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Umsögn um frumvarp frá heilbrigðisráðherra til laga um breytingu á lögum um 
ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 (afglæpavæðing neysluskammta).[1]

Æskan er alfarið á móti þessu frumvarpi, það mun auka neyslu vímuefna í samfélaginu sem 
mun koma verst niður á börnum.

Hér er fjallað um málið án þess að horfa eftir áhrifum sem það hefur á líf barna og er það í 
mótsögn við Barnasáttmálann[2] sem Alþingi á að vinna eftir.

Vímuefnaneysla rústar lífi barna og ungmenna. Þetta frumvarp er nokkurskonar rúlletta hvað 
varðar þeirra framtíðarmöguleika.

Æskan vitnar í þær umsagnir sem hafa verið sendar inn að undanförnu[3] vegna sífelldra árása á 
forvarnir á Íslandi. Forvarnir á Íslandi hafa verið til fyrirmyndar í áratugi og skapað kynslóðir sem 
hafna neyslu áfengis og annara vímuefna.[4]

Vímuefni eru með helstu hindrunum sjálfbærrar þróunar mannkyns. Þau hafa neikvæð áhrif á 
allar stoðir samfélagsins (umhverfi, efnahagur og samfélag) og snerta við öllum hliðum 
samfélagsins. Vímuefni stefna mannauði í voða, grafa undan hagvexti, veikja innviði 
samfélagsins og eru gríðarlegt byrði á heilbrigðiskerfinu. [5]

Þetta frumvarp opnar gáttir fyrir aukið magn og úrval vímuefna og ýtir undir aukna neyslu vegna 
aukins framboðs. Börn verða því skotspónn vímuefnasala í meira mæli.

Æskan hvetur ráðamenn að skoða miklu betur mál er varða forvarnir gegn áfengi og öðrum 
vímuefnum. Lýðheilsumat er mælikvarði sem ætti hiklaust að taka upp hið snarasta til að koma í 
veg fyrir að ráðamenn leggi fram mál sem eyðileggja svo mikið fyrir samfélaginu.

Heildarstefna í forvörnum ætti að taka gildi sem skýr viðmið til að draga sem mest úr neyslu 
áfengis og annara vímuefna. Æskan lýsir sig fúsa til að leggja lið við vinnu við að undirbúa 
stefnuna þar sem Æskan er hluti af stærstu forvarnasamtökum heims Movendi.
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