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Efni: Umsögn Ungmennafélags íslands (UMFÍ) í 202. máli á 148. löggjafarþingi um 
frumvarp til laga um ra fre ttur og áfyllingar fy rir rafrettur.

Ungmennafélags íslands (UMFÍ) um frumvarp til laga um breytingar á lögum um tóbaksvarnir 
(202. mál á 148. löggjafarþingi 2017-2018).

UMFÍ er afar jákvætt í garð þeirra breytinga sem frumvarp heilbrigðisráðherra um rafrettur og 
áfyllingar fyrir þær felur í sér. UMFÍ styður það enda er það í samræmi við tillögu sem 
samþykkt var á 40. sambandsráðsfundi UMFÍ í október 2016. Þar voru sambandsaðilar UMFÍ 
hvattir til þess að taka höndum saman og standa með tilheyrandi aðilum gegn hvers kyns 
notkun tóbaks, s.s. reyktóbaks, munntóbaks, neftóbaks, rafrettum eða öðrum afbrigðum 
tóbaks. Einnig beindi fundurinn því til sambandsaðila að allsstaðar þar sem íþróttastarf fer 
fram skuli bannað að nota tóbak. Það var samþykkt með þorra atkvæða gegn þremur.

Lýðheilsumál sem þessi brenna á ungmennafélagshreyfingunni enda má segja að heilbrigt 
líferni sé hjá henni bundið í meira en 100 ára lög UMFÍ (sjá: https://www.umfi.is/um-umfi/loa- 
oa-realuaerdir/loa-unamennafelaas-islands/) og stefnu UMFÍ (sjá: 
h ttps://www.um fi.is/media/1310/umfi stefna.pdf).

UMFÍ telur í framhaldi af þessu að frumvarp heilbrigðisráðherra sé framfaraskref í 
lýðheilsumálum á íslandi þar sem verslun með þessar vörur hefur verið laus í reipunum. 
Sérstaklega fagnar UMFÍ því að notkun á rafrettum verði bönnuð á þeim stöðum þar sem 
tóbaksnotkun er þegar bönnuð. Með frumvarpinu er því Ijóst að innflutningur, sala og dreifing 
á rafrettum verði sett í sama flokk og tóbak og nikótínskyld efni og lyf með sama hætti og í 
mörgum öðrum löndum. Þetta eru framfarir, að mati okkar hjá UMFÍ.

Sýnt hefur verið fram á ætlað notagildi og gagn rafretta til að auðvelda fólki að hætta að neyta 
reyktóbaks. Ekki drögum við þær fullyrðingar í efa. Á hinn bóginn virðist sem skortur á 
lagaheimildum kunni að hafa leitt til þess að rafrettur og áfyllingar í þær hafi verið afhentar og 
seldar ungmennum undir 18 ára aldri. Það hörmum við. Sérstaklega hörmum við ef ungt fólk 
sem aldrei hefur reykt fellur fyrir áhrifum fyrirmynda og byrjar að nota rafrettur. Það hefur 
sýnt sig að notkun rafretta líkir eftir tóbaksnotkun á margan hátt. Þótt notendum á unga aldri 
takist að forða sér frá því að falla í gildru nikótínsins þá eru líkurnar á því meiri en ella ef 
viðkomandi notar rafrettur.

íslendingar hafa náð eftirtektarverðum árangri í forvarnarmálum í gegnum árin. Það tókst 
með samhentu átaki fjölmargra aðila um að bæta lýðheilsu þjóðarinnar. Nú eru aðrir tímar en 
þegar átakinu var ýtt úr vör. Við skulum ekki fara aftur á bak í forvarnarmálum, eins og í 
stefndi áður en frumvarp þetta kom fram. Þess vegna fagnar UMFÍ frumvarpi ráðherra. En 
við tökum fram að hægt er að gera enn betur í forvarnarmálum. Lög um rafrettur bætir hag
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þeirra sem nota þær til aö hætta tóbaksreykingum. Höldum áfram á sömu braut og forðum 
sem flestum frá tóbaki.

Stefna UMFÍ felur í sér bætta lýðheilsu, betri einstaklinga, betri félög og betra samfélag. 
Stefnan vísar til þess aö bæta stööugt það sem fyrir er samfélaginu til góða. Höldum því 
áfram.

VINNUM SAMAN
Auk þess að styðja málið hvetur UMFÍ til þess að forvarnarstarf verði eflt á öllum sviðum 
þjóðfélagsins hér á landi.

UMFÍ vill leggja sitt af mörkum í samvinnu viö stjórnvöld til aö bæta lýðheilsu þjóöarinnar og 
draga úr samfélagslegum kostnaði af völdum lífsstílstengdra sjúkdóma sem tóbaksnotkun og 
óheilbrigður lífsstíl ber meö sér.

Ungmennafélagshreyfingin býr yfir mikilli þekkingu á málaflokknum og hefur yfir að ráða 
þverfaglegum hópi sérfræöinga í lýðheilsumálum, íþróttum og forvörnum sem geta lagt lóð 
sitt á vogarskálarnar. Tengslanet UMFÍ í lýðheilsu- og forvarnarmálum er öflugt enda 
sambandsaðilarnir 18 héraðssambönd og 11 íþróttafélög með beina aðild jafnt á 
landsbyggðinni sem og á höfuðborgarsvæðinu. Alls eru um 300 félög innan UMFÍ og

Vinnum saman að því að bæta okkur öll.

Viröingarfyllst, 
f.h. Ungmennafélags íslands

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
Framkvæmdastjóri UMFÍ
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