vandasamt og erfitt verk að fjalla um jafn stórkostlegan 
atburð og hér um ræðir.

Verðið á Agúrkum er óbreytt þessa daganna en úr þeim stórtíðindum gera alvöru fjölmiðlar 
ekkert? Sennilega út af stóra plastflöskumálinu - Verð að segja það eins og er að ég bíð 
spenntur eftir fréttunum um skrúftappann sem að öllum líkindum er væntanlegur á 
plastflöskurnar innan skamms og þá verður auðvitað útkall ALFA með ljósmyndurum og öllu 
tiltæku tæknilið enda spyr maður ekki um kostnað þegar að slík stórtíðindi eru annars vegar. 
Skrifari Árni Kl 17:25

föstudagur, 22. júlí 2005 

Sýnum hug okkar í verki
Sendu endilega meðfylgjandi auglýsingu til vinna þinna. Sýnum hug okkar í verki. Virðum 
réttindi barna og unglinga.
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Skrifari Árni Kl 23:40

sunnudagur, 17. júlí 2005 

Hvílík lágkúra !
Það eru engin mörk hvorki siðleg né lagalega fyrir því hve lágt menn leggjast í 
áfengisauglýsingum þessa daganna. Veit sem er að gríðarlegur fjöldi barna heldur úti 
bloggsíðum sem að öllu jöfnu er hið besta mál.

Á hins vegar ekki orð yfir því hvernig heilvita fólki dettur í hug að setja inn 
áfengisauglýsingar á bloggsíður barna eins og gert er hjá www.blog.central.is.
Brá alla vega illilega í brún þegar að ég sá að hjá 11 ára dóttur minni og öllum hennar 
vinkonum var bjórauglýsing. Sendi ábyrgðamönnum meðfylgjandi línur s.l. föstudag en hef 
ekki fengið neitt svar?

„Ritstjóri Vísis eða ábyrgðarmaður „bloggsamfélagsim"
Var í kvöld að kíkja bloggsíðu hjá 11 ára dóttur minni sem heldur út ágætu bloggi hjá ykkur 
eins og mörg börn á hennar aldri gera. Rak í rogastans þar sem ég sá að inni á síðunni hjá 
henni var komin blikkandi áfengisauglýsing (Heineken bjór). Eru engin takmörk fyrir 
lágkúrunni þegar að ólöglegar áfengisauglýsingar eru annars vegar. Hver er ábyrgur fyrir 
þessu siðleysi?"
Árni Guðmundsson (sign)

Fyrirtækið fer ekki einu sinn eftir sínum eigin skilmálum sbr grein 6. um notkunarskilmála:

„Grein 6. Notandinn samþykkir að hann muni ekki notaþjónustu Fólk.is í að birta nokkuð 
ólöglegt, móðgandi, hótandi efni eða klámfengið eða meiðyrði a f nokkru tagi og fari að lands- 
og alþjóðalögum hvað varðar höfundarrétt á efni sem birt er." (sjá nánar: 
http://folk.visir.is/system/?p=13)

Halda menn að það sé almennur vilji forráðamanna barna að þau auglýsi áfengi á ágætum 
heimasíðum sínum ? Held nú síður - Þetta er bara hágæða lákúra sem að öllum líkindum 
varðar ekki bara við lög um bann við áfengisauglýsingum, heldur einnig vaflítið réttindi 
viðkomandi barna sem hafa verið þverbrotin með misnotkun af þessu tagi.
Skrifari Árni Kl 23:47
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föstudagur, 15. júlí 2005

Verslunarmannhelgin & bjórauglýsingar
Margir foreldrar og forráðmenn barna og unglinga eru ráðlausir gagnvart 
áfengisauglýsingum. Þær eru sífellt að aukast og ekki er lengur gerðar tilraunir til þess að 
dylja boðskapinn með útúrsnúningum af ýmsum toga.

Það er algerlega 100% öruggt að í aðdragandi verslunarmannahelgarinnar mun menn 
auglýsa áfengi hvað af tekur og reyndar er herferðin þegar byrjuð. Ekkert verður til sparað 
frekar en fyrri daginn enda virðist fjármagn til auglýsinga ekki vera skorið við nögl

Hef mikið velt fyrir mér hvað er til ráða, veit sem er að meirihluta foreldra er ákaflega 
mótfallið þessum keypta áróðri.

