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Útdráttur 

 

Skaðlegar afleiðingar vímuefna fyrir bæði notendur og aðstandendur hafa lengi verið 

viðurkenndar en þrátt fyrir það sjá sumir bannstefnuna og aðför hennar sem meira vandamál 

en fíkniefnin. Markmið með þessari ritgerð er að skoða hvort skaðaminnkun sé betri kostur 

en stríð gegn fíkniefnum. Víða á Vesturlöndum er hamlandi stefnu beitt gagnvart 

fíknivandanum og er sú stefna iðulega nefnd stríð gegn fíkniefnum. Fíknistríðið felur í sér að 

harðar refsingar eru við lýði fyrir fíkniefnabrot en hætta er á að hamlandi stefna ýti undir 

útskúfun fíkniefnaneytenda og auki þannig á vanda þeirra. Fíknistríðið er talið valda meiri 

skaða en misnotkun vímuefna og virðist frekar viðhalda heilbrigðisvandamálum. Í ritgerðinni 

voru ólíkir kostir teknir fyrir og metnir ásamt reynslu frá nokkrum löndum, sem hafa tekið 

upp á því að afglæpavæða fíkniefni, og hafa rannsóknir sýnt jákvæðan árangur. Sá árangur 

sem náðst hefur er ekki einungis afurð afglæpavæðingar heldur einnig skaðaminnkunar en 

þetta tvennt helst óhjákvæmilega í hendur. Með skaðaminnkandi stefnu er lögð 

megináhersla á að beita heilbrigðiskerfinu til þess að draga úr þeim skaða sem neysla 

fíkniefna hefur í för með sér. Markmiðið er að lækka dánartölu, draga úr smiti með sýktum 

sprautunálum og almennt bæta heilsu fíkniefnaneytenda. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ETCS) lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Helga Gunnlaugssonar. Stríðið gegn fíkniefnum og 

afleiðingar þess ásamt málefni langt leiddra fíkla í félags- og heilbrigðiskerfinu hafa lengi 

vakið áhuga höfundar. Hugmyndin að þessu verki fékk hann þegar hann las bókina Chasing 

the scream eftir Johann Hari. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum fyrir gagnlegar ábendingar og hlýlegt viðmót við 

gerð þessarar ritgerðar. Auk þess vil ég þakka Thelmu Björk Guðmundsdóttur fyrir veitta 

aðstoð við yfirlestur og góðar ábendingar. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni í heild og 

þá sérstaklega ömmu minni, Helgu Maren Aðalsteinsdóttur fyrir stuðning á meðan á náminu 

stóð. 
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1  Inngangur  

Skaðlegar afleiðingar vímuefna fyrir bæði notendur og aðstandendur hafa lengi verið 

viðurkenndar en þrátt fyrir það sjá sumir bannstefnuna og aðför hennar sem meira vandamál 

en fíkniefnin. Eftirtektarverðasti skaði hennar eru glæpir, spilling og sjúkdómar tengdir 

sprautunotkun (MacCoun og Reuter, 2001). Þrátt fyrir beitingu harðra viðurlaga hefur 

fíknistríðinu ekki tekist að útrýma ólöglegri notkun vímuefna og er hvergi nálægt því (Jensen, 

Gerber og Mosher, 2004). Einstaklingar sem hlynntir eru lögleiðingu eða afglæpavæðingu 

fíkniefna álykta sem svo að brottnám bannstefnunnar dragi úr sjúkdómum, glæpum og 

mannlegri þjáningu (MacCoun og Reuter, 2001).  Þar sem bannstefnunni hefur ekki tekist 

betur til er þörf á annars konar nálgun gagnvart fíknivandanum eins og skaðaminnkun. Með 

skaðaminnkandi stefnu er lögð megináhersla á að beita heilbrigðiskerfinu til þess að draga úr 

þeim skaða sem neysla fíkniefna hefur í för með sér. Markmiðið er að lækka dánartölu fíkla, 

draga úr smiti með sýktum sprautunálum og almennt að bæta heilsu þeirra (Hughes og 

Stevens, 2007). 

Umræðan um fíkniefni minnir að mörgu leyti á umfjöllun um bjórbannið. Umræða 

um breytingar á áfengislöggjöfinni og afnámi bjórbannsins voru „tabú“ og umfjöllunin 

einkenndist að miklu leyti af fordómum, forræðishyggju og hræðsluáróðri, sem leiddi til þess 

að fólk var ragt við að tjá sig um viðfangsefnið (Helgi Gunnlaugsson, 2000; Helgi 

Gunnlaugsson 2008). Fylgjendur fíknistríðsins hafa byggt upp hræðsluáróður sem gengur að 

miklu leyti út á það að ef dregið verður úr refsingum gagnvart fíkniefnaneyslu gæti það leitt 

til aukinnar notkunar. Sem er möguleiki en það er einnig hugsanlegt að afnám 

bannstefnunnar dragi úr notkun fíkniefna (MacCoun og Reuter, 2001). Í ritgerðinni verður 

skoðað hvaða áhrif það hefur haft að afnema refsingar við fíkniefnabrotum í mismunandi 

löndum. Hafa ber í huga að stríð gegn fíkniefnum er í rauninni gildishlaðið hugtak sem er ekki 

notað á Íslandi þótt að hamlandi stefnu sé framfylgt hér. Hugtakið stríð gegn fíkniefnum á við 

þegar beitt er hörðum refsingum fyrir fíkniefnabrot eins og vörslu, neyslu, dreifingu og 

framleiðslu fíkniefna. 

Umfjöllunin um stríðið gegn fíkniefnum og málefni langt leiddra fíkla í félags- og 

heilbrigðiskerfinu hafa lengi vakið áhuga höfundar. Í þessari ritgerð verður sjónum einna 
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helst beint að stríðinu gegn fíkniefnum, afleiðingum þess og kostum skaðaminnkandi stefnu. 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara í þessari ritgerð er hvort að 

skaðaminnkun sé betri kostur en stríð gegn fíkniefnum. Í upphafi verður fjallað um helstu 

hugtök afglæpavæðingar til að auka skilning á umræðunni. Í framhaldi verður fjallað um 

hamlandi stefnu og skaðaminnkandi stefnu. Næst verður upphaf og afleiðingar fíknistríðsins 

skoðaðar. Höfundur sótti áhugaverðan fyrirlestur sem tengist málefninu, sem Neill Franklin 

hélt á vegum Snarrótarinnar ásamt fleirum. Þá verður sjónum beint að hugtakinu fíkn og 

afleiðingum fíkniefnaneyslu ásamt fíkn og félagslegum aðstæðum og mögulegri orsök fíknar. 

Þar á eftir kemur kafli um afglæpavæðingu í Portúgal, Hollandi og Þýskalandi en þau ríki eiga 

það sameiginlegt að hafa vikið af braut refsistefnunnar og hafa virkjað lýðheilsufarslegar 

nálganir gagnvart fíknivandanum og fundið leiðir til að takmarka skaðann sem hlotist hefur af 

fíkniefnum eða stríðinu gegn þeim. Að lokum verður sjónum beint að skaðaminnkandi 

lausnum. Vert er að taka fram að sumar heimildirnar í ritgerðinni eru í eldri kantinum og 

gætu verið komnar til ára sinna þótt þær lýsi vel þróuninni. 
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2 Lykilhugtök 

Hér verður fjallað um helstu hugtök afglæpavæðingar. Þau hjálpa til við að auka frekari 

skilning á umræðu um skaðaminnkandi stefnu gagnvart fíkniefnavandanum.  

2.1 Afglæpun (e. decriminalization) 

Afglæpavæðing fíkniefna er ekki það sama og lögleiðing (e. legalization) því afglæpun 

fíkniefna gerir þau ekki lögleg. Það felur ekki í sér að stjórnvöld taki yfir sölu þeirra og skapi 

löglegan markað með fíkniefni líkt og gert var með áfengi. Undir afglæpun teljast neysla og 

varsla fíkniefna ekki hegningarlagabrot (e. criminal offence) heldur sérrefsilagabrot (e. 

administrative offence). Það er því enn um afbrot að ræða en þau færast um flokk innan 

lagarammans (Loo, Beusekom og Kaham, 2001).  

Eitt einkenni afglæpavæðingar er að auðveldara er að bjóða einstaklingum með 

vímuefnavanda upp á árangursríka meðferð enda líklegara að fólk leiti sér aðstoðar þegar 

óttinn við lögsókn er ekki fyrir hendi. Annað einkenni afglæpavæðingar er að ryðja burt 

skömminni, sem tengist því að verða ákærður fyrir fíkniefnanotkun sem útrýmir aðal hindrun 

þeirra sem vilja leita sér meðferðar (Greenvald, 2009). Segja má að ákveðin forræðishyggja 

fylgir afglæpunarstefnunni sem leiðir til þess að viss skaðaminnkun á sér stað. Yfirvöld taka 

þá áhættu að afglæpa fíkniefni til þess að ýta undir að fleiri leiti sér aðstoðar og hafi löngun 

til þess að leita sér meðferðar ef þess þarf. Þar af leiðandi er þessi nálgun andstæða þess að 

eiga í stríði við fíkniefnaneytendur. Hugtökin sem skipa hvað veigamestan sess innan 

afglæpunarstefnunnar eru afglæpun (e. decriminalization), sjúkdómsvæðing (e. 

medicalization) og skaðaminnkandi nálgun (e. harm reduction).  

2.2 Sjúkdómsvæðing (e. medicalization) 

Í kringum 1970 læddist hugtakið sjúkdómsvæðing inn í bókmenntir félagsvísindanna en 

hugtakið merkir bókstaflega „að gera að sjúkdómi“. Orðið hefur verið notað oftar í samhengi 

við gagnrýni á sjúkdómsvæðingu frekar en sem hlutlaus lýsing á einhverju sem hefur orðið að 

sjúkdómi (Conrad, 1992). Félagsfræðingurinn Peter Conrad (1975) lýsir sjúkdómsvæðingu 

sem skilgreindu atferli þar sem læknastéttin leyfir eða tilskipar einhverskonar meðferð við 

læknisfræðilegu vandamáli eða sjúkdómi. Sjúkdómsvæðing er fólgin í því að skilgreina 
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tiltekið vandamál í læknisfræðilegum skilningi með því að nota læknisfræðilegt orðalag eða 

ramma til að lýsa eða skilja vandamálið. Einnig er notast við inngrip læknasvísindanna til að 

meðhöndla vandamálið. Þó að margt hafi verið skrifað um hugtakið er skilgreiningin hvorki 

alveg skýr né eru almennt allir sammála um hvað sé sjúkdómur og hvað ekki. Sjúkdómsvædd 

tilfelli hafa sætt gagnrýni vegna þess að þau eru ekki talin eiga við rök að styðjast og eru 

jafnvel þvinguð til sjúkdómsvæðingar. Fræðilegi ramminn sem liggur að baki þessara tilfella 

er ein tegund af félagslegri mótunarhyggju. Þetta sjónarhorn kynnir raunverulega þekkingu 

sem er félagslega mótuð af fólki sem fangar raunveruleikann (Conrad, 1992). 

 Meðal þess sem fellur undir sjúkdómsvæðingu eru meðal annars geðsjúkdómar, 

áfengissýki, fíkn, ofvirkni, offita, lystarleysi, barnamisnotkun, ófrjósemi, áráttukennd 

fjárhættuspilamennska og kynleiðrétting. Samkynhneigð var talin sjúkdómur til ársins 1973 

en var þá afsjúkdómsvædd. Sumir þessara flokka eru að hluta til sjúkdómsvæddir eins og 

áfengissýki eða opíumfíkn, meðan aðrir flokkar flokkast lítillega undir þessa skilgreiningu. Að 

auki eru flokkar sem tilheyra eðlilegu lífsferli, eins og barnsburður og dauði, sem fellur undir 

fulla sjúkdómsvæðingu (Conrad, 1992). Afleiðingar sjúkdómsvæðingar eru margvíslegar og 

hafa Conrad og Shneider (1980) dregið upp dekkri hliðar af notkun þess. Sjúkdómsvæðing 

leiðir til þess að læknavísindin verða siðferðislega hlutlaus. Sérfræðingar heilbrigðismála 

verða líklegri til að vera með yfirráð og afmörkun getur orðið á félagslegum vandamálum. 

Þar að auki hefur það áhrif á ábyrgð, eins og til dæmis hvað varðar gerendur í málum þar 

sem misnotkun á börnum hefur átt sér stað. 

 Vímuefnafíkn var ekki sjúkdómsvædd fyrr en seint á árinu 1920 (Campbell, 2012). 

