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Efni: Umsögn Núll Prósent ungmennahreyfingar IOGT á Íslandi um „frumvarp um notkun og ræktun lyfjahamps. 148. löggjafarþing 
2017-2018. Þingskjal 18 — 18. mál.“ [1]

Núll Prósent ungmennahreyfingar IOGT á Íslandi leggst gegn umræddu frumvarpi og telur að samþykkt þess muni leiða til 
aukinnar neyslu kannabis í landinu. Það mun auka þann vanda sem neysla kannabis veldur. Kannabis er ekki notað á Íslandi í dag til 
lækninga og segja læknar að hægt sé að fá lyf sem virka betur í meðferð sjúkdóma. Þeir sem nota og hafa notað kannabis, hafa 
langflestir notað kannabis sem hugbreytandi vímuefni, fíkniefni og eiturlyf. [2]

Við minnum á söguna. Áfengisbann á Íslandi tók gildi 1915 en árið 1917 var læknabrennvínið leyft. Áfengi gegn lyfseðli í 
„lækningaskyni“. Læknar og lækningar notaðar til gera neyslu eiturlyfs viðurkennda. Kannabisiðnaðurinn notar þessa sömu aðfer ð, 
leyfa „lyfjahamp“ til að brjóta niður forvarnir gegn kannabis og koma á lögleiðingu á neyslu þess.

Í samantekt á rannsóknum á áhrifum lögleiðingar marjuana í fjórum fylkjum Bandaríkjanna og í Washington Dc má benda sérstaklega 
á bls. 8, vaxandi notkun ópíóða og dauðsföll af þeirra völdum eftir lögleiðingu „lyfjahamps, og bls. 19, að með vaxandi notkun og 
ræktun „lyfjahamps“ í Oregon óx neysla maríjúana hjá ungmennum. [3] Hvetjum þingmenn til að lesa alla skýrsluna.

„Flestar rannsóknir á kannabis í læknisfræðilegum tilgangi sýna ekki fram á nægilega gagnsemi og getur notkun efnisins haft 
alvarlegar aukaverkanir. Meðal þeirra skilmerkja sem lyf hafa, verður það að hafa vel skilgreind og mælanleg efni sem eru eins í 
hverjum skammti. Kannabis innihildur fjöldamörg virk efni sem eru mismunandi eftir plöntum. Það er því ekki hægt að mæla með 
notkun þess í læknisfræðilegum tilgangi miðað við þær rannsóknir sem liggja fyrir í dag.“ [4] Fræðslufélag fagfólks um 
kannabisneyslu.

Núll Prósent ungmennahreyfing IOGT á Íslandi vinna mikið með almenningi í grasrótarstarfi, þar kemur fram mikil andúð 
samfélagsins á frumvarpinu. IOGT á Íslandi mæla með áframhaldandi banni og horft verði til þeirra landa sem hafa góða reynslu af 
banni á hverskyns framleiðslu á kannabis eins og Ísland. Ljóst er að allar tilslakanir á lögum auka neyslu.

Frumvarp þetta er í algerri mótsögn við heilbrigðisstefnu þessarar sem og fyrri ríkisstjórna.[5] [6] Frumvarpið vinnur gegn samþykktum 
Alþingis í málefnum barna, kvenna, jafnréttis og ofbeldis ásamt Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna[7] sem er hluti íslenskra laga.

Í umsögnum Núll Prósent ungmennahreyfingu IOGT á Íslandi sem varða áfengis og vímuefnamál og lesa má á vef alþingis, hafa 
komið fram margar traustar heimildir sem eru gefnar út á ábyrgð viðurkenndra stofnana, innlendra og alþjóðlegra um vandann sem 
neysla áfengis og annarra vímuefna veldur. Af þeim er ljóst að vandinn vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna er gífurlegur og 
mikilvægt að leita allra mögulegra leiða til þess að halda honum í skefjum.

Núll Prósent ungmennahreyfing IOGT á Íslandi er hluti af stærstu forvarnasamtökum heims. Meirihluti íbúa heimsins notar ekki 
kannabis eða önnur vímuefni. Yfir 62% heimsbyggðarinnar notar ekki áfengi og er það markmið IOGT að draga sem mest úr 
neikvæðum afleiðingum neyslu áfengis og annarra vímuefna. Við teljum að áfengis- og vímuvarnastefnan á hverjum tíma eigi að 
þjóna heildarhagsmunum samfélagsins og byggja á traustum rannsóknum. Áfengismál og önnur vímuefnamál eru veigamikill 
málaflokkur og mikið í húfi að stefnumörkun sem þau varðar séu byggð á niðurstöðum rannsókna og forðast ber stefnumótun sem 
byggist á einföldun, vanþekkingu og úrræðum sem ekki skila árangri eða vinna gegn heilsu einstaklinga og samfélags. Þess vegna á 
almenningur rétt á að stefna um áfengi og önnur vímuefni sé vel ígrunduð, unnin af vandvirkni og farið varlega í breytingar á 
aðgengi. Kostnaðurinn við að hefta aðgang að kannabis er lítill miðað við þann kostnað sem hlýst af neyslu. Áfengis og 
vímuefnastefna okkar er sterk og horfa mörg ríki heims til hennar sem góðrar fyrirmyndar. Ef kannabisiðnaðinum tekst að veikja hana 
á Íslandi mun hann nota það fordæmi til að veikja forvarnir í öðrum löndum.

[1] http ://www. althingi.is/altext/14 8/s/0018. html
[2] http://baragras.is/fyrirlestrar/
[3] https://learnaboutsam.org/wp-content/uploads/2018/03/SAM-Lessons-Leamed-From-Marijuana-Legalization-Digital.pdf
[4] http://kannabis.is/kannabis-sem-lyf
[5] https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
[6] https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a5aa63d9-d5b4-11e7-9422-005056bc530c
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