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Krafttag behövs mot kriminella nätverk som smugglar
alkohol
I Kvällens avsnitt av Kalla Fakta på Tv4 granskas smugglingen av alkohol. Det är lätt att få bilden att enorma mängder sprit,
vin och öl smugglas in i landet, men enligt preliminära uppgifter från CAN:s monitormätningar har smugglingen av alkohol
minskat mellan 2013 och 2014 och den ligger på nivåer som bara är en tredjedel av smugglingen 2005-2006. Smugglingens
andel av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ligger på strax över 4 %. 

— För att minska smugglingen krävs omfattande insatser för att komma åt de kriminella nätverk som systematiskt för in och säljer vidare alkohol,
säger Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef för IOGT-NTO.

— Att ge tull och polis de befogenheter och resurser som krävs för att bekämpa den organiserade smugglingen måste vara prioriterat, säger Linda
Engström.

Att sänka alkoholskatten för att minska smugglingen är ett förslag som ofta förs fram av aktörer från alkoholindustrin, något som både forskning
och tunga instanser som WHO Europa menar är fel väg att gå. Istället förordar de ökad kontroll över smugglingen.

— Brott ska bekämpas med tull och polis, inte skattepolitik, säger Linda Engström.

Finland försökte komma åt sina problem med alkoholsmuggling genom att 2004 sänka alkoholskatten på alkohol. Resultatet blev en kraftigt ökad
konsumtion och regeringen valde att höja skatten igen i flera omgångar och sänkningen har av företrädare från finska social- och
hälsovårdsdepartementet kallats för ett ”hemskt misstag”.

— Att sänka alkoholskatten löser inga problem, det skapar bara nya, säger Linda Engström.
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