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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak ofl,
(smásala áfengis) 106. mál.

Fagdeild félagsráðgjafa sem starfa að áfengis- og vímuefnamálum og fagdeild 
félagsráðgjafa í barnavernd vilja nýta tækifærið til að koma á framfæri umsögn um 
ofangreint mál.

Rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi leiði til aukinnar neyslu þess. Það er 
þekkt að skaðleg áhrif af neyslu áfengis og annarra vímuefna eru fjölþætt sem birtast 
meðal annars í sjúkdómum, ótímabærum dauðsföllum og miklum samfélagslegum 
kostnaði. Eitt af markmiðum stjórnvalda með stefnu í áfengis- og vímuvörnum til 
ársins 2020 er að draga úr áfengisneyslu landsmanna. Það er meðal annars gert með 
því að takmarka aðgengi að áfengi með aðhaldsaðgerðum tengdum sölu á því. 
Fyrirliggjandi frumvarp er því hrein þversögn við stefnu íslenskra stjórnvalda í 
áfengis- og vímuvörnum. Á undanförnum árum hefur náðst góður árangur í að 
minnka neyslu unglinga á áfengi og öðrum vímuefnagjöfum og stefnir frumvarpið 
þeim árangri í hættu. Gerum við athugasemdir við að 18 ára einstaklingum er heimilt 
að selja áfengi, opnunartími smásölustaða getur verið frá kl. 9 til 24, skilyrði til 
smásölu eru mjög opin auk þess sem frumvarpið afnemur það auglýsingabann sem í 
gildi hefur verið.

Frumvarp það sem nú liggur fyrir er mikil afturför í forvarnar- og lýðheilsumálum 
Íslendinga, og hvetjum við þingmenn og stjórnvöld til að hafa ávallt hag barna og 
ungmenna sem og stefnu í áfengis- og vímuvörnum að leiðarljósi í allri umræðu og 
afgreiðslu um þetta frumvarp.

Fagdeild félagsráðgjafa sem starfa að áfengis-og vímuefnamálum og fagdeild 
félagsráðgjafa í barnavernd mæla ekki með að umrætt frumvarp verði að lögum.

Stefna í áfengis-og vímuvörnum til 2020: https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit- 
og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
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