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 „We have whisky, wine, women, song and slot machines. I won't deny it and I won't 
apologize for it. If the majority of the people didn't want them they wouldn't be profitable and 
they would not exist. The fact that they do exist proves to me that the people want them."   

Enoch Lewis "Nucky" Johnson 

 

„Drugs induce paranoia and psychosis in people who have never taken any." 

Terence McKenna 

 

"And God said behold, I have given you every plant yielding seed which is upon all of the 
face of the Earth, and every tree with seed in it's fruit; you shall have them for food." 

Genesis 1:29 
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Útdráttur/Samantekt 

Þessi ritgerð eða rannsókn fjallar um hvort lögleiðsla kannabisefna á Íslandi muni hafa 

neikvæð eða jákvæð áhrif fyrir samfélagið. Í aldanna rás hefur mannkynið haft mikla reynslu 

af kannabis/marijúana plöntunni og afurðum hennar. Kannabisefni birtast okkur í ýmsu formi, 

svo sem í fatnaði, byggingavörum og jafnvel í matvælum, en stærsta ágreiningsefnið  hvað 

kannabis varðar er hampurinn sem marijúana plantan framleiðir. Manneskjur geta reykt, 

borðað eða drukkið þessa afurð plöntunnar með þeim afleiðingum þær komast í vímu. Þessi 

víma er talin meðal neikvæðra eiginleika hennar. Hinsvegar telja margir, svo sem læknar og 

aðrir fræðimenn, að víman sé ekki jafn óæskileg og oft er haldið fram og skaðsemi 

kannabisefna því orðum aukin í samanburði við skaðsemi ýmissa löglegra fíkniefna. Einnig 

má benda á að, kannabis hefur marga eiginleika sem nýtast til lækninga og hefur það því 

ótvíræða kosti líka, hvað sem um skaðsemi þess að öðru leyti má segja. Þessar staðreyndir 

styrkja rök þeirra sem telja vissa notkun kannabisefna af hinu góða, og berjast því fyrir 

lögleiðingu þeirra.    

Önnur rök fyrir lögleiðslu kannabisefna eru félagsleg og efnahagsleg. Ef Ísland myndi 

lögleiða kannabisefni og leyfa almenningi og fyrirtækjum að rækta marijúana, skapast þar 

með tækifæri til að skattleggja markað með kannabisefni. Um leið væri dregið úr 

glæpastarfsemi þar sem framleiðsla og sala á kannabisefnum yrði lögleg starfsemi. Þetta gæti  

minnkað átök í samfélaginu, haft æskilega áhrif á umhverfismál, örvað efnahaginn, dregið úr 

atvinnuleysi og minnkað glæpatíðni. Ísland myndi jafnvel geta minnkað innflutning á 

ákveðnum löglegum vörum sem nýta kannabisefni svo sem pappír.  

Það má þar að auki benda á að lögleiðing kannabisefna getur varið Íslendinga, þar á meðal 

æskuna sem nú þegar hefur frjálst aðgengi að kannabisefnum gegn harðari ólöglegum 

vímuefnum með því að færa kannabisefni frá þeim markaði. 

Sumt fólk sem er á móti kannabisefnum hefur gert sig sekt um að auka fordóma, 

ranghugmyndir og ásakanir gegn fólki sem hefur ekki gert neitt annað en að nota 

kannabisefni, þetta fólk hefur haft litla möguleika á að verja sig gegn þessum fordómum sem 

það hefur mátt þola. Ef litið er á ábatann af banni á kannabisefnum fyrir Ísland og Íslendinga, 

er niðurstaðan sú að hann er enginn að öðru leyti en því að fjölga Íslendingum á sakaskrá og í 

fangelsum. Þar með er stríðið gegn kannabisefnum í rauninni að verða stríð gegn stórum hóp 

af íslenskum almenningi. Íslendingar hljóta að hafa einhvers konar rétt til að hafa val um hvað 

þeir vilja setja í líkama sinn, hvort sem að það hefur einhver neikvæð eða jákvæð áhrif á 



4 
 

manneskjuna, en á meðan að þar er ekki að áreita eða valda öðru fólki beinum skaða ætti sú 

ákvörðunin að vera á valdi hvers og eins. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni höfundar til BA gráðu í heimspeki, hagfræði 

og stjórnmálafræði, við félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst. Viðfangsefnið er lögleiðsla 

kannabisefna á Íslandi. Fjallað verður um eftirspurn, framboð, kostnað ríkisins, þann skaða 

sem kannabisefni hefur á fólk og samfélög, lög sem varða kannabisefni og, eftirfylgni laga um 

vímuefni/kannabisefni á Íslandi. En þar sem að þessi markaður er ólöglegur er erfitt að finna 

áreiðanleg og nákvæm gögn eða upplýsingar um þetta viðfangsefni. 

Þessi rannsókn er viðamikil, í henni er reynt að meta ábata vímuefnabanns, einnig ábata 

lögleiðslu vímuefna í þeim nokkrum nokkur ríkjum sem framfylgja frjálslyndri stefnu hvað 

varða lögleiðingu vímuefna.  

Hægt er að vitna í sérfræðinga sem hafa skoðað og rannsakað áhrif vímuefna á manneskjur og 

áhrif vímuefnabanns á samfélög. 

Ég vil endilega þakka fjölskyldu minni fyrir þeirra stuðning í gegnum árin. Án þeirra hefði 

þessi ritgerð ekki orðið að raunveruleika. 
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Inngangur 

Margar vísindalegar og félagslegar rannsóknir hafa verið gerðar sem fjalla um vímuefni og 

áhrif þeirra á ýmsa þætti fólks og samfélaga, t.d. hvað varðar kannabisefni. Í þessari ritgerð 

verður fjallað um jákvæð og neikvæð tengsl/áhrif þess að lögleiða notkun kannabisefna og 

hvað slík lögleiðing getur haft í för með sér. 

Spurt er: „Hefur lögleiðsla kannabisefna neikvæð eða jákvæð áhrif á íslenskt samfélag?“ 

Höfundur valdi að skrifa um þetta efni vegna hinnar miklu umræðu sem farið hefur fram hér á 

landi og á heimsvísu um notkun á kannabisefnum. Sú umræða tengist fjárhagslegu, 

félagslegu, pólitísku og sálrænu ástandi, á hegðun og viðhorfum fólks og ríkisstjórna til 

kannabisefna. Höfundur telur nauðsynlegt að taka af virðingu og með skipulögðum hætti á 

þeim vandamálum sem vímuefnastríðið hefur skapað í samfélögum heimsins, og kanna hvort 

félagslegur ábati eða skaði hafi orðið í þessu svokallaða vímuefnastríði.  

Þeir sem eru á móti lögleiðslu kannabisefna segja: 

1. Önnur lögleg vímuefni, t.d. tóbak og áfengi, valdi miklum skaða á fólki og á 

ríki um veraldinnar. Þar með væri ekki gott að bæta fleiri vímuefnum inn á löglega 

markaðinn. 

2. Kannabis er vímuefni og vímuefni eru ekki skynsamleg né góð til neyslu. 

3. Kannabisefni geta valdið alvarlegum sjúkdómum eins og lungnakrabbameini. 

4. Fólk verður að vímuefnafíklum við  notkun kannabisefna, svo það gerir ekkert 

annað en að viðhalda vímu og fremja glæpi, t.d. stela, til þess að viðhalda fíkn sinni. 

5. Kannabisefni eykur ofbeldistilhneigingu fólks og getur því orðið til þess að  

ofbeldisfullum glæpamönnum fjölgi. 

6. Vímuefnastríðið hefur aðeins staðið í nokkra áratugi það þarf að gefa því meiri 

tíma að berjast við glæpamenn. Til þess að það geti sigrast þarf að herða lög. 

7. Glæpatíðni mun ekki minnka þrátt fyrir lögleiðslu kannabisefna. 

8. Notkun kannabisefna leiðir til harðara vímuefna, þetta er lögmál sem fer eftir 

Gateway-kenningunni (verður útskýrð síðar).  
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Þeir sem styðja lögleiðslu kannabisefna segja: 

1. Með lögleiðslu kannabisefna er hægt að skattleggja þennan gríðarlega markað 

sem er á Íslandi, og með því skapa miklar ríkistekjur sem koma samfélaginu til góða. 

2. Með lögleiðslu kannabisefna verða ekki þeir fjölmörgu Íslendingar sem annars 

væru dæmdir til fangelsisvistar eða komast á sakaskrá vegna fíkniefnabrota, fyrir 

þeirri mannskemmandi reynslu að sitja í fangelsi. 

3. Ef kannabisefni getur myndað fíkn, þá ætti það að vera heilbrigðismál en ekki 

réttarmál. Hægt væri að sinna fíklum á svipaðan hátt og fólki sem misnotar áfengi. Ef 

við miðum við þann fjölda sem verður háður áfengi og tóbaki þá virðist hættan við að 

ánetjast kannabisefnum þannig að skaði verði af ekkert meiri en fyrrgreindra vímuefna 

(eins og fram kemur síðar).  

4. Það yrði minni hætta á að efnin yrðu gerð hættulegri og hægt væri að fylgjast 

betur  með kaupum og sölu þeirra. Með því að komið væri í veg fyrir löglega sölu 

vímuefna til fullorðinna myndi ábati sölunnar minnka það mikið að ólögleg sala til 

ungmenna yrði ekki eins fýsileg enda væri hægt að veita meiri fjármunum í að hafa 

eftirlit með mun þrengri markaðshóp. 

5. Milljónum króna hefur verið eytt á ári hverju til þess að berjast gegn notkun 

kannabisefna, en kannabismarkaðurinn velti milljörðum á ári. Ef eitthvað á að gerast 

til þess að minnka neyslu og stuðla að því að ríkið hafi meiri stjórn á henni, þarf að 

lögleiða og skattleggja kannabisefni eins og áfengi. 

