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Reykjavík, 29. apríl 2021.

Umsögn Fræðslu og forvarna (FRÆ) um Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- 
og fíkniefni, nr. 65/1974 (afglæpavæðing neysluskammta), mál nr. 714, lagt fram á 151. 
löggjafarþingi 2020-2021.

Fræðsla og forvarnir leggst gegn samþykkt frumvarpsins.

Í ljósi þess að heilsufarslegur og samfélagslegur vandi vegna ávana- og vímuefnaneyslu er 
umtalsverður er afar brýnt að vandað sé til verka við allar breytingar sem gerðar eru í málaflokknum. 
Það á sannarlega við um þetta frumvarp sem felur í sér miklar breytingar frá núverandi löggjöf og 
fyrirkomulagi. Það felur vitaskuld ekki í sér að engu megi breyta. En það verður að vera ljóst að 
markmiðin með breytingunum séu skýr og að ætla megi að þær nái þeim markmiðum sem að er stefnt. 
Það verður einnig að liggja fyrir að hugsanleg önnur áhrif breytinganna valdi ekki skaða, sem jafnvel 
er meiri og verri en sá sem þeim er ætlað að leysa. Það er hlutverk stjórnvalda að standa vörð um 
heilsu og líðan íbúanna í samfélaginu við stefnumótun og stjórnsýsluákvarðanir og byggja þær á 
traustri þekkingu.

Það er grundvallaratriði að aðgerðir stjórnvalda í jafn viðkvæmum málaflokki og ávana- og 
vímuefnamálum byggi á heildarsýn, vönduðum undirbúningi og víðtæku samráði. FRÆ kallar enn á 
ný eftir því að gert verði lýðheilsumat á breytingum í málaflokkum sem varða heilsu og velferð 
þjóðarinnar. Það á sannarlega við um þetta frumvarp þar sem, því miður, hvergi er svo mikið sem ýjað 
að þeim möguleika að jafn víðtæk markaðsvæðing ávana- og vímuefna sem frumvarpið felur í sér 
kunni að leiða til aukinnar útbreiðslu þeirra og neyslu -  og þar með vanda sem henni fylgir. Engu orði 
er heldur vikið að, eða gert ráð fyrir, mótvægisaðgerðum í formi forvarna eða viðbrögðum við aukinni 
neyslu verði það raunin.

Það er mikilvægt að mæta þörfum þeirra sem eiga í ávana- og vímuefnavanda, ekki síst með 
aðgengilegum meðferðar- og búsetuúrræðum og stuðningi til betri heilsu og lífsgæða. Ýmis 
meðferðarúrræði standa þeim sem eiga í ávana- og vímuefnavanda til boða. Þar má (og þarf) hins 
vegar að gera mun betur. Það þarf að vera algerlega skýrt hvernig sú markaðsvæðing ávana- og 
vímuefna sem frumvarpið gengur út á kemur þessum viðkvæma hópi til góða eins og virðist vera 
markmiðið samkvæmt greinargerðinni með frumvarpinu.

Áfangi að lögleyfingu?
Það er mikilvægt að fram komi í umfjöllun Velferðarnefndar og þingsins hvort afglæpavæðingin sem 
boðuð er í frumvarpinu sé undanfari endanlegrar lögleyfingar ávana- og vímuefna. Svokölluð 
afglæpavæðing hefur í flestum tilfellum verið áfangi á þeirri leið hjá þeim löndum og ríkjum USA 
sem hafa lögleyft fíkniefni. Þetta þarf að liggja skýrt fyrir. Verður næsta skrefið mögulega það að 
heimila þurfi innflutning og sölu ávana- og vímuefna þar sem það sé ótækt að heimilt sé að kaupa þau 
og eiga en ekki flytja inn, framleiða og selja? (Legalisering och kommersialisering av cannabis. 
Lárdomar frán USA, Kanada och Uruguay. Staffan Hubinette. Narkotika Politiskt Center 2021).
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Neysluskammtar í reglugerð?
Frumvarpið gerir ráð fyrir að ráðherra setji reglugerð þar sem kveðið sé um hvaða magn ávana- og 
fíkniefna geti talist til eigin nota. Svona stóran þátt þarf að ræða samhliða frumvarpinu í heild, enda 
margar áleitnar spurningar sem vakna. Í fyrsta lagi viðmið neysluskammta, bæði magn og til hve 
langs tíma. Verður tekið tillit til þess að langt leiddur neytandi þurfi stærri skammt en neytandi sem er 
að hefja vegferð sína með ávana- og vímuefnum? Verður til dæmis gert ráð fyrir að heimilt verði að 
hafa á sér tilgreindan neysluskammt til þess að mæta neysluþörf 10 daga eða 30 daga? Hvaða 
forsendur verða lagðar til grundvallar þeirri ákvörðum? Verður tekið tillit til aldurs og kyns (samanber 
kynbundinn mun á ráðlögðum hámarksdagskammti áfengis) við ákvörðun um stærð neysluskammts? 
Fíkniefnaiðnaðurinn er stöðugt að þróa ný ávana- og vímuefni, mörg þeirra mögulega mun hættulegri 
en þau sem nú eru. Verða þau sjálfkrafa leyfð?