Með afglæpavæðingu eru einstaklingum, sem háðir eru fíkniefnum, ekki lengur lagalega 

refsað heldur eru þeim vísað til heilbrigðiskerfisins. Með aðstoð heilbrigðisstarfsfólks og 

annarra sjálfboðaliða fá þeir þá meðhöndlun sem þeir þurfa til að hljóta sem minnsta skaða 

af sjúkdómi sínum (Loo, Beusekom og Kahan, 2002). Kostir þess að vímuefnafíkn sé 

sjúkdómsvædd er að fíklum er gerð grein fyrir að hegðun þeirra sé ekki algerlega þeim að 

kenna, heldur sé um  sjúkdóm að ræða sem þeir ráða ekki við og þeim er sýndur skilningur út 

frá þeim forsendum. Samhyggð gagnvart fíkniefnaneytendum er mikilvæg í því samhengi en 

er af skornum skammti í stríðinu gagnvart fíkniefnum. Næst verður fjallað um 

skaðaminnkandi nálgun til að skerpa á hvað í henni felst og hver þáttur hennar er í þessu 

samspili sjúkdómsvæðingar og afglæpunar.  
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2.3 Skaðaminnkun (e. harm reduction) 

Skaðaminnkun er gagnreynd þekking en deilt er um hvaða nálgun sé áhrifaríkust gagnvart 

mikilli áhættuhegðun. Nálgun skaðaminnkandi stefnu stuðlar að því að draga úr skaða 

áhættuhegðunar og bæta lífsins gæði. Það sem felst í skaðaminnkun eru meðal annars 

stuðningshúsnæði fyrir heimilislausa, úrræði þer sem hreinum nálum er útbýtt ásamt 

sprautum fyrir sprautufíkla. En einnig telst með forvarnarstarf gagnvart fíkniefnanotkun eða 

akstri undir áhrifum vímuefna (Marlatt, Larimer og Witkiewitz, 2012). Einnig fellur þar undir 

verklag fyrir fíkniefnaneytendur sem vilja ekki eða geta ekki hætt neyslu fíkniefna. Fyrir þá 

einstaklinga er í boði ráðgjöf og klínískt meðferðar úrræði sem stuðlar að öruggari og 

ábyrgari notkun. Áhersla á að draga úr skaðlegum afleiðingum hugbreytandi 

vímuefnanotkunar hefur verið miðpunktur í skaðaminnkun (Inciardi og Harrison, 2000). 

Skaðaminnkun hefur fest sig í sessi um allan heim og er nálgun fíknistefnunnar frekar hugsuð 

fyrir almannaöryggi og sem lýðheilsuvandamál í stað þess að fara í stríð gegn fíkninni 

(Marlatt, Larimer, Witkiewitz, 2012).  

 Skaðaminnkun fíkniefnastefnunnar á rætur sínar að rekja til Hollands. En fyrsta 

nálaskiptiþjónustan var stofnuð þar 1984 til að draga úr hækkandi tölu lifrarbólgu tilfella sem 

tengdust sprautunotkun. Með skaðaminnkandi nálgun hefur þeirri hugmynd verið hafnað að 

samfélagið geti orðið vímuefnalaust með tilliti til þess að vímuefnanotkun hefur verið partur 

af mannlegu samfélagi frá upphafi. Inngrip skaðaminnkunar skerpir á því að aðlaga 

fíkniefnaneytendur að samfélaginu til að koma í veg fyrir að þeir einangrist eða séu 

útskúfaðir. Það er gert til að mynda með því að setja sem flesta fíkniefnanotendur í samband 

við meðferðarstofnanir eða aðrar lýðheilsu þjónustumiðstöðvar (Inciardi og Harrison, 2000). 

Afglæpun og skaðaminnkandi nálgun eiga það sameiginlegt að hvor nálgun fyrir sig stuðlar 

að því að taka glæpastimpil af einstaklingum með fíknivanda og draga eins og hægt er úr 

neikvæðum áhrifum á einstaklinginn vegna vímuefnafíknar hans (Hughes og Stevens, 2012).  

 Fíkniefnanotkun í æð hefur verið helsti áhættuþáttur alnæmis í Vestur-Evrópu frá því 

að faraldurinn reið yfir í byrjun árs 1980. Í Bandaríkjunum byrjaði faraldurinn fyrr en á 

tímabili voru Bandaríkjamenn með hæðsta hlutfall sýktra miðað við Vestur-Evrópu þjóðir. 

Úrræðið sem vænlegast hefur verið til árangurs, til að sporna gegn alnæmi og lifrarbólgu, er 

nálaskiptiþjónusta. Sérstök úrræði eru í boði þar sem séð er um að útvega hreinar nálar og 

sprautur fyrir einstaklinga háða fíkniefnum. Einnig er staðir þar sem sem fíklar geta farið á og 
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sprautað sig í návist heilbrigðisstarfsfólks til að lágmarka áhættuna sem fylgir þessari athöfn. 

Það sem felst til dæmis í fíkniefnastefnunni í Sviss er að við lögregluleit þar sem sprautunál 

finnst á fíkniefnaneytenda er henni skipt út fyrir hreina nál (MacCoun og Reuter, 2001).  

Næst verður fjallað um stefnumótun í fíkniefnamálum, annars vegar hamlandi stefnu (e. 

restrictive/ use reduction) og hinsvegar skaðaminnkandi stefnu (e. harm reduction). 

 

 



11 

3 Stefnumótun í fíkniefnamálum 

Í þessum kafla verður fjallað um stefnumótun í fíkniefnamálum. Annars vegar verður fjallað 

um hamlandi stefnu (e. restrictive/ use reduction) og hinsvegar skaðaminnkandi stefnu (e. 

harm reduction). 

3.1 Hamlandi stefna (e. restrictive/use reduction) 

Í grófum dráttum má skipta aðgerðum stjórnvalda gegn fíkniefnavandanum í tvennt. Í fyrsta 

lagi er margvíslegum „mjúkum” aðgerðum beitt, sem sagt forvörnum í skólum, 

upplýsingaráðgjöf og fræðslu, sér í lagi meðal ungmenna. Í öðru lagi eru harðari aðgerðir 

réttarvörslukerfisins, sem stundum teljast á mörkum þess að vera brot á friðhelgi einkalífs 

borgaranna. Í framhaldi af því má greina ólík sjónarmið í samfélaginu, það er hvort 

stefnumótun í vímuefnamálum eigi að hafa hamlandi (restrictive/use reduction) eða 

skaðaminnkandi áhrif (e. harm reduction) (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Hamlandi stefna gerir 

ráð fyrir að árangurríkast sé að beita hörðum refsingum fyrir fíkniefnabrot, eins og vörslu, 

neyslu, dreifingu og framleiðslu fíkniefna (Mendes og McDonald, 2001). Ber það vott um 

jákvæðan árangur af stefnunni ef það leiðir til minni heildarneyslu og færri prófa fíkniefni. 

Gagnrýnendur benda á að stefna af þessu tagi geti ýtt undir útskúfun fíkniefnaneytenda og 

þannig aukið á vanda þeirra (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Hætta er á að fangelsi yfirfyllist af 

föngum sem eiga við fíkniefnavandamál að etja, heilsu þeirra er stefnt í voða og dánartíðni 

meðal þeirra hækkar (McBride o.fl., 2009).  

Víðast hvar á Vesturlöndum er hamlandi stefnu framfylgt. Innflutningur, framleiðsla, 

varsla, meðferð, dreifing og sala fíkniefna er skilgreind sem refsiverð háttsemi. Stjórnvöld 

álíta sem svo að ekki sé unnt að leyfa eða láta fíkniefni afskiptalaus í samfélaginu þar sem 

skaðsemi þeirra ógni heilsu borgaranna og feli í sér almannahættu. Réttur einstaklingsins til 

að velja sér sjálfur vímuefni á frjálsum markaði vegur því minna en skylda samfélagsins til að 

vernda almannahag með hörðum aðgerðum eins og fíkniefnabanni (Helgi Gunnlaugsson, 

2018).  

Hér á landi er hamlandi (restrictive/use reduction) stefnu við fíkniefnavandanum 

framfylgt. Þó er hugtakið stríð gegn fíkniefnum ekki notað hér. Mikill stuðningur er frá 

almenningi að beita valdheimildum til að upplýsa fíkniefnamál. Meðal þeirra aðferða, sem 
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lögreglan beitir er margvíslegt eftirlit við hafnir og landamæri, oft með aðstoð hunda, þar á 

meðal húsaleitanir og símahleranir. Árið 2001 herti Alþingi refsingar fíkniefnabrota og var 

hámarksrefsing aukin úr tíu árum í tólf. Dómar hafa einnig þyngst eftir því sem fíkniefnamálin 

hafa verið stórfelldari. Á Íslandi situr um það bil þriðjungur fanga inni fyrir fíkniefnatengd 

brot en hlutfallið var innan við tíu prósent fyrir aðeins tuttugu árum síðan (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). Viðhorfsmælingar sýna mikla andstöðu þjóðarinnar og stjórnvalda 

gegn fíkniefnum (Hugrún J. Halldórsdóttir, 2013). Mælingar hafa einnig sýnt að neysla 

fíkniefna hafi aukist á allra síðustu árum en sé þó óveruleg í samfélaginu og regluleg neysla 

eða misnotkun greinist einungis meðal afmarkaðra hópa. Líklegt er að sú hamlandi stefna 

sem framfylgt hefur verið á Íslandi eigi einhvern þátt í því að sporna gegn heildarumfangi 

fíkniefnaneyslu í samfélaginu. Langflestir sem prófa fíkniefni tilheyra yngri aldurshópum og 

sýna niðurstöður rannsókna að langflestir hætta neyslunni þegar kemur fram á fullorðinsár. 

Þó situr ákveðinn hópur eftir í harðri neyslu fíkniefna og er fullt tilefni til að grípa til 

markvissra aðgerða í málefnum verst settu hópanna (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

3.2 Skaðaminnkandi stefna (e. harm reduction) 

Með skaðaminnkandi stefnu er lögð megináhersla á að nota heilbrigðiskerfið til þess að 

draga úr þeim skaða sem neysla fíkniefna hefur í för með sér. Markmiðið er að lækka 

dánartölu fíkla, draga úr smiti með sýktum sprautunálum og almennt að bæta heilsu þeirra 

(Hughes og Stevens, 2007). Gagnrýnendur slíkrar stefnu telja hana vera til marks um uppgjöf 

stjórnvalda, hún sé í hálfgerðum dulbúningi fyrir lögleiðingu fíkniefna (McBride o.fl., 2009). 

Sumir telja besta kostinn að leyfa fíkniefni og setja þau á frjálsan markað (Husak, 2002). 

Vangaveltur hafa verið uppi um að Ísland viðurkenndi sig sigraða og nota þurfi nýjar leiðir til 

að taka á vandanum eins og til dæmis óheft markaðsfrelsi. Borið hefur á þíðu í þessa átt í 

Vestur-Evrópu og hefur kannabisneysla til eigin nota víða verið gerð refsilaus (e. 

decriminalized). Afnám refsinga fyrir vörslu fíkniefna til eigin nota felur í sér að dregið er úr 

beitingu refsiúrræða gagnvart neytendum, og þær miðast í mesta lagi við sektargreiðslur eða 

viðvaranir en leiða ekki til skráningar í sakaskrá eða til ákæru. Mismunandi er hvernig staðið 

hefur verið að afnámi refsinga af þessu tagi í ólíkum löndum, þá hvort öll fíkniefni til eigin 

nota séu gerð refsislaus eða einungis kannabisefni og hversu mikið magn hver og einn má 

hafa til persónulegra nota eða hver viðbrögð lögreglu eru (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Seinna 
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í ritgerðinni verða ólíkir kostir teknir fyrir og metnir ásamt því að fjallað verður um hver 

reynslan hefur verið í nokkrum löndum.  

Í Bandaríkjunum afglæpuðu ellefu fylki vörslu marijúana til einkanota á áttunda 

áratug 20. aldar og árið 2012 lögleiddu tvö fylki það til viðbótar.  Athyglisvert er að breytingin 

leiddi ekki til aukinnar neyslu efnisins (Dichiara og Galliher, 1994; Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

Samkvæmt niðurstöðum mælinga er neysla kannabisefna á heildina litið tilraunakennd og 

tímabundin. Ekki er það talið styrkja stöðu einstaklinga í samfélaginu að vera á skrá hjá 

lögreglu fyrir vörslu fíkniefna, og getur jafnvel leitt til þess að viðkomandi er brennimerktur 

og á þar af leiðandi minni möguleika á því að komast áfram síðar á lífsleiðinni. Þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni að afnám refsinga á kannabisneyslu hafi ekki leitt til aukinnar notkunar er 

alltaf hætta á að aukið markaðsfrelsi í sölu og meðferð fíkniefna leiði til þess að ríkjandi 

neyslumynstur í formi tilraunamennsku og tímabundinnar notkunar fíkniefna breytist og fari 

vaxandi. En þar sem afglæpun hefur verið innleidd hefur markaðsfrelsi í sölu efnanna ekki 

aukist enda felur afglæpun ekki endilega í sér lögleiðingu (Helgi Gunnlaugsson, 2018).  

Aðgengi að áfengi var lengi takmarkað hér á landi til að koma í veg fyrir misnotkun 

þess og  til að tryggja á þann hátt almenna velferð borgaranna. Með auknu markaðsfrelsi 

hefur aðgengi að áfengi stóraukist á síðustu árum. Líklegt er að aukið markaðsfrelsi leiði til 

þess að vandi vegna fíkniefnaneyslunnar þróist á sama hátt og áfengisvandinn hefur gert á 

undanförnum áratugum (Gunnlaugsson, 2012). Áhugavert er að aukinnar markaðsvæðingar 

hefur ekki gætt eins mikið á Vesturlöndum þegar kemur að fíkniefnum þó að merki um þíðu 

gagnvart neytendum hafi gert vart við sig. Mikilvægt er að hafa í huga að lögleiðing fíkniefna 

leysir ekki fíkniefnavandann frekar en refsilöggjöfin og hætta er á að neytendahópurinn 

stækki og kostnaður samfélagsins aukist við lögleiðingu þeirra.  