Eitt ráð er að sýna hug sinn í verki til þessara fyrirtækja sem þverbrjóta lög með sniðganga 
þau á forsendum viðskiptasiðferðis. Velta mál fyrir sér hvort það siðferði sem kemur fram í 
markvissum brotum við banni á áfengisauglýsingum sé ekki hið almenna viðhorf viðkomandi 
fyrirtækis á öllum öðrum sviðum þess?

Annað er það að grípa til borgaralegrar skyldu sinnar og benda yfirvöldum á lögbrot þessi 
sem fyrst og fremst beinast gegn réttindum barna og ungmenna.

Í þessu tilfelli er það embætti ríkissaksóknara sem þarf að tilkynna, tiltaka þarf auglýsingu og 
í hvað miðil og hvað dag. Ríkisaksóknara er hægt að senda ábendingu í rafpóst 
bogi.nilsson@tmd.is Held að nú þegar berast embættinu almargar ábendingar en betur mál ef 
duga skal.

Allt sem er löglegt á að leyfast að auglýsa segja hagmunaaðilar -  Má þá ekki búast við 
tóbaksauglýsingum að nýju? -  Veit það ekki - vildi bara óska að menn virtu réttindi barna og 
unglinga og hættu þessu ólöglegu auglýsingum.
Skrifari Árni Kl 23:02

föstudagur, 8. júlí 2005

Með bjórdollu í annarri og fjármagnið í hinni?
Forvarnarnefnd Akureyrar gerði samning við Ölgerðina Egill Skallagrímsson varðandi 
framlög til forvarna í bæjarfélaginu. 10 krónur af söluandvirði hverrar Mix gosflösku fer til 
nefndarinnar.

Virkar vel að virðist en bara einn verulega stór galli á gjöf Njarðar sem er auðvitað sá að á 
sama tíma og samningurinn er gerður er fyrirtækið í óða önn við það að auglýsa áfengi og ota 
að sömu börnum og unglingum og það er að „verja” með framlögum til forvarna? Fyrirtækið 
þverbrýtur lög um bann á áfengisauglýsingum og auglýsir auk þess sérstaklega í miðlum sem 
ætlaðir eru börnum og unglingum.

Alvöru forvarnastefna fyrirtækisins væri auðvitað fólgin í því að hætta að ota áfengi að 
börnum og unglingum með kolólöglegum auglýsingum. Auglýsingum sem ganga þvert á þau 
uppeldismarkmið sem uppalendur í þessu landi hafa sett sér og reyna að fara eftir. Mörgum
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foreldrum gremst þetta ákaflega en upplifa ráðaleysi gagnvart þessum markvissa og ólöglega 
áfengisáróðri

Meðan að svona er þá er ekki hægt að gera ráð fyrir öðru en að „forvarnastefna” Ölgerðar 
Egils Skallagrímssonar sé skrumið eitt og í því sambandi má einnig velta fyrir sér „ágæti” 
þess að opinberir aðilar eins og forvarnarnefndir sveitarfélaga taki þátt í samstarfi á þessum 
forsendum -  Hver eru skilaboðin, er þetta einhver gæðavottun, er verið að gefa grænt ljós og 
viðurkenna atferli eins og einlægan brotavilja fyrirtækisins gagnvart banni á 
áfengisauglýsingum -  Veit það ekki , dæmi nú hver fyrir sig?
Skrifari Árni Kl 17:19

Mánudagur, 1. nóvember 2004 

Atti kapp

Átti í kappræðum við markaðstjóra Ölgerðar Egils Skallagrímssonar s.l. föstudag á ráðstefnu 
viðskipta og hagfræðinema við Háskólann í Reykjavík. Þemað, siðferði og bjórauglýsingar. 
Vorum ekki á eitt sáttir frekar en fyrri daginn en áttum engu að síður gott spjall. Virði 
fyrirtækið fyrir það að mæta til leiks og ræða málið á opnum vettvangi. Það er mun meira en 
önnur sambærileg fyrirtæki gera.

Sum hver henda einhverjum 100.000 köllum í auglýsingarstofur þegar að þessi mál ber á 
góma í samfélaginu og svara með nokkrum heilsíðuauglýsingum eða sjónvarpsauglýsingum. 
Kalla þetta meira að segja tjáningarfrelsi. Einhliða áróður í krafti fjármagns segir Hæstiréttur í 
dómsútskurði ef mig minnir rétt.

mánudagur, 26. júlí 2004

Sígarettu & "léttöls"auglýsingar

Sígarettuauglýsingar voru hér áður fyrr alsiða í íslenskum blöðum. Rakst reyndar á nokkrar 
er ég var að grúska í gömlum dagblöðum á Þjóðskjalasafninu í dag. Svei mér þá það mátti 
hreinlega halda að retturnar öllum nöfnum sem þær hétu nú væru bara hreinlega meinhollar, 
þær voru með “bezta ilminn” og ég veit ekki hvað og hvað. Er það nema furða að blessaðir 
unglingarnir í þá tíð hæfu reykingar fyrr en ella undir þessum dæmalausa boðskap 
auglýsinganna.

