
Ég heiti Sigurður R Guðmundsson og er löggiltur áfengis- og vímuefnaráðgjafi síðan 2006. Ég starfaði 
hjá SÁÁ í tæp 9 ár. Ég starfaði einnig sem yfirmaður á Staðarfelli frá 2005 til loka árs 2008. Ég er líka 
fyrrverandi notandi af áfengi og hassi þótt ekki hafi ég notað það í rúmlega 25 ár. Annað dæmi um 
það hvað fordómar eru litlir á Íslandi. Ég slengi þessu bara fram vitandi það að ég fæ sennilega 
jákvæðari en neikvæðari viðbrögð við því. Hvergi nema á Íslandi myndi það gerast. Ég hef því víðtæka 
reynslu sem fagmaður, neytandi og áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Ég starfaði talsvert með föngum á 
Staðarfelli sem komu af Litla-Hrauni til að ljúka dómi síðustu 28 dagana af dómi sínum.

Hér koma nokkrir punktar varðandi lögleiðingu neysluskammta á kannabis.

1. Neytendur kannabis eru að stærstum meirihluta unglingar og ungmenni á aldrinum 15 til 25 
ára. Þetta frumvarp virðist þó aðeins ná til 18 ára og eldri og því má tala um 18-25 ára sem 
lang- langstærsta neysluhópinn. (eftir 25-30 ára aldurinn virðist þessi hópur færa sig yfir í 
örvandi efni eins og amfetamín, rítalín oþh.)

2. 18-25 ára unglingar/ungmenni eru í lang- langflestum tilfellum ennþá með búsetu hjá 
foreldrum. Eins og lögin eru í dag er erfitt fyrir þessa unglinga/ungmenni að leyna því fyrir 
foreldrum ef þau eru tekin með neysluskammta af lögreglu og þar af leiðandi er það oft 
fyrsta merki um vanda að lenda á sakaskrá fyrir vörslu kannabis. Þetta er oft ástæða þess að 
þessir krakkar, fyrir tilstilli foreldra, leita sér aðstoðar t.d. hjá SÁÁ.

3. Ég talaði við Kristján skólameistara hjá F.S. og spurði hann út í það hvaða afleiðingar það 
hefði fyrir t.d. 19 ára ungling að lenda á sakaskrá. Það hefur engar afleiðingar frá hendi 
skólans ekki frekar en bílprófsmissir vegna ölvunar eða álíka brot. Það er þó reynt að fylgjast 
með því ef ungmennin sýna áhættuhegðun og reynt að aðstoða þau eftir fremsta megni.

4. Ég hef ekki séð nein bein gögn eða rannsóknir sem sýna fram á það að lenda á sakaskrá fyrir 
vörslu neysluskammta á kannabis, hafi slæmar afleiðingar í för með sér fyrir einstakling...að 
öðru leyti en því auðvitað að hann/hún er sektaður og lendir vissulega á sakaskrá. Eftir 5 ár 
falla svo þessi brot út af sakaskrá.

Stærsti vandinn er auðvitað það að þetta eru börnin okkar og unglingarnir okkar. Viðkvæmur hópur á 
viðkvæmum aldri. Þegar þau verða háð kannabisefnum þá detta þau úr skóla, verða félagslega óvirk 
og það er á helstu mótunarárum þeirra. Stærsti skaðinn er ekki líffræðilegur heldur félagslegur, skóli, 
samskipti, atvinna og fjölskylda. Það er erfitt fyrir 25-30 einstakling að byrja í framhaldsskóla eða 
iðnskóla eftir að hafa verið að reykja kannabis í 5-10 ár. Þau verða minnislítil, þjást af 
einbeitingaskorti og tilfinningasveiflum og erfitt er að meta hversu mikil varanleg áhrif 
kannabisneysla hefur á fólk.

Það er ítrekað talað um að notkun á fíkniefnum verði ekki lengur glæpur. Þar með er verið að 
normaliséra þetta. Að þetta sé heilbrigðisvandamál en ekki dómsmál. Ég er alveg sammála. Þetta er 
heilbrigðisvandi. Vandinn er bara sá að það eru eingöngu glæpamenn og glæpasamtök sem selja 
fíkniefni og hafa verið að selja. Jafnvel þau fíkniefni sem eru "lögleg". Þeir eru ekki að hugsa um hvort 
þetta sé heilbrigðis- félags- eða dómsmál. Þeirra er að græða sem mest án nokkurs tillits til fíkilsins, 
samfélagsins eða neins annars. Því mun þetta alltaf þurfa að vinna saman. Dómstólar, löggæsla og 
heilbrigðisyfirvöld. Við hér á Íslandi erum í einstakri stöðu þegar kemur að aðgengi að meðferð. SÁÁ 
og LSH eru með faglega meðferð og hvergi í heiminum er eins gott aðgengi að áfengis- og 
vímuefnameðferð. Við erum í allt annarri stöðu en nágrannalönd okkar. Hvað þá lönd eins og 
Portúgal.

Klása nr 6. Um mat á áhrifum er uppfull af óskhyggju og rangfærslum.