Afleiðingar fíkniefnabannsins eru meðal annars að örlög langt leiddra fíkla eru þau að 

þurfa að leynast í skúmaskotum samfélagsins og vera á valdi undirheimanna án 

neytendaverndar. Mikilvægt er í því sambandi að stjórnvöld marki sér markvissa stefnu í 

þessum málum til að taka á vanda verst settu hópanna sem fastir eru í harðri neyslu 

fíkniefna, sem valda sjálfum sér og samfélaginu miklum skaða. Fíkniefnaneysla þessara hópa 

er oft talin orsök vítahringsins sem fíklarnir eru fastir í, og talið er að vandamálið leysist ef 

fíkniefnin eru tekin burt. Sannleikurinn er yfirleitt sá að það leysir ekki grunnvandann nema 

einstaklingurinn njóti góðs félagslegs stuðnings. Hjá þeim fíklum þar sem fjölskyldutengsl eru 
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lítil eða hafa rofnað og óregla og vesöld eru ríkjandi, skólagangan er í molum og slóð afbrota 

og ofbeldis eru í ferilskránni, er ekki hægt að reiða sig á slíkan stuðning. Misnotkun harðra 

fíkniefna er iðulega fylgifiskur þess að hafa orðið undir í þjóðfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 

2018). Neysla þessa hóps gerir þó vandann erfiðari viðureignar. Nauðsynlegt er að ráðast að 

rót vandans í stað þess að einblína á afleiðingar hans sem er neysla fíkniefna. Einnig verður 

að styrkja félagslegt öryggisnet jaðarhópanna og koma til móts við þá með margvíslegum 

úrbótum í húsnæðis- og menntamálum og jafnframt varðandi starfsþjálfun og 

atvinnutækifæri. Að auki verða meðferðaleiðir að vera aðgengilegar svo hægt sé að taka á 

vanda þeirra. Aðgerðir af þessu tagi fela í sér kostnað fyrir samfélagið en á móti má nefna að 

það er einnig dýrt að framfylgja ríkjandi refsipólitík þar sem fíklar fela sig á jaðri samfélagsins 

með tilheyrandi ofbeldi og auðgunarbrotum (Helgi Gunnlaugsson, 2018).  

Skaðaminnkun (e. harm reduction) er framkvæmd víða og meðal annars hér á landi 

með góðum árangri (Þorgils Jónsson, 2013). Skaðaminnkunar stefnan er mögulega besti 

kosturinn gagnvart jaðarhópunum. Með skaðaminnkun er fyrst og fremst miðað að því að 

sporna við neikvæðum afleiðingum vímuefnafíknar og gerð er áætlun um hvernig fíklar geta 

neytt vímuefna á öruggan hátt án þess að krafa sé gerð um að þeir fari í bindindi. Boðið er 

upp á ýmis úrræði, eins og hreinar nálar, neyslurými og viðhaldsmeðferð. Með 

skaðaminnkun má tryggja fíklum nálægð við fagfólk og koma á samstarfi til að vinna bug á 

vanda þeirra. Kostnaður samfélagsins vegna lifrarbólgu, HIV-smits og annarra tengdra 

sjúkdóma er gríðalegur fyrir utan þann skaða sem einstaklingurinn veldur sjálfum sér og 

öðrum vegna vímuefnafíknarinnar. Þar af leiðandi er skaðaminnkun raunsæ leið til að draga 

úr hættu af því tagi og full ástæða til að auka vægi hennar í tengslum við stefnumörkun í 

málefnum fíkniefna og fíkniefnaneytenda (Helgi Gunnlaugsson, 2018). En gagnrýnendur 

skaðaminnkunar telja að skaðaminnkun auki vímuefnaneyslu og grafi undan viðleitni 

vímuefnasjúkra til meðferðar (Ti og Kerr, 2014). Mikilvægast af öllu er þó að efla 

ábyrgðarkennd borgaranna fyrir lífi sínu og heilsu í samræmi við aðrar samfélagshugsjónir 

okkar um frelsi og réttindi einstaklingsins (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Næst verður fjallað 

um upphaf fíkniefnastríðsins í Bandaríkjunum og varpað ljósi á þróunina þar. 
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4 Upphaf fíkniefnastríðsins 

Bandaríkin hafa lengi verið fyrirmynd þeirra ríkja sem beita harðri refsistefnu gegn 

fíknivandanum og er því fróðlegt að varpa ljósi á þróunina þar. Í rauninni hófst stríðið gegn 

fíkniefnum að miklu leyti hjá einum manni, Harry Anslinger. Harry var þó ekki einn að verki 

heldur fékk hann aðstoð héðan og þaðan eins og frá þáverandi forseta Bandaríkjanna, 

Richard M. Nixon. Hann hóf fíkniefnastríðið (e. war on drugs) í júní árið 1971 fyrir allra 

augum eftir að hafa skrifað undir löggjöfina, Controlled substances act (CSA), þar sem kveðið 

var á um reglugerð tiltekinna lyfja og vímuefna (Courtwright, 2004).   

Harry Anslinger starfaði meira á bakvið tjöldin, sem yfirmaður á Alríkisskrifstofu fíkniefna 

í Bandaríkjunum á árunum 1930 til 1962. Þegar Harry Anslinger var aðeins tólf ára gamall 

varð hann fyrir slæmri lífsreynslu þegar hann var sendur í apótek að ná í lyfjaskammt fyrir 

angistarfullan einstakling í fráhvörfum. Hann varð líklega aldrei samur eftir það og þróaði 

með sér gríðarlega óraunsæjan ótta gagnvart öllum fíkniefnum. Í seinni tíð var hann 

sannfærður um að þörf væri fyrir strangari reglugerð og stjórn yfir notkun vímuefna en á 

þessum tíma var engin fíkniefnalöggjöf og gat hver sem var leyst út ávanabindandi lyf í 

apótekum. Árið 1914 var löggjöfin, The Harrison Narcotic Act, samþykkt til þess að takmarka 

notkun vímuefna í Bandaríkjunum. Löggjöfin var tilkomin til vegna alþjóðslegs samnings þar 

sem markmiðið var að hamla flæði á ópíum. Árið 1930 undirritaði síðan þáverandi forseti 

Bandaríkjanna Herbert Hoover, frumvarp varðandi lögin til að framfylgja The Harrison Act, og 

lögin sú aðskildu aðför vímuefna og áfengis í tvær aðgreindar deildir. Hoover skipaði Harry 

Anslinger sem stjórnarnefndarmann á Alríkisskrifstofu fíkniefna og hins vegar sem 

stjórnarnefndarmann á Alríkisskrifstofu áfengis í Bandaríkjunum. Harry Anslinger var með 

afdráttarlausar skoðanir gagnvart fíkniefna stefnunni og réð yfir henni í þrjá áratugi. Hann 

kippti sér lítið upp við óánægju og ítrekaðar viðvaranir gagnvart fíkniefnabanninu og hélt 

ótrauður áfram með það að leiðarljósi að útrýma allri fíkniefna notkun í öllum heiminum 

(McWilliams, 1989). 

Talið er að Harry Anslinger hafi verið rasisti, sem gerði ráð fyrir því að fíkniefni fylgdu 

frekar lituðu fólki af erlendum uppruna eða minnihlutahópum. Blökkufólk, litað eða 

Spánverjar voru mögulega þess vegna líklegra til að vera handtekið og komu því verst út úr 
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fíknistríðinu. Það þýddi lítið fyrir lögregluna að handtaka fólk í hvítu hverfunum í 

Bandaríkjunum því þar var fólk sem átti eitthvað á milli handanna og þekkti til fólks í hærri 

embættum, einnig var það líklegra til að hafa lögfræðinga á sínum snærum. Fátækir, litaðir 

og blökkufólk voru ekki líkleg til að berjast á móti. Þau áttu síður fjármagn, þekktu síður 

lögfræðinga eða einhvern sem gæti hjálpað þeim ef þau voru handtekin (Däumichen, 2016; 

Coomber, 1998). Stefna Harry´s Anslinger snerist um ekkert umburðarlyndi gagnvart 

fíkniefnum og í framhaldi var hvergi eins hörðum viðurlögum beitt gagnvart fíkniefnum og 

víða í Bandaríkjunum. Forsetinn Richard Nixon, var fyrstur allra til að lýsa yfir stríði gegn 

fíkniefnum árið 1971 en eftir að Ronald Reagan tók við gerði hann stríð gegn fíkniefnum að 

opinberri sambandsstefnu árið 1982 (Hatt, 2011). Það var síðan undir stjórn Reagans sem 

hugtakið ekkert umburðarlyndi (e. zero tolerance) gegn fíkniefnum varð fyrst áberandi 

(Newburn og Jones, 2007).  
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5 Afleiðingar fíkniefnastríðsins 

Í þessum kafla verður fjallað um afleiðingar fíkniefnastríðsins til að gera betur grein fyrir 

afleiðingum þess að halda refsistefnunni til streitu. Hvorki hefur dregið úr fíkniefnum né 

fíkniefnanotkun þrátt fyrir þau gríðarlegu útgjöld sem farið hafa í bannstefnu og þær hörðu 

refsingar sem fíknistríðið hefur lagt upp með. Kostnaðurinn er bæði fjárhagslegur og 

mannlegur. Frelsi einstaklinga hefur verið stofnað í hættu, skattgreiðendum hefur verið 

íþyngt  og er viðleitni lýðheilsustofnanna hindrun við að draga úr útbreiðslu alnæmis eða 

annarra smitnæmra sjúkdóma. Segja má að refsistefnan standi nú frammi fyrir gjaldþroti og 

ályktað er sem svo að fíknistríðið valdi meiri skaða en misnotkun vímuefna. Sumar 

afleiðingar bannstefnu fíkniefna eru stundum ranglega greindar sem afleiðingar fíkniefna. 

Svo dæmi sé tekið þegar fíkniefnasali skýtur lögreglumann, vitni eða saklausa vegfarendur og 

þegar fíkniefnaneytandi er neyddur til að fremja glæpi, eins og þjófnað eða þarf að falbjóða 

sig til að geta fjárfest í rándýrum fíkniefnum á markaði undirheimanna. Hvort tveggja er 

frekar hægt að líta á sem vandamál bannstefnunnar heldur en vandamál fíkniefnanna (Gray, 

2001). 

Neill Franklin hélt áhugaverðan fyrirlestur á vegum Snarrótarinnar ásamt fleirum. Þar 

voru ræddar ástæður þess að enda fíknistríðið (e. the war on drugs). Neill upplýsti í ræðu 

sinni að hann ynni í löggæslu sem ynni á móti fíkniefnabanninu (Law enforcement against 

prohibition). Fíknistríðið væri í rauninni stríð gegn fólki og að það hefði haft hörmulegar 

afleiðingar. Helstu ástæður Neil´s af mörgum voru að það að afglæpavæða eða lögleiða 

fíkniefni fæli í sér að glæpum fækkaði, sjúkdómum fækkaði, minna værir um fíkn og 

dauðsföll, dregið væri úr spillingu og hagkerfið batnaði. Framboð á fíkniefnum til barna 

minnkaði og lögreglan sneri athyglinni að öðru sem skipti máli. Neill Franklin benti einnig á 

þær staðreyndir að morðum vegna fíkniefnabannsins hefði fjölgað undanfarin ár. Þar á 

meðal morðum á milli glæpagengja sem oft á tíðum væru að berjast um völd í 

fíkniefnaheiminum. Um 160.000 manns höfðu látið lífið í Venezuela síðan árið 2000. Einnig 

höfðu 4,041 manns látið lífið í Rio De Janeiro árið 2012 vegna fíkniefnabannsins, aðeins það 

ár. Þar af leiðandi kæmi ekki á óvart að þetta væri nefnt fíknistríð. Tala látinna síðan 

fíknistríðið hófst er orðin það há að það má líkja því við stríð. Vert er að taka fram að ekki var 
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alltaf um að ræða að fólk tæki þátt í sjálfu fíknistríðinu heldur létust  einnig saklausir 

vegfarendur eða fólk sem var á vitlausum stað á vitlausum tíma (munnleg heimild, 16 

október 2015).  

Á fyrirlestrinum kom einnig fram að á seinustu fjórum áratugum hefur lögreglan í 

Bandaríkjunum handtekið um það bil 43 milljónir manna fyrir að hafa undir höndum 

fíkniefni, einungis til eigin nota og sem beittu engu ofbeldi við handtöku. Þegar öll þessi orka 

lögreglumanna fer í það að elta einstaklinga með neysluskammt fyrir sjálfa sig dregur það úr 

einbeitingu þeirra  að leysa þau mál sem skipta svo miklu meira máli. Eins og að leysa 

morðmál og finna nauðgara því við viljum hafa hvorugt á götunum. Einnig er vert að nefna 

að háar fjárhæðir fara í handtökur tengdar fíkniefnamálum. Á meðan ríkið eyðir fjármunum í 

að handtaka fólk vegna fíkniefnabannsins græða fíkniefnasalar að. Að mati Neil´s eru 

fíkniefni slæm en hann telur að fíkniefnabannið leysi ekki vandamálið, heldur skapi enn 

frekari hamfarir. Fíkniefnabannið átti að minnka flæðið en það hefur ekki tekist til. Ef 

fíkniefnasali er handtekinn kemur einhver fljótlega í hans stað. Íslands er til dæmis eyja úti í 

ballarhafi og ef fíkniefnabannið virkaði að einhverju leyti ættu fíkniefni ekki að finnast á 

svona einangraðri eyju, en það er hinsvegar ekki raunin. Það sem Neill Franklin opnaði augun 

okkar fyrir var að stríðið gegn fíkniefnum leiddi til þess að eftir dálítinn tíma þurfti lögreglan í 

Bandaríkjunum að koma sér upp alvöru vopnum. Það þekktist ekki fyrir stríð fíkniefna að 

lögreglan þyrfti sérstakt lögregluteymi (S.W.A.T.), sem hefði undir höndum sérstök vopn og 

byggi yfir sérstakri tækni. Neil var mjög harðorður og taldi að stríðið á hendur fíkniefnunum 

væri í raun mjög misheppnað og stefnan óraunsæ (munnleg heimild, 16 okt 2015). 