6. Í ríkjum sem hafa hert kannabislög hefur með því aðeins tekist að fjölga 

föngum í fangelsum. Ef Ísland fylgir þeirri stefnu áfram mun sama niðurstaðan verða 

hér. Til dæmis í Bandaríkjunum var fíkniefnalöggjöfin hert árið 1984. Árið 1984 sátu 

319.000 manns í fangelsum þar í landi. Árið 2009 hafði tala þeirra sem sitja í fangelsi 

fimmfaldast, þ.e. 1,5 milljónir manna. Þó auðvitað hafi fólksfjöldi aukist er það ekkert 

í samræmi við þessa aukningu. Hert löggjöf hvað varðar ólögleg vímuefni dregur því 

samkvæmt þeesu ekki úr glæpum. 

7. Kannabis hefur mun minna skaðleg áhrif á líkama og hug fólks en önnur lögleg 

vímuefni, t.d. áfengi og tóbak.  
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8. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að kannabisefni er gagnleg sem verkjalyf 

og við baráttu gegn ákveðnum sjúkdómum, enda eru þau notuð á þann hátt í nokkrum 

ríkjum. Einnig hafa rannsóknir sýnt að kannabisefni hafa ekki neikvæð áhrif á lungu 

og geta jafnvel drepið krabbameinsfrumur. 

9. Stríðið gegn notkun ólöglegra vímuefna hefur ekki þjónað tilætluðum tilgangi, 

þvert á móti hefur þetta stríð aðeins stuðlað að aukinni hörku á fíkniefnamarkaðnum, 

brotið gegn mannréttindum, eytt milljörðum af skattpeningum þegnanna og stuðlað að 

myndun lögregluríkja.  

10. Ekki hefur náðst neinn mælanlegur árangur með vímuefnabanni. 

11. Með lögleiðslu kannabisefna væri hægt að minnka tíðni eða stöðva þá glæpi 

sem tengjast kannabisefnum, eins og t.d. handrukkun eða líkamlegu ofbeldi. 

12. Ekki er nauðsynlegt að reykja kannabisefni til þess að njóta þeirra, heldur er 

hægt að nota þau í matvæli og einnig í te. 

13. Kannabisefni eru mest notuðu ólöglegu vímuefnin í heiminum, áætlað er að 

147 milljónir manna á heimsvísu noti kannabisefni reglulega. Þessi tala sýnir hversu 

stór hluti mannkyns vill nálgast kannabisefni án þess að þurfa hræðast handtöku. 
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Kannabis plantan 

Kannabisefni eða marijúanaefni geta verið notuð til þess að framleiða vímuefni sem myndast 

úr  hampi sem er afurð þeirra. „Það eru yfir 400 efni í marijúana, en 61 af þessum efnum 

finnast aðeins í kannabisplöntunni, þau eru nefnd kannabínóíðar. Helsta kannabínóíð er 

vímuefnið THC ( delta-9-tetrahydrocannabinol), það var fyrst unnið hreint úr plöntunni og 

mólgerð efnisins greind árið 1964. Þetta efni hefur mestu lyfjafræðilegu möguleikanna. "1 

Marijúana eða kannabis vímuefni eru gerð úr þurrkuðum hampi, laufum, blómum og fræjum 

sem plantan framleiðir. Þessi vímuefni geta verið græn, brún og grá. Kannabisefni eru 

augljóslega því ekki gerð úr einu efni, sem merkir að það er ekki hreint efni. Hrein vímuefni 

eru t.d. kókaín, heróín eða áfengi (sem er gert úr etanóli). Það sem veldur vímu við notkun á 

kannabis er THC-efnið, og það aðal ástæðan fyrir deilunni um lögleiðslu á kannabisefnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Prófessor Ray, Oakley og Prófessor Ksir, Charles. (2004) 
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Saga Kannabis plöntunnar 

Uppruni kannabis/marijúana plöntunnar er talinn vera í Mið-Asíu. Aðrir telja og vísa í þá  

miklu umfjöllun sem finnst í forn-kínverskum ritum um læknisfræði og landbúnað, að 

kannabisplantan hafi átt uppruna sinn í Kína.2 Fyrsta þekkta notkun kannabisplöntunnar er 

fundur fornleifafræðinga á blómapottum  með kannabisplöntunni, í þorpi í Kína. Þessi 

fornleifafundur er talinn vera um 10.000 ára gamall. Kannabis er notað til þess að framleiða 

hamp. Kínverjar notuðu hamp til þess að framleiða föt, reipi, fiskinet, pappír og matvæli. 

Fyrstu sönnunargögnin sem sýndu upprunalega notkun kannabisefna sem lyfs, er hægt að 

finna í ritinu Pên-ts’ao Ching, tileinkað keisaranum Shen-nung í kringum 2000 f.kr. 3 

Með tímanum breiddist notkun plöntunar til nálægra landa Kína, svo sem Indlands. „Kannabis 

hefur alltaf verið hluti af eðlilegu lífi á Indlandi."4 Þrátt fyrir að kannabis sé ólöglegt, lítur 

ríkisstjórn Indlands öðrum augum á neyslu kannabisefna. Á Indlandi er kannabis hluti af 

læknisfræðilegum-,trúarlegum og félagslegum hefðum. Fólk getur notað kannabis án þess að 

vera áreitt af lögreglu enda er efnið hluti af vissum hefðum Indlands. 

Kannabis hélt áfram að breiðast um heiminn. Til Mið-Austurlanda, Afríku og um hinn 

Vestræna heim. Það er mjög misjafnt hvernig það aðlagaðist menningu ríkja. Sem dæmi má 

nefna ferðaðist árið 1888 fræðimaður um Kongó í Afríku. Þar var konungur sem réð yfir 

ættbálki Balubasa en sá ættbálkur hafði sigrað marga af nálægum ættbálkum. Trúarbrögð og 

goð þessa ættbálks voru önnur en þau sem Balubas ættbálkurinn trúði á. Því let Balubas 

ættbálkurinn útrýma þeim en til þess að sameina ættbálkana lét konungurinn þau hafa annað 

goð, sem var efnið kannabis.5 

Múhammeðs spámaður og stofnandi Islam, bannaði áfengi í Mið-Austurlöndum og öllum 

þeim sem tilbiðja Allah. Múhammeð var samt ekki með skýr skilaboð um það hvort kannabis 

ætti að vera ólöglegt líka. Þannig fóru margir múslimar að nota kannabisefni í staðinn fyrir 

áfengi. Þar með hvarf næstum öll áfengisneysla í Mið-Austurlöndum og kannabis tók við í 

staðinn.Þetta átti þó ekki við öll héröð og svæði. 

Fólk á tímum forn-Grikkja notuði kannabis til þess að framleiða svipaðar vörur og 

framleiddar voru í Kína. Ríkt fólk borðaði kannabisfræ með matnum og framleiddi einnig olíu 

                                                 
2 Spicer, Leah. (2002). 
3 Spicer, Leah. (2002). 
4 Spicer, Leah. (2002). 
5 Spicer, Leah. (2002). 
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úr fræunum.6 Frá tímum forn-Grikkja til tíma forn-Rómverja breiddist notkun kannabisefna 

um alla Evrópu enda sá fólk möguleika á framleiðslu þeirra afurða sem plantan bauð upp á. 

Jafnvel hafa reipi sem gerð voru úr hampi og víkingar notuðu í skip sín fundist á Íslandi.7 

Kannabisplantan barst síðan hafið alla leið til Ameríku. Þar með var kannabis ræktað í öllum 

heimsálfum jarðar. Bresk skip sigldu aldrei án birgða af hampfræjum/kannabisfræjum. Þannig 

voru breskar nýlendur tilneyddar  með lögum til þess að rækta hamp.8 Þessi lög voru sett 

vegna hinna fjölmörgu notkunar möguleika plöntunnar en einnig til þess að skipverjar gætu 

farið í land hvar sem var og fundið hamp til að búa til reipi eða segl úr henni. 

Samkvæmt rannsókn Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin eða WHO (World Health 

Organization) árið 2012 á kannabisneyslu í heiminum má gera ráð fyrir því að um það bil 147 

milljón manna noti kannabis, en það svarar til 2.5% af öllu mannkyni.9 

Þessi stutta samantekt á að sýna hver er uppruni kannabisplöntunar og hvernig plantan 

breiddist um heiminn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Abel, Ernest L. (1980). 
7 Abel, Ernest L. (1980). 
8 Will, Oscar H. (2004). 
9 WHO (World Health Organization) - Cannabis. (2012) 
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Saga kannabislaga 

Jafnvel þó að fólk hafi notað kannabisefni/marijúana í mörg þúsund ár, var það ekki fyrr en í 

byrjun síðustu aldar sem lög voru sett gegn notkun kannabisefna. Kannabisefni urðu til dæmis 

ólögleg í Bretlandi árið 1928 þegar Hættulega vímuefna frumvarpsins (Dangerous Drugs Act) 

tók gildi án nokkurrar umræðu í breska þinginu. Árið 1937 tóku gildi í Bandaríkjunum fyrstu 

lögin gegn notkun kannabis, lög sem nefndust Marijúana skatta frumvarpið (Marihuana Tax 

Act). Frumvarpið var samið af Harry J. Anslinger. Bandaríska ríkið sá um að skattleggja 

marijúana og sá sem vildi fá leyfi til þess að rækta eða nota kannabis þurfti því leyfi frá 

ríkinu. Hinsvegar veitti ríkið ekki nein leyfi og þar með var í raun bann á notkun 

kannabisefna. Annars hefur Anslinger verið sakaður um að ýkja staðreyndir um þær hættur 

sem notkun kannabisefna hefði í för með sér, og meira að segja ljúga að bandarískum 

almenningi og þingi. Árið 1937 bar Harry J. Anslinger vitni fyrir bandaríska þinginu og sagði: 

„Here we have drug that is not like opium. Opium has all of the good of Dr. Jekyll and all the 

evil of Mr. Hyde. This drug is entirely the monster Hyde, the harmful effect of which cannot 

be measured. Some people will fly into a delirious rage, and they are temporarily 

irresponsible and may commit violent crimes. Other people will laugh uncontrollably. It is 

impossible to say what the effect will be on any individual. Those research men who have 

tried it have always been under control. They have always insisted upon that. … It is 

dangerous to the mind and body, and particularly dangerous to the criminal type, because it 

releases all of the inhibitions. "10 

Þessi tilvitnun hefur verið umdeilanleg, þar sem Anslinger gefur í skyn að fólk sem notar 

kannabisefni séu ofbeldisfullar manneskjur og þeir sem noti það muni veikjast af alvarlegum 

geðsjúkdómum og það eftir fyrstu neyslu. Þrátt fyrir að Anslinger hefði engin gögn, né 

sérfræðinga til þess að styðja þessa fullyrðingar sínar, var tekið mikið mark skoðunum hans. 

