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Frumvarp til laga um breytingu á áfengisögum, nr. 75/1998 
(afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu).

Undirrituð sitja í Samráðshópi um forvamir hjá Reykjavíkurborg og hafa kynnt sér 
frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998, er varðar afnám banns við 
heimabruggun til einkaneyslu.

Hópurinn samanstendur af sérfræðingum stjórnsýslusviða borgarinnar sem hafa með 
málefni barna og unglinga að gera. Gerðar eru eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að bann við heimabruggun til einkaneyslu verði afnumið. 
Undirrituð leggjast eindregið gegn frumvarpinu þar sem afnám banns við heimabruggun 
til einkaneyslu er á skjön við forvarna- og lýðheilsusjónarmið og gengur gegn stefnu 
Reykjavíkurborgar í forvörnum.

Frumvarpið tekur ekki til hversu sterkt heimabrugg megi vera né hver ber að hafa eftirlit 
með því að framfylgja því að framleiðsla verði einungis til einkaneyslu. Einkaneysla er 
heldur ekki skilgreind, þ.e. hvort að það eigi einungis við um þá sem framleiða 
heimabrugg eða hvort það eigi einnig við um gesti þeirra eða veislur á þeirra vegum.

Rannsóknir sýna að ein áhrifamesta leið í forvörnum er að minnka aðgengi að því sem 
getur valdið áhættuhegðun. Það myndi því skjóta skökku við að auðvelda aðgengi að 
áfengi og stefna þar með í hættu þeim árangri sem náðst hefur t.d. í minni 
unglingadrykkju. Frumvarpið kemur einnig sérlega illa við börn og unglinga vegna 
þeirra neikvæðu áhrifa sem aukin neysla foreldra kynni að hafa á þau.

Gríðarlegur árangur hefur náðst í áfengisforvörnum síðustu ár og er það mat undirritaðra 
að þeim árangri verði ógnað verði banni við heimabruggi aflétt. Bent er á að neysla 
áfengis meðal unglinga var með því mesta sem mældist í Evrópu árið 1997 en er í dag 
sú minnsta. Stefnumótun sem unnið hefur verið eftir hér á landi byggir á samstilltu átaki 
allra sem standa fyrir skipulögðu frístundastarfi barna og unglinga, skóla, foreldra og 
stjórnvalda. Megininntak stefnunnar er að minnka aðgengi ungs fólks að áfengi og bjóða 
upp á félags- og frístundastarf þar sem vímulaus lífsstíll er hafður í heiðri. Sveitarfélögin 
í landinu með Reykjavík í fararbroddi hafa unnið eftir þessum áherslum og varið miklum 
fjármunum til uppbyggingar á aðstöðu og aukinni þjónustu fyrir börn og unglinga ásamt 
því að efla stuðning við frjáls félagasamtök.

Telja undirrituð jafnframt að frumvarpið gangi á skjön við samning Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barna en þar er meðal annars kveðið á um að setja skuli það sem 
börnum er fyrir bestu í forgang og er lagasetning Alþingis ekki undanskilin þeim 
ákvæðum.



Með tilslökunum á áfengislögum er verið að færa til viðhorf og gildi samfélagsins 
gagnvart áfengi, gera þau jákvæðari og auka með því líkur á aukinni neyslu. Þar sem 
áfengi er ekki almenn neysluvara er eðlilegt að framleiðsla þess og framboð fari fram 
undir eftirliti hvað varðar magn framleiðslunnar, styrkleika áfengis, hreinlæti við 
framleiðslu og til að gæta þess að eitrun eigi sér ekki stað.

Í fyrstu grein áfengislaga, nr. 75/1998 segir: „Tilgangur laga þessara er að vinna gegn 
misnotkun áfengis“. Við teljum að frumvarp þetta sé í mótsögn við fyrstu grein 
Áfengislaga, því mælum við gegn frumvarpinu.
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