Stríðið gegn fíkniefnum hefur einnig haft mikil áhrif á refsiverðar kerfið. Fangelsin eru 

yfirfull af föngum sem sitja inni fyrir eiturlyfjabrot og er lögreglunni vísað frá því að 

meðhöndla aðra glæpi í þágu eiturlyfjabrota (Mast, Benson og Ras-mussen, 2000). 

Dómstólar í Bandaríkjunum eru það yfirhlaðnir af fíkniefna málum að sérstakir fíkniefna 

dómstólar hafa verið stofnaðir til að meðhöndla einungis slík mál til að flýta fyrir (Inciardi, 

McBride og Rivers, 1996). Næst verður fjallað um hugtakið fíkn. 
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6 Fíkn 

Fíkn í sjálfu sér getur orðið ef einstaklingur endurtekur notkun vímu- eða ávanabindandi 

efna. Langtímanotkun á slíkum efnum getur þá myndað sjúklega fíkn en þá fer líf 

einstaklingsins að snúast um að komast í vímu. Fíknin er þá orðin hápunktur ávanans og því 

er talað um ávana- og fíkniefni eða lyf (Þorkell Jóhannesson, 2001). Ýmsar skilgreiningar á 

fíkn eru til og ein hefur áunnið sér viðurkenningar Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Hér á 

eftir verður útlistun á sex greiningarviðmiðum hennar á fíkn.  Einföld greining á fíkn ætti 

venjulega að vera ef aðeins þrjú eða fleiri eftirfarandi viðmiðum hafa verið til staðar 

síðastliðna tólf mánuði:  

 Sterk eða áráttukennd löngun til að taka efnið.  

 Stjórnleysi á neyslu efnisins. Neysla tíðari, meiri eða lengur en gert var ráð fyrir. 

 Líkamleg fráhvarfseinkenni frá efninu eftir að notkun þess hefur verið hætt eða efnið  

notað til þess að komast frá fráhvörfum. 

 Aukið þol gagnvart efninu. Meira af efninu þarf til að finna áhrifin. 

 Daglegar venjur vanræktar vegna aukins tíma sem fer í að verða sér úti um efnið, að 

neyta þess eða jafna sig eftir neyslu þess.  

 Neyslan heldur áfram þrátt fyrir skýrar vísbendingar um augljósar, skaðlegar 

afleiðingar neyslunnar (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2004). 

Almennt er það viðhorf ríkjandi, sem haft er eftir upplýsingum frá SÁÁ, að fíkn sé 

alvarlegur heilasjúkdómur af líffræðilegum toga (Arnþór Jónsson, 2014). Samkvæmt Íslenskri 

Erfðagreiningu er sjúkdómurinn talinn eiga sér mislangan þróunarferil þar sem umhverfis- og 

erfðaþættir verka saman og leiða til þess að sjúklingurinn missir stjórn á sér og neyslu sinni 

(Íslensk Erfðagreining, ed). Nánast eingöngu er einblínt á erfðaþættina og að fíkn sé ávallt af 

líffræðilegum toga.  Mikill hræðsluáróður gegn vímuefnum hefur verið á seinstu öld og síðan 

vímuefni voru bönnuð. Hræðsluáróðurinn gengur út á það að ákveðin efni geti hertekið heila 

viðkomandi og leitt til fíknar í efnið. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO gerði til að mynda 

umfangsmikla rannsókn á kókaíni og áhrifum þess. Niðurstaðan leiddi í ljós það sem 

almenningur er ekki tilbúin til að viðurkenna, að hófleg neysla og fikt á ýmsum fíkniefnum sé 

frekar algeng, meðan óhófleg og stífari neysla (dagneysla) sé mun óalgengari. Ríkisstjórn 
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Bandaríkjanna hótaði að hætta að styrkja Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina ef þessar 

upplýsingar myndu spyrjast út, en eins og svo margt annað lak þessi vitneskja út (Hari, 2015). 

 Samkvæmt Íslenskri Erfðagreiningu er fylgni talin vera milli fíknar og ýmissa annarra 

sjúkdóma (Íslensk Erfðagreining, e.d). Fíkn er algengari meðal þeirra sem kljást einnig við 

aðrar geðraskanir, eins og geðrofssjúkdóma sem og þunglyndi og kvíðaraskanir. Mikið hefur 

verið deilt um hvað sé orsök og hvað sé afleiðing. Algengt er að vímuefni séu notuð sem 

kvíðastillandi lyf og geta þau virkað í litlu magni en snúist upp í andhverfu sína þegar mikið af 

efninu er notað. Sem dæmi má nefna að langvarandi misnotkun á áfengi eykur líkurnar á 

þunglyndi og kvíða (Rodgers o.fl., 2000). Sömuleiðis getur óhófleg notkun af hinum og 

þessum vímuefnum leitt til ýmissa geðraskana. Samspil er á milli fíknar og geðraskana og 

hefur alltaf verið flókið samspil ýmissa þátta. Þar á meðal hefur óhófleg neysla á kannabis 

verið mikið í umræðunni og rannsóknir hafa sýnt að það auki líkurnar á geðrofi (Arnar Jan 

Jónsson, Hera Birgisdóttir og Engilbert Sigurðsson, 2014). Aðrar rannsóknir sýna að líklegara 

sé að þeir einstaklingar sem fara í geðrof eða fá aðrar geðraskanir hafi mögulega haft 

undirliggjandi áhættuþætti sem hafi komið fram við neyslu kannabis. Og eru líkur á því að 

kannabis neyslan hafi mögulega leyst geðsjúkdóminn úr læðingi (Johns, 2001). Erfitt getur þó 

reynst að rannsaka hvað er orsök og hvað er afleiðing.  

Fólk sem ánetjast áfengi eða fíkniefni hefur löngum verið dæmt og litið hornauga fyrir 

að hafa ekki nægan viljastyrk til að láta efnin eiga sig. Ástæða þess er meðal annars sú að 

fíknisjúkdómar geta haft mjög alvarlegar afleiðingar í för og skaðað bæði þann sem fíkninni 

er haldinn, aðstandendur og allt samfélagið í heild. Börn sem alast upp á heimilum þar sem 

fíkn er allsráðandi eiga á hættu á að þurfa að kljást við afleiðingar aðstæðna sinna í bernsku 

langt fram á fullorðins ár (Medrano, Hatch, Zule og Desmond, 2002). Erfiðlega getur reynst 

að vinna úr vanrækslu, misþyrmingum eða misnotkun sem eiga sér stað á mótunarárunum 

og er sumum jafnvel ógerlegt. Fíkn eða alkóhólismi er talin ganga í erfðir samkvæmt Íslenskri 

Erfðagreiningu (Íslensk Erfðagreining, e.d). Þó hafa töluverðar vangaveltur verið uppi síðustu 

misserin hvað þessar staðreyndir varðar og æ fleiri fræði- og vísindamenn vilja miðla þeirri 

vitneskju að fíkn tengist meira umhverfinu en áður var talið (Solinas o.fl., 2008; Alexander, 

2012). 

Eins og Íslensk Erfðagreining hefur lagt fram er fíkn ekki endilega aðeins tengd þeirri 

löngun í að deyfa sig með vímuefnum, heldur geta einstaklingar einnig deyft sig með mat eða 
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sælgæti (matarfíkn), með tölvuleikjum (spilafíkn), athöfnum eins og kynlífi (kynlífsfíkn) eða 

jafnvel með óhóflegri vinnu (vinnufíkn) (Íslensk Erfðagreining, e.d.). Einnig er nikótín fíkn 

mjög algengur skaðvaldur og eru dauðsföll sem rakin eru til tóbaksnotkunar áætluð vera yfir 

600 þúsund á ári hverju í Bandaríkjunum (Goode, 2012). Lýðheilsustöðvar víða um heim 

reyna þess vegna að draga úr þessum ósið eftir bestu getu.  

Hvað ef fíknin er ekki það sem vil höldum að hún sé og það sem okkur hefur verið 

kennt heldur sé hún leið til að flýja veruleikann og til að deyfa tilfinningar. Hafa ber í huga að 

á degi hverjum þarf fólk sterka verkjastillingu á heilbrigðisstofnunum eftir aðgerðir eða slys, 

eða þegar heilsunni hrakar. Og ekki aðeins þegar líkamlegri heilsu hrakar heldur einnig 

andlegri geðheilsu. Margir hverjir eru settir tímabundið á allskyns lyf til að komast yfir erfiða 

hjalla eða verkjastillingu til að gera tilveruna bærilegri. En oftast hættir það síðan á lyfjunum 

þegar líkamleg eða andleg heilsan skánar, og þrátt fyrir það að viðkomandi hafi verið á 

sterkum verkjalyfjum eins og morfíni eða öðrum skyldum lyfjum sem virka jafnvel svipað og 

heróín. Þá er auðvelt að velta því fyrir sér hvernig flestir geta hætt án vandkvæða ef fíkniefni 

hertaka heila fólks, eins og okkur hefur verið kennt. Hugsanlegt er að fíkn sé ekki einungis 

sjúkdómur, heldur einnig aðlögun lífsins og umhverfisins (Hari, 2015).  Auðvitað er aðeins um 

kenningu að ræða og við erum öll misjöfn eins og við erum mörg en ýmislegt styður þessa 

kenningu. Aðeins 10 % þeirra sem neyta fíkniefna eiga í einhverjum vandamálum með þau. 

Hin 90 % sem nota þau virðast ekki eiga í jafn miklum vanda. Fíkniefni eru alls ekki góð fyrir 

okkur en spurningin er hvort fíkn hafi minna að gera með að efnin séu ávanabindandi sem 

slík. Jafnvel séu aðrar breytur frekar orsakavaldur eins og til dæmis einangrun, fátækt eða 

önnur sálfræðileg vandamál. Út af þessum ástæðum hefur ekki tekist að útskýra almennilega 

með ábyggilegum rannsóknum orsök fíknar þegar einstaklingar eru háðir efninu (Alexander, 

2008).  
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7 Afleiðingar fíkniefnaneyslu 

Fíkniefnaneysla hefur verið þjóðfélagsmein í áraraðir og hefur neysla harðari efna færst í 

aukana (Björg Guðlaugsdóttir, 2018).  Á árunum 2015 til 2017 létust 42 einstaklingar á Íslandi 

vegna ofneyslu ópíumskyldra lyfja. Lyfjaflokkurinn var sá banvænasti á tímabilinu en alls 

létust 85 manns vegna eitrana, samkvæmt upplýsingum úr dánameinaskrá Embættis 

landlæknis. Ofneysla löglegra lyfseðilsskyldra lyfja olli fleiri dauðsföllum en ofneysla 

ólöglegra lyfja. Á tímabilinu létust 26 manns vegna ópíumskyldra lyfja á borð við morfín og 

kódein. En 16 létust til viðbótar vegna svokallaðra gervi ópíóða. Í dánameinaskrá kemur 

einnig fram að 13 manns létust á árunum 2015 til 2017 vegna örvandi efna í flokki 

amfetamíns og rítalíns (methylphenidat). Og til viðbótar létust fimm manns af ofneyslu 

kókaíns. Fjórir létust á tímabilinu vegna ofneyslu kvíðastillandi lyfja í flokki benzodiazepine 

(Steindór Grétar Jónsson, 2018). 

Ef stuðst er við tölur frá Alþjóðaheilbrigðisstofnun kemur fram að hlutfall þeirra sem 

látast vegna lyfjamisnotkunar á Íslandi sé næst hæst í heiminum. Einungis í Bandaríkjunum er 

hlutfallið hærra en þar ríkir faraldur í notkun ópíumlyfja. Bandaríkjamenn glíma við meiri 

misnotkun en nokkurn tíma áður á heróíni og lyfseðilsskyldum ópíóðalyfjum á borð við 

morfín, oxy-lyf, kódín-lyf og fentanyl. Íslendingar nota mest allra Norðurlandaþjóða af 

ópíóðum og hefur notkunin hvergi aukist eins mikið frá árinu 2005 og á Íslandi. Þó hefur 

heróín ekki verið í umferð á Íslandi (Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 2017).  

 Dauðsföll sem rakin eru til misnotkunar á ólöglegum fíkniefnum eru í kringum 25  

þúsund á ári hverju í Bandaríkjunum (Goode, 2012). Afleiðingar fíkniefnanotkunar eru 

vægast sagt sláandi, þótt þetta sé fjarri því að vera tæmandi listi. Það sem áhugavert er, að 

bæða víða í Bandaríkjunum og á Íslandi er ríkjandi ströng refsistefna gagnvart fíkniefnum og 

ekkert umburðarlyndi ríkir gagnvart fíkniefnaneyslu. Samt sem áður er lyfjamistnotkunin 

næst hæst á Íslandi og hæsta hlutfall lyfjamisnotkunar í Bandaríkjunum (Sigríður Dögg 

Auðunsdóttir, 2017).   
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8 Félagslegar aðstæður og fíkniefnaneysla 

Flestir kannast við það að hafa einhvern tímann á lífsleiðinni horft niður á útigangsmann, eða 

jaðarhópa samfélagsins. Leiðinlegt þykir að fólk geti ekki tekið sig á og lifað lífinu innan 

ramma samfélagsins. Raunin er sú að fæstir vilja vera á þessum stað og líf jaðarhópa hefur 

því miður ekki upp á neitt betra að bjóða. Fíklar eru ekki endilega verri en annað fólk, 

einungis er um að ræða einstaklinga sem mögulega fengu ekki sömu tækifæri og margir 

aðrir. Fíklar eru oft, en þó ekki alltaf einstaklingar sem áttu erfiða æsku og ólust upp á 

heimilum þar sem vanvirkni var mikil og jafnvel var um að ræða fíkn foreldra eða ólust upp í 

fátækt og fengu þar af leiðandi ekki sömu tækifæri til menntunnar og aðrir. Einnig er oft um 

að ræða einstaklinga sem hafa lent í erfiðum áföllum einhvern tímann á mótunarárunum og 

eiga erfitt með að vinna sig út úr þeim (Medrano, Hatch, Zule og Desmond, 2002). Að auki er 

talin fylgni á milli geðsjúkdóma og vímuefnaneyslu, svo það má álykta að fíklar sem eru með 

einhverskonar geðsjúkdóm reyni að halda veikindunum sínum í skefjum með deyfilyfjum 

(Jané-LIopis og Matytsina, 2006). Áföll snemma á lífsleiðinni breyta virkni í undirstúku, 

heiladingli, og nýrnahettunni og gera einstaklinga sem hafa orðið fyrir áhrifum áfalla á unga 

aldri, miklu næmari fyrir streitu og kvíða. Jafnvel súrefnisskortur við fæðingu (sem telst til 

áfalla) getur aukið líkurnar á að það halli undan fæti varðandi geðheilbrigði síðar á ævinni. 