Datt þetta svona í hug þegar að ég sá Kastljós sjónvarpsins í kvöld og varð vitni að því þegar 
að forsvarsmaður auglýsingabransans gerði m.a. lítið úr merkri BA ritgerð í sálarfræði frá 
Háskóla Íslands um áhrif hinna s.k. “léttbjórs” auglýsinga á ungt fólk þar sem fram kemur að 
95 % þeirra sem sjá viðkomandi “auglýsingar” taka þær (með réttu ) sem bjórauglýsingar. 
Forsvarsmaðurinn hélt því fram að það væri lítið að marka þessa merku rannsókn þar sem 
ekki væru um “orsakasamband” að ræða? Við hvað veit ég ekki. Dettur helst í hug að það sé 

við það að 100 % af unglingum sem sjá þessar auglýsingar fara ekki í meðferð. Í því
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samhengi mælir forsvarsmaðurinn af “dýpt” og sannfæringu, þó svo að það eigi ekkert skylt 
við hefðbundna aðferðafræði.

Mér fannst sami ilmur af þessum málflutningi og mér finnst af hinu illa þefjandi reykjarkófi 
frá sígarettum, sem þó auglýsingabransinn fyrir gnægð fjár reyndi á árum áður að sannfæra 
ungt fólk um að væri góður.

Hvet alla sem þetta lesa til að sýna hug sinn í verki og sniðganga auglýstar áfengistegundir. 
Lög um bann við áfengisauglýsingum eru fyrst og fremst komin til vegna velferðarsjónamiða 
og eru lög um vernd barna og ungmenna, alveg á sama hátt og sígarettuauglýsingar. Dapurlegt 
að sjá auglýsingabransann taka þátt í að misvirða rétt barna og ungs fólks til að fá að vera í 
friði fyrir áreiti af þessu tagi.
Hvort vegur þyngra velferð barna og unglinga eða “frelsi” áfengisframleiðenda?
Skrifari Árni Kl 23:06

miðvikudagur, 7. júlí 2004 

"Eftir einn ei leiki neinn"

"Eftir einn ei leiki neinn" segir Andri vinur minn Ómarsson. Orð að sönnu og spurning hvort 
þessi vísu orð þurfi ekki að hafa í huga þegar að boltinn er annars vegar. Ef marka má 
boðskap Vífilfells þá er "fyllsta" ástæða til þess að vera á varðbergi gangvart drukknum 
leikmönnum. Þetta er jú hluti leiksins, ekki satt?

Skrifari Árni Kl 17:28

fimmtudagur, 12. febrúar 2004 

Skýrari geta skilaboð ekki orðið!
Ég vissi að mörgum misbýður allar þessar áfengisauglýsingar. Ég vissi hins vegar ekki hve 
þetta neikvæða viðhorf er almennt og útbreytt. Þess vegna óraði mig ekki fyrir því hvílíka 
gríðarlega og snögga dreifingu auglýsingin hér að neðan fékk.
Ég sendi hana frá mér kl 14:01 í gær þann 11. febrúar. Á þessum rúma sólarhring sem liðin er 
þá hafa þúsundir íslendinga tjáð hug sinn og afstöðu til áfengisauglýsinga með því einu að 
senda auglýsinguna áfram til vina sinna. Afstaða þjóðarinnar liggur algerlega ljós fyrir - fólk 
vill ekki þessar auglýsingar.

Mýtan um að einungis sænsk menntaðir vandamálafræðingar og örfáir sérvitringar væru á 
móti þessum áfengisauglýsingum er sem sagt gjör fallinn - 
Þeir einu sem fylgjandi eru áfengisauglýsingum eru greinlega aðeins örfáir 
áfengisframleiðendur / innflytjendur sem og hagsmunasamtök þeirra. Aðilar sem í krafti 
gríðarlegs fjármagns auglýsa í miklu trássi við skoðanir megin þorra almennings.

