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Umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um frumvarp til laga 
um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur 
ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari 
breytingum (smásala áfengis). (Þingskjal 165 —  106. mál.)

(Lagt fyrir Alþingi á 146. löggjafarþingi 2016-2017)

Barnaheill -  Save the Children á Íslandi ítreka fyrri umsagnir sínar um málefnið og lýsa 

áfram yfir áhyggjum sínum varðandi ofangreint lagafumvarp. Í því er lagt til að einkaleyfi 

Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis verði aflagt og smásala áfengis verði 

að ákveðnu marki frjáls. Auk þess er lagt til auglýsingar á áfengi verði leyfðar.

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að aukið aðgengi að áfengi leiði til aukinnar neyslu 

þess. Aukin áfengisneysla er líkleg til að hafa slæm áhrif á líf barna. Má í því sambandi bæði 

nefna börn sem verða fyrir neikvæðum áhrifum af áfengisneyslu foreldra sinna eða 

forsjáraðila og einnig börn og ungmenni sem freistast til áfengisdrykkju vegna auðveldara 

aðgengis. Þeim mikla árangri sem náðst hefur með forvarnarstarfi liðinna ára og birtist í 

minnkandi áfengisneyslu á meðal unglinga, er stefnt í hættu ef frumvarpið verður að lögum.

Á síðasta löggjafarþingi voru samþykktar breytingar á almennum hegningarlögum sem 

lögfestu sérstakt heimilisofbeldisákvæði. E f frumvarp það sem hér er til umsagnar verður að 

lögum má ætla að það vinni gegn markmiði þeirrar lagagreinar sem er að vinna gegn ofbeldi 

í samfélaginu, sér í lagi heimilisofbeldi. Reynsla og rannsóknir hafa sýnt að ofbeldi er mun 

líklegra til að eiga sér stað ef áfengis er neytt.

Börn eiga rétt á vernd og umönnun eins og velferð þeirra krefst og jafnframt rétt á að lifa og 

þroskast við bestu mögulegu aðstæður. Ísland hefur lögfest barnasáttmála Sameinuðu
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þjóðanna þar sem meðal annars er kveðið á um þessi og önnur mannréttindi barna og gildir 

sáttmálinn sem íslensk lög.

Samkvæmt Barnasáttmálanum skal það sem barni er fyrir bestu ávallt hafa forgang við 

ráðstafanir sem varða börn. Þetta þýðir að við allar samfélagslegar ákvarðanir sem teknar eru 

og varða líf barna verður að hafa sjónarmiðið um það sem barni er fyrir bestu ráðandi. A f því 

leiðir að raunverulegt mat á áhrifum ákvörðunar þarf að fara fram.

Því þarf að spyrja hvort það að leyfa áfengissölu með þeim hætti sem frumvarpið kveður á 

um sé börnum samfélagsins fyrir bestu þegar tillagan er til meðferðar fyrir Alþingi. Því fylgir 

að spyrja hvort rétt sé að hverfa frá núverandi fyrirkomulagi þar sem allir sem vilja og hafa 

aldur til geta keypt sér áfengi, þótt stundum þurfi að sýna fyrirhyggju. Einnig væri alvarlegt 

mál að gefa eftir einkaleyfi ríkisins á áfengissölu og hætta þar með á að glata þeim mikla 

árangri sem náðst hefur af áfengisforvörnum undangenginna ára.

Sú röksemd sem fram er sett í greinargerð með frumvarpinu, að almennt sé einkaaðilum 

treyst til sölu á tóbaki og öðrum hættulegum varningi, gagnast ekki til að styðja það að 

áfengissala verði gefin frjáls. E f samfélagið stæði frammi fyrir því að ákvarða hvort selja ætti 

tóbak í smásölu í verslunum í dag, er að mati Barnaheilla ekki líklegt að það yrði samþykkt. 

Vitað er að eftirlit er því miður ekki gott með því hvort börnum er selt tóbak í verslunum og 

auk þess eru börn víða við afgreiðslu tóbaks í verslunum. Það stríðir gegn lögum og rétti 

barnanna til verndar.

Því má fagna að lagt sé til að hækka framlög til forvarnamála og ekki leggjast samtökin gegn 

þeirri tillögu einni og sér og hvetja til þess að framlög til forvarnamála verði aukin óháð því 

hvort þetta mál verði afgreitt. Hins vegar er það fyrirkomulag sem nú er á áfengissölu, meðal 

ástæðna þess að vel hefur gengið í forvarnamálum eins og m.a. embætti landlæknis hefur 

ítrekað bent á. Í frumvarpinu er ennfremur lagt til að auglýsingar á áfengi verði leyfðar. Bann 

við auglýsingum áfengis er annað áhrifaríkt forvarnatæki. Það stefnir því forvarnastarfi 

undangenginna ára í verulega hættu að leggja niður tvær aðalstoðir forvarna á einu bretti.
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Fjölmörg samtök, félög, sveitarfélög og embætti hafa stigið fram og mótmælt harðlega 

frumvarpi þessu auk þess sem skoðanakannanir hafa sýnt að andstaða er mikil gegn málinu 

í samfélaginu. Þingmenn eru hvattir til að hlusta á sérfræðiálit og vilja samfélagsins sem 

stendur gegn breytingum á núverandi fyrirkomulagi. Þingmenn eru eingöngu bundnir við 

sannfæringu sína en hafa allir unnið drengskaparheit að stjórnarskránni. Í henni segir í 3. 

mgr. 76. gr., að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 

Að mati Barnaheilla stríðir þetta frumvarp gegn þeirri grundvallarreglu.

Nýlega var birt ítarleg umfjöllun í erlendum fjölmiðlum um afar jákvæða þróun í 

forvarnarmálum á Íslandi og er litið til Íslands sem fyrirmyndar í lýðheilsu- og 

forvarnarmálum. Sér í lagi hvað varðar minnkaða áfengisneyslu barna og ungmenna 

undanfarinn 20 ár. Sjá: https://mosaicscience.com/story/iceland-prevent-teen-substance- 

abuse.

Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sbr. lög nr. 19/2013, eiga öll börn rétt á bestu 

mögulegu lífsskilyrðum og rétt á þeirri vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Skulu 

aðildaríki í því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.

Barnaheill -  Save the Children á Íslandi skora á þingmenn að segja nei við tillögu þessari um 

að einkaleyfi ÁTVR á áfengissölu verði aflagt og að auglýsingar á áfengi verði leyfðar.

Hér má finna tilvísanir í rannsóknir og frekari upplýsingar:

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item31501/Embaetti-landlaeknis-lysir- 

yfir-andstodu-vid-bior--lettvin-og-sterkt-vin-i-almennum-verslunum 

http://www.naumattum.is/page/1okt2014 .

Virðingarfyllst,
f.h. Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Erna Reynisdóttir, 
framkvæmdastj óri
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