Harry J. Anslinger var einnig ásakaður fyrir að vera kynþáttahatari, enda hélt hann því fram að 

minnihlutahópa sem voru ekki hvítir væru að eyðileggja bandaríska menningu og líf hvíta 

fólksins í Bandaríkjunum með kannabisneyslu sinni. Anslinger sagði: 

„ Most marijuana smokers are Negroes, Hispanics, jazz musicians, and entertainers. Their 

satanic music is driven by marijuana, and marijuana smoking by white women makes them 

want to seek sexual relations with Negroes, entertainers, and others. It is a drug that causes 

                                                 
10 Vitnisburður númer 6385 (Apríl 1937) Hearing on H.R. 6385 (April 1937) 
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insanity, criminality, and death — the most violence-causing drug in the history of 

mankind."11 

 

Það má því fullyrða að byrjun stríðsins gegn kannabisefnum í Bandaríkjunum hafi verið á 

röngum forsendum. Þeim forsendum sem almenningi var ekki sagt að kannabisefni væru 

slæm heilsu fólks því að þau gætu myndað fíkn eða haft slæm áhrif á heilsuna, heldur á þeim 

forsendum að neysla þess valdi alvarlegum geðsjúkdómum og ofbeldishegðun og að þetta 

væri að hluta til minnihlutahópum að kenna. 

 

Á Íslandi hófust ekki svona snemma umræður um það hvort vímuefni ættu að vera lögleg eða 

ólögleg varðandi sölu og neyslu vímuefna. Það var ekki fyrr en árið 1974 að Alþingi tók þá 

ákvörðun að taka upp lög annarra ríkja varðandi vímuefni. Ísland gerðist þar með aðili þeirrar 

skoðunar alþjóðasamfélagsinsi, að kannabisefni og þar á meðal mörg önnur vímuefni ættu að 

vera ólögleg. 

Samkvæmt 3.grein laga númer 65/1974 um kannabisefni telst það ávana- eða fíkniefni sem er 

óheimilt að stunda inn- og útflutning, á sölu, kaup, skipti, afhendingu, móttöku, framleiðslu, 

tilbúning og vörslu.12 Neysla er náttúrulega þar með ólögleg. Öll brot á þessum lögum geta 

leitt til handtöku, hárra sekta og fangelsisvistar. 

Hinsvegar er engin skilgreining á því hvað eru ávana- eða fíkniefni, annað en að ákveðinn listi 

er gefinn út þar sem tilgreint er hvaða efni flokkast undir ávana- eða fíkniefni. Þessi listi er 

samkvæmt alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni, samningi sem Ísland samþykkti árið 

1974. Íslenska ríkið ákvað árið 1974 að fallast á það hvað voru ávana- og fíkniefni út frá 

skilgreiningu eða hliðsjón annarra ríkja, án þess að gera sína eigin rannsókn eða kanna hvort 

þessi efni eru í raun jafn skaðleg og gefið er í skyn. 

 

 

 

 

                                                 
11 Gerber, Rudolph Joseph. (2004). Bls. 9 
12 Alþingi. (1974). Lög um ávana- og fíkniefni. 
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Heilsa 

Margt hefur verið sagt og deilt um áhrif kannabisefna á heilsu manna, bæði líkamleg og 

andleg áhrif. Áratugum saman hefur almenningur, ríkisstjórnir og jafnvel lækna-samfélagið 

vitað, að mikið er um rang hugmyndir varðandi notkun kannabisefna. Sem dæmi má nefna þá 

skoðun að kannabisefni geti valdið dauða fólks vegna of stórra skammta, og það þrátt fyrir 

það að í mörg þúsund ár finnst ekki eitt tilfelli í öllum heiminum um að manneskja hafi látist 

eftir notkun kannabisefna. „Það er ekkert til sem er "of stór skammtur" (overdose) af 

kannabisefnum sagði doctor Philip Denney þegar hann bar vitni árið 2005 í Arkansas fylki í 

Bandaríkjunum."13 Þá á hann við að fólk getur ekki látist eingöngu vegna of mikillar notkunar 

á kannabisefnum.  

 

Fíkn 

Fíkn felur í sér ómótstæðilega löngun í tiltekið efni eða lyf og veldur því að einstaklingur 

verður háður efninu, líkamlega og/eða andlega. Þeir sem ánetjast fíkniefnum líður mjög illa ef 

efnanna er ekki neytt, þeir þurfa að fá efnin til að öðlast vellíðan. Fíkniefnaneytandi getur 

misst öll völd yfir hegðun sinni og getur gert næstum hvað sem er til þess að nálgast/komast 

yfir fíkniefni. Hinsvegar einangrast hugtakið fíkn ekki aðeins við fíkniefnaneytendur, heldur 

getur fíkn einnig átt við fólk sem hefur ómótstæðilega löngun t.d. í fjárhættuspil, en það felur 

meira í sér sálfræðileg hegðun en líkamlega löngun. Versta tegund eða einkenni manneskju 

með fíkn er þegar þeir sýna algert stjórnleysi eða geta ekki stoppað og hegða sér eftir því. Sú 

hegðun getur lýst sér eða sýnt andlit sitt með miklu ofbeldi sem bitnar ekki aðeins á fíklinum 

heldur einnig öðrum einstaklingum í kringum hann. 

„Þeir sem misnota áfengi og önnur vímuefni valda víðtækum vandamálum í íslensku 

þjóðfélagi og sjálfum sér félagslegum skaða og heilsutjóni. Gegn þessum vanda duga 

forvarnir. Vímuefnafíkn er alvarlegra stig vímuefnaneyslunnar þar sem einstaklingurinn er 

orðin veikur og ræður ekki för lengur. Þá koma forvarnir að litlu haldi og það eina sem dugar 

er nægilega viðamikil og góð meðferð."14 

 

Ekki er verið að segja að SÁÁ styðji lögleiðslu vímuefna eða kannabisefna, heldur er verið að 

benda á það að til þess að berjast og sigrast á vímuefnafíkn þarf viðamikla og góða meðferð. 

                                                 
13 Philip Denney, MD. (2005). 
14 SÁÁ. (2007). Bls. 41 
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Einstaklingar ættu ekki að þurfa að ganga í gegnum réttarkerfið til að sigrast á vímuefnafíkn 

sinni heldur ætti það að vera heilbrigðiskerfið sem kæmi til hjálpar einstaklingum sem eru að 

misnota vímuefni. 

Í læknariti sem gefið var út í janúar árið 2012 var fjallaði um 20 ára rannsókn sem 

gerð var á lungum fólks sem hafði notað kannabisefni.15 Rannsóknin sýndi að 

kannabisreykingar eru ekki skaðlegar lungum fólks ef miðað er við tóbaksreykingar, fólk sem 

var í kannabisneyslu var með mun heilbrigðari lungu en þeir sem reyktu tóbak. Þessi rannsókn 

sýnir að almenningur og læknasamfélagið hefur haft ranghugmyndir um kannabisefni. Þó að 

læknar og ýmsir fræðimenn hafi bent almenningi á að það séu mörg efni í kannabisplöntunni 

sem eru ekki góð heilsu manna, hafa þeir án vísindalegra gagna gefið sér það að kannabis geti 

valdið lungnakrabbameini. Þessi nýja rannsókn sýnir svart á hvítu hið andstæða. Þó að það 

væri einhver hætta á að manneskja geti fengið einhvers konar lungnasjúkdóma af 

kannabisreykingum, þarf að hafa í huga að kannabis getur einnig verið drukkið eða neytt. Í 

staðinn fyrir að hræða fólk með því að það geti fengið lungnakrabba af kannabisneyslu væri 

hægt að benda því á að hægt er að neyta eða drekka kannabis og þá er verið að draga úr allri 

áhættum á að fá einhvers konar lungnasjúkdóma. 

 Áfengi er hættulegasta vímuefnið í heiminum í dag, jafnvel hættulegra en heróín og 

krakk-kókaín segir prófessor David Nutt.16 Þar með er David Nutt að segja að ekkert vímuefni 

í heiminum hefur jafn neikvæð áhrif á samfélagið og áfengi. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

áætlar að um það bil 2,5 milljónir dauðsfalla í heiminum á ári séu tengd áfengisneyslu. 17 

Dauðsföllum sem til dæmis tengjast hjarta- eða lifrarsjúkdómum, bílslysum, sjálfsmorðum og 

krabbameini. Þessi tölfræði segir ekki aðeins að áfengi drepi 2,5 milljónir manna, heldur að 

það valdi 3,8% allra dauðsfalla í heiminum. David Nutt var yfirráðgjafi vímuefnamála bresku 

ríkisstjórnarinnar þar til árið 2009 þegar hann var rekinn fyrir ummæli sín um að áfengi og 

tóbak væru skaðlegri en mörg ólögleg vímuefni til dæmis kannabis. 

