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Efni: Umsögn Ungmennafélags íslands (UMFÍ) í 432. máli á 146. löggjafarþingi um bann 
við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum.

UMFÍ fagnar því að fram er komið frumvarp um bann við tilteknum framm istöðubætandi efnum 
og lyfjum. Stjórn UMFÍ hefur lýst því yfir að efni og lyf hvers konar eigi enga sam leið með 
íþróttaiðkun, allra síst efni og lyf sem notuð eru til að bæta frammistöðu íþróttamanna.

Efna- og lyfjanotkun hefur neikvæð áhrif á líkama íþróttamanna og eyðileggur leikinn sem íþróttin 
er. í fyrsta lagi er það óréttlætanlegt þegar einstaklingur sem annað hvort hefur ráð á eða með 
sambönd til að verða sér úti um framm istöðubætandi efni keppir við og hefur betur í keppni við 
þá sem hafa lagt mikið á sig til að ná langt í íþrótt sinni án efna- og lyfjanotkunar. í öðru lagi er 
neysla efna og lyfja heilsuspillandi ef ekki hættuleg og stríðir gegn hugsjón 
ungm ennafélagshreyfingarinnar um heilbrigði í íþróttum. í þriðja lagi eru íþróttir leikur. Við 
verðum að vernda leikinn gegn hverjum þeim sem vill eyðileggja hann með efnum og lyfjum.

í stuttu máli fagnar UMFÍ banni við tilteknum framm istöðubætandi efnum og lyfjum þar sem sú 
notkun á enga sam leið með hugmyndum og stefnu UMFÍ.

UMFÍ leggur áherslu á að lýðheilsum ál sem þessi brenna á ungm ennafélagshreyfingunni enda 
má segja að heilbrigt líferni sé hjá henni bundið í meira en 100 ára lög UM FÍ (sjá: 
https://www.um fi.is/um -um fi/loa-oa-realuaerdir/loa-ungm ennafelaas-islands/) og stefnu UMFÍ

https://www.umfi.is/media/1310/umfi stefna.pdf).

Stefna UMFÍ felur í sér bætta lýðheilsu, betri einstaklinga, betri félög og betra sam félag. Stefnan 
vísar til þess að bæta stöðugt það sem fyrir er sam félaginu til góða. FHöldum því áfram.
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UMFl'
VINNUM SAM AN
Auk þess að styðja málið hvetur UMFÍ til þess að forvarnarstarf verði eflt á öllum sviðum 
þjóðfélagsins hér á landi til að koma í veg fyrir notkun frammistöðubætandi efna í íþróttum.

Ungm ennafélagshreyfingin býr yfir mikilli þekkingu á málaflokknum og hefur yfir að ráða 
þverfaglegum  hópi sérfræ ðinga í lýðheilsumálum, íþróttum og forvörnum sem geta lagt lóð sitt á 
vogarskálarnar. Tengslanet UMFÍ í lýðheilsu- og forvarnarmálum  er öflugt enda 
sam bandsaðilarnir 18 héraðssam bönd og 11 íþróttafélög með beina aðild jafnt á landsbyggðinni 
sem og á höfuðborgarsvæ ðinu. A lls eru um 300 félög innan UMFÍ og félagsm enn rúmlega 160 
þúsund talsins á öllum aldri og um allt land.

Vinnum sam an að því að bæta okkur öll.

Virðingarfyllst, 
f.h. Ungm ennafélags íslands

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
Framkvæmdastjóri UMFÍ
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