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Förord
Cannabis – främst i form av hasch och marijuana – är den vanligaste illegala
drogen. Cannabis är också den narkotika som diskuteras mest både i Sverige
och internationellt. Tyvärr råder det fortfarande okunnighet om dess skadeverkningar, trots en allt säkrare vetenskaplig dokumentation. Debatten om
cannabis innehåller ofta missuppfattningar och ibland rena felaktigheter. Det
är därför jag har skrivit detta häfte som nu kommer ut i sin tredje uppdaterade version.
Sedan förra upplagan från hösten 2013 har det inträffat en hel del i cannabisfrågan.
Framför allt narkotikapolitiskt. Åtta delstater i USA plus huvudstaden Washington
har legaliserat drogen, Uruguay tillåter cannabis på statlig nivå sedan 2013 och
Kanada planerar legalisering under 2018. Argumenten för att tillåta drogen har varit
just de myter jag skriver om i detta häfte. Den enskilt viktigaste orsaken bakom den
här utvecklingen är propagandan för medicinskt bruk. De flesta användarna finns
i USA, Israel och Kanada. Även flera länder i Europa, däribland Sverige, har under
senare år godkänt sådan konsumtion i liten skala. Det här beror inte på nya upptäckter om drogens terapeutiska nytta. Det handlar om narkotikapolitik och allt starkare
ekonomiska intressen.1 Det svenska folkets inställning till narkotika och cannabis
tycks emellertid inte ha ändrats. En Sifo-undersökning för två år sen visade att 91
procent av befolkningen stöder den svenska narkotikapolitiken som bland annat
innebär ett konsumtionsförbud.2
Det har även hänt mycket nytt inom cannabisforskningen. Två stora sammanfattande rapporter redovisar det förbättrade kunskapsläget, både om drogens skadeverkningar och om dess medicinska egenskaper. Dels från Världshälsoorganisationen, WHO, 20163, dels från amerikanska vetenskapsakademin 2017.4 Ett åttiotal av
världens ledande cannabisforskare är medförfattare till dessa publikationer.
Narkotikapolitiken och cannabispolitiken ska naturligtvis ständigt diskuteras,
men först måste vi veta hur drogen påverkar kroppen och hjärnan. Om detta är vetenskapen i stort sett överens. Det kan man inte ha någon åsikt om.
I det här nya häftet upprepar jag de åtta vanligaste argumenten för att cannabis ska legaliseras eller avkriminaliseras. Vissa av svaren är upplysningar om sakförhållanden, andra är mer resonerande. Innehållet är ungefär detsamma som tidigare,
men jag har alltså kompletterat med de senaste årens utveckling och forsknings
resultat. Argumentet om skillnaden mellan bruk och missbruk är borttaget för att
istället ge plats åt frågan om våld och aggressioner i samband med cannabisrökning.
Faktagranskning av den här upplagan är gjord av Peter Allebeck, professor på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet.
Pelle Olsson, juni 2018
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CANNABIS ÄR INTE
SÅ FARLIGT

Håller myten?
Cannabis ger framför allt skador på sikt, men kan också ge akuta skador. Det är den
unga hjärnan som skadas mest. Därnäst kommer alla andra hjärnor. Först på tredje
plats kommer kroppsliga skador som ungefär motsvarar de långsiktiga biverkningarna av tobaksrökning.

Myt 1
Psykiska skador
De intellektuella (eller kognitiva) funktionerna försämras

Dessa kan indelas i sju moment:

•
•
•
•

Språklig förmåga
Logisk analytisk förmåga
Flexibilitet i tanken

• Förmåga att skapa en helhetsbild
• Orienteringsförmåga i tid och rum
• Bildminne

Minnet

Allt detta försämras när man röker cannabis, både under ruset och flera veckor framåt5, vilket kan mätas genom olika psykologiska tester. Ingen är immun mot skadorna,
men hos den som har hög förmåga märks det inte lika mycket som hos dem som har
sämre intellektuell kapacitet.6 7 8 9
Vid intensivt bruk i ungdomsåren kan dessa skador bli bestående i vuxen ålder
även om man slutar att röka cannabis.10 11 12
Ökad risk för allvarliga psykiska sjukdomar såsom psykoser och schizofreni