„Nutt viðurkenndi að það væri tiltöllega lítil áhætta á tengingu geðsjúkdóma við notkun 

kannabisefnum. En hann rökræddi að til þess að koma í veg fyrir eitt tilfelli af geðröskun væri 

nauðsynlegt að stöðva 5.000 manns á aldrinum 20 til 25 ára frá því að nota nokkurn tímann 

kannabis."18 

                                                 
15 Pittman, Genevra. (2012). 
16 Nutt, David. (2010). Bls. 1 
17 WHO - Alcohol. (2012). 
18 Tran, Mark. (2009). 
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David Nutt setti fram ýmsar og frábrugðnar hugmyndir um fíkniefni, hugmyndir sem 

almenningur og hið opinbera hafði lítinn áhuga á og tók ekki mark á. Richard Garside, 

formaður samtakanna Miðstöð fyrir Glæpi og réttlæti rannsókna (Centre for Crime and Justice 

Studies), lýsti yfir vonbrigðum sínum í garð bresku ríkisstjórnarinnar fyrir að taka ekki mark á 

þessari nýju rannsókn og endurskoða ekki stefnu sína hvað varðar ólögleg vímuefni, -það að 

tekið sé meira mark á pólitískum skoðunum en vísindalegum uppgvötvunum.19 

David Nutt gerði víðamikla vísindalega rannsókn þar sem hann bar saman skaðsemi löglegra 

og ólöglegra vímuefna á einstaklinga og samfélög. Niðurstaða hans var sú að áfengi er 

skaðlegasta vímuefnið, í öðru sæti var heróín og í þriðja sæti var krakk-kókaín. Nutt 

viðurkennir að heróín valdi einstaklingnum líklega meiri skaða, en áfengi veldur samfélaginu 

meiri skaða. Kannabisefni voru í áttunda sæti á skaðleika-töflu Davids Nutts. Nutt sýndi fram 

á að kannabisefni er mun minna hættulegt mönnum en áfengi, þegar litið er til áhrifa þess á 

samfélag og einstaklinga. Nutt sagði; „að það væri mikilvægt að skilja frá hvort öðru skaða 

einstaklingsins og skaða samfélagsins."20 David Nutt vill meina að almenningur horfir meira á 

þann skaða sem fyrirbæri veldur hverjum einstaklingi, heldur en að líta á samfélagið sem 

heild og þar með áhrifin sem það hefur á samfélagið. Nutt hefur verið stuðningsmaður 

lögleiðslu ólöglegra vímuefna, þar sem hann telur að enginn stjórn sé á fíkniefnamarkaðinum, 

og að löglegu vímuefnin séu í rauninni skaðlegri en ólöglegu vímuefnin. Hér fyrir neðan má 

sjá niðurstöðu David Nutts í töfluformi, þessar töflur sýna skaðsemi ýmissa löglegra og 

ólöglegra vímuefna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Tran, Mark. (2009). 
20 BBC. (2010). 
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Línurit 1: Skaðsemi vímuefna samkvæmt mælikerfi David Nutts.  

 

Heimild: Nutt, David. (2010). Bls. 4 

Línurit 1 sýnir skaðsemi vímuefna samkvæmt mælikerfi David Nutts. Þessar mælingar voru 

uppgötvaðar með því að líta á áhrif vímuefna eða öllu frekar skaðsemi sem vímuefni hafa á 

einstaklinga og samfélagið sjálft.  

Á línuriti 2 sést hver skaðsemi nokkurra vímuefna er þegar litið er á tvo þætti. Línuritið sýnir 

hver skaðinn er fyrir einstaklinga og hver skaðinn er fyrir aðra sem verða fyrir afleiðingum 

vímuefnana. 

Línurit 2: Skaðsemi vímuefna samkvæmt mælikerfi David Nutts. 

 

Heimild: Nutt, David. (2010). Bls. 4 
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Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin viðurkennir að kannabisefni geti nýst á ýmsan hátt á 

lyfjamarkaðinum, þar sem að margar rannsóknir hafi sýnt fram á að kannabis geti bæði bælt 

niður sjúkdóma og einnig dregið úr ógleði og sársauka sem aðrar lyfjameðferðir valda, svo 

sem krabbameinsmeðferðir. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin tekur það fram að; 

„Það hafa verið gerðar margar rannsóknir sem hafa sýnt fram á lyfja-möguleika 

kannabínóíðar gegn ógleði og ælukasti á háum stigum sjúkdóma eins og krabbameins og 

alnæmis. Drónabínólíð (tetrahydrocannabinol) hefur verið gefið út á lyfseðlum í meira en 

áratug í Bandaríkjunum. Aðrir lyfjamöguleikar við notkun kannabínóíðar eru/hafa verið 

sýndar í gegnum vandaðar rannsóknir; þar á meðal meðferð gegn asthma og gláku, sem 

þunglyndislyf, örvunar á matarlyst, sem flogaveikislyf og MS-sjúkdómslyf. Rannsóknir í 

þessu sviði ættu að halda áfram." 21     

Ekki eru þetta einu jákvæðu möguleikarnir þegar litið er til kannabisefna, kannabínóðir hafa 

líka áhrif á meltingarkerfið í fólki, á þann hátt að draga úr ógleði og ælukasti. Fólk sem hefur 

Irritable Bowel Syndrome eða iðraólgu og hefur notað kannabisefni, heldur því fram að það 

finni ekki fyrir eins miklum verkjum þegar þau fá magakrampa eða niðurgang. Þar sem að 

læknum hefur ekki tekist að þróa lyf sem hjálpar öllum þessum sjúklingum hefur um það bil 

50 % þeirra sem þjást af þessum sjúkdómi leitað annarra leiða til að draga þjáningum sínum.22 

Ein þeirra er notkun kannabis. Árið 2003 sagði Kristín Ingólfsdóttir prófessor við 

lyfjafræðideild Háskóla Íslands í grein sem hún skrifaði um notkun kannabis meðal 

krabbameinssjúklinga; „að góð áhrif kannabis á krabbameinssjúklinga hafi komið í ljós þegar 

langt leiddir sjúklingar í neyslu komust að því að þeim leið betur þegar þeir voru undir 

áhrifum."23  

Áfengi og tóbak er skattlagt til þess að borga upp eitthvað af heilsuskaðanum sem það veldur 

manneskjum og samfélaginu. Af hverju ekki að skattleggja önnur vímuefni til þess að borga 

upp þeirra skaða?  

Tóbak,áfengi og kaffi eru lögleg vímuefni og geta verið notuð til skemmtunar en valda skaða 

bæði fólkinu sem neytir þeirra og þeirra sem eru tengdir þeim. Sérstaklega á það við áfengi og 

tóbak. Fólk sem notar þessi vímuefni hefur samt sem áður horn í síðu þeirra sem neyta 

kannabisefna. Almenningi finnst sjálfsagt að drekka áfengi eða kaffi og reykja tóbak og telur 

                                                 
21 WHO - Cannabis. (2012). 
22

 Nahas, Richard, MD. (2009).  
23 Fréttablaðið. (2003). Bls. 23 
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að það sé betra fyrir heilsuna en kannabisneysla. Það fólk sem stundar löglega 

vímuefnaneyslu en fordæmir ólöglega vímuefnaneyslu er ekki endilega að velja hollari 

kostinn það er að segja ef annar kosturinn er hollari en hinn.  

Þó að íslenska ríkið hafi gert kannabisefni ólögleg hefur það haft lítil áhrif á þann markað, því 

sannarlega hefur orðið aukning á notkun kannabisefna. Kannabisfíkn var helsta vímuefnafíkn 

48% ungmenna undir tvítugu, sem innrituð voru á meðferðastöðina Vogs árið 2009.24 Með 

vímuefnalöggjöfinni hefur ekki tekist að sinna þeim verkefnum sem þeim var ætlað að sinna. 

Það eina sem ríkið gerði með því að gera kannabisefni ólögleg var að eyða fjármagni sem 

annars hefði verið hægt að nota fyrir aðrar stofnanir, t.d. við heilsugæslu eða sinna 

forvarnarstörfum. 

Árið 1994 var gerð rannsókn til þess að kanna hvort ofbeldishegðun væri tengd notkun 

vímuefna. Vímuefni eins og áfengi voru talin geta leitt til ofbeldisfullrar hegðunar hjá 

einstaklingi sem neytti áfengis en er andstætt þeirri niðurstöðu sem kom í ljós þegar litið var 

til einstaklinga sem neyttu kannabisefna. „Marijúana mun tímabundið stöðva ofbeldis 

hegðun."25 Staðreyndin er sú að fólk sem notar marijúana á það sameiginlegt að það verður 

rólegt og ánægt og hefur engann vilja til þess að sýna ofbeldishegðun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Morgunblaðið. (2011). 
25 Roth, Jeffrey A. (1994) 
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Gateway-Kenningin 

Ekki eru til óyggjandi sannanir eru fyrir því að þeir sem nota kannabisefni leiðist út í 

hættulegri vímuefni það er hvort orsakasamband sé þar á milli. Margir kannabisneytendur 

hafa áður notað önnur ólögleg vímuefni. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að ólögleg vímuefni 

eru seld á sama markaði. Þannig er það líklegra að fólk sem á annað borð er að kaupa ólögleg 

vímuefni kaupi fleiri af þeim efnum sem salinn hefur á boðstólnum. Um þetta fjallar 

Gateway-kenningunni, en sú kenning segir að fólk sem notar kannabisefni munu enda með 

því að fara yfir í harðari vímuefni, vímuefni eins og kókaín eða heróín. Í ársskýrslu SÁÁ árið 

2006 segir að þjóðfélagslega sé kannabis jafnan fyrsta ólöglega vímuefnið sem notað er og að 

neytandinn læri á lögmál vímuefnamarkaðarins þegar hann kaupir efnið og kynnist þannig 

sölumönnum sem seinna selja honum önnur vímuefni. SÁÁ vill meina að; 

„Kannabis ryður á ýmsan hátt brautina fyrir önnur ólögleg vímuefni eins og LSD, amfetamín 

og kókaín. Þjóðfélagslega er kannabis fyrsta ólöglega vímuefnið sem notað er og neytandinn 

lærir lögmál vímuefnamarkaðarins þegar hann kaupir sér efnið og kynnist þannig 

sölumönnum sem seinna selja honum önnur vímuefni."  26 

Með þessari röksemdafærslu segir að kannabisefni séu augljóslega mjög hættuleg og skapi 

markað fyrir flestum öðrum ólöglegum vímuefnum. Annars hefur Gateway-kenningin 

ákveðinn galla, þar sem ekki er sýnt hvar og hvernig þetta orsakasamband myndast, hvort það 

byrji þegar manneskja fer að drekka gos eða kaffi, því næst kæmi bjór, svo sterkt áfengi, 

kannabisefni og að lokum kókaín eða heróín. Þeir sem að styðjast við Gateway-kenninguna, 

halda því þannig frekar fram að kannabisefni séu orsakavaldurinn fyrir harðari 

vímuefnanotkun en að benda á gosið, kaffið eða áfengið sem orsakavald fyrir 

kókaínneyslunnar. Þessi kenning hefur þannig innibyggðan galla það stóran að ekki er hægt 

að líta á hana sem rétta eða trúverðuga kenningu.  

