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Það er von þakkar veitt tækifæri á að veita umsögn um ináið. Það er von fagnar þessu 
frumvarpi og telur þetta jákvætt og jafhífiamt mikilvægt skref í átt að bættara og 
mannúðlegra samfélagi.

Sjónarmið samtakanna er að tímabært sé að stiga næsta skref, en samþykkt var í maí 2020 að 
heimila sérstök neyslurými fyrir notendur ávana- og fíkmefha, þar sem að varsla upp að vissu 
marki er leyfð. Nú er lagt til að heimila vörslu ákveðmna fíkniefíia upp að ákveðnu marki 
almennt

Við teljum neyslu fíkniefha fyrst og fremst vera heilbrigðisvanda og þar af leiðandi 
tímaskekkja að refsa fólki fyrir að glíma við fíknisjúkdóm Minni líkur eru á að einstaklmgar 
með fiknivanda leiti sér aðstoðar þegar refsistefha er höfð að leiðarljósi, bæði hvað varðar 
meðferð og bráðaaðstoð. í þessu samhengi er átt við ef ofskömmtun hefur átt sér stað eða ef 
slys ber að höndum, í ótta um að vera refsað af yfirvöldum fyrir neyslu og vörslu ávana- og 
fíkniefha, sem og að efhin væru haldlögð. Viðkomandi einstaklingur yrði í þeim tilfellum því 
að leita annarra leiða til þess að útvega sér efni í stað þeirra sem haldlögð. væru.

Vert að nefha að það að taka ávana- og fíkniefhi af einstaklingum sem glíma við 
fíknisjúkdóm skilar litlu eða engu, nema auknum líkum á áframhaldandi afbrotum til þess að 
fjármagna neyslu vegna þeirra efna sem haldlögð eru. Við höfum áhyggjur af því að það hafi 
í för með sér að fólk sé sett í mein vanda en nauðsynlegt er og geti hafí þær afleiðingar að ýta 
fólki enn ffiekar í átt að stærrí afbrotum, sem hefur sýnt sig hingað til með refsistefhu 
yfirvalda. Því fögnum við því skrefí sem lagt hefur verið til, með því að leyfa ákveðið magn 
til eigin nota.

Ljóst er að refsistefnan, sem hefur verið við lýði, hefur ekki skilað tilætluðum árangn 
og teljum við mjög mikilvægt að beina sjónum okkar að skaðaminnkandi úrræðum með 
áherslu á forvamir og meðferðarúrræði. Þeir sem lengst hafa gengið í þessum málum eru 
Portúgalar og hefur stefiian reynst vel hjá þeim.
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Nokkrar breytingar áttu sér stað í kjölfar afglæpavæðingar neyslu og vörslu neysluskammta í 
Portúgal en þær helstu eru m.a. örlítil aukning notkunar fíkniefha meðal fullorðinna, minni 
fíkniefhanotkun meðal unglinga og fólks með flókinn vanda (e. problematic drug users), 
minnkað byrði á dómstólum vegna fíkniefhamála, fleiri hafa fengið aðstoð vegna 
fíkniefiiavanda, fæm tilfelli sjúkdóma og dauðsfalla af völdum fíkniefhaneyslu og yfirvöld 
hafa haldlagt meira magn fíkniefha1.

Þrátt fyrir að óumdeilt sé að ástandið í Portúgal hafi breyst til batnaðar frá árinu 2001, þegar 
stefiiubreyting varð í fíkniefhalöggjöfinni, er ekki hægt að fullyrða að nein þessara breytmga 
megi rekja beint til afglæpavæðingar neysluskammta. Hins vegar má ekki gera lítið úr þeim 
árangri sem náðst hefur þar og telja má þessar breytmgar sem ansi sterkar vísbendingar um að 
afglæpavæðing hafi haft þessi jákvæðu áhrif.

Með minnkaðri byrði á refsivörslu- og dómskerfínu myndi sparast fjármagn sem vel 
mætti nýta í forvamarstarf og uppbyggingu meðferðarúrræða sem og að dýrmætum tíma 
Iögreglunnar væn betur varið í önnur og stæm brot, svo að dæmi séu tekin. Með nýrri nálgun 
á vandann væri hægt að aðstoða flem, spara fjármuni sem annars færu í rekstur mála hjá 
lögreglu og dómstólum og á sama tíma veija fjármunum sem sparast frekar í heilbrigðiskerfi 
sem og forvamar-. fræðslu-, og meðferðarstarf.

Með núverandi fyrirkomulagi fer fólk á sakaskrá og hlýtur refsingu (oft í formi sekta) fyrir 
meðferð og vörslur fíkniefna (4.mgr. 2.gr.) sem að jafhframt er algengasta brotið. Árið 2018 
var það 78% allra fíkniefiiabrota og 2019 var hlutfallið 77,5%2. Samkvæmt bráðabirgðatölum 
fýrir árið 2020 er hlutfallið 75% allra fíkniefiiabrota3.

Við teljum núverandi löggjöf og framkvæmd vera mjög íþyngjandi íýrir fólk með 
fíkmsjúkdóm, að fá refsmgu i stað aðstoðar.

Það liggur í augum uppi að auknar líkur eru á bata ef fólki er gefinn kostur á að sækja sér 
aðstoð í stað refsingar. Eins og Portúgalar hafa gert er fólki ekki gerð refsing fýrir 
neysluskammta en ávallt hvatt til að leita sér aðstoðar þó ekki sé refsað fýrir e f það sækir sér 
ekki aðstoðma. Markmið löggjafans í þeirra augum er ekki að dæma fólk í meðferð þó 
leyfilegt sé að gera það í neyðartilfellum, eins og fram kemur í greinargerðinni með 
frumvarpi þessu.

Þá má einnig nefna stimplunaráhrif til sögunnar, þeir sem eru á sakaskrá eiga oft 
erfiðara með að fá húsnæði, atvinnu, lán og fleira. Erfítt getur reynst fýrir einstaklinga að 
snúa við blaðinu í átt að bata ef aðstæður sem þessar standa í vegi fýrir viðkomandi.
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Við viljum stuðla að jöfhum tækifærum í samfélaginu og því teljum við þetta skref í rétta átt 
að mannúðlegra kerfi, fyrir alla.

Að lokum eru nokkrar vangaveltur varðandi framkvæmd laganna ef að frumvarpið 
nær i gegn og verður að iögum.

Ef einstaklingur er með meira magn efna í sínum fórum en leyfilegt er. hver yrði þá 
framkvæmdin? Yrði allt efiuð handlagt? Væri bara umfram magnið af því sem leyfilegt er 
haldlagt? Skiptir máli hvort um ræðir rétt yfir mörkum leyfilegs magns eins og það.mim 
verða ákvarðað í reglugerð, eða hvort um væri að ræða verulegt magn, hver framkvæmdin 
yrði í þeim tilvikum, allt haldlagt eða emungis umfiram leyfilegt magn?

Að öðru leiti erum við sammála þeim sjónarmiðum sem fylgdu greinargerð 
frumvarpsms og vonumst til þess að tillagan nái í gegn og verði að lögum.

Virðmgarfyllst,

Fyrir hönd Það er von,

stj ómarformaður.