Mögulega hefðu þessir einstaklingar ekki haft þörf fyrir að grípa til þeirra örþrifaráða að 

deyfa sig með þessum hætti ef þeir hefðu ekki lent í slíkum áföllum. Líffræðilegir þættir eru 

því mikilvægir, að minnsta kosti í þessu sambandi (Jaffe, 2015).  

 Sprautufíklar eru meðal þeirra sem sökkva hvað dýpst í fen harðra fíkniefna. 

Samkvæmt ársskýrslu SÁÁ fyrir árið 2010 var fjöldi sprautufíkla áætlaður alls í kringum 700 

hér á landi (SÁÁ, 2010). Í óbirtri B.A.-ritgerð Birtu Aradóttur (2013), þar sem rannsakað var 

staða sprautufíkla, komu margvíslegar upplýsingar fram sem staðfesta bága stöðu þessa 

samfélagshóps. Úrtakið sem sérstaklega var skoðað í rannsókninni samanstóð af 189 

sprautufíklum sem innritaðir voru á Vog árið 2008. Niðurstöðurnar sýndu að margir þeirra 

voru metnir með 75 prósent örorku og höfðu takmarkaða reynslu á vinnumarkaði. Formleg 

menntun var almennt lítil og meirihlutinn hafði aðeins lokið grunnskólaprófi. Mun fleiri 

sprautufíklar tengdust afbrotum en aðrir sjúklingar SÁÁ og margir þeirra höfðu mælst með 

lifrarbólgusýkingu eða HIV. Langflestir þjáðust af andlegum veikindum, þunglyndi, kvíða og 
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spennu. Yfir 70 prósent þeirra höfðu einnig glímt við sjálfsvígshugsanir og margir þeirra reynt 

sjálfsvíg. Athyglisvert er að langflestar kvennanna höfðu orðið fyrir andlegu og líkamlegu 

ofbeldi á ævinni og 75 prósent þeirra kynferðislegu ofbeldi (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Hér á 

landi er skortur á úrræðum þegar kemur að búsetu fyrir fólk með fíknivanda og geðsjúkdóma 

eða svokallaðan tvígreindan vanda. Dæmi eru um að konur með mikinn geð- og fíknivanda 

séu misnotaðar af karlmönnum eftir að hafa verið útskrifaðar á götuna vegna skorts á 

framhaldsúrræðum. Vandinn virðist sérstaklega mikill hjá konum en þær hafa fests inni á 

geðdeild árum saman vegna úrræðaleysis (Nadine Guðrún Yaghi, 2019). Á Íslandi hefur 

ástand heimilislausra og þeirra sem sprauta fíkniefnum í æð versnað. Líkamlegu og andlegu 

ástandi þeirra hefur hrakað vegna langrar dvalar á götunum (Ingveldur Geirsdóttir, 2018).  

Ef horft er til Bandaríkjanna má sjá að mjög hart er tekið á fíkniefnum og ef börn eða 

unglingar eru tekin með einhver fíkniefni þá getur það haft áhrif á alla framtíð þeirra. Þau fá 

ekki aðgang að námslánum og þau mega ekki vinna á ákveðnum stöðum. Og það 

ósanngjarna við það er að þau börn og unglingar sem fikta við þessi efni svona ung koma 

oftast frá erfiðum heimilisaðstæðum. Hermenn eru einnig gott dæmi. Þekkt var að þeir 

neyttu fíkniefna í miklum mæli þegar þeir voru sendir í burtu í stríð, þá voru þeir einangraðir 

á stöðum þar sem þeir vildu jafnvel ekki vera á. Þeir voru í órafjarlægð frá vinum og 

ættingjum og neyddust til að drepa fólk. Þá gripu þeir til þeirra örþrifa ráða að deyfa sig með 

allskonar deyfilyfjum. Margir notuðu hörð fíkniefni eins og heróín, enda voru aðstæður 

þeirra vægast sagt óaðlaðandi. Áhugavert er að þegar hermennirnir komu heim til sín aftur í 

umhyggjusamt umhverfi þar sem ástvinir þeirra voru og þeir þurftu engan að drepa þá hættu 

þeir flestir sjálfir og löngunin í efnin hurfu (Hari, 2015).   

  Vissulega er hringlaga eðli fíknar bæði náin hliðstæða og stuðlar að hringlaga eðli 

fátæktar (Reisinger, Capstone og Pickett, 2013). Að vísu er fátækt ekki beinn orsakavaldur 

fíknar en hún getur leitt til einangrunar sem fer verulega illa með mannfólkið sem er í 

rauninni félagsvera. Fátækt eykur líkur á streitu og kvíða en einnig ýtir hún undir að þörfum 

okkar og barnanna sé ekki sinnt. Þar af leiðandi er fátækt í raun alvarlegt samfélagsmein. Þar 

sem vanlíðan hreiðrar um sig og engar bjargir til staðar sem viðkomandi getur leitað til. 

Vímuefni verða þá einhverskonar flótti, þar sem þau eru það eina sem auðvelt er að tengjast 

við. Næst verður skoðuð rannsókn sem Bruce Alexander gerði til að skoða fíkn og félagslegar 

aðstæður. 
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8.1 Rat park 

Árið 1980 voru kynntar niðurstöður rannsóknar sem átti að styðja kenningu fíknar. Sú 

kenning sem almennt hefur verið stuðst við er sú að fíkniefni hertaki heila fólks.  Í 

rannsókninni voru rottur settar í búr með annars vegar kókaíni og hinsvegar var vatn til að 

gæða sér á. Níu af hverjum tíu tilraunarottum neyttu kókaínsins stanslaust þangað til þær 

duttu niður dauðar og létu vatnið eiga sig. Svipaðar tilraunir höfðu verið gerðar með tilrauna 

rottunum og öðrum fíkniefnum, eins og heróíni sem gáfu sömu niðurstöður. Bruce 

Alexander, kanadískur vísindamaður í sálfræði kenndi nemendum sínum að fíkn hefði minna 

með efnin sjálf að gera. Hann áttaði sig á því að þegar þessi tilraun var gerð voru rotturnar 

settar í tóm búr og höfðu þær þar af leiðandi ekkert til að leika sér með, enga vini eða 

athafnir (Alexander og Hadaway, 1982).  

Bruce ákvað að gera þessa sömu tilraun þar sem rotturnar voru einangraðar og 

prófaði einnig að breyta tilrauninni. Hann setti upp alls kyns athafnir fyrir tilrauna rotturnar. 

Hann bjó til paradís þar sem þær gátu hlaupið um, leikið sér með litaða bolta og myndað 

tengsl við aðrar rottur. Þær fengu jafnvel góðan mat og gátu makað sig að vild og búið til 

rottu unga. Rotturnar sem voru einangraðar, og þær sem voru í paradís sem kölluð var Rat 

park fengu allar ótakmarkaðan aðgang að fíkniefninu morfíni og nóg af vatni. Einangruðu 

rotturnar sem höfðu engar athafnir, neyttu mikils magns af morfíninu enda höfðu þær lítið 

annað að gera. Rotturnar í Rat park notuðu hinsvegar lítið af því þrátt fyrir að morfínblandan 

væri blönduð með sætuefnum til að laða rotturnar að. Að vísu var það smakkað en eftir 

einhver skipti var því bara hætt og þær snéru að öðrum athöfnum eða bjuggu til rottuunga. 

Einangruðu rotturnar urðu nánast allar fíklar en þegar þær voru settar í Rat park hættu þær 

fljótlega að neyta morfínsins og fóru að leika sér. Svo Bruce komst að því með þessari tilraun 

að það var ekki lyfið sjálft sem orsakaði þetta skaðlega atferli heldur var það umhverfið 

(Alexander og Hadaway, 1982).   
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9 Afglæpavæðing í öðrum ríkjum (Portúgal, Holland og Þýskaland) 

Í þessum kafla verður fjallað um afglæpavæðingu fíkniefna í Portúgal, Hollandi og Þýskalandi. 

Þessi ríki eiga það sameiginlegt að þau hafa virkjað lýðheilsufarslegar nálganir gagnvart 

fíknivandanum og fundið margvíslegar leiðir til að takmarka skaðann sem hlotist hefur vegna 

stríðsins gegn þeim. Stefna Portúgals verður höfð í fararbroddi. 

9.1 Stefna Portúgals 

Portúgölsk stjórnvöld álitu sem svo að besta forvörnin gegn fíkniefnum væri að afglæpavæða 

þau.  Í júlí 2001 kynnti Portúgal ný lög sem breyttu lagalegri stöðu eiturlyfjaneytenda. Lögin 

sneru að því að afglæpa notkun, eignarhald og kaup á öllum tegundum ólöglegra efna til 

einkanota, sem var skilgreint sem svo að vera upp í tíu daga birgðir þess efnis sem er viðmið 

á einkaneyslu (Hughes og Stevens, 2007). Ekki var gerður greinarmunur á tegund efnanna 

(hvort það var um svokölluð hörð efni eða mild efni að ræða) eða hvort neysla efnanna sé 

opinber eða afvikin. Einstaklingsbundin varsla allra fíkniefna, sama hvar það á sér stað eða í 

hvaða tilgangi, er núna lögleyfð (Greenvald, 2009).  Portúgölsku lögin banna þó ennþá 

framleiðslu, sölu og flutning fíkniefna inn og út úr landi.  Meginaðgerðir þessara breytinga 

sneru að því að enda notkun refsiaðgerða gegn eignarhaldi á fíkniefnum, en einstaklingar 

höfðu áður fengið sekt eða verið dæmdir allt upp í ár í fangelsi og kynna og mæla með 

fyrirkomulaginu „Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction” (CDT). Sem er nefnd með 

það að markmiði að draga úr eiturlyfjafíkn (Hughes og Stevens, 2007).  

Ef lögreglan kemur að einstaklingi með fíkniefni á sér er honum stefnt fyrir þessa 

nefnd. Hún gengur út á að koma fólki með vímuefnavanda til aðstoðar, og er hún skipuð af 

þremur einstaklingum, þar af eru tveir annað hvort heilbrigðisstarfsmenn eða af 

félagsmálasviðinu og sá þriðji er skipaður af dómsmálaráðuneytinu. Hinum stefnda ber að 

mæta fyrir nefndina innan þriggja sólarhringa frá því honum er stefnt og ef sannanir finnast 

að viðkomandi tengist flutningi eða sölu eiturlyfja er málinu vísað til glæpadómstóls. Ef hinn 

stefndi tengist ekki sölu eða flutningi ber nefndinni að meta hvort viðkomandi glími við 

vímuefnavanda. Í því sambandi er skoðað hvaða efna var neytt, undir hvaða kringumstæðum 

honum var stefnt og hver efnahagsleg staða hans er. Ef viðkomandi hefur ekki komið við 

sögu hjá lögreglu og glímir ekki við vímuefnavanda er málinu vísað frá og ekkert aðhafst. Ef 
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einstaklingur á í vímuefnavanda og samþykkir að fara í meðferð er málinu einnig lokið. 

Nefndin getur beitt ýmsum viðurlögum eins og til dæmis kyrrsett einstaklinga í landinu, hún 

getur tekið starfsleyfi af fólki, meinað einstaklingum að fara á næturklúbba, svipt þá rétti á 

opinberum bótum eða veitt viðkomandi munnlega áminningu (Greenvald, 2009).  

Þótt að lögin hafa afglæpavætt fíkniefni hafa þau ekki verið lögleidd. Lögleiðing þeirra 

myndi jafngilda því að það væru engin bönn af neinu tagi samkvæmt lögum varðandi 

fíkniefnaframleiðslu, sölu, eignarhald eða notkun. Lögin sem afglæpavæddu fíkniefni voru 

hluti af stefnumótandi nálgun varðandi fíkniefnanotkun. Miðað er að því að leggja áherslu á 

að handtaka þá sem græða á fíkniefnasölu meðan það er virkjuð lýðheilsufarsleg nálgun fyrir 

neytendur fíkniefna. Í því samhengi er beitt mannúðlegri stefnu beitt gagnvart 

einstaklingum, hvort sem þeir eru háðir vímuefnum eða ekki. Portúgalska stefnan miðar að 

því að koma í veg fyrir að neytendur fíkniefna séu stimplaðir sem glæpamenn (Greenvald, 

2009). Ef einstaklingar eru ekki stimplaðir eru þeir líklegari til að leita sér aðstoðar við 

fíkniefnavanda, ef til þess þarf. Eftir tilkomu afglæpastefnunnar hafa orðið nokkrar 

stofnanabreytingar vegna viðbragða Portúgal við ólöglegum efnum og notendum þeirra. Þær 

fela í sér:  

 Að stofna nefnd sem hefur það að markmiði að draga úr eiturlyfjafíkn á hverju 

svæði í Portúgal, sem tekur á móti tilvísun eiturlyfjaneytenda frá lögreglunni 

og dómstólum.  