SÁÁ bendir á að þeir sem fara yfir í harða vímuefnaneyslu, t.d. kókaínneyslu, hafa notað áður 

kannabisefni. Ástæðan getur verið sú, eins og bent hefur verið á, að vímuefnasalarnir eru í 

sumum tilfellum að selja mörg ólögleg vímuefni. Þannig er það að fólk sem notar 

kannabisefni, kaupir af vímuefnasölum sem reyna að ota að notendum öðrum harðari 

vímuefnum. Ef að hið opinbera myndi lögleiða og sjá um dreifingu og sölu kannabis, kynntust 

neytendur ekki öðrum harðari vímuefnum. Hið opinbera hefur lögleitt önnur vímuefni og þar 

                                                 
26 SÁÁ. (2007). Bls. 46 
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með beint neytendum frá ólöglegum mörkuðum, sú aðferð getur reynst mjög vel fyrir 

samfélagið sem heild. Til dæmis að leyfa almenningi að hafa aðgang að áfengi, þrátt fyrir 

skaða þess, til þess að forða fólki frá heróíni.  

Almenningi hefur ekki tekist að átta sig á því að áfengi, koffín og tóbak eru vörur sem 

skilgreinast sem vímuefni. Það að fólk sættir sig við notkun á fyrrnefndum vímuefnum þarf 

ekki að þýða, að fólk sem notar þau séu minni fíklar en þeir sem að nota ólögleg vímuefni. 

Í Hollandi þar sem að kannabis er skattlagt og neyslu þess stjórnað, hefur  neysla  

kannabisefna unglinga á  aldrinum 12-18 ára minnkað frá árunum 1999 til 2009. Einnig hefur 

tekist að minnka neyslu á öðrum ólöglegum vímuefnum. Á sama tíma ef við miðum við önnur 

ríki eins og til dæmis Bandaríkin, hefur kannabisneysla og neysla annarra vímuefna aukist á 

þessum tíma.27 Með því að skattleggja kannabisefni og hafa einhvers konar stjórn á þessum 

markaði, hefur hollenska ríkinu tekist að draga úr neyslu kannabisneytenda á hörðum 

vímuefnum. Margir einstaklingar sem nota kannabisefni í Hollandi þurfa því ekki að 

umgangast eða eiga viðskipti við ólöglegu vímuefnasalana. Fólk getur farið í verslanir og 

keypt kannabisefni án þess að þurfa nokkurn tímann að heyra; má bjóða þér kókaín? Þessum 

verslunum er sett að fylgja ákveðnum lögum varðandi vörurnar sem þeir selja, t.d. ekki hafa 

vöruna hættulega og mega aðeins selja þeim sem hafa aldur til þess.  Það er annað en á Íslandi 

þar sem fólk á hvaða aldri sem það er getur keypt vímuefni hjá ólöglegum vímuefnasölum. 

Þeirri spurningu hefur oft verið varpað fram hvort það sé gott eða slæmt að reykja marijúana. 

Að framangreindu má sjá að svarið við þeirri spurningu getur verið nei það er ekki gott fyrir 

þig. Hinsvegar er ekki oft spurt að því hvort notkun marijúana sé góð eða slæm, í því tiliti má 

benda á að það sé ekki nauðsynlegt að reykja kannabisefni til þess að njóta þeirra. Það má 

nota þau í matvæli, í te, en tölfræðilega er þó algengasta notkun kannabisefna reykingar.  

Þannig virkar Gateway-kenningin aðeins vegna vímuefnabannsins. Ef að manneskja drekkur 

aðeins áfengi og notar ekki önnur vímuefni, hvaða gateway vímuefni kom henni til þess að 

nota áfengi? Var það mjólk, gos eða kaffi? Ekki mun neinn fræðimaður halda því fram að 

kaffineysla leiði til áfengisneyslu. En sumir fræðimenn eru tilbúnir til þess að segja að 

kannabisefni leiði til kókaínneyslu, og það þrátt fyrir að ekkert orsakasamband þar á milli hafi 

verið sannað. 

  

                                                 
27 Drugwarfacts.org. (2008). 
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Glæpir vegna vímuefnabannsins 

Marijúana er mest notaða ólöglega vímuefnið í heiminum. Helmingur allra vímuefna sem eru 

gerð upptæk í heiminum eru kannabisefni.28 Í sögu mannkyns hafa vímuefni alltaf verið til 

staðar og munu mjög líklega halda áfram að vera, hvort sem fólki eða yfirvöldum líkar það 

eða ekki. Þó að ríkisstjórnir herði vímuefnalög, mun það ekki endilega tryggja að ólögleg 

vímuefni hverfi úr samfélaginu. Sagan sýnir okkur miklu frekar að ólöglegu vímuefnin færast 

yfir á svarta markaðinn, eins og t.d. gerðist í áfengisbanninu sem stóð frá 1919 til 1933 í 

Bandaríkjunum. Áfengisbannið skóp stærsta svarta markað allra tíma og það á einni vöru, þ.r. 

áfengi, sem nokkurn tímann hefur þekkst. Svarta markaðinum er og verður stjórnað af fólki 

sem er tilbúið að ganga eins langt í að brjóta lögin til að sinna eftirspurn eftir vörunni eða 

efninu og hægt er. Við þær aðstæður er það eina sem ríkið eða yfirvöld gera eða framkvæma, 

er að yfirfylla fangelsi, af fólki sem eru ekki alvarlegir afbrotamenn né ofbeldismenn. 

Ríkisstjórnum eru í lófa lagið að semja betri löggjöf sem ætti að skapa grunn að því að meira 

umburðarlyndi ríki gagnvart þeim sem nota vímuefni. Það getur aftur orðið þess valdandi að 

vímuefni valdi eins litlum skaða á fólki og í samfélaginu og mögulega hægt er. Þar sem engin 

reglugerð né eftirlit er með sölu og dreifingu kannabisefna á Íslandi, má fullyrða að það er 

auðveldara ungmennum að verða sér úti um ólögleg vímuefni en löglegu vímuefnin. 

Lögbann á ákveðna vöru getur orðið til þess að hún hverfi algjörlega úr samfélaginu. En ef 

varan er mjög eftirsótt, er mjög líklegt að einhver hluti almennings, hugsanlega glæpahópar, 

taki það að sér að framleiða og selja vöruna á ólöglegan hátt. Þar með myndast glæpagengi 

sem velta gífurlegum tekjum á skömmum tíma, því ólöglegar vörur eiga það alltaf 

sameiginlegt, að þær eru seldar háu verði. Ef vímuefnaneytendur geta ekki staðið í skilum við 

þessa glæpahópa geta þeir ekki leitað til lögreglu eða farið aðrar löglegar leiðir til þess að 

innheimta féð til baka. Eina leiðin til þess að glæpagengin fái fjármuni sína til baka er beiting 

ofbeldis og handrukkuna. Með því að gera ákveðin vímuefni ólögleg hefur stefna ríkisins  

orðið til þess að meiri átök og meira ofbeldi viðgengst í samfélaginu. Til að borga vímuefna 

skuldir sínar hafa vímuefnaneytendur jafnvel verið neyddir til þess að ræna banka. Á árabilinu 

2003 til 2004 svaraði helmingur þeirra sem höfðu framið rán, að ástæðan fyrir því að þeir 

frömdu það, var til þess að fjármagna kaup á ólöglegum vímuefnum. Önnur 35,7% sögðu að 

þeir hefðu framið ránið til þess að borga skuldir sínar til ólöglegra vímuefnasala.29 Þannig sést 

að vímuefnabannið hefur einungis tekist að framleiða fleiri afbrotamenn. Ef ríkið heldur utan 

                                                 
28WHO. (2012) 
29Ríkislögreglustjórinn. (2005). Bls. 30 
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um og sér um sölu vímuefna myndast ekki þessi glæpagengi sem hóta neytendum sínum og 

neyða þá til þess að fremja alvarleg afbrot ef þeir eiga að geta greitt skuldir sínar. Enginn 

getur tekið lán hjá löglegri stofnun eins og ÁTVR. Þeir hafa því síður handrukkara sem beita 

ofbeldi. Þar viðgengst engin ólögleg sala og aldurstakmörk eru virt. Ólöglegir vímuefnasalar 

þurfa ekki að sinna neinum lögum eða yfirmönnum hvað varðar aldurstakmark viðskiptavina 

Ef ríkið vill sigra glæpagengi á Íslandi þarf að lögleiða kannabisefni, því hagnaður von þeirra 

er svo mikill miðað við þá áhættu sem þeir þurfa að taka. 

Helsta hlutverk bannlaganna gegn kannabisefnum frá árinu 1976 átti að vera: 

1. Að koma í veg fyrir notkun kannabisefna. Með því að koma algjörlega í veg fyrir 

framboð á þeim myndi eftirspurnin hverfa. 

Til að kanna það hvort þetta markmið hafi náðst þarf að líta á hvort framtakið hafi haft áhrif á 

framboð og eftirspurn síðustu 20 ár. Þá þarf að spyrja hvort kannabisnotendum hafi fækkað 

síðastliðin 20 ár, og hvort dregið hafi úr glæpum og ofbeldi sem tengjast vímuefnum  

síðastliðin 20 ár. Hefur tekist að minnka magn kannabisefna sem eru í ólöglegri umferð á 

Íslandi síðastliðinn 20 ár? Hefur tekist að uppræta alla glæpahópa sem sjá fyrir ólöglegri sölu 

kannabisefna síðastliðinn 20 ár? Hefur dómsmálum sem tengjast vörslu og neyslu 

kannabisefna fækkað síðastliðinn 20 ár? Öll tölfræðileg gögn svara þessum spurningum 

neitandi, þar sem í hverjum lið hefur þessum tilvikum aðeins fjölgað.  Frá árunum 1998 til 

2007 lagði íslenska lögreglan hald á 446.324 grömm af kannabisefnum30, það samsvarar 446 

kílóum af kannabisefnum. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30Undir kannabisefni falla hass, fræ, maríhúana, tóbaksblandað hass, kannabislauf og kannabisstönglar. 
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Línurit 3 

 

Heimild: Ríkislögreglustjórinn, 2007 Bls.37   

Samkvæmt skýrslu sem Innanríkisráðuneyti Bandaríkjanna lét gera varðandi vímuefni og 

löggæslu í heiminum, hefur magn þess kannabis sem lagt er hald á minnkað í sumum ríkjum, 

t.d. í Finnlandi, en aukist í öðrum ríkjum eins og á Íslandi, sérstaklega á árunum 2009 til 

2010. „Í skýrslu lögreglunnar sést að á meðaltali er lagt hald á 100 til 200  kannabisplöntur á 

viku, nokkuð sem er dramatísk fjölgun miðað við það að aðeins var lagt hald á 900 plöntur 

allt árið 2008.31 Tafla 4 hér fyrir neðan sýnir þá þróun orðið hefur á Íslandi. 