Risken att få psykoser och schizofreni ökar 2-3 gånger jämfört med dem som inte
röker alls. Den svenska uppföljningen av 45 000 värnpliktiga som mönstrade 19691970 var den första studie som visade detta samband.13 Resultaten har bekräftats
i nya uppföljningar14 och i studier från andra länder.15 De flesta som får schizofreni
blir aldrig riktigt friska. Under de senaste åren har man också funnit att de cannabis
rökare som insjuknar i schizofreni har längre sjukhusvistelser och återinsjuknar oftare än de som fått schizofreni utan att ha rökt cannabis.16
Cannabisutlösta psykoser går för det mesta över efter några dygn, kanske
veckor, men det finns risk att de återkommer och även övergår i kronisk psykos.17 18 19
Ungefär 10 procent av alla som börjar röka cannabis kommer någon gång att drabbas av en psykos enligt äldre studier.20
Risken för psykiska sjukdomar ökar i takt med att THC-innehållet (den rusgivande substansen i cannabis) har blivit högre.21 22
Depressioner och självmord

Många studier visar ett samband mellan tungt cannabisbruk och depression.23 Det
vill säga att en stor andel av dem som röker cannabis har fått diagnosen egentlig depression. Däremot är inte forskarna ense huruvida det är cannabis som har orsakat
detta. Frågan har varit komplicerad att reda ut.
Samma sak gäller självmord. I den svenska värnpliktsstudien kunde man inte
se något samband mellan cannabis och självmord när man sorterar bort bidragande faktorer.24 Men enligt den amerikanska vetenskapsakademins sammanställning
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finns ett statistiskt samband mellan fullbordade självmord och cannabis, men det är
inte lika starkt som för schizofreni och psykoser.25
Det som talar för ett orsakssamband är neurobiologiska studier som visar att
serotoninbalansen kan rubbas av cannabisrökning vilket kan öka risken för depression och tankar att ta livet av sig.26 Även de svårigheter som följer på ett tungt cannabisbruk på grund av de intellektuella skadorna – relationsproblem, konflikter på
jobbet, misslyckade studier, sämre ekonomi – kan så småningom leda till nedstämdhet och depressioner.27
Flera undersökningar visar att cannabis ökar tankar på att avsluta sitt liv, vilket i
sig är en riskfaktor att man faktiskt gör det.28 29 Den amerikanska vetenskapsakademin sammanfattar läget: både antalet självmordstankar och självmordsförsök ökar
ju tyngre cannabisbruk man har.30
Beroende

Precis som alla andra sinnesförändrande droger och nikotin är cannabis beroendeframkallande. Cannabisens försvarare brukar erkänna att den kan ge ett ”psykiskt”
beroende, men då har man inte förstått att drogberoende är en diagnos som ställs
när en rad kriterier är uppfyllda. Där ingår bland annat abstinenssymtom (vilka är
mildare och uppstår senare än efter heroin och alkohol), ökad tolerans och att allt
mer tid ägnas åt missbruket.31 Cirka 10 procent av alla som röker cannabis blir någon
gång beroende32, men bland dem som börjar röka i tonåren blir var sjätte, 16-17 procent, någon gång beroende.33

Fysiska skador
Lungskador

Trots att cannabisrök innehåller många cancerframkallande ämnen har studier visat
olika resultat om sambandet mellan cannabis och lungcancer.34 35 Här måste man
betänka hur lång tid det tog att bevisa att tobaksrökning ökar risken för lungcancer. Likaså att uppföljningstiden av försökspersonerna måste var mycket lång.36 Den
svenska värnpliktsstudien som följt cannabisrökare under 40 år visar en fördubblad
risk att få lungcancer.37 En kanadensisk laboratoriestudie visar att marijuanarök skadar lungvävnad snabbare än tobak vilket också stärker misstanken att det finns ett
orsakssamband.38 Huruvida cannabis kan leda till KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, är inte heller klarlagt,39 även om det finns åtminstone en studie som visar det.40
En annan visar att kombinationen tobak och cannabis ger en större risk att få KOL
jämfört med enbart tobak.41 Sambandet mellan kronisk bronkit och cannabisrökning
anses dock vara fastställt.42
Fosterskador

I flera välgjorda studier har man följt barn upp till 20-årsåldern, födda av mödrar som

6

8 myter om cannabis

•

2018

Myt 1
rökt cannabis under graviditeten. Dessa barn får en sämre intellektuell utveckling
jämfört med en kontrollgrupp som haft en cannabisfri fostertid.43 44 Dessutom visar
en amerikansk studie att honråttor som fått cannabis under sin ”tonårstid” för att
sedan vara drogfria, ändå föder ungar med cannabisrelaterade skador i hjärnan.45
Trots dessa vetenskapliga undersökningar fattas det ännu mycket kunskaper om hur
cannabis påverkar fosterutvecklingen.46