 Að stofna miðlæga deild til að styðja og aðstoða nefndina og skrásetja alla 

tengiliði í nefndina. 

 Að það sé stöðug bæting á skilyrðum lyfjameðferðar. Ásamt fjölgun 

afeitrunarstofnanna og meðferðarheimila. Þar á meðal að auknar forvarnir og 

fræðslu gegn fíkniefnum í skólum. 

 Aukin áhersla sé lögð á viðleitni lögreglu í  frammígripi í stórum 

flutningsmálum. 

 

Miklu máli skiptir að auka forvarnir og fræðslu í skólum þegar það teknar eru stórar 

ákvarðanir og áhætta er mikil, eins og að afglæpavæða fíkniefni. Það er mikilvægt að ekki séu 

verið að senda skilaboð þess efnis að fíkniefni séu fullkomlega samþykkt, og í lagi sé að neyta 

þeirra (Hughes og Stevens, 2007). 
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Niðurstöður skýrslu, sem skrifuð var af Glenn Greenvald, leiddu í ljós að 

afglæpavæðingin hefði ekki haft neikvæð áhrif á hlutfall fíkniefnanotkunar í Portúgal. Í 

fjöldamörgum flokkum varðandi vímuefnanotkun er hún hvað lægst í Portúgal í löndum 

Evrópusambandsins. Sérstaklega í samanburði við önnur ríki sem aðhyllast ströngu 

stjórnarfari refsivæðingar. Eftir afglæpavæðinguna hefur hlutfall neyslu verið u.þ.b. það 

sama eða jafnvel minnkað lítillega í samanburði við önnur ríki í Evrópusambandinu. Á 

árunum 2001 til 2006 dró verulega úr lifrabólgu og alnæmi, sem eru algengustu fíkniefna 

tengdu smitsjúkdómarnir. Sérfræðingar í fíkniefnastefnunni eigna jákvæðari þróun í 

afglæpavæðingu vaxandi getu portúgölsku ríkisstjórnarinnar að bjóða borgurum sínum upp á 

meðferðaráætlun til að betrumbæta sig (Greenvald, 2009).   

Embættismenn og sérfræðingar í fíkniefnastefnu í Portúgal staðfestu að þeir sættu 

sig ekki við afglæpavæðinguna þar sem þeir trúðu því að hún gæti leitt til aukinnar notkunar 

en meðtóku hana síðan því hún væri besti valkosturinn til að halda fíkniefnatengdum 

vandamálum í lágmarki, þar á meðal fíkn. Niðurstöður skýrslu Glenn Greenvald sýna að eftir 

afglæpun fíkniefna var minna um ofskammta, minna um fíkn og það drógst verulega úr 

dauða vegna ofskömmtunar. Skýrslan var gefin út af CATO-stofnuninni, sem kennd er við 

frjálslyndisstefnu. Bandaríkjamaðurinn Glenn Greenvald fór til Portúgal fyrir hönd CATO-

stofnunarinnar til að meta árangur af afglæpastefnunni, með samantekt á ýmsum tölum 

varðandi vímuefnanotkun og öðru því tengt. Niðurstöður hans voru að flestu leyti mjög 

jákvæðar. Mikil aukning hafði verið á dauðsdöllum á ári hverju frá árunum 1987-1999 vegna 

vímuefnanotkunar, sem náði hátindi árið 1999. Hinsvegar drógst til muna úr fíkniefna 

tengdum dauðsföllum eftir árið 2001. Góðar líkur eru á því að það sé afglæpastefnunni að 

þakka, þótt það sé ekki hægt að fullyrða það. Þar að auki kom fram í niðurstöðum 

skýrslunnar að neysla fíkniefna hefði minnkað milli áranna 2001 til 2006 hjá þeim aldurshópi 

sem er í hvað mestri hættu á að hefja notkun fíkniefna en samkvæmt honum eru það 

ungmenni á aldrinum 15-19 ára (Greenvald, 2009). Athyglisvert er að í skýrslu ESPAD sem 

sneri að framkvæmd stærstu þverfaglegu rannsókn á vímuefnanotkun unglinga í Evrópu, 

bentu niðurstöður í sömu átt og kom fram í skýrslu Glenn Greenvald. Að almennt hefði 

fíkniefnaneysla í Portúgal lengi mælst tiltölulega lág og hefði breytingin á löggjöfinni árið 

2001 engu breytt þar um (ESPAD, 2012). 
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9.2 Stefna Hollands 

Holland dregur sig úr hvað varðar fíkniefnalöggjöf og þar ríkir meira frjálsræði en gengur og 

gerist víðs vegar í heiminum. Holland átti til að mynda í  blómlegum viðskiptum með ópíum 

og kókaínlaufblöð. Áætlað var að 10 prósent af þeim tekjum sem Hollendingar fengu frá 

nýlendum sínum á milli áranna 1816 og 1915 kæmu frá ópíumviðskiptum. Til að bregðast við 

alþjóðlegum þrýstingi samþykktu Hollendingar ópíumlöggjöfina (e. the opium act) árið 1919 

og bönnuðu ópíum viðskipti með hámarks refsinguna, eða þriggja mánaða í fangelsi. Árið 

1928 jókst hámarksrefsing ópíum viðskipta um eitt ár í fangelsi. Árið 1929 fóru Hollendingar 

bandarísku leiðina og bönnuðu algjörlega eiturlyfjasmygl. Þó voru kannabisviðskipti ekki 

formlega bönnuð fyrr en árið 1953 (MacCoun og Reuter, 2001).  Hollendingar eru fyrsta 

Evrópuþjóðin til að setja á laggirnar nokkuð skýra vímuefnastefnu og eru skilvirkir við að 

endurmeta stefnuna sína (de Quartel, 2004). 

 Frumvarp var undirritað með lögum um endurbætta ópíumlöggjöf árið 1976 og eru 

þau lög við lýði í dag. Frumvarpið afglæpavæddi vörslu kannabis með hóflegri 

hámarksrefsingu viðurlaga sem var allt að einn mánuður í fangelsi ef magn til eigin nota fór 

yfir 30 grömm. Með nýju löggjöfinni er löglegt að vera með upp að 30 grömmum af kannabis 

á sér til einkaneyslu. Árið 1995 var 30 gramma lágmarkið minnkað niður í 5 grömm af 

kannabis til einkaneyslu. Þessar endurbætur á formlegu lögunum voru nú þegar nægjanlegar 

til að gera hollenskt stjórnarfyrirkomulag með þeim umburðarlyndustu í Evrópu (MacCoun 

og Reuter, 2001). Þar er ekki litið á neyslu fíkniefna sem glæp í sjálfu sér og er frekar reynt að 

meðhöndla fíkniefnaneytendur sem sjúklinga fremur en glæpamenn. Þessi leið á að minnka 

þann skaða sem hlýst af neyslu fíkniefna og reynt er að gera fíkla að virkum þegnum í 

samfélaginu. Með þessu losna fjármunir sem hægt er að nýta í bættar forvarnir og 

samhæfðari meðferð (de Quartel, 2004). Afglæpun fíkniefna í Hollandi stefnir fyrst og fremst 

að því að aðskilja „mjúk” og „hörð” fíkniefni. Amfetamín eða heróín flokkast t.d. undir hörð 

efni meðan kannabis flokkast undir mjúk efni. Þrátt fyrir víðsýni í endurbættu hollensku 

löggjöfinni voru viðurlög við sumum fíkniefnabrotum hert, og má þar nefna að 

fangelsisdómur vegna smygls harðra fíkniefna var þyngdur frá fjórum árum upp í allt að tólf 

ár (Leuw, 1991).  

Þegar eldri löggjöfin var við lýði sem samþykkt var árið 1928, var hægt að fá allt að 

fjögurra ára fangelsisdóm fyrir vörsla harðra fíkniefna til eigin nota óháð því hvort um sölu 
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væri að ræða. Má sjá að lítið umburðarlyndi hefur verið varðandi neyslu og sölu harðari efna 

en neysla mýkri efna talin síður hættuleg. Til að mynda eru starfrækt kaffihús (e. coffee-

shops) sem urðu vinsæl í Hollandi upp úr árinu 1980, sem selja kannabis og eru þau látin 

viðgangast óáreitt þótt salan sé engu að síður ólögleg. Þar sem salan á kannabis er ólögleg en 

ekki refsisverð. Salan á kaffihúsunum er látin viðgangast í þeirri von um að haldi ungu fólki 

sem neytir fíkniefna frá hættulegri efnum. Eftir tilkomu kaffihúsanna jókst neysla á kannabis 

en eftir 1995 var þó reynt að draga úr starfsemi þeirra og sett var áætlun þar sem ákveðið 

var að fækka þeim um 50%. Það gekk ekki nægilega vel eftir þar sem kaffihúsunum fækkaði 

einungis niður í 350 frá 400 í kringum árið 1998. En eftir að þeim fækkaði og regluverkið í 

kringum þau var hert drógst úr neyslunni og varð hún stöðugri. Í reglugerð kaffihúsanna er 

sala bönnuð á kannabis til ólögráða einstaklinga, þ.e. yngri en 18 ára geta ekki verslað 

kannabis né verið inni á kaffihúsunum (MacCoun og Reuter, 2001). Kaffihúsin þurfa að fara 

eftir ströngum reglum og eru þau undir stöðugu eftirliti stjórnvalda og eru hispurslaust 

ákærð ef eigendur mæta ekki þeim forsendum sem settar eru fyrir sölunni (de Quartel, 

2004). 

Öll „ólögleg“ sala á fíkniefnum varða við lög í Hollandi, hvort sem þau eru mjúk eða 

hörð. En um er að ræða þá sölu sem ekki fer fram innan veggja kaffihúsanna og innan 

félagsmiðstöðva ungmenna (e. youth-centers). Smásala á kannabis var einnig leyfð á 

félagsmiðstöðvum eftir samþykkt löggjafarinnar árið 1976. Með þeim skilyrðum að virt sé 

aldurstakmark, bannað væri að auglýsa söluna, ekki mátti vera ónæði frá 

félagsmiðstöðvunum né selja efnin í miklu magni heldur eingöngu til einkaneyslu (Korf, 

2002). Séu einstaklingar teknir með neysluskammta (0,5 grömm) af hörðum efnum er ekkert 

aðhafst nema efnin eru tekin af þeim. Hinsvegar er refsingin fyrir áætlaða sölu á hörðum 

efnum allt að árs fangelsi ef um litla skammta er að ræða (de Quartel, 2004).  

 Frá árinu 1974-1980 varð mikil aukning á neyslu ópíumefna og kókaíns í Hollandi. 

Meðal aldur þeirra sem neita þessara efna hafði hækkað og benti það til þess að færra ungt 

fólkt ánetjaðist fíkniefnum. Gerð var rannsókn til að skoða hvort lögleiðing kannabis í 

Hollandi hefði haft áhrif á algengi neyslunnar samanborið við Noreg, Svíþjóð og Bandaríkin. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það dróg úr algengi kannabisnotkunar í Hollandi frá 

árinu 1970 en frá og með árinu 1979 jókst algengi þess smávægilega. Í samanburði við gögn 

frá Noregi, Svíþjóð og Bandaríkjunum þar sem strangari stefna er við lýði kom í ljós að neysla 
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kannabis í Holland var á svipuðu plani og í Noregi og Svíþjóð en hinsvegar var algengi þess 

um 50% meiri í Bandaríkjunum. Þó var lækkun á algengi kannabis notkunar í þessum þremur 

löndum frá árinu 1984 sem átti sér ekki stað í Hollandi. Þrátt fyrir þekkt frjálsræði 

Hollendinga í afglæpun kannabisnotkunar sýndu niðurstöður samanburðarrannsóknar á 

innlendum fíkniefnalögum í Vestur-Evrópu að meira frjálsræði væri í hegningarlögum 

varðandi kannabisnotkun á Ítalíu, Spáni og Sviss (Leuw, 1991).  

Meginmarkmið löggjafarinnar sem samþykkt var 1976, var að koma í veg fyrir og 

draga úr skaðlegri áhættu einstaklinga, sem orsakast vegna notkunar á fíkniefnum. Almennt 

er það viðhorf ríkjandi í hollensku samfélagi að raunveruleg vandamál fíkniefnanotkunar séu 

of alvarleg og leysist ekki eingöngu með fíkniefnastríði. Heilbrigðisráðuneytið í Hollandi sem 

ber aðalábyrgðina á innlendri fíkniefnastefnu, lofar ekki að leysa sjálft vandamálið. Þess í 

stað er litið á stefnumótunina sem raunsæja tilraun til að takast á við og lágmarka skaðleg 

áhrif fíkniefna (Leuw, 1991). Markmið með hollensku stefnunni, ásamt því að draga úr skaða 

er einnig að bjóða upp á öfluga meðferð og góða forvarnarfræðslu (EMCDDA, 1995). 

Skaðaminnkandi stefna Hollendinga hefur skilað góðum árangri með því að mæta 

meginþörfum langt leiddra fíkla. Þeim er boðið upp á yfirgripsmikil meðferðarúrræði, hreinar 

nálar og sprautur og heilsugæslu. Félagsleg aðstoð, ásamt athvörfum til að neyta fíkniefna, er 

einnig veitt fyrir heimilislausa fíkniefnaneytendur til að taka sem flesta af götunum (Laar o.fl., 

2011). Það sem merkilegt, þá er dánartíðni af völdum fíkniefnaneyslu er tiltölulega lág í 

Hollandi miðað við önnur Evrópulönd, svo það lítur út fyrir að forvarnarstarf og 

skaðaminnkandi úrræði hafa borið árangur (EMCDDA, 2011). Hinsvegar sýna rannsóknir að 

hlutfall þeirra sem einhvern tíma hefur prófað kannabis er hlutfallslega hátt meðal 

grunnskólabarna í Hollandi en neysla sterkari efna er í meðallagi (ESPAD, 2012). Ef skoðað er 

síðan þróunina og áætlun sem kannaði algengi fíkniefnanotkunar í æð í 16 löndum í Evrópu 

hjá einstaklingum á aldrinum 15-64 ára frá árunum 2011 til 2015, kemur í ljós að algengi 

neyslunnar er hlutfallslega lægst í Hollandi (EMCDDA, 2018).  