Línurit 4                                                                                   

 

Heimild: Ríkislögreglustjóri, 2010  Þróun afbrota árið 2010 – bráðabirgðatölur Bls. 4 
 

 

Markaðurinn hefur þannig aðeins stækkað og fleiri ólöglegir vímuefnasalar hafa byrjað að 

sinna þeirri gríðarlegu eftirspurn sem hefur orðið á Íslandi. Tölfræðin segir okkur að magn 

                                                 
31Innanríkisráðuneytið í Bandaríkjunum. (2010). Bls. 336 
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kannabisefna hafi aðeins aukist hér á landi þrátt fyrir alla þá reglugerð sem sett hefur verið til 

þess að draga úr magni kannabisefna í umferð. Í skýrslu Alþingis frá árinu 1995 sést hversu 

mikið magn á kannabisefnum lögreglan hefur lagt hald á á árabilinu frá 1985 til 1995. Sú 

tölfræði sést á línuritum nr. 5,6 og 7. Það sýnir að vímuefnabannið hefur ekki tekist að útrýma 

ólöglegum vímuefnum hér á landi. 

Línurit 5  

Heimild: Alþingi, 1995 
 

Á línuriti 5 má sjá að frá tímabilinu 1985 til 1995, voru færri tilviki sem lagt var hald á  

marijúana. 

 

Línurit 6  

Heimild: Alþingi, 1995 

Á línuriti 6 er hægt að sjá stöðugt fylgi haldlagðra kannabisplantna þar til ársins 1994 og 

1995, þar er einmitt hægt að sjá mikla aukningu. 
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Línurit 7 

Heimild: Alþingi, 1995 

Eins og sést á línuriti 7, þá hefur magn á haldlögðu hassi sýnt mikla sveiflu. 

Tafla 1 

                                   Smygluð kannabisefni sem tollgæslan hefur gert upptæk 

 2010 2009 2008 

 Hass grömm 211,86 244,44 210.486 

Kannabisfræ stk. 2.155 2.024 390,00 

Marijúana grömm 1.185,22 951,85 4.023,31 

Heimild: Tollstjóri, ársskýrsla 2010   

Tafla 1 sýnir að dregið hefur úr smygli á kannabisefnum til Íslands. Það getur verið vegna 

aukinnar framleiðslu á kannabisefnum á Íslandi, og þar með er ekki eins miklu smyglað til 

Íslands. 

Það er hægt að fullyrða að vímuefnabannið hafi ekki náð sínu markmiði, og aðeins skapað 

hópa fólks sem litið er niður á, mætir fordómum og litlum skilningi. Segjum á að það eina 

sem hafi náðst með því sé að fleiri eru á sakaskrá og fleiri hafa verið dæmdir til fangelsisvistar 

á Íslandi. 

Umferðabrot 

Ríkisstjórn Íslands sem og almenningur halda því fram að með lögleiðslu kannabisefna muni 

enn fleiri einstaklingar keyra undir áhrifum marijúana og brjóta þar með lögin. Ekki er ráðlegt 

að keyra undir áhrifum kannabisefna, alveg eins og ekki er ráðlegt að keyra undir áhrifum 

áfengis. Það er svo með öll vímuefni að einstaklingur undir áhrifum þeirra sem keyrir er í 

þeim áhættuhóp að ferðin geti endað með slysi eða jafnvel dauða.  
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Franska umferðareftirlitið  lét gera rannsókn árið 2005 til þess að kanna fjölda þess fólks sem 

lést undir stýri, þegar að það var undir áhrifum kannabisefna. Rannsóknin var einnig ætlað að 

bera niðurstöðuna saman við þann fjölda fólks sem var ölvað undir stýri. Niðurstaðan var sú 

að 2,5% bannvænna bílslysa urðu vegna notkunar á kannabisefnum, samanborið við 28,6% 

vegna áfengisnotkunar. Í niðurstöðum franska umferðareftirlitsins kom það fram að þótt það 

sé ekki skynsamlegt að keyra undir áhrifum kannabisefna er það þó miklu öruggara en að 

keyra undir áhrifum áfengis. „Allavega 2,5% bannvænna bílslysa urðu vegna notkunar á 

kannabisefnum, samanborið við 28,6% vegna áfengisnotkunar."32 Neysla vímuefna getur 

valdið því að álagið verði of mikið, að það sjái ekki eins vel eða missi einbeitingu á því sem 

er að gerast í umferðinni.  Þannig er það lang skynsamlegast að keyra ekki undir áhrifum 

neinna vímuefna. Lögleiðsla kannabisefna ætti því ekki að breyta neinu um það ástands sem 

krafist er af ökumönnum eins og er í dag. Ökumaður þarf að bera ábyrgð á gjörðum sínum og 

stunda ekki ölvunar akstur eða nokkurs konar akstur þegar vímuefni hafa verið notuð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Laumon, Bernard. (2005). 
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Misjafnar stefnur ýmissa ríkisstjórna varðandi vímuefnalöggjöf 

Vímuefnamarkaðir í Evrópu og Ameríku eru mjög ólíkir þar sem markaðurinn eða 

eftirspurnin á kannabis í löndum eins og í Hollandi er miklu minni en í Bandaríkjunum. 

Holland er gott dæmi um það að með skattlagningu kannabisefna og auðveldara aðgengi að 

vímuefnum og þar með ekkert áreiti frá löggjafanum, skapaðist ekki óstjórnleg löngun 

almennings í kannabis. Það sama kom í ljós í Portúgal þegar kannabisefni og önnur ólögleg 

vímuefni urðu lögleg árið 2001. Þrátt fyrir það að ríkið sæi ekki um sölu og dreifingu 

vímuefna var almenningi ekki refsað fyrir að hafa vímuefni í sinni vörslu. Þeim var hinsvegar 

bent á að ræða við félagsfulltrúa eða meðferðalækni og fá hjálp. Í Bandaríkjunum þar sem 

kannabisefni eru ólögleg, hafa neikvæðu afleiðingarnar svo sem hærri glæpatíðni og afskipti 

ríkisins að almenningi aukist. Árið 2009 gáfu Sameinuðu Þjóðirnar út skýrslu sem sýndi 

þróun á neyslu ólöglegra vímuefna í heiminum. Þar sést að í Hollandi er áætlað að um það bil 

5,4% fullorðinna33 notuði kannabisefni reglulega og að í Portúgal notuðu 3,6% fullorðinna 

kannabis reglulega. Á Íslandi voru hinsvegar 3,2% fullorðinna sem notuðu kannabisefni 

reglulega og í Bandaríkjunum 12,3% fullorðinna sem notuðu kannabisefni reglulega.34 

Ísland 

Samkvæmt þessum tölum eru það 3,2% fullorðna á Íslandi sem notuðu kannabisefni árið 

2009. Samkvæmt Hagstofu Íslands var heildarfjöldi fólks árið 2009 sem hafði íslenskt 

ríkisfang og var 18 ára og eldri 238.554.35 Þetta þýðir að 7.633 Íslendingar notuðu kannabis 

árið 2009. Samkvæmt íbúafjölda Hagstofu Íslands voru Íslendingar 238.879 árið 2011.36 Ef 

tíðni kannabisnotenda hefur ekki aukist né minnkað frá árinu 2009 þá eru kannabisneytendur 

7.644 manns. 

        0,032 * 238.554 = 7.633                                   0,032 * 238.879 = 7.644 

Ef þessar tölur eru réttar þá þarf lögreglan hugsanlega að handtaka um það bil 7.600 

Íslendinga þar sem þeir eru að brjót lög. Hinsvegar væri það ekki mögulegt því þessi fjöldi er 

ofviða íslensku lögreglunni vegna manneklu og myndi sprengja íslensku fangelsin. 

 

                                                 
33Fullorðnir sem eru búnir að ná 18 ára aldri. 
34The Guardian. (2009). 
35Hagstofa Íslands.(2012). 
36Hagstofa Íslands. (2012). 
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Holland 

Eins og fram hefur komið er Holland með frjálslynda stefnu þegar það kemur að sölu og 

dreifingu kannabisefna, sem dæmi má nefna er marijúana selt í ákveðnum verslunum, og 

lögreglan áreitir ekki fólk í þeim. Með stefnu sinni hefur hollenska ríkinu tekist að skapa 

aðstæður þar sem fólk getur neytt kannabisefna án þess að litið væri niður á það. Þessir hópar 

geta ekki nálgast önnur vímuefni svo sem áfengi, kókaín eða heróín. Árið 2008 var áætlað að 

hollenska ríkið þénaði 400 milljón evra á ári með skattlagningu kannabisefna.37 Í Janúar árið 

2012 samsvaraði ein evra 160,971 íslenskra króna.  400.000.000 evra gera því 64.388.400.000 

íslenskra króna. 

160,971 * 400.000.000 = 64.388.400.000 

Með þessum skattpeningum til íslenska ríkisins væri hin svokallað kreppa úr sögunni og 

skuldir Íslendinga yrðu borgaðar á aðeins nokkrum árum. „Samkvæmt hollenska 

dómsmálaráðuneytinu, sér Nederwiet (kannabis markaður Hollands) 20.000 manns fyrir 

atvinnu."38 20.000 manns vinna vinnu sína og borga skatta sem hjálpar hollenska ríkinu 

efnahagslega. 