Indirekta skador
Inkörsport till andra droger

Flera stora befolkningsstudier från Nya Zeeland visar att den som röker cannabis
löper mycket större risk att också börja använda annan narkotika.47 Kritiker har menat
att det främst beror på att cannabis är illegal och i den omgivningen förekommer andra förbjudna droger. En studie från Holland, där cannabis är tillåten, dessutom med
tvillingar som försökspersoner, bekräftar dock den så kallade trappstegsteorin.48
Dessutom indikerar neurobiologiska studier att cannabisrökning i unga år orsakar
bestående förändringar i hjärnan som ökar känsligheten för annan narkotika.49 Man
vet också att cannabisrökare i genomsnitt använder mer andra droger och mer alkohol än normalbefolkningen.50
Dödsfall

Det finns bara enstaka fall av cannabisförgiftning som lett till döden. Många andra
droger är för övrigt inte heller livsfarliga på det sättet; till exempel bensodiazepiner,
tobak eller Subutex. Det är till och med svårt att dö av en alkoholförgiftning. I de allra
flesta dödliga narkotikaförgiftningar är fler än bara ett preparat inblandat. Däremot
finns det många indirekta dödsfall i samband med cannabisrus såsom trafikolyckor
och självmord. Cirka 90 personer om året avlider i Sverige med cannabis, men inga
andra droger, i blodet, enligt Toxreg, Folkhälsomyndighetens statistik över rättsmedicinskt undersökta dödsfall med narkotika i kroppen.51
En annan metod att utreda narkotikarelaterad död är att beräkna mortaliteten för
missbrukare av en viss drog och jämföra den med normalbefolkningens. En studie
från Kalifornien visar att missbruk av cannabis ökar risken att dö i förtid 4 gånger, vilket var samma riskökning som för alkohol.52 I en dansk undersökning hittade man en
nästan 5 gånger så stor risk för cannabisrökare jämfört med normalbefolkningen.53
Ytterligare ett indicium att cannabis förkortar livet finns i en uppföljning av den
svenska värnpliktskohorten. Av dem som vid mönstringstillfället hade rökt cannabis
mer än 50 gånger hade 23 av 100 avlidit vid 60 års ålder jämfört med 7 avlidna av
100 från gruppen som inte använt cannabis.54
En systematisk genomgång av litteraturen på området visar dock att orsakssambanden mellan cannabis och tidig död ännu inte är tillräckligt utredda.55
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Tre framsteg i forskningen

Tre viktiga vetenskapliga framsteg har gjorts under de senaste decennierna som
lett till stora genombrott inom cannabisforskningen. Det första är kartläggningen av
det endogena (kroppsegna) cannabinoida systemet. Det andra är att forskarna kan
avbilda hjärnan på ett mycket mer sofistikerat sätt än tidigare. Det tredje är ökade
neuropsykologiska kunskaper, det vill säga bättre metoder och tester att mäta hur
hjärnan fungerar i olika situationer.
Det endogena cannabinoida systemet

Människan producerar kroppsegna cannabinoider, ämnen som anandamid och
2-arachidonylglycerol, vilka binder till vissa receptorer i hjärnan. Det här systemet
finjusterar en rad funktioner, bland annat intellekt, känsloliv, aptit, matsmältning, immunförsvar och motorik.56

Denna schematiska bild på hjärnan visar att de så kallade CB1-receptorerna (=cannabinoidreceptorer)
finns på en mängd olika platser. 57

Det finns även andra receptorer inom det cannabinoida systemet, CB2, framförallt
i immunförsvaret.58 Till alla dessa receptorer binder även THC, alltså cannabis. De
kroppsegna cannabinoiderna bildas vid behov i små kontrollerade mängder i avgränsade områden, att jämföras med den kraftiga THC-exponeringen av hela hjärnan när
man röker cannabis. Syntetisk cannabis, till exempel spice, binder ännu starkare till
samma receptorer och ger ett cannabisliknande rus59, ofta med kraftigare symtom.

