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Bindindissamtökin IOGT á íslandi hafa fengið til umsagnar 
frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum 136. mál, þskj. 136.
Svo sem segir í greinargerð frumvarpsins er það flutt til að taka af öll 
tvímæli um algjört bann við áfengisauglýsingum af hvers kyns tagi. 
Bindindissamtökin benda á þann eindregna vilja löggjafans, þegar lögin 
voru upphaflega sett að bannaðar skyldu allar áfengisauglýsingar og 
hvergi frá því vikið.

Staðreynd er hins vegar sú að áfengisauglýsingar, beinar sem 
óbeinar birtast nú í fjölmiðlum í vaxandi mæli undir því yfirskini að 
vörumerkið sem auglýst er nái einnig yfir óáfenga drykki, enda oft sett 
aftast í auglýsinguna með ofursmáu letri: léttöl.

í þessu frumvarpi er tilgangurinn sá að útiloka slík undanskot frá 
lögunum og fagna Bindindissamtökin því frumvarpinu og skora á 
alþingismenn að samþykkja það.

Virtustu heilbrigðismálastofnanir hafa bent á bannið sem eina beztu 
forvarnaraðgerð samfélagsins, einkum með tilliti til þess að þeim sé 
sérstaklega beint að hinum ungu og ómótuðu, enda gæði áfengis gyllt 
þar óspart án allra aðvarana um ógnvænleg áhrif.

Bindindissamtökin vilja minna á barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna þar sem kveðið er á rétt barna að vera verndað fyrir ágangi 
áfengisauglýsinga.

Bindindissamtökin IOGT á íslandi benda á skýrsluna „áfengi er 
engin venjuleg neysluvara" (Alcohol: no ordinary commodity) sem kom út 
2005 og var kynnt af lýðheilsustöð og Robin Room einum af höfundum 
skýrslunar en þar kemur fram mikilvægi auglýsingabanns.

Bindindissamtökin láta fylgja með umsögninni þýdda grein frá 
frændum okkar írum um hinn sanna tilgang með áfengisauglýsingum.

Mælt skal eindregið með samþykkt þessa frumvarps.
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