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Efni: Umsögn IOGT á Íslandi um „Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011 (staðsetning 
áfengisverslunar). 150. löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 53 — 53. mál.“[1]

IOGT á Íslandi telur þetta frumvarp óþarft og leggst eindregið gegn því. ÁTVR hefur samkvæmt áfengislögum grein 10 og 11,[2] 
lögum um verslun með áfengi og tóbak grein 10,[3] ásamt reglugerð um smásölu og veitingar áfengis[4] hingað til haft samráð við 
sveitarfélög og er best til þess bært að vinna hlutlaust mat með lýðheilsu að sjónarmiði en ekki ítrustu hagsmuni áfengisiðnaðarins.
Það vekur undrun okkar þegar fjallað er um að breyta áhrifum ÁTVR til að draga úr neikvæðum afleiðingum áfengisneyslunnar á 
heilbrigði þjóðarinnar á meðan verið er að semja heilbrigðisstefnu ríkisstjórnarinnar. Það er ámælisvert þegar fjallað er um áfengismál 
í nefndum Alþingis og ekki kallað eftir umsögnum frá þeim sem vinna í áfengisforvörnum.

Bindindissamtökin IOGT vinna mikið með almenningi í grasrótarstarfi, þar kemur fram mikil andúð samfélagsins á frumvarpinu. 
Frumvarp þetta er í algerri mótsögn við heilbrigðisstefnu þessarar sem og fyrri ríkisstjórna.[5] [6]

Rannsókn var birt í hinu virta læknariti Lancet haustið 2018 þar sem kemur fram að áfengisneysla er leiðandi áhættuþáttur í dauða og 
fötlunum og yfirhöfuð tengt við neikvæð áhrif á heilsufarsástand. Hægt er að tengja áfengisneyslu við 60 bráða og langvinna 
sjúkdóma. Einstaka rannsóknir hafa fundið einangraða þætti jákvæða en þessi samantekt hrekur þær. Niðurstaðan er að öll 
áfengisneysla er skaðleg heilsunni. [7] Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) bendir á að áfengi er stór þáttur í ósmitnæmum 
sjúkdómum og hvetur allar þjóðir til að draga úr áfengisneyslu. [8]

Ísland er aðili að sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. [9] Ljóst er að áfengisneysla hefur neikvæð áhrif og hindrar að minnsta 
kosti 13 af 17 markmiðunum og 52 af 169 undirmarkmiðum. Þetta frumvarp sem yrði til þess að auka áfengisneyslu er í hrópandi 
ósamræmi við gildandi samþykktir þar um. [10] Alþjóðahreyfing IOGT hefur þýtt á íslensku rit um hvernig áfengi hefur áhrif á 
markmiðin og vinnur gegn sjálfbærniþróun í heiminum. [11] Alþingismenn hafa fengið sendann bæklinginn þýddan á íslensku sem 
opnar augu þeirra hve gríðarleg neikvæð áhrif áfengi hefur á samfélagið.

IOGT á Íslandi er hluti af stærstu forvarnasamtökum heims. Meirihluti íbúa heimsins notar ekki áfengi, kannabis eða önnur vímuefni. 
Yfir 62% heimsbyggðarinnar notar ekki áfengi og er það markmið IOGT að draga sem mest úr neikvæðum afleiðingum neyslu áfengis 
og annarra vímuefna. Við teljum að áfengis og vímuvarnastefnan á hverjum tíma eigi að þjóna heildarhagsmunum samfélagsins og 
byggja á traustum rannsóknum. Áfengismál og önnur vímuefnamál eru veigamikill málaflokkur og mikið í húfi að stefnumörkun sem 
þau varðar séu byggð á niðurstöðum rannsókna og forðast ber stefnumótun sem byggist á einföldun, vanþekkingu og úrræðum sem 
ekki skila árangri eða vinna gegn heilsu einstaklinga og samfélags. Þess vegna á almenningur rétt á að stefna um áfengi og önnur 
vímuefni sé vel ígrunduð, unnin af vandvirkni og farið varlega í breytingar á aðgengi. Áfengis og vímuefnastefna okkar er sterk og 
horfa mörg ríki heims til hennar sem góðrar fyrirmyndar. Ef áfengisiðnaðinum tekst að veikja hana á Íslandi mun hann nota það til að 
veikja forvarnir í öðrum löndum. IOGT á Íslandi hefur sent inn umsögn um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. IOGT 
á Íslandi hefur frá stofnun unnið að þvílíkum markmiðum og telur að stysta leiðin til að ná þeim sé að draga úr áfengisneyslu.
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