Portúgal 

Í portúgalska ríkisstjórnin mildaði árið 2001 lög sem fjalla um ólöglegum vímuefnum. Þessi 

löggjöf varð til þess að umburðalyndi gagnvart vímuefnanotendum jókst. Frá 2001 hefur 

neytendum sem nota kannabisefni á aldrinum 13 til 15 ára fækkað. Árið 2001 var þetta 

hlutfall 14,1% en árið 2006 varð það 10,6%. Sama fækkun varð í aldurshópnum frá 16 til 18 

ára, en árið 2001 var hlutfallið 27,6% en árið 2006 hafði það lækkaði í 21,6%.39 

Lögfræðingurinn Glenn Greenwald sagði árið 2009 að lögleiðsla vímuefna í Portúgal hefði 

tekist. 

„Hún (lögleiðsla) hefur gert það að verkum að portúgalska ríkið hefur mun betri umsjá og 

stjórn yfir vímuefnavandamálum en nokkurt annað vestrænt ríki."40 

Portúgalska ríkið tók þá stefnu að það yrði portúgölskum vímuefnaneytendum auðveldara að 

nálgast félagsráðgjafa og meðferðalækna en að nálgast portúgalska réttarkerfið. Þar sem 

                                                 
37Smith, Phillip. (2008) 
38Cherry, Andrew og Dillon, Mary E. Og Douglas, Rugh. (2002) Bls. 159 
39 Greenwald, Glenn. (2009). Bls.11 
40Szalavitz, Maia. (2009). 



33 
 

minna fjármagn fór í löggæslu var hægt að auka fjármagn til meðferðaheimila og með því 

jókst hlutfall neytenda sem sóttu í meðferð.41 Auðveldara varð fyrir heilsukerfið í Portúgal að 

sinna vímuefnaneytendum því neytendur voru óhræddir við að leita til þeirra. 

Bandaríkin 

Í Bandaríkjunum eru refsilöggjöfin hvað varðar ólögleg vímuefni ströng. Þrátt fyrir miklu  

fjármagn sé varið til löggæslu eru í Bandaríkin flestir kókaín og kannabis neytendur í 

heiminum. Miðað við Bandaríkin er frjálslyndari stefna varðandi vímuefnalöggjöf í 

Evrópusambandinu (þar á meðal í Hollandi) og þar eru færri vímuefnaneytendur.42 

Árið 1984 samþykkti bandaríska þingið frumvarpið Sentencing Reform Act. Þetta frumvarp 

kallaði á harðari refsingar fólks sem braut lögin, sérstaklega vímuefnalögin. Frá árunum 1980 

til 2009 hefur fjöldi sakfelldra aðila hinsvegar aðeins aukist. Árið 1980 voru 1.118.097 

einstaklingar á skilorði, 182.288 í gæsluvarðhaldi og 319.598 í fangelsi. Árið 2009 voru í 

Bandaríkjunum 4.203.967 einstaklingar á skilorði, 760.400 í gæsluvarðhaldi og 1.524.513 í 

fangelsi.43 Þessa tölfræði er hægt að sjá á línuriti 6. Þessi gríðarlega aukning er fyrst og fremst 

tengd ólöglegum vímuefnum, þar á meðal kannabisefnum. Ef ríkisstjórn Bandaríkjanna leita 

ekki til annarra leiða til þess að berjast gegn glæpahópum, munu fangelsin einungis fyllast enn 

meir. Ef draga á úr glæpatíðni þarf að lögleiða kannabisefni. Með lögleiðslu kannabisefna er 

komið í veg fyrir fjármunastreymi til glæpagengjanna frá þessum markaði og þar með verður 

almenningur ekki áreitur af lögreglunni.  

 

 

 

 

                                                 
41Szalavitz, Maia. (2009). 
42Szalavitz, Maia. (2009). 
43Dómsmálaráðuneytið í Bandaríkjunum. (2012) 
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Línurit: 8 

Heimild: Dómsmálaráðuneytið í Bandaríkjunum, 2012 

Áður var nefnt að árið 2009 voru um það bil 12,3% fullorðna í Bandaríkjunum sem notuðu 

kannabisefni. Það þýðir að um það bil 30 milljónir manna brutu lögin í Bandaríkjunum og átt 

yfir höfði sér að lenda á sakaskrá eða jafnvel í fangelsi fyrir vörslu kannabisefna. Dæmin frá 

Bandaríkjunum sýna fram á að almenningur verður ekki varinn glæpagengjum né ofbeldi 

svarta markaðsins með þeirri stefnu að hafa ákveðin vímuefni ólögleg. Það er almenningur 

sem þessi stefna bitnar á. Francis L. Young var dómari í Bandaríkjunum sem taldi að 

kannabisefni gætu nýsts sem lyf og það ætti bandarískur almenningur að nýta sér. Árið 1988 

sagði Francis L. Young; 

„Marijuana, in its natural form, is one of the safest therapeutically active substances known to 

man. By any measure of rational analysis marijuana can be safely used within a supervised 

routine of medical care." 

„Gerð var rannsókn á 25.000 ungmennum í Massachusetts í Bandaríkjunum, þar sem 

marijúana í læknisskyni er löglegt, og á 13.000 ungmennum í Rhode Island, þar sem það var 

gert löglegt árið 2006. Gögn frá 1997 til 2009 voru skoðuð og komist var að þeirri niðurstöðu 

að hlutfallið af ungmennum sem notuðu marijúana var ekki breytilegt á milli ríkja eða ára, 

heldur hélst hlutfallið alltaf um 30%."44 

 

 

                                                 
44Þórður Ingi Jónsson. (2011). 
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Árið 2011 var gefin út ein mikilvægasta skýrslan til þessa um ólöglega vímuefnamarkaðinn á 

heimsvísu. Framkvæmdastjórar þessarar skýrslu voru miklir og háttsettir embættismenn eða 

fræðimenn. Sem dæmi má nefna Kofi Annan, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sameinuðu 

þjóðanna.  

Niðurstaða þessarar skýrslu var sú, að heimsstríðið gegn ólöglegum vímuefnum hefði 

mistekist, með hræðilegum afleiðingum fyrir einstaklinga og samfélög um heim allan.45  

Dr. Carel Edwards var fyrrverandi vímuefnastjóri ESB árið 2010 en hans starf var að 

endurskoða vímuefnalöggjöf Evrópu. Hann heldur því fram að með því að vera á móti 

lögleiðslu vímuefna leiti fólk í vímuefnabæli þar sem það mætir meira umburðarlyndi annarra 

í hópnum. Hann segir að 75 milljónir evrópubúa noti kannabis og sá hluti sem eigi við 

alvarleg vandamál að stríða, sé mjög lítill. Einkum sé miðað við þá sem nota áfengi. Hann 

segir að auðvitað sé ekki sé gott að neyta heróíns, en það þurfi að hjálpa fólkinu í staðinn fyrir 

að fangelsa það, það þurfi að vera hluti samfélagsins ekki útskúfað úr því.46 Dr. Carel 

Edwards er meðlimur í LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) samtökunum, sem hafa 

mörg þúsund lögreglumanna, lögfræðinga og dómara innanborðs, manna sem hafa séð að 

núverandi stefna hefur ekki borið neinn árangur í baráttunni gegn útbreiðslu ólöglegra 

vímuefna. Nauðsynlegt er að koma í veg fyrir ofbeldið, átökin og sinna þessu vandamáli sem 

heilbrigðismáli en ekki réttarmáli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45Global Commission on Drug Policy. (2011) Bls. 2 
46LEAP (Law Enforcement Against Prohibition). (2012). 
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Frelsi - Sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins 

Einstaklingur sem býr í lýðræðis ríki hlýtur að telja að því fylgi margs konar réttindi, það er 

ákveðið frelsi til orða og athafna. Frelsi sem veitir þegnum vald til þess að ákveða eigin 

gjörðir án þess að einhver annar eða ríkisstjórn geti hindrað það. Ef einstaklingur hegðar sér 

öðruvísi en einhver annar á ekki að refsa honum fyrir það. Ef  einstaklingur hegðar sér á þann 

hátt að það valdi öðrum beinum skaða, eins og  t.d. með því að beita ofbeldi, má segja að 

verið sé að skerða frelsi þess einstaklingis sem varð fyrir ofbeldinu, því hann kaus það ekki. 

Ríkisstjórnin hefur tekið þetta val eða sjálfsákvörðunarrétt í sínar hendur með því að 

framfylgja vímuefnabanni. Þannig má segja að með því að gera kannabisefni ólögleg sé verið 

að ganga á rétt og frelsi fólks til vímuefnaneyslu. Ýmislegt sem gerist innan veggja 

heimilisins er ekki endilega löglegt og þess vegna þarf löggjafinn oft að skipta sér að þegnum 

sínum. Það ætti ekki að vera mál löggjafans ef einstaklingur neytir kannabiss á heimili sínu 

engum öðrum til skaða. Íslenskir þegnar hafa orðið fyrir þessari frelsissviptingu þegar 

lögreglan notar vímuefnalögin til þess að ryðjast inn á heimili þeirra og leita á líkömum 

einstaklinga. Markmið löggjafarinnar var þó ekki sá að brotið yrði á réttindum almennings né 

til þess að sjálfsákvörðunarréttur þeirra yrði skertur. Ef manneskja vill nota vímuefni, hvaða 

rétt hefur önnur manneskja til þess að segja að hún megi það ekki? Ef einstaklingur neytir 

hófsamlega kannabis innan veggja heimilisins á það ekki að vera mál nokkurs annars né 

ríkisstjórnar yfir höfuð. Í frjálsu samfélagi eigum við ekki að fordæmda ákvarðanir annarra. 

Markmið lagasetninga á að vera sá að koma í veg fyrir þá hegðun sem skaðar samfélag sem 

heild en ekki til að svipta réttum til að lifa því lífi sem það kýs og vill. Röksemdafærslan 

byggir þó líklega á því að fíkniefnaneysla valdi ríkinu það miklum kostnaði eða vandræðum 

þetta sé réttlætanlegt. En eins og fram hefur komið í þessari umfjöllu er ekki alltaf beint 

samhengi þar á milli.  

