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Efni: Umsögn Æskan barnahreyfing um „frumvarp um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 
(heimabruggun).151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 809 —  480. mál.“[1]

Æskan barnahreyfing leggst eindregið gegn umræddu frumvarpi og bendir á að samþykkt þess 
muni leiða til aukinnar áfengisneyslu í landinu. Það mun auka vanda sem neysla áfengis veldur en 
áfengi er engin venjuleg neysluvara.[2]

Æskan barnahreyfing vinnur mikið með almenningi í grasrótarstarfi, þar kemur fram mikil andúð 
samfélagsins á frumvarpinu. Frumvarp þetta er í algerri mótsögn við Barnasáttmála Sameinuðu 
Þjóðanna[3] sem er hluti íslenskra laga og með hliðsjón af honum á að tryggja að öruggt og barnvænt 
umhverfi barna raskist ekki vegna áfengisneyslu foreldra og forsjáraðila.[4]

Mörg ríki heims líta til okkar í forvarnamálum þar sem gríðarlegur árangur hefur náðst í 
áfengisforvörnum sem er ógnað með auknu aðgengi. Forvarnamódelið okkar hefur verið tekið upp í 
fjölda landa.[5] Þessi árangur hefur náðst með samstilltu átaki foreldra, stofnana og félagasamtaka, 
sem vinna með unga fólkinu og takmörkuðu aðgengi að áfengi. Við viljum halda þessum árangri.
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. Áfengisiðnaðurinn vill að
almenningur trúi því að áfengi sé nauðsynlegt sem er ósatt.[6]

Það er stefna alþjóðasamfélagsins að draga úr notkun áfengis og ættu ráðamenn að taka virkari þátt í 
að koma sterkari böndum á alla þætti innflutnings, framleiðslu, sölu, dreifingu og markaðsvæðingu 
áfengra drykkja og tryggja eftirlit með þeim.[7] Æ fleiri rannsóknir sýna að engin þekkt mörk eru um 
skaðleysi áfengis og því ber að lágmarka eða takmarka aðgengi og notkun áfengis eins og kostur er.[8]

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO).[9] er með mjög góðar skýringar varðandi áfengi, þar sem 
kemur fram að milljónir manna láta lífið vegna áfengis á hverju ári og sjúkdómabyrði er gríðarleg. 
Þegar talað er um íslenska menningu má minna á að áfengisvandi hefur snert allt of marga hér á landi 
í allt of langan tíma og mun aðeins aukast með aukinni neyslu. Fleiri hundruð manns bíða núna eftir 
meðferð við áfengisvanda.[10] Það er áríðandi að ráðamenn sjái í gegnum áfengisiðnaðinn þegar þeir 
beita félögum eða öðrum brögðum til að auka vinsældir áfengis og koma af stað tískubylgju tengdri 
áfengisneyslu.

Æskan barnahreyfing er hluti af Movendi stærstu forvarnasamtökum heims. Meirihluti íbúa heimsins 
notar ekki áfengi eða önnur vímuefni. Yfir 62% heimsbyggðarinnar notar ekki áfengi. 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. Við köllum eftir lýðheilsumati 
og heildarstefnu í vímuvörnum þar sem 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. Æskan lýsir sig reiðubúin að senda fulltrúa í slíka stefnumótun.
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