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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um notkun og ræktun lyfjahamps.

Ég heiti Jón Helgi Arason einn af stjórnendum ReykjaWeed og Betra líf, Bætt heilsa - CBD 
hópurinn á Facebook.

Ég vill byrja á að mótmæla banni við Kannabis. Fyrir mér er hrein mannvonska að neita fólki 
efni sem gæti hjálpað því með ýmiskonar sjúkdóma. Að reyna þræta fyrir læknisgildi 
kannabis finnst mér vera fáfræði miða við hvað við vitum um þessa plöntu í dag.

Núverandi bann á kannabis býr til svartann markað sem þrífst af glæpum. Aðgengi unglinga 
að svarta markaði er auðveld og þar spyr enginn til aldurs. Í dag er auðveldara fyrir ungling 
að nálgast kannabis heldur en áfeingi og fá það heimsent. Canada eru sem dæmi að lögleiða 
kannabis til að ná völdum yfir því til að halda frá unglingum.

Þar sem kannabis hefur verið löglegt eins og í Washington, Colorado og Portugal sem hefur 
afglæpóvæt fíkniefnaneyslu, hafa glæpir minnkað til muna. Rannsóknir frá þeim stöðum sýna 
svart á hvítt að raddir efasemda manna eru rangar. Kannabis er ekki eins mikið mein á 
þjóðfélag eins og út er látið því raunveruleikinn er sá að við lögleiðingu hafa hlutir skánað til 
muna. Mikill peningur og tími sparast í kerfinu eins og hjá lögreglu og dómstólum. Í stað 
kæmi peningur inní ríkissjóðs í gegnum skatta við sölu á kannabis. Þann pening er hægt að 
nýta í að hjálpa fíklum, bæta heilbrigðiskerfið og skóla. Það sem fólk óttaðist mest meira 
aðgengi fyrir unglinga við lögleiðingu er rangt. Raunveruleikinn er sá að neysla unglinga 
hefur minnkað hjá þeim sem hafa lögleitt. Mesti plúsinn við lögleiðingu á kannabis er að það 
minnkar opioid lyfja fíklum og dauðsföllum sem þeim teingjast. Það mikið að við getum ekki 
horft framhjá því. Ísland er nú þegar efst á lista hvað varðar dauðsföll vegna opioid lyfja. 
Ótöldum atvinnumöguleikum sem skapast við að lögleiða. Það kom mest á óvart hjá 
Colorado hvað mikil atvinna varð til.

Í umsókn Landlæknis og Læknafélagi íslands við frumvarpi til lögleiðingar lyfja hamps.
Kemur fram hjá báðum aðilum að kannabis eitt og sér veldur geðrofi.

Þessi fullyrðing finnst mér skrítin í því ljósi að það er ekki til góð áreiðanleg rannsókn sem 
sýnir framá að kannabis eitt og sér valdi geðrofi. En skrítnara er að þekktur prófessor eins og 
Dr. Lester Grinspoon, menntaður frá Harvard og hefur 40 ára reynslu og þekkingu á 
kannabis og geðveiki er ekki sammála.

Grinspoon seigir að það er ekki það einfalt að geta kennt kannabis einu og sér um geðrof 
fólks. Og í raun ómögulegt. Hann vill meina að það eru litlar líkur að kannabis valdi geðrofi en 
gæti ýtt undir ef manneskja hefur ættgengan geðsjúkdóm. En það sé mjög sjaldgæft. 
Kannabis væri í raun ekki eins hættulegt og sagt er frá og mesta hættan við það væri að 
blanda við tóbak.

Ef kannabis væri orsök geðrofs, væri við að búast að tala geðklofa mundi aukast við hlið 
þess. En það hefur ekki gerst. Kannabis notkun er algeng en geðklofi tiltulega sjaldgæft og 
hefur áhrif á minna en 1% íbúa í heimnum. Jafnvel þótt kannabisnotkun mundi tvöfalda 
áhættuna þá mundi 98% þeirra sem þess neyta ekki fá geðklofa..
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Kannabis er einn mest rannsakaðasta planta í heiminum og láta eins og það séu ekki til 
neinar rannsóknir eða dæmi sem sanna læknisgildi kannabis eins og læknar halda fram er 
hrein fáviska. Fyrir liggja þúsundir rannsókna og dæmi sem sýna okkur hversu mikilvægt 
kannabis er okkur mönnum. Sem dæmi hefur rannsóknir á CBD (sem er eitt af efnum í 
kannabis) við flogaveiki sýnt að CBD virkar eins og töfralyf fyrir marga sem glíma við 
flogaveiki. Mörg dæmi eru að manneskjur sem hafa glímt við fjölda lífshættulega flogakasta á 
dag fara niðrí 0.