John Stuart Mill var mikill hugsuður og fræðimaður. Hann aðhylltist frjálshyggju og taldi 

frelsi einstaklingsins afar mikilvægt samfélaginu sem heild. Í ritum Mills er hvergi að finna 

neina umfjöllun um kannabisefni en hann segir hinsvegar að við eigum að komast að 

skynsamlegri niðurstöðu sem byggist á frjálsri umfjöllun, þar er okkur frjálst að gagnrýna 

hvaða skoðun sem er. Hann vill þannig meina að það sé ekki réttlætanlegt að skerða frelsi 

einstaklinga og neyða þá til þess að fylgja ákveðinni hegðun þó sú hegðun sé í sjálfum sér til 

hagsbóta fyrir einstaklinginn. Mill sagði; 
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„Það er óréttlætanlegt að neyða mann til að gera nokkuð eða láta ógert af þeim sökum, að 

hann verði sælli fyrir bragðið, eða hinum, að aðrir telji skynsamlegt eða rétt að breyta svo. 

Maður ber einungis ábyrgð gagnvart samfélaginu á þeim athöfnum sínum, sem aðra varða. 

Hann hefur óskorað frelsi til allra gerða, sem varða hann sjálfan einan."47 

Vegna þess hvað löggjöfin um kannabisefni hefur verið lengi í gildi er erfitt að fá almenning 

til að hlusta á rök sem styðja lögleiðinu þeirra. Það er þannig ekki bara ríkisstjórnin sem ýttir 

undir fordóma gegn lögleiðslu kannabisefna heldur einnig ýmsir hópar samfélagsins. Mill 

sagði; 

„Helsti ókostur lagarefsinga hefur um langt skeið verið sá, að þær hafa stuðlað að frekari 

fordæmingu almenningsálitsins en ella."48 

Á Íslandi er hlutfall þeirra sem eru á móti lögleiðslu kannabisefna hærra en þeirra sem vilja 

lögleiða það. Löggjafinn, ríkisstjórnin og ýmsir hópar samfélagsins hafa mótað þessa 

neikvæðu afstöðu almennings til kannabisefna og þar sem þau hafa verið ólögleg svo lengi er 

erfitt að breyta þessari afstöðu. Það er út af þessu neikvæða áliti sem erfitt er fyrir fólk að tjá 

skoðanir sínar á kannabisefnum. Það er þó hægt að rökstyðja bann gegn lögleiðslu 

kannabisefna vegna þess það er vímuefni og það ætti ekki að neyta þeirra þess vegna en það 

gengur gegn því grundvallargildi sem frelsi einstaklingsins er í lýðræðisþjóðfélagi. 

Einstaklingurinn á að hafa val um það hvort hann vill nota vímuefni eða ekki. Fólk á að eiga 

rétt á því að vera ábyrgt gjörða sinna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Mill, John Stuart. (2000). Bls. 45 
48 Mill, John Stuart. (2000). Bls. 75 
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Niðurstaða 

 

Hefur lögleiðsla kannabisefna jákvæð eða neikvæð áhrif á íslenskt samfélag? Það er ýmislegt 

í kannabisefnum sem getur nýsts íslensku samfélagi á ýmsan hátt. Lögleiðing kannabisefna 

getur dregið úr glæpatíðni og notkun vímuefna, sérstaklega harðara vímuefna eins og áfengis, 

kókaíns og heróíns. Kannabisefni geta aukið tekjur ríkisins, tekjur sem hægt væri að veita í  

heilbrigðisgeiran og jafnvel sjá fyrir kostnaði í rekstri meðferðaheimila. Kannabisefni geta 

örvað íslenska efnahaginn með myndun nýrra starfa og skapað fyrirtækjum möguleikann á að 

framleiða allskonar kannabis/hamp vörur. Með því að draga úr innflutningi á erlendum vörum 

yrði Ísland sjálfbærara.  

Ekki er haldið fram að kannabisefni séu holl einstaklingum. Því það er vímuefni og ekki er 

skynsamlegt að neyta vímuefna, heldur er bent á að gögn eru til staðar sem benda til þess að 

skaðinn sé ekki jafn mikill og almennt er talið. Kostnaðurinn sem ríkið þarf að bera af hinum 

ólöglega vímuefnamarkaði er mikill. Eins og bent hefur verið á virðist hert löggjöf um 

vímuefni ekki draga úr neyslu eða glæpamönnum í fangelsum. Með þetta í huga má velta fyrir 

sér réttlætingu á því inngrip sem ríkið hefur á lög hvað varðar neyslu mildari vímuefna svo 

sem kannabisefna.  

Höfundur er frekar að segja að neysla annarra vímuefna svo sem kaffi, tóbak eða áfengis, hafi 

einnig neikvæð áhrif á fólk og í rauninni séu afleiðingar notkunar þeirra alvarlegri, til dæmis 

neysla þeirra geti valdið dauða. 

Sýnt hefur verið fram á að lögleiðsla kannabisefna í sumum ríkjunm  hefur dregið úr neyslu 

annarra vímuefna. 

Stefna ríkisstjórna hvað varðar vímuefnalöggjöf almennt veldur samfélaginu meiri skaða en sá 

skaði sem vímuefnin valda. Það er í raun og veru vímuefnabannið sem er aðalástæða allra 

þeirra félagslegu og vímuefnatengdu vandamála sem heimurinn þarf að kljást við. Almennt 

hefur fólk miklar ranghugmyndir hvað varðar kannabisefni. Það er augljóst að þegar að stór 

hópur almennings brýtur viljandi gegn ákveðnum lögum er ekki endilega eitthvað að þeim 

hópi heldur er eitthvað að lögunum sem eru í gildi. 

Það fólk sem er á móti lögleiðslu verður að spyrja sig, hvort það telji að ef kannabis yrði gert 

löglegt hvort það telji þá að flestir hlypu út í búð til þess að fá sér kannabis? Þau gætu kannski 

prófað en það þarf jafnvel ekki einu sinni að fara neitt lengra en það. Almenningur veður í 

þeirri villu að í hvert sinn sem lögreglan pósar fyrir fjölmiðla eftir handtökur þeirra sem notar 

eða framleiðir kannabisefni séu að vinna kannabisstríðið, það er ekki rétt. Sannleikurinn er sá 

að þetta er ekki rétt, þetta eru röng skilaboð til almennings. Það verður að viðurkenna það að 
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almennt getur fólk sýnt ábyrgð og hófsemd í vímuefnanotkun, meirihluti fólks gerir það á 

hverjum degi t.d. ef við hugsum um áfengisneyslu hins venjulega manns.  

Lögleiðsla kannabis væri góð fyrir íslenskan efnahag en þó má auðvitað velta því fyrir sér 

hvort laögleiðsla vímuefna yfir höfuð sé siðferðislega rétt. Kannabis er þó vímuefni sem ekki 

getur drepið eitt sér. Væri því ekki réttari ákvörðun að lögleiða vímuefni sem hafa minni 

skaða en löglegu vímuefnin sem drepa?  

Glæpir eru órjúfanlega tengdir vímuefnabanninu. Enginn dreifir ólöglegum vímuefnum nema 

vegna þess að tekjuvonin er mikil.  

Í fréttum les almenningur um hræðilega glæpi sem eru framdir með og án vímuefna. 

Fræðimenn hafa hinsvegar sýnt fram á að marijúana ýttir engan veginn undir ofbeldishegðun í 

fólki. Fólk er líklegra til þess að berja manneskju undir áhrifum áfengis. 

Á Litla-Hrauni er vímuefnamarkaður því það hefur ekki tekist að hindra innstreymi vímuefna 

inn í fangelsin, þó leitað sé á fólki og ströng aðgæslu sé viðhöfð. Við höfum engann 

möguleika á Íslandi að koma í veg fyrir neyslu vímuefna, löglegra sem ólöglegra. Stríðið gegn 

ólöglegum vímuefnum á Íslandi sem annars staðar er stríð sem engan endi tekur. Ekkert ríki 

vera fast í endalausu stríði. Höfundur vill þó ekki meina að við eigum að leggja árar í bát í 

þessu stríði heldur sé hér verið að benda á þá lausn sem lögleiðsla kannabisefna gæti verið, 

það er að við hefðum meiri stjórn á markaðinum neyslu og dreifingu þessara efna. 

Þegar notuð eru hugtök eins og eiturlyf yfir stóran flokk vímuefna, t.d. kannabis, er verið að 

nota hugtak sem hefur mikla og neikvæða merkingu og gefur jafnframt til kynna að enga aðra 

niðurstöðu sé að finna en að ákveðin lyf séu gerð ólögleg og það þrátt fyrir að margar 

rannsóknir sýni að kannabisefni hefur ýmsa jákvæða eiginleika, t.d. til lyfjagerðar. 

Lengi hafa margir sett fram ýmis rök fyrir lögleiðslu kannabisefna á Íslandi en orðið í hvert 

skipti fyrir árásum ýmissa samtaka. Þeir sem styðja lögleiðslu kannabisefna telja að 

frjálslyndari stefna í vímuefnalöggjöfinni myndi ekki leiða til versnandi ástands. Íslendingar 

geta litið til Thomas S. Khun, að vísindaleg bylting sé að eiga sér stað. Að almenningur hefur 

litið á vímuefni með miklum neikvæðum augum og það sé þeirra heimsmynd. Erfitt er að 

breyta þessari heimsmynd og almenningur vill halda í sína gömlu hugmyndir frekar en að 

kollvarpa þeim. 

 

Þessir svokölluðu sigrar í fíkniefnastríðinu sem fjölmiðlar fjalla gjarnan um, einkum þegar 

stórir glæpahópar eða glæpaforingjar eru handteknir, sýna ekki  sigur í stríðinu gegn 

kannabisefnum. Því innan skamms mun aðeins annar hópur einstaklinga ráða á 

kannabismarkaðinum. Á meðan eftirspurnin er til staðar mun framboðinu verða sinnt. 
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