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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um sérstaka þróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir 
ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyni lagt fram á 151. löggjafarþingi 
2020-2021 þingskjal 1010 — 596. mál.[1]

Bindindissamtökin á Íslandi eru alfarið á móti þessu frumvarpi sem er til þess fallið að 
draga úr góðum árangri forvarna á Íslandi. Það að leyfa framleiðslu kannabisjurta dregur úr 
tilfinningu fyrir áhættu sem fylgir kannabis og eykur neyslu vímuefna sem dregur úr 
lýðheilsu.

Að halda því fram að lögleiða eigi kannabis er að halda því fram að fleiri eigi að eiga verra líf. 
Þessi skortur á samstöðu á ekki aðeins við um einstaklinga. Umræðan um kannabis snýst 
einnig um alþjóðlega samstöðu.

Notkun kannabis á Íslandi hefur dregist saman síðustu áratugi og er lítil í dag vegna forvarna 
sem styðjast við sterka löggjöf sem heldur utan um framleiðslu, dreifingu, sölu, kaup og 
vörslu efnisins. Það er eðlilegt að kannabis verði í öllum myndum áfram flokkað sem ólöglegt 
vímuefni.

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 við minnum Alþingismenn á að vinna eftir.

IOGT á Íslandi 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]

Gríðarlegt magn af röngum upplýsingum eru umferð um kannabis. Umfjöllunin er mjög 
villandi og ganga þeir harðast fram sem vilja lögleiða vímuefni. Áberandi er hve víða laufblað 
kannabisplöntunnar er notað í kynningu á lyfjahampi og að hvetja til neyslu á THC.[5] [6]

IOGT á Íslandi hefur gefið út þýðingu á bók Pelle Olsson 8 mýtur um kannabis þar 
sem komið er inn á mýturnar sem haldið er á lofti af þeim sem vilja hagnast á sölu 
kannabis.[7] Rithöfundurinn og vísindablaðamaðurinn Pelle Olsson fer hér í gegnum 
átta algengustu ranghugmyndirnar um kannabis og svarar þeim.

I febrúar vörpuðu heimspekiprófessorar fram spurningum í blaðagrein „Aleitnar 
spurningar um Ísland sem tilraunaland“. Þær spurningar eiga enn frekar við um kannabis.

Í þessum tilraunaverkefnum sem þingsályktunin leggur til, mætti endurtaka niðurstöður úr 
rannsóknum erlendis frá. T.d. gera má tilraun sem staðfestir að fæðingarþyngd barna er lægri 
hjá konum sem neyta kannabis á meðgöngu. Önnur tilraun sem rannsakar DNA-breytingar í 
sáðfrumum karla sem neyta kannabis.
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Endurtaka rannsóknina sem sýnir að „kannabis sem inniheldur vímuefnið THC hefur engin 
áhrif við að draga úr sársauka.“ Og rannsaka betur að algengustu aukaverkanirnar eru svimi, 
þreyta og skortur á athygli. Alvarlegri aukaverkanir geta verið geðrof, sjálfsvígshugsanir, 
einbeitingarskortur og þunglyndi. Síðan má líka staðfesta með tilraunum á íslenskum 
ungmennum varanlega greindarvísitölulækkun vegna mikillar kannabisnotkunar.[8]

IOGT á Íslandi 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.

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.[9]

Heildarstefna í forvörnum ætti að taka gildi sem skýr viðmið að draga sem mest úr neyslu 
áfengis og annara vímuefna.

IOGT á Íslandi lýsir sig fúsa til að leggja lið við vinnu við að undirbúa stefnuna þar sem 
IOGT á Íslandi er hluti af stærstu forvarnasamtökum heims Movendi.

Björn Sævar Einarsson formaður Bindindissamtakanna IOGT á Íslandi
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