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Efni: Umsögn IOGT á Íslandi um ,,Tillaga til þingsályktunar um þjóðarátak í lýðheilsutengdum 
forvörnum. 150. löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 350 — 309. mál.“ [1]

IOGT á Íslandi styður þessa þingsályktunartillögu eindregið.

IOGT á Íslandi fagnar því þegar kallað er eftir sérþekkingu frjálsra félagasamtaka sem eru 
virk í forvörnum þegar fjallað er um breytingar á lögum sem heyra til forvarna í landinu.

IOGT á Íslandi vill gjarnan eiga fulltrúa í starfshópnum.

IOGT á Íslandi leggur áherslu á að stefnumörkunin sé heildstæð með skýr markmið og til 
langs tíma. Nauðsynlegt er að skilgreina hlutverk og ábyrgð þeirra sem að stefnunni koma. 
Mikilvægt er að tryggja fjármagn í málaflokkinn til lengri tíma svo að stefnan verði ekki orðin 
tóm. Stefnan þarf að byggjast á staðreyndabyggðri og gagnreyndri þekkingu sem hefur reynst 
vel.

IOGT á Íslandi styður allar tillögur sem styrkja forvarnir gegn áfengi og öðrum vímuefnum. 
Stysta leiðin til að ná árangri í bættri lýðheilsu er að draga úr neyslu áfengis.

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. 
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, heildstæð, unnin af vandvirkni og farið varlega í breytingar á 
aðgengi. Áfengis og vímuefnastefna okkar hefur verið sterk og horfa mörg ríki heims til 
hennar sem góðrar fyrirmyndar.
IOGT á Íslandi vinnur eftir Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.[2] IOGT á Íslandi hefur 
frá stofnun unnið að þvílíkum markmiðum og telur að stysta leiðin til að ná þeim sé að draga 
úr neyslu áfengis og annara vímuefna.
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[1] https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=150&mnr=309
[2] http://iogt.is/2019/09/11/afengi-og-heimsmarkmid-sjalfbaerrar-throunar/
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