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Efni: Umsögn Æskunnar barnahreyfingar um ,, Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 (varsla). 
150. löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 23 — 23. mál.“[1]

Æskan barnahreyfing leggst eindregið gegn umræddu frumvarpi. Æskan varar við umræðunni sem flytjendur frumvarpsins hafa 
komið af stað um að þeir sem mæla gegn frumvarpinu séu ómannúðlegir. Æskan vinnur að mannúðarmálum í víðu samhengi og telur 
að samþykkt þessa frumvarps muni leiða til aukinnar vímuefnaneyslu í landinu. Það mun auka þann vanda sem slík neysla veldur. Þó 
að hugmyndafræði flytjenda frumvarpsins gangi út á mannúð gagnvart þeim sem lengst eru leiddir í vímuefnaneyslu þá er það stórlega 
varhugavert að opna aðgang vímuefnasala að restinni af samfélaginu. Þekkt er að þeir sem standa á bakvið ólöglega sölu nota börn og 
ungmenni til að ýta efnum að almenningi. Að opna leiðir þar sem ýtt er undir misnotkun á börnum og ungmennum er óviðeigandi. 
Stjórnvöld hafa samþykkt með lögleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna grein 33 að okkur beri að vernda börn gegn þrýstingi 
vímuefnasala.

Æskan barnahreyfing vinnur mikið með almenningi í grasrótarstarfi, þar kemur fram mikil andúð samfélagsins á frumvarpinu. 
Frumvarp þetta er í algerri mótsögn við forvarnastefnu og heilbrigðisstefnu þessarar sem og fyrri ríkisstjórna.[2] [3] Frumvarpið vinnur 
gegn samþykktum Alþingis í málefnum barna, kvenna[4], jafnréttis og ofbeldis ásamt Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna[5] sem er 
hluti íslenskra laga. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) bendir á að vímuefni er þáttur í ósmitnæmum sjúkdómum og hvetur 
allar þjóðir til að spyrna gegn vímuefnaneyslu. [6] Börn gjalda þess mest þegar foreldrar, ættingjar og nærumhverfi veikist með einum 
eða öðrum hætti vegna vímuefnaneyslu. Ísland er aðili að sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. [7] Ljóst er að vímuefnaneysla 
hefur þar neikvæð áhrif. Þetta frumvarp sem yrði til þess að auka vímuefnaneyslu er í hrópandi ósamræmi við gildandi samþykktir þar 
um. Æskan barnahreyfing hefur frá stofnun unnið að Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og telur að stysta leiðin til að ná þeim sé 
að draga úr neyslu áfengis og annarra vímuefna.

Áhrifaríkustu forvarnirnar gegn vímuefnaneyslu er takmarkað aðgengi.“ Ljóst er að með því að auka aðgengi aukast neikvæðar 
afleiðingar neyslunnar. Það vinnur gegn lýðheilsumarkmiðum. Ekki má gleyma að hér er um manneskjur, fjölskyldur og börn að ræða. 
[8] Æskan barnahreyfing er hluti af alþjóðahreyfingu IOGT sem eru stærstu forvarnasamtökum heims. Meirihluti íbúa heimsins notar 
ekki áfengi, kannabis eða önnur vímuefni. Yfir 62% heimsbyggðarinnar notar ekki áfengi og er það markmið Æskunnar að draga sem 
mest úr neikvæðum afleiðingum neyslu áfengis og annarra vímuefna. Við teljum að áfengis og vímuvarnastefnan á hveijum tíma eigi 
að þjóna heildarhagsmunum samfélagsins og byggja á traustum rannsóknum. Áfengis og vímuefnastefna okkar er sterk og horfa mörg 
ríki heims til hennar sem góðrar fyrirmyndar. Ekki má hlaupa í blindni og fylgja einstaka ríkjum í aðferðum sem hafa ekki langa 
reynslu og varast ber að horfa bara á einstaka hluta forvarnastefnu þeirra sem hafa opnað fyrir aðgengi að vímuefnum.
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