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Umsögn IOGT á Íslandi um „þingsályktunartillögu um notkun og ræktun lyfjahamps. 149. löggjafarþing 2018-2019. Þingskjal 49 
49. mál.“ [1]

IOGT á Íslandi leggst gegn umræddu frumvarpi. Reynsla okkar í forvarnarstörfum með ungu fólki hefur sýnt okkur að öll umræða um 
kannabisplöntur, hvort sem um er að ræða plöntur sem innihalda THC eða ekki, ýtir umræðan undir jákvætt viðhorf þeirra sem vilja 
auka aðgengi að kannabis sem vímugjafa. IOGT telur að samþykkt þessa frumvarps 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. Tilslakanir á lögum sem banna 
kannabis hafa ekki náð þeim árangri sem til stóð og í sumum tilfellum aukið neikvæðar afleiðingar kannabisneyslu. [7]

„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.“ [3] Fræðslufélag fagfólks um 
kannabisneyslu.

Bindindissamtökin IOGT 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.[4] [5] Frumvarpið vinnur gegn samþykktum 
Alþingis í málefnum barna, kvenna, jafnréttis og ofbeldis ásamt Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna[6] sem er hluti íslenskra laga.

Í umsögnum 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.

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 til að veikja forvarnir í öðrum löndum.
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