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Stjórn SÁÁ, Samtaka áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, styður markmið 
þessa frumvarps; að herða á banni við auglýsingum á áfengi.
Auglýsingar eru mikilvægur þáttur aðgengis að vöru. Auglýsingum er ætlað að byggja 
upp eftirspum. Aukin eftirspum eykur neyslu og aukin neysla áfengis eykur 
samfélagslegan skaða af neyslunni; fjölgar dauðsföllum, slysum og sjúkdómum sem 
rekja má til neyslunnar; eykur kostnað í heilbrigðis-, félags- og dómskerfi og veldur 
einstaklingum óþörfum þjáningum og fjölskyldum sárum harmi.
Þetta hefur löggjafanum verið ljóst um langa hríð og því hafa áfengisauglýsingar 
verið bannaðar svo Iengi sem elstu menn muna. Vandinn er því ekki vilji löggjafans 
heldur framkvæmd og eftirlit með banninu. Þessu frumvarpi er ætlað að bæta ur þessu 
með því að flytja eftirlitið frá lögreglu til neytendastofu og ákvarðanir um viðurlög frá 
dómstólum til neytendastofu, þó áfrýja megi stjómvaldsúrskurðum hennar til 
dómsstóla.

í vor samþykkti Alþingi breytingar á iög nr. 86/2011 um versíun með áfengi og tóbak. 
í 11. grein laganna hljóðar svo:

“Ráðherra setur reglugerð um vöruval og innkaup ÁTVR á áfengi.
Reglurnar skulu miða að því að tryggja vöruúrval með hliðsjón af eftirspum 
kaupenda, jafnframt því að tryggja framleiðendum og birgjum áfengis 
möguleika á að koma vörum í sölu í áfengisverslunum.
ÁTVR skal leitast við að innkaup séu í samræmi við alþjóðasáttmála.
ÁTVR er heimilt að hafna vörum sem innihalda gildishlaðnar eða 
ómálefnalegar upplýsingar eða gefa til kynna að áfengi auki líkamlega, andlega, 
félagslega eða kynferðislega getu, særa blygðunarkennd eða brjóta á annan hátt 
í bága við almennt velsæmi, m.a. með skírskotun til ofbeldis, trúar, ólöglegra 
fíkniefna, stjórnmálaskoðana, mismununar og refsiverðrar háttsemi.
ÁTVR er heimilt að hafna vöm sem er keimlík annarri vöru á aímennum 
markaði.
ÁTVR er heimilt að hafna vöru sem inniheldur koffein og önnur örvandi efni.”

Samkvæmt þessari grein er stjóm Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins heimilt að taka 
úr sölu vöm sem stjórninni finnst of keimlík annarri vöru á almennum markaði. Með 
þessu ákvæði eru þær kröfur settar á stjórn ÁTVR að hún komi í veg fyrir 
áfengisauglýsingar sem hafa tíðkast þar sem óáfengur eða lítt áfengur bjór er 
auglýstur til að auka sölu á áfengum bjór undir sama nafni og í samskonar umbúðum. 
f greininni er líka vísað til gildishlaðinna upplýsinga og stjórninni veitt heimild til að 
taka vöru úr sölu á þeim forsendum. Greinin fjallar hins vegar ekki um auglýsingar og



virðist heimild stjómarinnar takmarkast við gildishlaðnar upplýsingar á vörunni sjálfri 
en ekki í kynningarefni um vöruna. Eftir sem áður er augljóst af ákvæðinu að 
löggjafinn vill styðja við og auka samfélagslega ábyrgð stjórnar ATVR á með hvaða 
hætti áfengi er kynnt í samfélaginu.
Það er mat stjórnar SÁÁ að það sé bæði skilvirkara og árangursríkara að ýta undir 
þessa ábyrgð stjórnar ÁTVR og styrkja heimildir hennar tii að taka vöm úr sölu en 
fela sjálfstæðri stjórnsýslustofnun eftirlit og viðurlög. ÁTVR er ekki venjulegt 
verslunarfyrirtæki, áfengi er ekki venjuleg neysluvara og það er sjálfsagt að skyldur 
stjórnar ÁTVR séu aðrar og ríkari en stjómar í venjulegu verslunarfyrirtæki á opnum 
markaði. Með því að fela annarri stofnun eftirlit með áfengisaugiýsingum og 
ákvörðun viðurlaga er í raun dregið úr ábyrgð stjómar ÁTVR.

