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Efni: Umsögn við tillögu til þingsályktunar um þjóðarátak í 
lýðheilsutengdum forvörnum, mál 555.

Það er ávallt gleðiefni þegar forvarnir og aðgerðir til að bæta úr þeim málum eru í sviðsljósi 
Alþingis. UMFÍ hefur frá stofnun sambandsins fyrir meira en 110 árum verið ötull málsvari 
heilbrigðs lífsstíls og alls þess sem bætir heilsu fólks. Meðvitaðar forvarnir alla ævi skipta 
máli, regluleg hreyfing, heilbrigt mataræði og almennt jákvætt lífsviðhorf bæði inn á við og til 
umhverfisins. Því allt helst þetta í hendur. Forvarnir bæta lífið og kætir, þær draga úr líkum á 
því að fó lk glími við lífsstílstengda sjúkdóma einhvern tíma um ævina.

Þetta er amk. í annað sinn sem þingsályktunartillagan er lögð fram á Alþingi. UMFÍ sendi inn 
umsögn við ályktunina þegar hún var lögð fram árið 2019. Þar benti UMFÍ á að skynsam legt 
sé að líta á forvarnir og lýðheilsutengd mál séu langhlaup sem þurfi að byggja undir og styrkja 
til að gera það viðráðanlegt og tryggja með því móti að allir kom ist í mark.

Í umsögninni mæltum við hjá UMFÍ jafnfram t með því að stjórnvöld horfi til fyrirmynda á 
hinum Norðurlöndunum. UMFÍ vinni sem dæmi náið með dönsku félagasamtökunum DGI, 
sem líta má á sem systursam tök UMFÍ í Danmörku. Þau hafi ásamt Íþrótta- og 
Ólympíusambandi Danmerkur (DIF), átta ráðuneytum og fyrirtæ kjum ý tt úr vör 
samstarfsverkefninu Bevæg dig for livet. Mælanlegt markmið þess er að stuðla að því að 
Danir hreyfi sig mest allra þjóða árið 2025. Markmiði verkefnisins er náð með markvissu 
starfi ungmenna- og íþróttafélaga um alla Danmörku.

Íþróttahreyfingin (ÍSÍ og UMFÍ) vinna að þróun verkefnis sem rímar við þjóðarátakið í 
lýðheilsutengdum forvörnum sem til umfjöllunar er í umsögninni. Síðla árs 2020 var 
starfshópur á vegum UMFÍ og ÍSÍ skipaður sem hafði það markmið að móta verkefnið og 
skilaði hann af sér skýrslu í byrjun árs 2021.

GERUM ÞETTA SAMAN!

Þingsályktunartillagan um þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum er merkileg fyrir margra 
hluta sakir enda er áhugavert að þverpólitískur stuðningur virðist vera fyrir því.

Við mælum með því að stjórnvöld virki slagkraft frjálsra félagasamtaka, orkuna og 
þekkinguna sem þar er og komi verkefninu af stað.

Íþróttahreyfingin byggir á gríðarlegum krafti og upplýsingum til að ýta úr vör verkefni á borð 
við þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum. Ákjósanlegt væri að slíkt væri gert í enn víðara 
samstarfi. Ef aðeins er talinn slagkraftur UMFÍ þá er það landssamband rúmlega 400 félaga 
um allt land.
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Til viðbótar þessu býr íþróttahreyfingin y fir verðmæ tum upplýsingum sem fyrirtæ kið 
Rannsóknir og greining hefur aflað úr skólakerfinu um árangur skipulags íþrótta- og 
tóm stundastarfs á börn og ungmenni.

Þetta þýðir að innan UMFÍ og íþróttahreyfingarinnar allrar er slagkraftur, stuttar boðleiðir og 
gagngóðar upplýsingar um íþróttalífið og heilbrigði til að taka þátt í átaksverkefni eins og það 
sem er til umfjöllunar í þingsályktunartillögunni.

UMFÍ leggur til að þingsályktunartillagan verði samþykkt.

Fram kemur í þingsályktunartillögunni sem hér um ræðir að skipa á starfshóp um 
átaksverkefnið. UMFÍ býður fram krafta sína í starfshópinn.

Gerum þetta saman, það er samfélaginu til góða.

f.h. Ungmennafélags Íslands

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
framkvæ mdastjóri UMFÍ
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