Börn, unglingar, velferð þeirra, frelsi til að vera laus við það áreiti sem áfengisauglýsingar 
eru, eru hin skýru skilaboð þess mikla fjölda fólks er sendi skilaboðin áfram í dag. Þau 
skilaboð ber að virða.
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Skrifari Árni Kl 23:54

miðvikudagur, 11. febrúar 2004

Sýnum hug okkar í verki
Sendið myndina áfram til vina með því að fara yfir myndina með örina og smella músinni á 
rafpóstsendingu.

SIM IM ÍOIVCHJM
AUGLÝSTAR

ÁFENGISTEGUNDIR

E r  O lg e r ð in  Egill S k a llg r ím s s D n  
h a f in  y fit - ís le n s k  lö g ?

Fo re ld ra r og aðrir fo rráð am enn  
sn iðgöngum  fy rirtsek i sem  yirða ré ttind i 

b a rn a  og ung linga  að ve ttug i m e5  því að 
þue rb ijó ta  lög um  bann uið a fe n g is a u g lý s in g u m !

Sendu  þe tta  á fram  til þe irra  sem  bera  hag 
ba rna  og ung linga fy r ir b ijó s t i!

Skrifari Árni Kl 14:13

mánudagur, 2. febrúar 2004

Mér finnast áfengisauglýsingar sem dynja kerfisbundið á börnum og unglingum ekki vera 
spurning um tjáningarfrelsi. Þetta eru þrælskipulagðar söluherferðir sem kosta stórfé og miða 
að því einu að auka sölu vöru sem ekki er ætluð ungu fólki?
Þessi fyrirtæki eru því í raun boðflennur í líf barna og unglinga. Þessi fyrirtæki hika ekki við 
að búa til lífsstíl og gjörauglýsa hann eins og hann sé viðtekin. Íslendingar eru ekki rallhálfir 
af bjórdrykkju fyrir framan fótboltasjónvarpið á laugardögum - það er auglýst óskhyggja 
áfengisframleiðenda og það er þeirra leið til þess að móta lífstíl óharðnaðra unglinga. 
Tjáningarfrelsinu fylgir ábyrgð - áfengisauglýsingar lúta ekki þeirri ábyrgð nema síður sé.

Ef ég ætti 500 milljónir og mér væri í nöp við t.d. útlendinga og ég myndi kjósa að eyða 
öllum þessum peningum í auglýsingar og úthúða öllu þessu ágæta fólki, væri ég þá að gera 
það í nafni tjáningarfrelsis.
Ég er hræddur um að svo yrði ekki raunin, ég væri auðvitað kallaður rasisti og það með réttu. 
Ég legði fólk í einelti í krafti fjármagns og þetta fjallaði á engan hátt um tjáningarfrelsi.

Ef maður segir frelsi þá verður maður líka að segja ábyrgð. Ef maður lifir í samfélagi þá 
verður maður að taka tillit til ýmissa annarra hagsmuna en sinna ýtrustu. Frelsi barna og
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unglinga til þess að vera laus við þessa samfélagslegu boðflennu, áfengisauglýsingar, er mun 
mikilvægara í mínum huga heldur en frelsi til þess að brjóta lög og freista þess að ota áfengi 
að börnum og unglingum. Hvar liggja hin siðferðilegu mörk - eða eru þau yfirleitt til staðar 
hvað varðar áfengisauglýsingar???

Skrifari Árni Kl 23:41

föstudagur, 30. janúar 2004 

Hvað á að gera við síbrotamenn með einlægan brotavilja ?
Langar að velta upp einni hlið umræðunnar um áfengisauglýsingar af gefnu tilefni þar sem að 
akkurat þessa dagana birtast kolólöglegar og grímulausar áfengisauglýsingar í Fréttablaðinu, 
m.a. 28,29 & 30 janúar

Einlægur brotavilji í verki og á þá ekki að taka á því í samræmi við það? Þjást 
lögregluyfirvöld af einhverri verkfælni?
Ef fyrirtæki eins og þessi sýna í verki einlæga síbrotahegðun má þá ekki einnig gera ráð fyrir 
að öll menning fyrirtækisins sé sama marki brennd?

Og eru menn þá nokkuð hissa að fólk sniðgangi fyrirtæki sem ganga fram með þessum 
hætti. Vill einhver eiga samskipti við síbrotamenn? Ekki ég, og því hvet ég auðvitað alla til að 
sýna hug sinn i verki.

Skrifari Árni Kl 14:54
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