Það hefur almennt gildi fyrir samfélagið að ýta undir samféiagslega ábyrgð stjóma í 
stofnunum ríkisins. Undanfarna áratugi höfum við séð þróun í öfuga átt. Einstakara 
stofnanir og stjórnir þeirra hafa skilgreint hlutverk sitt þröngt og hafnað því að taka 
tillit til samfélagslegra þátta sem geta stangast á við gmnnmarkmið starfseminnar. 
Svo dæmi séu tekin hafa opinber orkufyrirtæki sffelit þrýst á um að fjölga virkjunum 
án tillit tii náttúruvemdar- eða þjóðhagsiegra sjónarmiða. Stjómendur þessara félaga 
hafa gefið í skyn að það sé annarra að gæta að jafnvægi í náttúru og þjóðarbúskap. Að 
sama skapi hefur stjóm ÁTVR skilgreint hlutverk sitt þröngt og talið það fyrst og 
fremst snúast um að afla tekna fyrir ríkissjóð og ætlað Öðrum að hemja framleiðendur 
og innflytjendur á augiýsingamarkaði og glíma við neikvæðar afleiðingar 
áfengisneyslunnar. Þessi afstaða gengur að sjálfsögðu ekki upp í samfélagi þar sem 
ríkisvaldið hefur einkaleyfi á áfengissölu. Þar er einkaleyfissalan í algjörri 
lykilaðstöðu til að móta samskipti á markaði. í raun má segja að markaðurinn sé 
sköpunarverk einkasölunnar. Ef stjóm ÁTVR skilgreinir hlutverk sitt sem stjómar 
verslunarfyrirtækis á samkeppnismarkaði þá fáum við ástand eins og þessu frumvarpi 
er ætlað að stemma stigum við; harða samkeppni milli framleiðenda og innflytjenda á 
auglýsingamarkaði um athygli almennings.

Það sýnir vel hversu langt stjóm ÁTVR hefur hi'akist frá upphaflegum markmiðum 
með stofnun einkasöiunnar að þegar vStjómin hefur viljað styrkja og efla samféiagsleg 
verkefni hefur hún í gegnum tíðina helst horft til skógræktar. Þó er það Íöngu kunn 
staðreynd að neyslu á söluvöru fyrirtækisins veldur víðtækum, kostnaðarsömum og 
sorglegum afleiðingum fyrir einstaklinga og fjölskyldur og kostar samfélagið 
gríðarlega fjármuni ár hvert.

Það er mat stjómar SÁÁ að samféiagsgerð sem byggir á stofnunum sem skiigreina 
hlutverk sitt eins þröngt og kostur er, en hafi síðan yfir sér fjölþætt net 
eftirlitsstofnana til að halda uppi skikki og góðum siðum; sé ekki líkleg til að geta af 
sér gott og mennskt samfélag. Við eigum ekki að líta á samfélagið sem eina heild eins 
og um einstakling sé að ræða. Við getum ekki falið einni stofnun að afia fjár og 
annarri að gæta að góðum siðum og vonast til að samfélagið verði í heild gott og 
giftusamt. Gott samféiag byggist á einstaklingum sem hafa fjölþætta ábyrgð og 
margþætt hlutverk og sem starfa í fyrirtækjum og stofnunum, sem hafa líka fjölþætta 
ábyrgð og margþætt hiutverk, og þannig koll af kolli. Það er með æfingu í að sinna 
þessum margþættu hlutverkum og fjölþættu ábyrgð sem mennskan byggist upp. Ef



fólki er sieppt iausu með takmarkaða ábyrgð og einstrengingsieg markmið fuðrar 
mennskan upp.

Ástæða þess að stjórn SÁÁ hefur skoðun á þessu og leggur hana fram er að stjórn 
sinnir jöfnum höndum réttinda- og hagsmunabaráttu fyrir áfengis- og 
vímuefnasjúklinga og rekstri sjúkrahúss og meðferðarúrræða fyrir þennan 
sjúklingahóp. Þetta hafa ekki reynst gagnstæð markmið heidur hefur margþætt 
hlutverk samtakanna þvert á móti tryggt síkvika endurskoðun og vökula ieit að 
iausnum sem henta best þörfum hópsins.

Til að draga saman álit stjórnar SÁÁ er það í stuttu máli þetta: Markmið frumvarpsins 
er mjög þarft. Markmiði þess er hins vegar betur náð með því að fela vaidamesta 
aðiianum á áfengismarkaðnum, ÁTVR, að sinna eftirliti og beita viðurlögum. Annað 
fyrirkomulag verður bæði dýrar og árangursminna og mun auk þess fría stjóm ÁTVR 
frá samféiagslegri ábyrgð — sem aftur mun ýta undir þá óheillaþróun sem þessu 
frumvarpi er ætlað að stemma stigum við.

Fyrir hönd framkvæmdastjómar Samtaka áhugafólks um áfengis- og 
vímuefnavandann


