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Efni: Umsögn Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) um frumvarp um tóbaksvarnir (rafsígarettur), 431. mál.

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ), landssamtök ungmennafélaga á Íslandi, fagnar frumvarpi 
heilbrigðisráðherra þess efnis að lög verði sett um notkun á rafsígarettum, innflutning þeirra, 
markaðssetningu og sölu með sama hætti og annað reyktóbak. Þótt sýnt hafi verið fram á að rafrettur 
geti vissulega nýst sem hjálpartæki fyrir þá sem vilja hætta að reykja þá hefur frelsi innflytjenda og 
seljenda rafretta verið óheft til þessa. Skaði hefur hlotist af því og hætt við að neytendahópurinn yngist 
þar sem fyrirmyndir ungs fólks neytir rafretta. Áróður tóbaksframleiðenda, sem sagðir eru eiga hlut í 
sumum rafrettufyrirtækjum, er sá að rafrettur séu skaðlausar. Ekki hefur verið sýnt fram á það. Á hinn 
bóginn er það vaninn og fíknin sem framleiðendur tóbaks leita eftir og geta þeir því fjölgað í 
neytendahópi sínum undir fölsku flaggi.

Það sem enn eykur skaðsemi rafretta er tenging rafretta við neyslu eiturlyfja. Í a.m.k. einni 
rafrettuverslun á höfuðborgarsvæðinu stillir verslunareigandi upp mismunandi tegundum af rafrettum 
og búnaði til notkunar þeirra ásamt tólum sem nota má til neyslu kannabisefna, þ.e.a.s. vatnspípur. 
Ekki þarf mikinn vilja til að slíta þá tengingu úr samhengi. Skilaboðin eru skýr. Viðkomandi 
verslunareigandi setur rafrettunotkun í sama flokk og neyslu kannabisefna. Slíkt er til háborinnar 
skammar og er það von UMFÍ að Neytendastofa sem eftirlitsaðili geri alvarlegar athugasemdir við slíka 
háttsemi í verslunum sem selja rafrettur í framtíðinni.

UMFÍ hefur fylgst ítarlega með þróun rafrettunotkunar í gegnum tíðina og var m.a. aðili að könnun á 
vegum Rannsókna & greiningar um rafrettunotkun nemenda í þremur efstu bekkjum grunnskóla á 
síðasta ári. Þar kom fram að 25% 14 -  16 ára nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem ekki stunduðu íþróttir 
hafi prófað rafrettur einu sinni eða oftar. Þá höfðu 14% jafnaldra þeirra sem stunda íþróttir einu sinni 
í viku eða oftar prófað rafrettur. Þetta var annað árið í röð sem rafrettunotkun var könnuð í 
grunnskólum.

Svör ungmennanna eru athyglisverð enda eftirtektarvert hversu mörg ungmenni sem stunda íþróttir 
hafa prófað rafrettur. Það getur boðið hættunni heim og gert áralanga forvarnarvinnu að engu þegar 
ungt fólk sem aldrei hefur reykt tóbak prófar rafrettur. Kannanir sýna að hætta er á að þau ungmenni

„Andi UM FÍ er einfaldlega sá að einblína ekki á afreksfólkið heldur alla sem vilja bæta sjálfa sig og samfélagið um leið. Ungmennafélags- 
andinn finnst mér snúast um það." -  Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands.
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sem ekki hafi áður reykt en nota rafrettur, eða önnur efni sem innihalda nikótín, geta ánetjast nikótíni. 
Rafrettur eru nýjar á markaðnum og mikilvægt er að kanna betur langtímaáhrif þeirra á líkama og 
heilastarfsemi.

UMFÍ vill leggja ríka áherslu á að lífsstílstengdum sjúkdómum hefur fjölgað bæði hér á landi og í hinum
vestræna heimi. Nú sem aldrei fyrr er mikilvægt að láta rödd heilbrigðis og forvarna hljóma með það 
fyrir augum að einstaklingar geti kosið heilsusamlega hreyfingu umfram annað sem í boði er.

Eins og áður sagði vinnur Ungmennafélagshreyfingin að því að bæta lýðheilsu fólks ævina á enda. 
Lýðheilsu landsmanna hefur hrakað með tilheyrandi heilsubresti og sjúkdómum sem eru fylgikvillar 
óholls mataræðis, viðvarandi hreyfingarleysis og tóbaksnotkunar þar á meðal. Heilsubrestur og 
sjúkdómar af völdum óheilbrigðra lífshátta skilar sér í þjóðhagslegu tapi fyrir samfélagið. Nauðsynlegt 
er að grípa í taumana og snúa þróuninni til betri vegar með markvissri lýðheilsu- og forvarnarstefnu 
eins og stjórnvöld hafa sett af stað. Forvarnir gegn tóbaksnotkun ungmenna og ekki síður fullorðinna 
er þar á meðal. Samhliða lögum um tóbaksvarnir þarf jafnframt að auka fjárveitingar til forvarnarstarfs 
til muna eigi að takast að halda áfram fram á veginn í forvarnarmálum.

UMFÍ er boðberi lýðheilsu

UMFÍ stendur fyrir fjölmörgum verkefnum sem lúta að því að hreyfa við fólki og bæta lýðheilsu 
almennings á Íslandi. Þar á meðal eru landsmót UMFÍ 50+ (ætluð 50 ára og eldri) og Unglingalandsmót 
UMFÍ (ætluð 11-18 ára) sem eru fjölsótt. Auk þess stendur UMFÍ fyrir Hreyfiviku UMFÍ einu sinni á ári 
og stóru landsmóti á 3-4 ára fresti. UMFÍ gefur jafnframt út Göngubók einu sinni á ári með upplýsingum 
um gönguleiðir um allt land. UMFÍ er því reiðubúið að taka þátt í að efla lýðheilsu fólks með samvinnu 
við hið opinbera. Við höfum þó oft bent á að stjórnvöld þurfa að sýna meiri vilja til að vinna með UMFÍ 
til að bæta og efla lýðheilsu landsmanna. Samvinna getur létt álaginu á heilbrigðiskerfinu og bætt hag 
samfélagsins.

UMFÍ getur lagt sitt af mörkum til að bæta lýðheilsu þjóðarinnar og draga úr samfélagslegum kostnaði 
af völdum lífsstílstengdra sjúkdóma. Íþróttahreyfingin býr yfir mikilli þekkingu á málaflokknum og hefur 
yfir að ráða þverfaglegum hópi sérfræðinga í lýðheilsumálum, íþróttum og forvörnum sem geta lagt 
lóð sitt á vogarskálarnar. Tengslanet UMFÍ í lýðheilsu- og forvarnarmálum er öflugt enda 
sambandsaðilarnir 18 héraðssambönd og 11 íþróttafélög með beina aðild jafnt á landsbyggðinni sem 
og á höfuðborgarsvæðinu. Alls eru um 300 félög innan UMFÍ og félagsmennirnir eru rúmlega 160 
þúsund talsins, á öllum aldri, um land allt.

„Andi UM FÍ er einfaldlega sá að einblína ekki á afreksfólkið heldur alla sem vilja bæta sjálfa sig og samfélagið um leið. Ungmennafélags- 
andinn finnst mér snúast um það." -  Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands.

Virðingarfyllst, 

f.h. Ungmennafélags Íslands

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 

Framkvæmdastjóri UMFÍ
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