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Efni: Umsögn um mál 504, frumvarp til laga um áfengislög (sala á 
framleiðslustað).

í drögum að frumvarpi dómsmálaráðherra sem felur í sér breytingu á á 
áfengislögum, nr. 75/1998 (sala á framleiðslustað) er lagt til að leyfa smærri 
brugghúsum að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað.

Lengi hefur verið vitað að neysla áfengis eykur líkur á krabbameinum í munnholi, 
koki, barkakýli, vélinda, lifur, brjóstum, ristli og endaþarmi. Áfengi veldur til dæmis 
5% brjóstakrabbameina og 3% krabbameina í ristli og endaþarmi á Norðurlöndum.

Miðað við óbreyttar drykkjuvenjur á Norðurlöndunum má búast við að 
áfengisneysla muni valda 83.000 krabbameinstilfellum næstu 30árin. Ef drykkja 
minnkaði og helmingur þeirra sem drekka 1-4 glös af áfengi á dag myndi hætta að 
drekka áfengi væri hægt koma í vegfyrir 21.500 krabbameinstilvik.

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur þunga áherslu á mikilvægi þess að draga úr 
áfengisneyslu til að bæta heilsufar þjóða. Ennfremur hefur stofnunin ítrekað bent á 
að langáhrifaríkustu aðferðirnar til að minnka áfengisneyslu séu í höndum 
stjórnvalda; verðstýring, aðgangstakmörkun og auglýsingabann. Því miður hefur 
fræðsla ekki nærri eins mikil áhrif og þessar takmarkanir.

Ákvarðanir stjórnvalda hljóta alltaf að byggja á bestu þekkingu. Augljóst er að ekki 
fer saman að Alþingi leyfi frjálsari verslun með áfengi, sem getur meðal annars 
fjölgað dauðsföllum, sjúkdómum og hækkað kostnað í heilbrigðiskerfinu, á sama 
tíma og vinna á eftir nýrri íslenskri krabbameinsáætlun og lýðheilsuáætlunum með 
forvarnir að leiðarljósi. Stjórnvaldsaðgerðir hafa skipt sköpum í þeim árangri sem 
íslendingar hafa náð í tóbaksvörnum og vekur þessi árangur athygli á heimsvísu. 
Lærum af reynslunni og vinnum að betri lýðheilsu, til dæmis með 
aðgangstakmörkunum og skattlagningu.

Krabbameinsfélag íslands hvetur þjóðkjörna fulltrúa til að nýta möguleika sína til að 
vinna að aukinni velferð íslensku þjóðarinnar og forgangsraða aðgerðum í þágu 
bættrar lýðheilsu.
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