 

9.3 Stefna Þýskalands 

Fíkniefnastefna Þýskalands hefur tekið stakkaskiptum og viðhorf til fíkniefnaneyslu hefur 

breyst milli ára.  Áður fyrr var Þýskaland með töluvert strangari fíkniefnalöggjöf samanborið 

við Holland og Portúgal (Anderson, 2012). Ópíumlöggjöfin var fyrst samþykkt árið 1920 en 
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var skipt út eftir fall nasista, fyrir nútímafíkniefna löggjöf árið 1971. Þýska eftirlitskerfi 

fíkniefna samanstendur af refsivæðingu, sjúkdómsvæðingu og samþykki. Þessar nálganir 

hafa verið samþættar í mismunandi stefnur og úrræði sem eru mismunandi milli svæða í 

Þýskalandi. Lögum samkvæmt hljóðar refsingin upp á allt að fimm ára fangelsi fyrir alla 

hegðun tengda fíkniefnaneyslu, hvort sem það er kaup á fíkniefnum, eignarhald eða sala 

(Böllinger, 2004). Mikill faraldur og hröð aukning á neyslu heróíns átti sér stað upp úr 1980. Í 

kjölfarið voru viðurlög og löggæsla hert en það breytti því ekki að innflutningur, sala og 

neysla heróíns jókst. Þar á meðal varð aukning í smitum HIV milli sprautufíkla auk þess sem 

fíkniefna tengdum glæpum fjölgaði til muna. Stjórnvöld áttu ekki annarra kosta völ en að 

íhuga skaðaminnkandi nálgun (Fischer, 1997). 

Viðhorfsbreytingar áttu sér stað og fór Þýskaland frá því að meðhöndla 

fíkniefnanotkun sem glæpsamlegt athæfi yfir að líta á hana sem lýðheilsumál. Neysla 

fíkniefna varð ekki refsiverð í sjálfu sér, þar sem það flokkast sem réttur hvers og eins að 

skaða sig samkvæmt þýskum stjórnarskrárrétti. Skaðaminnkandi nálgun þýska stjórnkerfisins 

fól í sér frá og með árinu 1981, að hvetja til meðferðar frekar en refsingar. Ef einstaklingur er 

með fíknivanda er hann lögbundinn til þess að sækja frekar meðferð heldur en að sæta 

fangelsisvist. Ferns konar úrræði þróuðust smám saman inn í þýska löggjöf. Fyrsta úrræðið er 

að sé einstaklingur haldinn fíknisjúkdómi og vistaður á lokaðri geðdeild þarf viðkomandi að 

klára fíknimeðferð. Annað úrræðið er að skyldubundin fíknimeðferð eigi sér stað samhliða 

afplánun eða skilorðsbundnum dómi. Þriðja úrræðið er að fíknimeðferð skuli fara fram inn á 

viðkomandi refsistofnun og fjórða úrræðið er að afplánun fæst frestað þar til viðkomandi 

hefur klárað fíknimeðferð. Rannsóknir hafa sýnt að eftir að fleiri dómstólar leyfðu 

göngudeildarmeðferð fyrir glæpamenn háða heróíni, drógst verulega úr fíkniefnatengdum 

dauðsföllum eftir fangelsisvist (Böllinger, 2004). 

Afglæpunarstefnan í Þýskalandi hefur haft það í för með sér að lögreglan hefur í 

auknum mæli hafnað því að handtaka einstaklinga með litla skammta af fíkniefni á sér til 

eigin nota. Það var ekki fyrr en árið 1994 að löggjöf var samþykkt þar sem kveðið var á um að 

notendur fíkniefna með lítið magn á sér yrðu ekki saksóttir. Þróun afglæpunarstefnunnar 

ásamt þróun skaðaminnkandi úrræða gekk því aðeins hægar fyrir sig heldur en í Hollandi og 

Portúgal. Stuðlað var að framþróun sjúkdómsvæðingar í sambandsríkjunum Hessen og 

Hamborg, með frumkvæði að setja á laggirnar verkefni árið 1993 og síðan aftur 1994, þar 
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einstaklingum var sem úthlutað heróíni. Tillögu þeirra var hafnað þar sem ekki fékkst leyfi frá 

sambandsyfirvöldum. Hugmyndin hafði áhrif á opinbera umræðu og ruddi brautina fyrir 

breytingu á lögunum árið 2000, þegar leyft var að úthluta fíklum hreint heróín,  á þar til 

gerðum vettvangi til að draga úr hættunni á að fólk notaði óhreinni og skaðlegri efni. Þýsk 

stjórnvöld samþykktu lög sama ár sem veittu leyfi fyrir úrræði þar sem einstaklingar gætu 

komið og sprautað sig við kjöraðstæður og árið 2004 voru slík úrræði orðin fimmtíu talsins 

(Böllinger, 2004). 
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10 Finnum lausnir – skaðaminnkandi nálgun 

Víða í Kanada er skaðaminnkandi aðferðum beitt og hafa þær staðið undir því sem þeim er 

ætlað, að minnka vímuefnatengdan skaða hjá einstaklingum í samfélaginu (Ti og Kerr, 2014). 

Vancouver hefur til að mynda innleitt fjórar meginstoðir í stefnu gegn fíkniefnum, sem var 

með samþykki almennings og fékk stóran fjárhagslegan stuðning frá landsbyggðinni og 

ríkisstjórninni. Nálgun þessara fjögurra meginstoða eru meðhöndlun eiturlyfjaneytenda, 

forvarnir gegn fíkniefnanotkun, aðför í lögum gegn eiturlyfjum og skaðaminnkun fyrir 

fíkniefnaneytendur. Skaðaminnkunin sem áður þótti of róttæk, hefur skapað mesta 

eldmóðinn. Hún hefur fengið viðurkenningu sem lögmæt meginstoð, og var innblásin af 

djarfari tilraun í Evrópu sem hafði í för með sér nána samvinnu milli lækna, þjóðfélags og 

lögregluyfirvalda. Hún snerist um prófanir á umdeildum skaðaminnkandi aðferðum eins og 

nálaskiptum, öruggum stað til að sprauta sig og umsjón á ópíóðaáætlunum. Fjögurra 

meginstoða nálgunin hefur mótað vaxandi skilning á því að fíknistríðið undanfarna áratugi 

hefur gert meiri skaða heldur en leitt eitthvað gott af sér. Fíknistríðið virðist frekar viðhalda 

heilbrigðisvandamálum, þá sérstaklega alnæmis, lifrarbólgu og ofskammti fíkniefna 

(Alexander, 2008).  

 Á Íslandi er skýr refsistefna gegn fíkniefnavandanum en hinsvegar hefur Ísland stigið 

fyrstu skrefin í átt að skaðaminnkandi nálgun og byrjaði Rauði krossinn með verkefni hér á 

landi árið 2009 sem heitir Frú Ragnheiður. Starfsemin byggir á hugmyndafræði 

skaðaminnkunar, sem beitt er víða í stórborgum Evrópu og Norður- Ameríku og vinnur með 

einstaklingum sem eiga við vímuefnavanda að stríða. Skaðaminnkun vísar til stefnu, verkefna 

og verklags sem miðar fyrst og fremst að því að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og 

efnahagslegum afleiðingum notkunar löglegra og ólöglegra vímuefna án þess endilega að 

draga úr vímuefnanotkun. Þjónustan hjá Frú Ragnheiði er sú að annars vegar er starfsrækt 

hjúkrunarmóttaka, þar sem einstaklingar geta komið og fengið heilbrigðisaðstoð eins og 

aðhlynningu sára, umbúðaskipti, blóðþrýstingsmælingu, saumatöku og almenna 

heilsufarsráðgjöf. Hinsvegar er boðið upp á nálaskiptiþjónustu, þar sem einstaklingar sem 

sprauta vímuefnum í æð geta komið og sótt sér hreinar nálar, sprautur, nálabox og annað 

sem þarf til að draga úr líkum á smiti. Markmið Frú Ragnheiðar er að draga úr sýkingum og 
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útbreiðslu lifrarbólgu C og HIV, með því að auðvelda einstaklingum aðgengi að sárameðferð, 

hreinum nálum og almennri fræðslu um skaðaminnkun. Þannig er hægt með einföldum og 

ódýrum hætti að draga verulega úr líkum á að einstaklingur þurfi í framtíðinni á 

kostnaðarsamari heilbrigðisþjónustu að halda (Rauði kross Íslands, e.d.-b). 

Til að ná sem bestum árangri mætti leggja meiri áherslu á að uppræta orsakir fíknar 

en að standa í stríði við fíkla. Fyrst og fremst þarf að huga að uppeldi barnanna okkar og 

koma í veg fyrir að það eftir bestu getu að það verði til fleiri fíklar. Í því samhengi er 

mikilvægt að leggja áherslu á að hamingja barna skiptir máli, þau eru örugg þegar foreldrar 

veita þeim næga hlýju og eiga örugg og góð samskipti við þau. Það væri hugmynd að eyða 

frekari fjámagni í það að skoða tengsl milli nýbura og móður/föður. Að aðstoða og leiðbeina 

foreldrum sem tengjast börnum sínum ekki nógu vel, eða skoða önnur heimilisúrræði ef 

heimilisaðstæður eru óviðunandi. Það er ekki annað að sjá en að afglæpun fíkniefna ásamt 

skaðaminnkandi úrræði í Hollandi, Portúgal og Þýskalandi hafi leitt til jákvæðrar niðurstöðu 

(Greenvald, 2009; EMCDDA, 2011; Böllinger, 2004). Til að takmarka skaðann væri því góð 

hugmynd skoða það að afglæpavæða fíkniefni í fleiri löndum og jafnvel á Íslandi. Fíkn á að 

vera heilbrigðismál en ekki lögreglumál. Skaðaminnkun gæti orðið þegar almenningur verður 

sammála um það.  

Það þarf að velta því fyrir sér hvernig hægt er að hjálpa bræðrum okkar og systrum að 

vinna úr áföllum sínum. Við þurfum að hafa Rat park fyrir allt mannfólk. Til þess að fólk dafni 

vel þarf það að eiga í góðum samskiptum við ástvini sína og tilgang í lífinu. Hægt er að líkja 

skaðaminnkunar úrræðum við þegar hlúið er að börnum. Ef börn eru erfið líður þeim oftast 

illa, þá er það seinasta sem við gerum að garga á þau og benda á allt sem aflaga fer og að þau 

séu með eindæmum vond börn. Og að læsum við þau síðan inni í lokuðum skáp í einangrun. 

Slík hegðun er án efa hamfarauppeldi á háu stigi og leiðir af sér brotna einstaklinga. Gott 

uppeldi felst í að benda þeim á hvað er ekki í boði og við leitum að orsök vandans sem varð 

til þess að þau létu illa eða voru erfið. Við reynum að skilja og sjá hvað það var sem var að 

plaga þau og setjum okkur í þeirra spor. Helsta forsenda manngæsku er að geta sett sig í spor 

annarra. Þessi nálgun virkar alveg jafn vel á fullorðið fólk. Mannréttindi og mannúð leiða til 

heilbrigðara samfélags. Mikilvægt er að mannréttindi séu virt og ekki síður mannréttindi 

fíkniefnaneytenda. 
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11 Niðurstöður og umræða 

Stríðið gegn fíkniefnum hefur mikið verið í umræðunni og telja andstæðingar 

bannhyggjunnar að stríðið sé löngu tapað. Ljóst er að aukinn skilningur er á því að fíknistríðið 

hafi valdið miklum skaða undanfarna áratugi og ekki hefur tekist að útrýma ólöglegri notkun 

vímuefna (Alexander 2008; Jensen, Gerber og Mosher, 2004). Skaðaminnkunar stefnan hefur 

víða fest sig í sessi og skilað góðum árangri í málefnum langt leiddra fíkla (Marlatt, Larimer, 

Witkiewitz, 2012).   Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er hvort skaðaminnkun sé betri 

kostur en stríð gegn fíkniefnum. Í þessum kafla verða niðurstöður settar fram og 

rannsóknarspurningin höfð til hliðsjónar og dregnar verða ályktanir út frá niðurstöðum.  

            Í upphafi ritgerðar var fjallað um helstu hugtök afglæpavæðingar til að auka skilning á 

umræðunni. Þá var sjónum beint að umfjöllun um hamlandi stefnu og skaðaminnkandi 

stefnu. Þar á eftir var skoðað upphaf og afleiðingar fíknistríðsins. Þar næst var hugtakið fíkn 

reifað og afleiðingar fíkniefnaneyslu og í framhaldinu var fjallað um fíkn og félagslegar 

aðstæður. Þá voru skoðaðar mögulegar orsakir fíknar og stiklað á stóru um afglæpavæðingu í 

Portúgal, Hollandi og Þýskalandi. Að lokum var síðan fjallað um skaðaminnkandi lausnir. 

             Eins og fram kom í ritgerðinni hefur stefnumótun í vímuefnamálum annaðhvort falið í 

sér hamlandi (restrictice/use reduction) eða skaðaminnkandi áhrif (e. harm reduction) (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). Það sem er einkennandi fyrir hamlandi stefnu er að þá er hörðum 

refsingum beitt fyrir fíkniefnabrot, eins og fyrir vörslu, neyslu, dreifingu og framleiðslu 

fíkniefna (Mendes og McDonald, 2001). Sums staðar er það nefnt stríð á hendur fíkniefnum. 

