alkoholgranskningsmannen

Detta är Alkoholg   ranskningsmannen
Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom
titeln Alkoholgranskningsmannen, alkoholproducenternas eget
organ för bevakning av att företagen marknadsför och informerar korrekt om alkoholdrycker.
- Självreglering är det enda som fungerar, säger
Gun Neuman som tidigare var generaldirektör för
Alkoholinspektionen. Inget är så effektivt som att
konkurrenterna i en bransch håller koll på varandra!
Bakom AGM står Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen. Tillsammans med Sveriges Annonsörer och Sveriges
Marknadsförbund har de tagit fram de näringsspecifika riktlinjer
som ska stimulera till ökad efterlevnad i företagen.
AGM är ingen myndighet och vem som helst kan, om man vill
anonymt, anmäla sådant som uppfattas som övertramp i marknadsföring och reklam för alkohol. Om ett företag bryter mot
de regler som finns har AGM rätt att utdöma böter på upp till
500 000 kronor.
Målet är istället att näringen snabbt ska reagera och korrigera
det som kan vara fel innan det hamnar hos exempelvis Konsumentombudsmannen.
Även om privatpersoner står för de flesta uppslagen till kontroll,
granskar AGM även löpande aktuell reklam. En stor del av arbetet består här av att ge råd och rekommendationer i förväg.
- Jag brukar direkt ringa upp de företag som står
bakom en annons jag reagerat på, men jag
skickar också alltid en formell anmälan.
Därefter kan vi anordna ett möte, om det
behövs, för att diskutera ärendet.
Genom egenåtgärdsinstanserna och branschens
egna rekommendationer har det endast förekommit enstaka fall av övertramp som fällts vid
granskning sedan 2000.
- Sverige har hårda regler och branschen
vill göra rätt för sig – och gör det.
Det främsta argumentet för självreglering
är att de som håller sig till spelreglerna ser
till att andra också gör det.
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