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Ärende:  Utlåtande gällande förslag till ändrad alkohollagstiftning 
 
Rädda Barnen på Åland r.f. är en barnrättsorganisation med ett starkt barnskyddsfokus. Vi 
arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn1 på Åland och i världen med utgångspunkt i 
FNs konvention om barnets rättigheter2, fortsättningsvis i detta remissvar omnämt som 
barnkonventionen.  
 
Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har barnkonventionen som grund i allt 
vårt arbete. Vårt uppdrag som barnrättsorganisation vid yttranden och i remissvar är att sätta 
fokus på barn och barns rättigheter.  
 
Remisstiden för lagförslaget har varit orimligt kort. Rädda Barnen lämnar därför i punktform 
föreningens övergripande synpunkter nedan. Önskas fördjupning bistår vi självfallet gärna:  
 

• Rädda Barnen motsätter sig generellt en liberalisering av alkohollagstiftningen då det 
inte är förenligt med vad som stadgas i barnkonventionen eller Barnrättskommitténs3 
rekommendationer (2011) till Finlands fjärde periodiska rapport samt 
Barnrättskommitténs allmänna kommentarer (2013) nr 4, 15 och 16.   
 

• Rädda Barnen noterar att PM:et som tillställts remissinstanserna innehåller viktiga 
socialpolitiska skrivningar om alkoholens skadliga inverkan för barn och barnfamiljer. 
Med utgångspunkt i dessa skrivningar och i de remissvar som gavs vid propositionen till 
rikes lagstiftning RP 100/2017 rd motsätter vi oss en avreglering av bestämmelserna 
om anlitande av serveringspersonal så att det skulle vara möjligt för barn att servera 
alkohol.  

 
1 Definitionen av barn enligt barnkonventionen är alla under 18 år.    
2 Den 25 mars 1991 antog det åländska parlamentet den finländska anslutningen till FN:s konvention om 
barnets rättigheter. 
3 FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) i Genève övervakar efterlevnaden av 
barnkonventionen. 
 



• Rädda Barnen noterar med förvåning att förslaget saknar en barnkonsekvensanalys. 
Det finns ansatser till analyser gällande förslaget som kan kopplas till barn, men 
förslaget saknar en barnkonsekvensanalys. Detta borde vara en del i 
beredningsrutinerna när ärendet berör barn.  

 
• Rädda Barnen anser inte att förslaget till förändrad alkohollagstiftning går att förena 

med landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska 
program 2017–2020 och arbetet med att ställa om Åland till ett hållbart samhälle i 
enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan.  

 
Vi noterar avslutningsvis att det saknas centrala resmissinstanser så som Ålands 
ombudsmannamyndighet, ÅHS och kommuerna/KST. Ombudsmannamyndigheten kan bedöma 
förslagets konsekvenser för barn och jämställdhet, ÅHS kan bedöma förslagets konsekvenser 
för hälso- och sjukvården och kommunerna/KST kan bedöma förslagets konsekvenser för 
socialvården. 
 
   
 
 