Leyfilegt að kaupa það sem hvorki má flytja inn, selja, taka á móti, afhenda eða búa til.
Frumvarpið heimilar vörslu, kaup og móttöku ávana- og vímuefna til einkanota/neysluskammta. Hins 
vegar er áfram óheimilt að selja og afhenda fíkniefni. Það er því ljóst að sá sem kaupir eða tekur á 
móti ávana- og vímuefnum hefur aflað þeirra fyrir tilstuðlan ólögmætrar háttsemi - og tekið 
meðvitaður (væntanlega) þátt í refsiverðum verknaði. Það þarf að skýra hvernig þetta gengur upp.

Aldursmörk.
Frumvarpið gerir ráð fyrir því að einstaklingar 18 ára og eldri megi kaupa og hafa í vörslu sinni magn 
ávana- og vímuefna sem talist getur ætlað til eigin nota samkvæmt reglugerðinni sem ráðherra er 
ætlað að setja. Aldursmörk til áfengiskaupa eru 20 ár. Er líklegt að í kjölfarið verði 
áfengiskaupaaldurinn lækkaður til samræmis við það?

Portúgalska leiðin.
Í greinargerð með frumvarpinu er vísað til lagabreytingar sem gerð var í Portúgal árið 2001 þar 
sem varsla neysluskammta allra ávana- og vímuefna var ekki lengur refsiverð samkvæmt 
hegningarlögum. Draga má þá ályktun að sú leið sem farin var í Portúgal sé góð fyrirmynd. Sú leið 
sem boðuð er í frumvarpinu er hins vegar í algerri mótsögn við þá leið sem farin var í Portúgal. Þar 
var markmiðið að ná til neytenda, ekki síst stórneytenda, í því skyni að hvetja/þvinga þá til þess að 
taka á neyslu sinni. Samhliða því var þjónusta og framboð á meðferð og hliðstæðri aðstoð stóraukin. 
Sú leið sem frumvarpið leggur til er í þveröfuga átt. Heimilað er stóraukið flæði ávana- og vímuefna 
um samfélagið og möguleikar til inngripa í skaðlega neyslu þeirra verulega skertir, þvert á það sem 
lagabreytingin í Portúgal 2001 stefndi að.

Opinber stefna íslenskra stjórnvalda að takmarka aðgengi að ávana- og vímuefnum.
Í desember árið 2013 settu íslensk stjórnvöld sér stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 sem 
tekur til forvarna, meðferðarúrræða, eftirfylgni meðferðar og endurhæfingar auk lagaumhverfis. 
Stefnan endurspeglar alþjóðlegar áherslur og alþjóðlegar skuldbindingar um stefnumótun um 
málefnið og styðst við gildandi lagaramma er varða áfengi og önnur ávana- og vímuefni. Þótt 
gildistími þessarar stefnu sé formlega liðinn verður að líta svo á að á meðan ekki komi önnur í staðinn 
eða hún uppfærð með einhveijum hætti sé hún grundvöllur ákvarðana og aðgerða stjórnvalda. Nú er 
til meðferðar þingsályktunartillaga (stjórnartillaga) um lýðheilsustefnu til ársins 2030, þingskjal 1108, 
645. mál. Þar segir meðal annars: ,,Stjórnvöld hafi lýðheilsu að leiðarljósi við alla áætlanagerð og 
stefnumótun.” Ennfremur: ,,Við eflingu lýðheilsuþarf því að taka mið a f  öðrum stefnumálum með 
markvissa samvinnu og sameiginleg markmið í huga svo samlegðaráhrifm og árangur verði sem 
mestur. Þessi nálgun samræmist því markmiði stjórnvalda að tekið sé tillit til lýðheilsusjónarmiða í 
allri áætlanagerð og stefnumótun.”
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FRÆ byggir efirfarandi athugasemdir sínar varðandi frumvarpið um afglæpavæðingu á þeirri stefnu 
sem fram kemur í ofannefndri stefnu í áfengis- og vímuvörnum í þeirri fullvissu að opinber stefna sé 
ekki einungis orðin tóm, innihaldslaus og án ábyrgðar.

1. Það er stefna íslenskra stjórnvalda að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum
vímugjöfum, enda sé það ein mikilvægasta aðgerðin til að draga úr skaðlegum áhrifum 
og vandamálum tengdum neyslu áfengis og annarra vímugjafa. Þessu markmiði vilja 
stjórnvöld ná meðal annars með aðhaldsaðgerðum varðandi sölufyrirkomulag áfengis, 
virku eftirliti með notkun lyfseðilsskyldra lyfja, öflugri löggæslu og virku tolleftirliti. 
Þetta er skýr birtingarmynd hamlandi stefnu þegar kemur að áfengis- og 
vímuefnavörnum.

Til athugunar: Með lagabreytingunni er gengið gegn þessum fyrirætlunum en þess í stað opnað fyrir 
greiðara flæði ávana- og vímuefna um samfélagið og gengið gegn þeirri meginforsendu sem forvarnir 
byggjast á, þ.e. að takmarka framboð og aðgengi að ávana- og vímuefnum eins og kostur er. Það 
verður að gera ráð fyrir þeim möguleika að seljendur og dreifendur ávana- og vímuefna muni nýta sér 
það svigrúm og leiðir sem bjóðast til þess að athafna sig verði frumvarpið samþykkt.