Ég hef persónulega orðið vitni af eins afreki í gegnum baráttukonu frá Írlandi sem heitir Vera 
Twomey. En hún á dóttir sem heitir Ava. En Ava þjáist af flogaveiki og fékk hátt í 20-30 
lífshættuleg flog á dag. Þegar læknar gátu lítið gert annað en dælt í hana stekum lyfum eða 
14 tegundum og samt enginn árangur eða gerðu illt verra, gafst móðir hennar upp. Hún frétti 
af kannabis olíu og stalst til að prufa hana eða braut lög. Fyrsta daginn á kannabis olíu 
minnkuðu flogaköst um meira en helming og á þriðja degi var hún kominn í 0 flogaköst á dag. 
Vera móðir hennar vildi að sjálfsögðu ekki brjóta lög en þar sem Írska ríkið hafnaði hennar 
beiðni um að nota kannabis olíu flúði hun með Avu til Hollands. En þar hefur Ava verið að 
taka kannabis olíu og ekki feingið nein flogaköst síðan. Móðir hennar sér hana í fyrsta sinn 
líða vel, vera hamingjusama og heilbrigða.

Ameríska samband flogaveika hefur samþykt CBD sem valkost fyrir flogaveika. Taka þó fram 
eingöngu ef önnur úrræði virka ekki.

Cannabidiol (CBD) hefur orðið mjög eftirsótt á undanförnum árum þar sem meira er vitað um 
náttúruleg áhrif þess. Algeng leið til að fá CBD er með því að neyta CBD olíu, sem er dregin 
út úr afbrigðum af kannabis sem eru náttúrulega mikið CBD í og lág í tetrahýdrócannabinóli 
(THC). CBD hefur einnig helling af vítamínum, steinefnum og andoxunarefnum. Cannabidiol 
(CBD) er eitt af algengustu efnasamböndunum í kannabisplöntunni. Ólíkt meira frægu efni, 
sem er tetrahydrocannabinol (THC), þá er CBD algjörlega laus við geðáhrif. Ekki má búast 
við að fara í "vímu" af þessu lífræna efni. CBD er slökun án vímu. Meðan CBD hefur áhrif á 
líkama þinn, þá er það ekki að fara að senda þig í sömu ævintýri og THC fer.

Í áratugi hafa læknar og almenningur gleymt CBD vegna þess að THC tók sviðsljósið.

Eins og öll kannabínóíð, hefur CBD áhrif á líkamann með innfæddu endókannabínóíðarkerfi 
eða ECS. Til staðar í öllum spendýrafrumum, þ.mt mönnum, endókannabínóíðkerfið er flókið 
skilaboðarnet sem ber ábyrgð á að koma á fót og viðhalda heilbrigði með því að stjórna 
mörgum náttúrulegum aðgerðum líkamans, þ.mt

Skap, minni, matarlyst, verkir, ónæmissvörun og Hitastig.

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organization, WHO)
Sérfræðinganefnd WHO um eituráhrif, lögð var áhersla á cannabídíól, eða CBD, sem er eitt 
af náttúrulegum kannabíóíðum sem finnast í kannabisplöntum. Eftir að hafa skoðað 
sönnunargögn frá dýrum- og mönnum, þá er efnasamband sem finnast í kannabis plöntu 
ekki skaðlegt, hefur heilsufarlegann ávinning og ómögulegt að misnota.

Komust þeir að þeirri niðurstöðu að "CBD sýnir engin áhrif sem gefa til kynna að hægt sé að 
misnotkun eða hætta á."

Sérfræðingarnir hjá WHO segja einnig að CBD geti meðhöndlað flogaveiki (þar sem flestar 
rannsóknir hafa beinst), þó að niðurstöðurnar séu blandaðar. Önnur skilyrði sem það gæti 
meðhöndlað eru Alzheimers sjúkdómur, Parkinsons, kvíði, þunglyndi og aðrar illkynja 
sjúkdómar. CBD getur minnkað bólgu, veitt andoxunarefni og léttir sársauka. CBD er án alla 
aukaverka.



Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar og með núverandi upplýsingar telja þeir að CBD 
eigi ekki að vera flokkað sem eiturlyf.

Í Íslenskum lögum er CBD skilgreint sem eiturlyf sem hefur engann læknislegann tilgang og 
líklegt til að misnota.

Ég gæti haft þetta mun lengra en raun er, vegna tíma verður þetta ekki lengra. Þetta eru þó 
helstu punktar hvað kannabis varðar og fyrir mér næg ástæða til að lögleiða kannabis. 
Kannabis gæti nýst mörgum sjúklingum og á ekki að halda frá þeim sem gætu fundið hjálp í.

Ég hvet alþingi að hugsa sinn gang eins og önnur lönd eru að gera. Meira seigja Danmörk 
hefur samþykt kannabis til lækningar. Þar fá dauðvona sjúklingar kannabis frítt meðan aðrir 
sjúklingar fá 50% afslátt. Lykilatriði er að selja ekki kannabis dýrt. Skammtar af kannabis eru 
misjafnir. Meðan sumir sjúkdómar þurfa rétt smakk eins og verkir eru aðrir eins og flogaveiki 
og geðklofi sem þarf mun meira. Við erum líka jafn misjöfn og við erum mörg. Lágt verð 
kemur líka í veg fyrir svartann markað.
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