8
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Myt 1
Avbildningar av hjärnan

Tack vare datortomografier, magnet- och PET-kameror och andra avancerade tekniker har vi fått en rad nya kunskaper om hjärnan och hur den påverkas av cannabis. Bland annat:

• Hjärnan fungerar annorlunda hos
unga jämfört med vuxna.60

• Unga hjärnor skadas mer av
cannabisrökning.61

• Hjärnan är färdigutvecklad först vid
23-25 års ålder62…

• … men den utvecklingen fullföljs

inte hos den som röker cannabis i
tonåren.63

• Cannabis reducerar aktiviteten i

amygdala. Därifrån lokaliseras affekter och känslomönster såsom
glädje, sorg, skam ilska och rädsla.
En studie visar att cannabisrökares
hjärnor reagerar svagare vid hot
fulla sociala signaler.64

• Cannabisrökares hjärnor visar
åldringstecken tidigare.65

Neuropsykologiska studier

Även i flera nya neuropsykologiska studier har man sett försämringar hos unga cannabisrökare när det gäller uppmärksamhet, impulskontroll, exekutiva funktioner och
intellektuell förmåga.66 67
Cannabis och beroendevård

Med hjälp av vårdstatistik från hela världen kan man tydligt se att andelen – och därmed också antalet – som har cannabis som huvudsakligt missbruk hela tiden ökar.
I Nordamerika utgör cannabisrökarna 44,6 procent av alla klienter inom narkomanvården. I Sydamerika 41,4, Asien 15,2, Oceanien 61,3 procent och i Afrika 55,7
procent. I Europa är andelen 27,5 procent och i Sverige 22,2 enligt senaste upp
lagan av World Drug Report.68 När det gäller nytillkomna klienter i Europa utgör cannabisrökarna en stadigt ökad andel. Numera har 46 procent av alla nya klienter i EU
cannabis som sitt huvudsakliga missbruk.69 Enligt Europeiska narkotikarapporten
får mer än 430 000 personer i EU varje år någon form av behandling för cannabisproblem.70
Sammantaget tycks hasch och marijuana vara de illegala droger som orsakar
mest problem i världen räknat i antalet vårdsökande.
Värre skador i framtiden?

Dagens cannabis är mycket starkare än gårdagens, det vill säga att THC-halten har
ökat kraftigt. I USA har det skett en tredubbling under de senaste 20 åren. Samtidigt
har nivån på den substans som skyddar hjärnan, CBD (cannabidiol), halverats.71 Man
kan av det skälet befara att den nya generationen cannabisrökare kommer att skadas värre och snabbare, vilket vissa studier redan visar.21 22 
l
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ALKOHOL ÄR
MYCKET VÄRRE

Håller myten?
För unga personer tycks cannabis vara skadligare än alkohol. I övrigt är det svårt att
jämföra farligheten mellan två så olika droger och där den ena, alkohol, är tio gånger vanligare på global nivå.72 73

Myt 2
I Sverige har runt 70 procent av den vuxna befolkningen druckit alkohol senaste
året74 jämfört med 2 procent för cannabis.75 Av det skälet är det självklart att de negativa konsekvenserna av alkohol märks mycket tydligare i samhället.
På individnivå är alkohol kanske mer ohälsosamt än cannabis när det gäller
fysiska skador. I flera andra avseenden är cannabis värre. Skadeverkningarna för
alkohol är i vilket fall ett bra argument för att cannabis inte ska tillåtas. Legala droger som alkohol och tobak kan marknadsföras och spridas mycket effektivare än de
som är hänvisade till den svarta marknaden. Med ytterligare en legal drog kommer
de sammantagna skadeverkningarna att öka.
• Farlighet är inte det enda kriteriet om en vara eller en handling ska vara förbjuden. I så fall skulle vit flugsvamp inte vara tillåten att äta. Det handlar också om
de samhälleliga konsekvenserna och vad befolkningen tycker. En stor majoritet
i Sverige (och i de flesta andra länder) anser att alkohol ska vara tillåten och att
cannabis ska vara förbjuden. Det är så man stiftar lagar i en demokrati.

• Alkohol försvinner snabbt ur systemet. Det gör inte cannabis. THC stannar kvar

längre i hjärnan och påverkar omdömet och prestationsförmågan även om brukaren inte känner det själv. Det kan krävas en månads drogfrihet för vanerökare
innan allt THC försvunnit, vilket också påverkar bilkörning lika länge.76 77 Erfarenheter bland cannabisbehandlare78 79 i kombination med ett par äldre studier om
utsöndring av THC visar att rökning oftare än var sjätte vecka kan leda till en
kronisk påverkan efter en längre tids bruk eftersom THC långsamt ackumuleras
i hjärnan.80 81

• Trots att de flesta cannabisrökare framhåller hur skadlig alkoholen är, dricker de
generellt sett mycket mer än befolkningen i stort.82 Drogvaneundersökningar
bland svenska gymnasieelever i årskurs två visar att ju mer cannabis man röker
desto mer dricker man.83

• Bland unga är det många fler som söker vård för cannabis än för alkohol trots att
alkohol alltid är vanligare.