Ókostir við stefnu af þessu tagi er að hún getur ýtt undir útskúfun fíkniefnaneytenda og 

þannig aukið á vanda þeirra og hætta er á að fangelsin verði yfirfull af föngum sem eiga við 

fíkniefnavandamál að etja. Heilsu þeirra sé jafnvel stefnt í hættu og meiri líkur eru á að 

dánartíðni meðal þeirra hækki (Helgi Gunnlaugsson, 2018; McBride o.fl., 2009). Víða á 

Vesturlöndum er hamlandi stefnu framfylgt og álíta þá stjórnmálamenn að ekki sé unnt að 

leyfa eða láta fíkniefni afskiptalaus í samfélaginu þar sem skaðsemi þeirra ógni heilsu 

borgaranna og feli í sér almannahættu. Á Íslandi er einnig hamlandi stefnu (restrictive/use 

reduction) framfylgt og mikill stuðningur er frá almenningi er við beitingu valdheimilda til að 

upplýsa fíkniefnamál. Hér á landi sitja um það bil þriðjungur fanga inni fyrir fíkniefnatengd 
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brot en hlutfallið var innan við tíu prósent fyrir aðeins tuttugu árum síðan (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018) . Mælingar hafa sýnt að neysla fíkniefna hefur aukist á allra síðustu 

árum á Íslandi og þá helst neysla harðari efna en hinsvegar er neyslan ekki útbreidd eða mikil 

í samfélaginu og misnotkun greinist einungis meðal afmarkaðra hópa (Helgi Gunnlaugsson, 

2018; Björg Guðlaugsdóttir, 2018). Langflestir sem prófa fíkniefni tilheyra yngri aldurshópum 

og sýna niðurstöður rannsókna að langflestir hætta neyslunni þegar kemur fram á 

fullorðinsár. Og er mögulegt að sú hamlandi stefna sem framfylgt hefur verið á Íslandi eigi 

einhvern þátt í því að sporna gegn heildarumfangi fíkniefnaneyslu í samfélaginu (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). 

              Með skaðaminnkandi stefnu er lögð megináhersla á að beita heilbrigðiskerfinu til 

þess að draga úr þeim skaða sem neysla fíkniefna hefur í för með sér. Markmiðið er að lækka 

dánartölu fíkla, draga úr smiti með sýktum sprautunálum og almennt að bæta heilsu þeirra 

(Hughes og Stevens, 2007). Afglæpun og skaðaminnkandi nálgun eiga það sameiginlegt að 

hvor nálgun fyrir sig stuðlar að því að taka glæpastimpil af einstaklingum með fíknivanda og 

draga eins og hægt er úr neikvæðum stimpli þeirra vegna vímuefnafíknar (Hughes og 

Stevens, 2012). Bent var á að vandamál jaðarhópanna leysast ekki þegar einungis fíkniefnin 

eru tekin burt, það verður einnig að styrkja félagslegt öryggisnet þeirra og koma til móts við 

þá með margvíslegum úrbótum í húsnæðis- og menntamálum og jafnframt með starfsþjálfun 

og atvinnutækifærum. Þar að auki verða meðferðaleiðir að vera aðgengilegar svo þeir geti 

tekist á við vímuefnavanda sinn. Ókostirnir sem fólk sér í skaðaminnkandi stefnu er að hún 

felur í sér kostnað fyrir samfélagið og talið er að aðferð að þessu tagi auki vímuefnaneyslu 

ásamt því að grafa undan viðleitni vímuefnasjúkra til meðferðar (Ti og Kerr, 2014; Helgi 

Gunnlaugsson, 2018).  En á móti er vert að nefna að það er einnig dýrt fyrir samfélagið að 

framfylgja ríkjandi refsistefnu þar sem fíklar fela sig á jaðri samfélagsins með tilheyrandi 

ofbeldi og auðgunarbrotum. Þar á meðal er kostnaður í samfélaginu vegna lifrarbólgu og 

HIV-smits gríðarlegur fyrir utan þann skaða sem einstaklingurinn veldur sjálfum sér og öðrum 

vegna vímuefnafíknarinnar. 

              Rannsóknir hafa sýnt að afnám refsinga vegna kannabisneyslu hafa ekki leitt til 

aukinnar notkunar en hætta er á að aukið markaðsfrelsi í sölu leiði til vaxandi neyslu. Það 

sem athyglisvert er að þar sem afglæpun hefur verið innleidd hefur markaðsfrelsi í sölu 

efnanna ekki aukist enda felur afglæpun ekki endilega í sér lögleiðingu (Helgi Gunnlaugsson, 
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2018). Á fyrirlestri Neill´s Franklin voru ræddar ástæður þess að enda fíknistríðið. Helstu 

ástæður af mörgum, sem nefndar hafa verið til stuðnings afglæpavæðingu fíkniefna, eru að 

talið er að glæpum muni fækka, sjúkdómum fækki, minna verði um fíkn og dauðsföll,  og að 

spilling minnki. Hagkerfið muni batna, og að minna framboð verði á fíkniefnum til barna. 

Lögreglan snýr þá athyglinni að öðru sem skiptir máli (munnleg heimild, 16 október 2015). En 

eins og fram kom í ritgerðinni hefur afglæpavæðing tekist vel í löndum eins Portúgal, 

Hollandi og Þýskalandi. 

                 Í Portúgal til dæmis snúa lögin að því að afglæpavæða fíkniefni sem hluta af 

stefnumótandi nálgun fíkniefnanotkunar, og miðað er að því að virkja lýðheilsufarslega 

nálgun fyrir neytendur fíkniefna. Þannig er mannúðlegri stefnu beitt gagnvart einstaklingum 

hvort sem þeir eru háðir fíkniefnum eða ekki og sú stefna kemur í veg fyrir að neytendur 

fíkniefna séu stimplaðir sem glæpamenn, þeir eru því eru því líklegri til að leita sér aðstoðar. 

Það sem kom á óvart er að afglæpavæðingin hefur ekki leitt til aukinnar fíkniefnanotkunar í 

Portúgal og í kjölfar afglæpunar dró úr fíkniefnatengdum smitsjúkdómum, eins og alnæmi og 

lifrarbólgu. Þá dró einnig úr dauðsföllum sem tengdust fíkninni (Greenvald, 2009; ESPAD, 

2012).  

 Í Hollandi var helsta markmið með löggjöfinni sem samþykkt var árið 1976, að draga 

átti úr skaðlegri áhættu einstaklinga sem orsakast vegna notkunar á fíkniefnum. Þá var ekki 

litið á neyslu fíkniefna sem glæp heldur var frekar reynt að meðhöndla fíkniefnaneytendur 

sem sjúklinga líkt og í Hollandi. Niðurstöður rannsókna sýna að skaðaminnkandi stefna 

Hollendinga hefur skilað góðum árangri með því að mæta meginþörfum langt leiddra fíkla. 

Þeim er boðið upp á yfirgripsmikil meðferðarúrræði, hreinar nálar og sprautur og 

heilsugæslu. Þar að auki er heimilislausum boðið upp á félagslega aðstoð og athvörf til að 

neyta fíkniefna til að taka sem flesta af götunum (Laar o.fl., 2011). Það sem er áhugavert að 

dánartíðni af völdum fíkniefnaneyslu er frekar lág í Hollandi miðað við önnur Evrópulönd svo 

líklegt er að forvarnarstarf hafi borið árangur (EMCDDA, 2011). Hinsvegar sýna rannsóknir að 

fjöldi þeirra sem einhvern tíma hefur prófað kannabis er hlutfallslega hár meðal 

grunnskólabarna í Hollandi en neysla sterkari efna er í meðallagi (ESPAD, 2012). 

                 Í Þýskalandi var einnig stuðst við þá nálgun að meðhöndla fíkniefnanotkun sem 

lýðheilsumál í stað þess að meðhöndla notkunina sem glæpsamlegt athæfi, líkt og í stefnu 

Portúgals og Hollands. Skaðaminnkandi nálgun þýska stjórnkerfisins fól í sér, frá og með 
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árinu 1981 að hvetja frekar til meðferðar frekar en refsingar. Rannsóknir sýndu að eftir að 

dómstólar leyfðu meðferð á göngudeild fyrir glæpamenn háða heróíni dró verulega úr 

fíkniefnatengdum dauðsföllum eftir fangelsisvist (Böllinger, 2004). 

              Í þessari ritgerð var einnig varpað ljósi á að fíkn sé að miklu leyti afleiðing áfalla eða 

félagslegra aðstæðna.  Með tilliti til sjúkdómsvæðingar má álykta að einstaklingar sem orðið 

hafa fyrir hrakföllum þurfi viðeigandi aðstoð til að vinna úr sínum áföllum. En hætt er við að 

meðferð við fíknivanda sé gagnlítil ef ekki er tekið tillit til þess félagslega raunveruleika sem 

fíklarnir búa við. Mikilvægt er að hafa umhverfisþætti í huga þegar unnið er með 

vímuefnavanda einstaklinga. Það getur hinsvegar reynst erfitt gagnvart langt leiddum fíklum 

og jaðarhópum, sem geta ekki eða vilja ekki hætta neyslunni. Hjá þeim hóp dregur 

skaðaminnkunarstefnan úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum 

notkunar löglegra og ólöglegra vímuefna.  Þegar skaðaminnkun er beitt í stað þess að refsa 

fíkniefnaneytendum og stimpla þá sem glæpamenn er líklegra að einstaklingar sem háðir eru 

fíkniefnum fái tækifæri til að öðlast betra líf. Fram kom að ástand heimilislausra og þeirra 

sem sprauta fíkniefnum í æð hefur versnað hér á landi (Ingveldur Geirsdóttir, 2018). Full 

ástæða er þess vegna til að grípa til markvissra aðgerða í málefnum þeirra verst settu. Ísland 

er það lítið þjóðfélag að engin á að þurfa að búa á götunum. 

             Niðurstöður rannsókna sýndu að það dró úr fíkniefna tengdum smitsjúkdómum og 

dauðsföllum í Portúgal, Hollandi og Þýskalandi eftir að afglæpunarstefnan var samþykkt. 

Svarið við rannsóknarspurningunni væri því að skaðaminnkunarstefnan er í raun og veru 

betri kostur heldur en fíknistríð því það leiðir til þess að færri láta lífið og greinast með 

lífshættulega sjúkdóma, sem að öllu jöfnu væri hægt að sporna gegn. Það er augljós 

staðreynd að ekki eru allir sammála þessu og skiptar skoðanir eru á því hvort afglæpavæða 

eigi fíkniefni og beita skaðaminnkandi stefnu. Helstu ástæður gegn þessu er að 

afglæpavæðing fíkniefna er talin leiða til aukinnar notkunar (MacCoun og Reuter, 2001).  

Raunin var hinsvegar ekki sú í Portúgal og staðfesta rannsóknir það að hún hefur ekki leitt til 

aukinnar notkunar fíkniefna (Greenvald, 2009; ESPAD, 2012). Auk þess leiddi afglæpun á 

vörslu marijúana til einkanota í Bandaríkjunum ekki til aukinnar neyslu efnisins á 20. öld 

(Dichiara og Galliher, 1994). 

             Þessi ritgerð fjallar um kosti afglæpunar og skaðaminnkandi stefnu en lögleiðing 

fíkniefna er auk þess valkostur. Kostirnir við lögleiðingu er að mögulegt er að betur sé hægt 
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að fylgjast með styrkleika efnanna sem eru í umferð. Notendur fíkniefna setja þá ekki 

einhverja varhugaverða blöndu ofan í sig, sem var búin til af vafasömu fólki sem er alveg 

sama um notendur sína. Það sem skiptir mestu máli er að börn og unglingar láti fíkniefnin í 

friði svo þau fá tækifæri til að þroskast rétt. Ef þau yrðu lögleidd og samfélagið fylgdist betur 

með neyslunni er möguleiki á því að erfiðara yrði fyrir börn að komast í efnin, þótt það 

auðveldi aðgengi fyrir fullorðið fólk. Þar af leiðandi er lögleiðing fíkniefna barnana hagur 

einnig. Ef fíkniefni eru sett á frjálsan markað tökum við markaðinn af fólki sem markaðssetur 

fíkniefnin alltof hátt og svífst einskis gegn veiku fólki, og ef markaðurinn væri færður á upp á 

yfirborðið væri hægt að fylgjast betur með neyslunni. Því það er í höndum undirheimana að 

markaðssetja fíkniefnin alltof hátt.  Þá væri hægt að fylgjast betur með fíkniefnaneytendum, 

sérstaklega með þeim sem orðnir eru hvað veikastir og háðir efnunum, sem leiðast til þess 

að fremja glæpi til þess að fjármagna neysluna sína. Ókostirnir eru hinsvegar meðal annars 

að hætta er á að aukið markaðsfrelsi í sölu fíkniefna leiði til vaxandi neyslu, eins og nefnt 

hefur verið. Sömuleiðis ber að hafa í huga að lögleiðing fíkniefna leysir ekki fíkniefnavandann 

frekar en refsilöggjöfin og hætta er á að neyendahópurinn stækki og kostnaður samfélagsins 

aukist við lögleiðingu þeirra (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Ljóst er að engin töfralausn er við 

fíkniefnavandanum en almennt verða stjórnvöld að setja sér raunhæf markmið og leitast 

eftir mætti að draga úr þeim skaða sem ávana- og fíkniefni valda án þess þó að valda 

neytendum þeirra meira tjóni en skaðsemi efnanna gefur tilefni til. 
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