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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um þjóðarátak í 
lýðheilsutengdum forvörnum, 309. mál.

UMFÍ -  Ungmennafélag íslands fagnar því að þingmenn hugi að lýðheilsutengdum 
forvörnum  og að tillaga hafi verið lögð fram á Alþingi þess efnis.

UMFÍ fagnar því að málefni tengd lýðheilsu séu sett í forgrunn og auknar áherslur séu á 
málaflokkinn, sem þessi tillaga er ein birtingarmynd af. Skynsamlegt er að líta á forvarnir og 
lýðheilsutengd mál sem ákjósanlegt endamark sem gott er að stefna að. Það er langhlaup 
sem byggja þarf undir og styrkja til að gera það viðráðanlegt svo allir kom ist í mark.

Fram kemur í greinargerð með þingsályktunartillögunni að helstu áhæ ttuþæ ttir þjóðarinnar 
eru hreyfingarleysi, áfengisneysla, reykingar og óheilsusamlegt mataræði. UMFÍ og talsfólk 
ungmennafélagshreyfingarinnar frá stofnun samtakanna árið 1907 hafa unnið að þessum 
áhersluatriðum. Stefna og reyndar allt starf UMFÍ miðar að því að veita sem flestum  tækifæri 
til þátttöku, hvetja fó lk til að velja ávallt hollari kosti sem í boði er hverju sinni og draga með 
þeim hætti úr lífsstílstengdum áhættuþáttum.

Þessu til stuðnings má benda á lokaritgerð Erlu Gunnlaugsdóttur frá Fláskólanum á Akureyri. 
Erla fjallar þar um stefnu UMFÍ í forvarnarmálum og greindi verkefni UMFÍ út frá henni. 
Niðurstaða hennar er sú að forvarnarverkefni UMFÍ er alltumlykjandi í starfi 
ungmennafélagshreyfingarinnar og stöðugt verkefni. UMFÍ vinni stöðugt að forvörnum  en á 
hverju ári bætast við nýir árgangar ungs fólks sem þurfi að fræða. Forvarnarverkefnið sé því 
eðlilega endalaust. (Sjá: Erla Gunnlaugsdóttir: Forvarnir gegn áfengi, tóbaki og vímuefnum : 
forvarnarstefna UMFÍ, verkefni og leiðir (http://hdl.handle.net/1946/33922).

Lærum af öðrum
UMFÍ á í nánu samstarfi við dönsku félagasamtökin DGI sem líta má á sem systursam tök 
UMFÍ. Fyrir nokkrum árum ýtti DGI ásamt íþrótta- og Ólympíusambandi Danmerkur (DIF), 
átta ráðuneytum og nokkrum fyrirtæ kjum úr vör samstarfsverkefninu Bevæg dig for livet 
(ísl. Flreyfðu þig út lífið. Sjá: h ttps://w w w .bevaeadia forlivet.dk/). Þetta er sambærilegt 
átaksverkefni og þingsályktunartillagan mælir fyrir um og er markmið þess að stuðla að því að 
Danir hreyfi sig hvað mest allra þjóða árið 2025 (mælanlegt markmið), benda fólki á ým islegt 
sem hægt er að gera til að hreyfa sig meira, hvernig það getur hugað að heilsu sinni og bætt

Ungmennafélag Íslands -  UMFÍ | Sigtún 42 | 105 Reykjavík | Sími 568 2929 | netfang umfi@umfi.is | www.umfi.is

http://hdl.handle.net/1946/33922
https://www.bevaegdigforlivet.dk/
mailto:umfi@umfi.is
http://www.umfi.is/


UMfí'
hana og hvernig mögulegt er að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. Markmiðum verkefnisins er

Fjármagn er tryggt til verkefnisins nokkur ár í senn, 100 milljónir danskra króna fyrir árin 2015- 
2018 og 94 milljónir til viðbótar fyrir árin 2018-2021. Eigi verkefni um bætta heilsu íslensku 
þjóðarinnar að verða að veruleika þarf að tryggja fjárhagslegan grundvöll þess með 
sambærilegum hætti.

UMFÍ telur nærtækt að nýta þá reynslu sem nágrannaþjóðir okkar hafa aflað sér, byggja á 
þeim grunni sem er til staðar í samfélaginu, styðja betur við þá stólpa sem starfsemin hvílir á 
og styrkja möguleikana til samstarfs. Innan UMFÍ eru um 300 þúsund félagsmenn um allt 
land. Stór hluti landsmanna er því félagi í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi innan UMFÍ. 
Samstarf aðildarfélaga UMFÍ og UMFÍ við önnur félagasamtök hefur aukist gríðarlega upp á 
síðkastið.

Það er vænlegt til árangurs að byggja á því og vinna að því að styrkja það frekar í þjóðarátaki í 
forvörnum  og lýðheilsu.

Vinnum saman
Að öðru leyti fagnar UMFÍ því að þingsályktunartillagan hefur litið dagsins Ijós enda 
ánægjuefni þegar lýðheilsa og forvarnir eru í umræðunni.

Forsvarsfólk UMFÍ er reiðubúið til frekari útskýringa og aðstoðar á fleiri stigum  málsins ef 
þess er óskað. Gerum gott starf betra samfélaginu til góða!
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Virðingarfyllst, 
f.h. Ungmennafélags íslands

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
Framkvæmdastjóri UMFÍ
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