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Efni: Umsögn Ungmennafélags íslands (UMFÍ) um breytingu á lögum um verslun með 
áfengi og tóbak.

Ungmennafélags íslands (UMFÍ) um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl.

UMFÍ er mótfallið þeim breytingum sem felast í frumvarpinu. Ekki síst þeim breytingum sem 
lúta að því að leyf sölu á áfengi og áfengum drykkjum í matvöruverslunum og leyfi til að 
auglýsa áfenga drykki. Leyfi til sölu á áfengi í matvöruverslunum eykur aðgengi að áfengi og 
eru auglýsingar áfengra drykkja til þess fallnar að auka neyslu þeirra. Fléraðssambandið 
Skarphéðinn (HSK), einn af sambandsaðilum UMFÍ, sendi jafnframt frá sér ályktun eftir 
héraðsþing í mars og voru þingmenn hvattir til að hafna með öllu breytingum á frumvarpinu á 
sömu forsendum og nefndar eru hér að ofan. UMFÍ tekur undir þá ályktun.

Frumvarpið sem um ræðir er í mótsögn við stefnu UMFÍ í lýðheilsumálum og meginmarkmið 
UMFÍ sem í 110 ár hefur unnið að ræktun lýðs og lands. Stefna UMFÍ felur í sér bætta 
lýðheilsu, betri einstaklinga, betri félög og betra samfélag. Stefnan vísar til þess að bæta 
stöðugt það sem fyrir er samfélaginu til góða. Frumvarp það sem nú er í meðförum Alþingis 
gengur gegn þessum markmiðum UMFÍ.

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur auk þess bent á að sjúkdómar af völdum áfengis 
eru vandamál og er áfengisneysla á meðal helstu áhrifaþátta heilsufarsvandamála í 
nútímanum. Neysla áfengis hefur því umtalsverð áhrif á samfélagið og haft neikvæð áhrif í för 
með sér fyrir heilbrigðiskerfið.

Þótt neikvæðu áhrifin af áfengisneyslu séu ívið minni hér á landi en í mörgum löndum þá er 
árangurinn hér að þakka öflugu fræðslu- og forvarnarstarfi sem meðal annars UMFÍ og 
embætti landlæknis hafa staðið fyrir um áraraðir.

„A nd i UM FI er einfaldlega sá að einblína ekki á a freksfó lk ið  heldur alla sem  vilja bæta sjálfa sig og sam félag ið um leið. Ung- 
mennafélags-andinn fin n s t m ér snúast um  það ." -  Guðni Th. Jóhannesson, fo rse ti íslands.
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Rannsóknir sýna aö mikil tengsl eru á rmilli aögengis að áfengi og neyslu þess, þ.e. að aukið 
aðgengi leiði til aukinnar neyslu. Því meiri sem neyslan er, þeim mun meiri geti skaðinn orðið

í Skinfaxa, tímariti UMFÍ, var áriö 2016 (Skinfaxi 2. tbl. 107 árg.) haft eftir Birgi Jakobssyni 
landlækni að opinberar tölur sýni að dregið hafi úr áfengisneyslu á íslandi. Hún sé nú 
tiltölulega lág hér á landi miðað við nágrannalöndin. Ljóst sé að forvarnarstarf hafi skilað 
árangri og sé mikilvægt aö halda því áfram á sömu braut í staö þess að bæta aðgengi aö 
skaðvöldum á borð við áfengi. Birgir sagði jafnframt hættu á að verði sala í matvörubúðum 
leyfð þá muni áfengisneysla aukast á ný og hætt við að öll sú forvarnarvinna sem lagt hafi

Að því sögðu hvetur UMFÍ þingmenn til að hafna því að leyfa sölu á áfengi í 
matvöruverslunum og leyfa auglýsingar á áfengi.

EFLUM FORVARNIR
Auk þess að hafna frumvarpinu hvetur UMFÍ til þess að forvarnarstarf verði eflt á öllum 
sviöum þjóöfélagsins hér á landi.
UMFÍ getur lagt sitt af mörkum til aö bæta lýðheilsu þjóðarinnar og draga úr samfélagslegum 
kostnaði af völdum lífsstílstengdra sjúkdóma. íþróttahreyfingin býryfir mikilli þekkingu á 
málaflokknum og hefur yfir að ráða þverfaglegum hópi sérfræðinga í lýðheilsumálum, 
íþróttum og forvörnum sem geta lagt lóö sitt á vogarskálarnar. Tengslanet UMFÍ í lýðheilsu- 
og forvarnarmálum er öflugt enda sambandsaöilarnir 18 héraðssambönd og 11 íþróttafélög 
með beina aðild jafnt á landsbyggðinni sem á höfuðborgarsvæðinu. Alls eru um 300 félögin 
innan UMFÍ og félagsmenn rúmlega 160 þúsund talsins á öllum aldri um allt land.

„A nd i UM FI er einfaldlega sá að einblína ekki á a freksfó lk ið  heldur alla sem  vilja bæta sjálfa sig og sam félag ið um leið. Ung- 
mennafélags-andinn fin n s t m ér snúast um  það ." -  Guðni Th. Jóhannesson, fo rse ti íslands.
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