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Mótmæli gegn breytingum á lögum um sölu áfengis, 287. mál

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis, Reykjavík.

Undirrituð mótmælir enn þeim breytingum, sem alþingismenn vilja endilega gera á lögum um sölu 
áfengis og sömuleiðis auglýsingar á áfengi og vísa til fyrri mótmæla minna og þess, sem ég sagði þar. Það 
er ekki neinum til hagsbóta að gefa kaup og sölu á áfengi frjálsa í hvaða formi sem er. Þetta er mesti 
bölvaldur heimilanna í landinu, og ég staðhæfi, að enginn mundi vilja láta þetta liggja á glámbekk þar 
sem börn og ungmenni eru annars vegar, hvað þá að hafa áfengisauglýsingar yfir sér í fjölmiðlum í tíma 
og ótíma. Meðfylgjandi er Velvakandabréf mitt um þetta efni, sem birtist í Morgunblaðinu í mars sl., og 
segir allt sem segja þarf í þessu efni.

Með vinsemd og virðingu,
Guðbjörg Snót Jónsdóttir.
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Áfengisauglýsingar í fjðlmiðla - nei takk!

Það gat skeð, að unga fólkið, sem nú situr á Alþingi, vildi endilega troða leyfi fyrir 
áfengisauglýsingum í fjölmiðlum inn í það fjölmiðlafrumvarp, sem nú á að fara að leggja fram á 
Alþingi. Sumir vísa til frelsi einstaklingsins, sem á varla við í þessu sambandi. Frelsi til hvers? 
spyr ég þá. Frelsi til þess að verða þræll áfengissýkinnar? Frelsi til þess að leyfa unga fólkinu til 
að ánetjast þessu fikniefni? Finnst fólki það svo eftirsóknarvert? Spyr sá, sem segir þvert nei við 
því og að þurfa að hafa áfengisauglýsingar yfir sér í fjölmiðlum í tíma og ótíma. M ér finnst það 
lýsa vel hugarfari þessa unga fólks, sem situr nú á Alþingi, að það skuli sínkt og heilagt vilja 
troða áfengi upp á landann í einhverju formi, og það er ömurlegt til þess að hugsa og vita af því. 
Þetta fólk hefur greinilega aldrei kynnst áfengisbölinu og afleiðingum þess í sinni verstu mynd, 
þó að hægt sé að sjá það um hverja helgi hér í borginni. Ég mótmæli harðlega þessarri tillögu 
þeirra og vona, að hún verði tekin út hið fyrsta.

Guðbjörg Snót Jónsdóttir.

Birtist í Velvakanda Morgunblaðsins 31. janúar 2018.


