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Fyrir alþingi liggur frumvarp Teits Einarssonar og fleiri þingmanna um að leyfa sölu áfengis, þ.e. bjór, 

létt og sterkt vín, í öllum matvöruverslunum. Að mínu mati er áfengi er ekki eins og hver önnur vara. 
Að neyta áfengis er ekki það sama og neyta gosdrykkjar eða mjólkur, því áfengi er vímugjafi. Til að 
sporna við slæmum félagslegum áhrifum áfengis hefur verið við lýði á Íslandi íhaldssöm og áhrifarík 
áfengisstefna sem leggur áherslu á öflugar forvarnir, háan áfengiskaupaaldur, háa áfengisskatta og 
takmarkað aðgengi að áfengi. Ég tel að flutningsmenn frumvarpsins geri lítið úr þessari staðreynd og 
hreinlega minnast ekkert á þau slæmu áhrif sem fylgja því að samþykkja frumvarpið.

Í greinargerð með frumvarpinu er spurningunni ekki svarað með neinni rannsókn eða rökstuðningi 

um hvort neysla áfengis eykst ef sala áfengis verður leyfð í venjulegum matvöruverslunum. Það hefur 
verið bent á margar alþjóðlegra rannsókna og slæma reynslu nágrannaþjóða okkar af auknu aðgengi 
að áfengi sem hefur leitt af sér meiri heilbrigðis- og félagsleg vandamála.1

Í dag rekur ÁTVR 50 verslanir, en ef frumvarpið nær fram að ganga mun verslunum þar sem áfengi 
verður selt fjölga í 250 verslanir um land allt. Það mun leiða til aukinnar áfengisneyslu.

Í nýlegri rannsókn sem Sveinsína Ósk Emilsdóttir gerði kom í ljós að í Danmörku hafa yfir 80% 

unglinga 15-16 ára í Danmörku neytt áfengis seinustu 30 daga en um 30% íslenskra unglinga á sama 
aldri. Ein af skýringum af hverju áfengisneysla er miklu meiri í Danmörku en á Íslandi er að mati 
Sveinsínu Ósk annars vegar sú staðreynd að í Danmörku er máttlítil opinber áfengisvarnarstefna og 

hins vegar að hægt er að versla allar tegundir áfengis í venjulegri matvöruverslun.2

Í ljósi reynslu af sölu áfengis í matvöruverslunum í Danmörku tek ég undir með umboðsmanni barna 
sem segir í umsögn sinni um samskonar frumvarp sem var lagt fyrir árið 2014, en þar segir m.a.: „að 
fjölmargar rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi auki neyslu í samfélaginu, en slíkt hefur 

verulegar neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir börn, fjölskyldur þeirra og samfélagið allt."

Ef sala áfengis verður leyfð í almennum verslunum landsins bendir allt til þess að þróun verði svipuð 

hér og hjá öðrum þjóðum, þ.e. neyslan mun aukast sem leiðir til fleiri félagslegra vandamála, aukins 
ölvunaraksturs, fleiri heimilisofbeldismála, fleiri annarra ofbeldismála (eins og nauðgana), fleiri 
skilnaða, meiri vanlíðan hjá börnum, fleiri áfengistengdra dauðsfalla, fleiri tapaðra vinnustunda vegna 
áfengisneyslu og stofnanir samfélagsins (félagsþjónusta, heilbrigðiskerfið, lögregla o.s.frv.) munu 
þurfa að eyða meiri tilkostnaði (tíma, mannskap og fé) í að takast á við afleiðingarnar. Ef frumvarpið 

verður samþykkt verður meintur „ávinningur" af því að leyfa sölu áfengis í verslunum hjóm eitt miðað 
við afleiðingar þess. Nægir að benda á sænska rannsókn um hvað myndi gerast ef áfengi er selt í 
öðrum verslunum en Systembolaget (sem er sama sölufyrirkomulag áfengis og á Íslandi).3

Mín skoðun er sú að við eigum að viðhalda okkar íhaldssömu stefnu í áfengisvörnum sem við höfum 
haft undanfarna áratugi og ekki leyfa sölu á áfengi í matvöruverslunum.

1 http://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-444.pdf
2 http://skemman.is/stream/get/1946/22531/48097/1/BA verkefni-Sveins%C3%ADna-Lokaskil.pdf
3 http://www.systembolagetkampanj.se/forskarrapport en/downloads/Hela rapporten.pdf
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