
Fíkniefni – nei takk! 
 

Forvarnastarf tollstjórans í Reykjavík er um þessar mundir að hefjast í 
fermingarfræðslutímum þjóðkirkjunnar. Vísir að forvarnastarfinu varð til þegar á 
haustmánuðum 1999 er tollfulltrúi við embættið hóf að þróa starfið og finna því 
heppilegan vettvang. Fljótlega kom í ljós að fermingarfræðslutímar kirkjunnar voru 
ákjósanlegur vettvangur forvarnastarfsins og unglingar á þeim aldri hvað 
móttækilegastir fyrir boðskapnum. Frá upphafi hefur starfið farið fram undir 
slagorðinu „Fíkniefni – nei takk!“ sem nú hefur áunnið sér nokkurn sess. 
 
Formlegur samstarfssamningur tollstjóraembættisins og Biskupsstofu leit dagsins ljós 
26. nóvember 2003 og var undirritaður í Langholtskirkju þann dag af Snorra Olsen 
tollstjóra og hr. Karli Sigurbjörnssyni biskupi. 
 
Fyrirlesturinn  styðst við forritið Power Point og er uppfærður frá ári til árs með tilliti 
til straumhvarfa í þjóðfélaginu. Til stuðnings fyrirlestrinum er vefsíðan 
www.neitakk.is þar sem finna má ýmsan fróðleik tengdan fíkniefnum, tollgæslunni og 
heilbrigðu líferni. Auk þess er þar að finna viðtöl sem sýnd eru brot úr í fyrirlestrinum 
sjálfum en á síðunni eru þau í fullri lengd. Í vetur birtast t.d. viðtöl við Magna 
Ásgeirsson og Unni Birnu Vilhjálmsdóttur í fyrirlestrinum en þau hafa verið í 
sviðsljósinu undanfarið, hvort á sínum vettvangi, og eiga því auðvelt með að höfða til 
ungmenna landsins. Enn fremur er rætt við fyrrverandi fíkniefnaneytendur um 
lífsreynslu þeirra og skuggahliðar neyslunnar. 
 
Rúsínan í pylsuendanum er þó fyrrum fíkniefnaleitarhundurinn Skuggi sem fylgir 
forvarnafulltrúunum til fermingarbarna og hefur mikið aðdráttarafl. Í lok 
fyrirlestrarins fara fulltrúarnir nokkrum orðum um Skugga og fíkniefnaleitarhunda 
almennt og á meðan unglingarnir bera fram spurningar um umræðuefnið og ræða 
málin sín á milli heilsa þeir upp á hundinn og klappa honum. Kvikna oft fjörugar 
umræður meðan á þessu stendur enda hundurinn ákjósanlegur til að brjóta ísinn milli 
fyrirlesara og hinna ungu áheyrenda. 
 
Kjarninn í fyrirlestrinum sjálfum er að næstu árin séu með þeim mikilvægustu í lífi 
unglinganna og þær ákvarðanir sem þeir taka í tengslum við neyslu áfengis og/eða 
fíkniefna marki þá grundvallarstefnu sem líf þeirra tekur á fullorðinsárum. Kynntir eru 
til sögunnar ýmsir fylgifiskar fíkniefnaneyslu, t.a.m. heilsubrestur, þunglyndi, 
útskúfun úr samfélaginu og jafnvel dauðsföll, og bent á að þótt enginn ætli sér annað 
en að hafa gaman af fiktinu fara hlutirnir oft öðruvísi en lagt var upp með og viðhorfið 
„þetta kemur ekki fyrir mig“ er e.t.v. skammgóður vermir þegar í harðbakkann slær. 
Einnig er farið nokkrum orðum um starfsemi tollgæslunnar, tæki hennar og tól og 
mikilvægi þeirra. Má þar sem dæmi nefna gegnumlýsingarbúnað, hunda o.þ.u.l. 
 
Fyrirlestrar hafa verið vel sóttir og var rætt við 3.838 fermingarbörn í 81 fyrirlestri 
veturinn 2004 – 2005 og 1.324 veturinn eftir en þá var unnið að endurskipulagningu 
starfsins. Í vetur er áætlað að fulltrúarnir heimsæki drjúgan hluta fermingarbarna á 
landinu, um 2.500, og eru þar með talin þau sem fermast borgaralega innan vébanda 
Siðmenntar.  
 

http://www.neitakk.is/


Á vefsíðunni www.neitakk.is er enn fremur að finna verðlaunaleik sem gengur út á að 
svara nokkrum spurningum er efninu tengjast og í vor hljóta svo nokkrir 
vinningshafar vegleg verðlaun. Í bréfi til foreldra hvetur tollstjóraembættið þá til að 
skoða síðuna með börnum sínum og ræða ýmis álitaefni er upp kunna að koma. 
Fermingarbörnin hljóta að gjöf lítið vasaljós í lok fyrirlestrar og er það merkt 
veffanginu www.neitakk.is svo að það komist örugglega til skila. Undanfarin tvö ár 
var börnunum gefinn margmiðlunardiskurinn „Fíkniefni – nei takk!“ sem innihélt 
svipaðan boðskap og vefsíðan nú.  
 
Í vetur sinna átta fulltrúar forvarnastarfinu og ljúka því á þremur mánuðum, janúar – 
mars. Hefur þróun starfsins verið ör undanfarin ár en öll upp á við, bæði hvað snertir 
efni fyrirlestrarins og alla umgjörð starfsins. Er það von aðstandenda þess að efnið 
megi verða æsku landsins þörf áminning og hollt umhugsunarefni um þær leiðir sem 
ungu fólki stendur til boða að fara í lífinu við upphaf nýrrar aldar. 

http://www.neitakk.is/

