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Efni: Umsögn um mál nr. 480, frumvarp til laga um um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998
(heimabruggun).

FRÆ - Fræðsla og forvarnir leggjast gegn samþykkt frumvarpsins.

Með því að heimila í lögum heimabrugg er gengið gegn þeirri grundvallarsýn að áfengi sé ekki eins og hver 
önnur neysluvara. Forsendur þeirrar sýnar verða ekki skýrari en í framsetningu
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar: ,,Skaðleg notkun áfengis er alheimsvandamál sem leiðir til milljóna 
dauðsfalla, þar á meðal glatast l í f  hundruð þúsunda ungs fólks. Það er ekki aðeins orsakaþáttur í mörgum 
sjúkdómum, heldur einnig áhrifaþáttur í slysum og ofbeldi.“(Sjá t.d.: Global status report on alcohol and health. 
World Health Organization 2011). Með samþykkt frumvarpsins er opnað á aukið aðgengi að áfengi og þar af 
leiðandi aukna neyslu og aukinn vanda vegna áfengisneyslu.

Hlutverk stjórnvalda er að gæta að áhrifum á heilsu og líðan íbúa í samfélaginu við stefnumótun og 
stjórnsýsluákvarðanir og byggja þær á traustri þekkingu. Þar bendum við til dæmis á og leggjum til að gerð sé 
krafa um lýðheilsumat þegar um er að ræða ákvarðanir sem varða sérstaklega heilsu fólks og viðkvæm 
samfélags- og velferðarmál. Breytingar á einstökum þáttum áfengismála þurfa auk þess að byggjast á heildarsýn 
og heildarstefnu, en ekki meira eða minna tilviljanakenndum áhlaupum, þannig að hægt sé að meta hvort og 
með hvaða hætti tillögur eins og sú sem hér er á ferðinni samræmist eða gengur gegn henni og markmiðum 
hennar.

Líta má á að í greinargerðinni með frumvarpinu komi fram forsendur þess. Þar vekur ýmislegt spurningar.

Þar segir meðal annars: ,,Flutningsmenn mótmæla því ekki að aukið aðgengi leiði a f  sér aukna neyslu, en telja 
að lögfesting frumvarpsins leiði hins vegar ekki a f  sér aukið aðgengi miðað við það sem nú þegar er. ” Þessa 
fullyrðingu verður að rökstyðja með vísan í rannsóknir eða önnur gagnreynd gögn.

Á öðrum stað í greinargerðinni segir: ,Áfengismál eru réttilega mjög umdeild og því verður að
taka þá staðreynd að hvorki virðist áhugi meðal yfirvalda né almennings á því að framfylgja banninu
sem vísbendingu um að hið fortakslausa bann við framleiðslu áfengis til einkaneyslu eigi ekki lengur
erindi í íslensku samfélagi. ” Hér er staðhæft um áhugaleysi almennings á banni við heimabruggi án þess að vísa
í gögn, t.d. kannanir eða rannsóknir.

Ennfremur að: ,,Það væri afar óæskilegt e f  yfirvöld tækju skyndilega upp áþví að framfylgja banninu enda væri 
það ósanngjarnt gagnvartþeim einstaklingum sem hefðu haft með höndum framleiðslu áfengis til einkaneyslu, 
og hefðu þangað til starfað í góðri trú um að hegðan þeirra væri ekki bönnuð að lögum. “ Það verður að teljast 
sérstök röksemdafærsla af hálfu löggjafans, alþingis, að lýsa yfir áhyggjum af því að yfirvöld taki skyndilega 
upp á því að framfylgja lögum.
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