2. Annað grundvallarstefnumið stjórnvalda er að vernda viðkvæma hópa fyrir skaðlegum 
áhrifum áfengis og annarra vímugjafa. Ýmsir hópar í samfélaginu eru viðkvæmari en 
aðrir, til dæmis börn foreldra með áfengis- og vímuefnavanda, konur á meðgöngu og 
ungmenni. Öll börn og ungmenni eiga rétt á að alast upp í umhverfi þar sem þau eru 
vernduð gegn neikvæðum afleiðingum áfengis- og vímuefnaneyslu.

Til athugunar: Að hvaða leyti mun frumvarpið, e f það verður að lögum, vernda börn foreldra 
með áfengis- og vímuefnavanda, konur á meðgöngu og ungmenni? Að hvaða leyti mun það stuðla að 
rétti íslenskra barna og ungmenna að alast upp í umhverfi þar sem þau eru vernduð gegn neikvæðum 
afleiðingum áfengis- og vímuefnaneyslu?

3. Í þriðja lagi er það stefna stjórnvalda að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að nota 
áfengi eða aðra vímugjafa. Gagnreyndar aðgerðir sem falla undir þetta yfirmarkmið 
eru meðal annars að sporna gegn markaðssetningu á áfengi til ungmenna, eftirlit með að 
aldurstakmörk til áfengiskaupa séu virt og að efla skólakerfið frekar í hlutverki sínu í 
velferð barna, til dæmis með þátttöku í heilsueflandi skóla og aukinni þátttöku foreldra 
og frjálsra félagasamtaka í forvörnum.

Til athugunar: Að hvaða leyti mun frumvarpið, e f það verður að lögum, vinna gegn því að íslensk 
ungmenni byrji að nota ávana- og vímuefni?

Hafa þarf í huga að varsla, kaup og móttaka ávana- og vímuefna er ekki eingöngu bundin við 
neytendur efnanna og ekki alltaf skýr mörk milli „neytenda“ og þeirra sem stunda viðskipti með 
fíkniefni og margir ávana- og vímuefnaneytendur fjármagna neyslu sína með sölu þeirra. Hveijum og 
einum verður þá heimil sú háttsemi sem frumvarpið opnar á og engin trygging fyrir því að háttsemin 
hafi ekki að markmiði að dreifa eða selja ávana- og vímuefni.

4. Í fjórða lagi stefna stjórnvöld að því að fækka þeim sem þróa með sér skaðlegt 
neyslumynstur áfengis eða annarra vímugjafa.

Til athugunar: Að hvaða leyti mun frumvarpið, e f það verður að lögum, stuðla að fækkun þeirra sem 
þróa með sér skaðlegt neyslumynstur ávana- og vímuefna?
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5. Í fimmta lagi er það markmið stjórnvalda að tryggja aðgengi fólks sem á í vanda vegna 
misnotkunar eða ávana að samfelldri og samþættri þjónustu sem byggist á bestu 
þekkingu og kröfum um gæði. Nauðsynlegt er að samfella sé í þjónustu við fólk sem á í 
vanda vegna misnotkunar eða ávana. Auk þess er virkt samstarf og skýr 
hlutverkaskipting þeirra sem veita þjónustu forsenda góðs árangurs. Um leið verði 
tryggt aðgengi að viðeigandi þjónustu. Þetta stefnumið byggir þannig á skaðaminnkun 
fyrst og fremst.

Til athugunar: Að hvaða leyti stuðlar frumvarpið, e f það verður að lögum, að samfellu í þjónustu við 
fólk sem á í vanda vegan misnotkunar eða ávana.

6. Í sjötta lagi vilja stjórnvöld draga úr skaða og fjölda dauðsfalla vegna eigin neyslu eða 
annarra á áfengi eða öðrum vímugjöfum. Skaðleg neysla áfengis og annarra vímugjafa á 
stóran þátt í ótímabærum dauðsföllum, ofbeldi, slysum, langvinnum sjúkdómum og 
töpuðum góðum æviárum.

Til athugunar: Að hvaða leyti mun frumvarpið, e f það verður að lögum, draga úr skaða og fjölda
dauðsfalla vegna eigin neyslu eða annarra á ávana- og vímuefnum og ótímabærum dauðsföllum, 
ofbeldi, slysum, langvinnum sjúkdómum og töpuðum góðum æviárum sem tengd eru við neyslu 
þessara efna? Það er mikið í húfi, eins og umræða síðustu misseri um vanda og dauðsföll vegna 
ávana- og vímuefnaneyslu er lýsandi dæmi um. Er öruggt að sú markaðsvæðing ávana- og vímuefna 
sem frumvarpið felur í sér fjölgi ekki í þessum hópi?

Virðingarfyllst.

F.h. stjórnar FRÆ, Fræðslu og forvarna,

Árni Einarsson, framkvæmdastjóri
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