Beiting sekta og inngrip lögreglu er þvert á móti nákvæmlega líklegra til að fíkillinn leiti sér aðstoðar. 
Mjög mörg dæmi um það koma á hverju ári á Sjúkrahúsið Vog. Sektir vegna ölvunaraksturs eða 
fíkniefnaaksturs eru t.d. mjög oft undanfari þess að fíkill leitar sér aðstoðar. Dæmi um að lögregla 
stoppi fólk úti á götu og leiti á því að fíkniefnum eru nánast engin. Hins vegar ef lögregla stoppar 
vímaðan bílstjóra og finnur

Ég skil ekki hvaða hagur er í því að lækka kostnað lögreglunnar með því að hætta að refsa fyrir vörslu 
fíkniefna. Það eru ekki góð rök. Ef við lögleiðum glæpi þá að sjálfsögðu munum við eyða minna í 
refsivörslukerfið. Hugmyndin er að hugsa um hvað er best fyrir fíklana, fjölskyldur þeirra og 
samfélagið í heild. Ekkert er heldur hæft í því að konur verði fyrir minna ofbeldi við lögleyðingu 
neysluskammta. Áfengi er löglegt fíkniefni/vímuefni. Ofbeldi gegn konum er svakalegt tengt áfengi.

Rökin varðandi það að rétt þyki að treysta fullorðnum einstaklingum til að taka sjálfir ákvarðanir um 
neyslu fíkniefna, halda heldur ekki vatni. Því ef frumvarpið nær aðeins til kannabisefna á þeim 
forsendum þá ættu þau líka að ná til Heróíns, Kókaíns, Amfetamíns, Rítalíns, LSD, Krakk-Kókaíns, 
Morfíns, Ópíums og fleiri álíkra efna. Þetta eru ekki venjulegar matvörur eða venjuleg neysluvara. Þú 
verður ekki háður mjólk eða skyrs. Þú missir ekki fjölskylduna vegna mjólkurvara eða vinnuna. Þessi 
fíkniefni eru virkilega hættuleg því að fólk verður mjög fljótt háð þeim og afleiðingar eru svo miklu 
miklu verri en flestir gera sér grein fyrir.

Varðandi fullyrðingar um að lögleiðing neysluskammta muni ekki fjölga fíklum og framboði fíkniefna, 
þá er einfaldast að spyrja bara hvern sem er sem hefur snefil af þekkingu úr sölu og 
markaðssetningu. Það liggur að sjálfsögðu í augum uppi þótt það sé kannski ekki það sem fylgjendur 
frumvarpsins vilji heyra eða tala um. Nærtækasta dæmið er að vitna í lög um vændissölu og hvaða 
afleiðingar hún hafði á framboði og eftirspurn um vændi. Skipulagðir glæpahópar sáu sér að 
sjálfsögðu leik á borði og því höfum við hér núna veldisaukningu á vændi á Íslandi. Ekki gleyma því að 
framboð meðferðar hér á landi er eitt það besta í heimi. Við munum ekki geta keppt við útsjónasama 
glæpamenn sem eru þar að auki sjarmerandi í að sannfæra nýja kaupendur um ágæti þess að prufa 
bara einu sinni!

Ekki vanmeta útsjónarsemi þeirra sem vilja selja fíkniefni. Ein af lykilspurningum tengdu þessu 
frumvarpi er: Mun þetta auka sölu, minnka sölu eða engu breyta með sölu á fíkniefnum? Svarið 
kemur vonandi fylgjendum frumvarpsins á óvart. Eftir að hafa talað við nokkra fyrrverandi 
fíkniefnasala, sem flestir hlógu að þessu, þá liggur það í augum uppi. Svörin sem ég fékk voru til 
dæmis: "Ég myndi alltaf selja þetta með þeim formerkjum að þetta væri núna orðið löglegt." Og " Ef 
nýr notandi er hikandi get ég alltaf sagt honum að hafa engar áhyggjur. Hann verður látinn í friði af 
löggunni með neysluskammt." Glæpamennirnir/salarnir eru alltaf skrefinu á undan. Þeir munu að 
sjálfsögðu nota sér þetta og rúmlega það. Það má því fullyrða það að sala/neysla á fíkniefnum muni 
aukast og sérstaklega til nýrra notenda sem eru tvístígandi nú þegar. Unglingar og ungmenni eru 
sérstaklega auðveldur hópur og ginnkeyptur fyrir fíkniefnasala.

Ég legg til að þetta frumvarp verði ekki að lögum því það mun auka framboð, sölu og neyslu á 
fíkniefnum. Það mun líka auka fjölda fíkla með þeim vanda sem því fylgir fyrir fjölskyldur og 
samfélagið í heild. Við höfum í dag bestu úrræði í heimi þegar kemur að meðferð fíkla og því legg ég 
til að fókusinn verði settur frekar í að styðja við meðferð og fræðslu. Við munum aldrei geta losnað 
við áfengi eða fíkniefni né heldur glæpi. Því er engin ástæða til að auðvelda þeim verkið.
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