I Holland visar behandlingsstatistik att 50 procent av de unga upp till 25 år som söker beroendevård har cannabis som huvuddrog. Alkohol svarar för 18 procent av alla
unga klienter.84 Eftersom cannabis i praktiken är laglig i Holland genom försäljning i
så kallade coffee shops, för alla över 18 år, är jämförelserna med alkohol extra intressant. De båda drogerna är juridiskt och moraliskt relativt lika.
I flera andra länder med hög konsumtion av cannabis råder samma förhållanden.
I England är 77 procent (12 712 personer) av alla under 18 år som sökte behandling för drogproblem huvudsakligen cannabisrökare, jämfört med 15 procent för alkohol.85
Nästan exakt likadana siffror ser man i USA: 76,3 procent för cannabis och 11,6
procent för alkohol bland alla 12-17 åringar som får beroendevård.86
Ett annat lite äldre exempel är Sydafrika. Cannabis som primär drog var 2-6
gånger vanligare än alkohol för klienter under 20 år i 9 undersökta provinser.87 l
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ALLA HAR RÖKT PÅ

Håller myten?
De allra flesta människor har aldrig rökt cannabis.

Myt 3
Mellan 128 och 237 miljoner människor, 15-64 år, i världen beräknas ha använt cannabis minst en gång under det senaste året enligt FN-rapporten World Drug Report
2017. Det är 2,7-4,9 procent av alla vuxna. (Opiater, amfetamin, ecstasy och kokain
ligger runt en halv procent per drog.) I Sverige är årsprevalensen för cannabis 3 procent enligt samma källa.88
Bland svenska niondeklassare har 5 procent använt cannabis senaste året och
bland gymnasieelever i årskurs 2 har 15 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna rökt under det senaste året.89
Cannabisanvändningen "den senaste månaden" för 15-16-åringar i USA är
nästan dubbelt så hög som i Europa, 15 procent jämfört med 8 procent. I Europa
var det 5 procent för tjugo år sedan.90 I Sverige är siffran oförändrad på 2 procent.91
Globalt sett tycks cannabisanvändningen vara relativt stabil sedan millennieskiftet. I vissa europeiska länder ökar bruket, medan det minskar i andra. 92 I USA var
konsumtionen som högst i slutet på sjuttiotalet och minskade sedan under många
år, men har ökat på nytt. I de delstater där man godkänt medicinsk användning är ökningen större93 och i delstaten Colorado där man legaliserade cannabis 2014 är konsumtionsökningen ännu kraftigare.94 (Läs mer under Myt 7.)
Trots att andelen svenskar som rökt cannabis länge legat på samma nivå har tull
ens och polisens beslag ökat kraftigt. Både smugglingen och den inhemska produktionen tycks ha blivit större. Förklaringen till detta är förmodligen att den lilla gruppen som röker mycket har ökat sin användning. Det är storkonsumenterna som står
bakom huvuddelen av marknaden.95 Samma utveckling ser man i flera europeiska
länder.96
Att konsumera cannabis är alltså ett ovanligt tidsfördriv. Ungefär 96 procent av
jordens befolkning har inte gjort det under det senaste året. I Sverige är det ännu fler
som inte rökt på. Även i de USA-delstater med den högsta konsumtionen i världen
är ickerökarna i majoritet. Tre fjärdedelar av Colorados befolkning har inte använt
drogen under de senaste 12 månaderna.
l

Global användning

Användning i Colorado, USA

C:a 4 % konsumerade cannabis
under senaste året globalt.

C:a 25 % konsumerade cannabis
under senaste året i Colorado.
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CANNABISFÖRBUDET
KRÄNKER DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA

Håller myten?
Det står ingenting om rätten att få använda narkotika i FN-deklarationen om de
mänskliga rättigheterna.97

Myt 4
Däremot nämns narkotika i FN:s barnkonvention. I artikel 33 påpekas att barn har
rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika.98 Det här är bara ett exempel
på att den enes frihet, till exempel att få använda narkotika, krockar med någon annans frihet, som att få växa upp i en narkotikafri miljö.
På samma sätt finns en motsättning mellan frihet och demokrati. Om total frihet
råder kommer samhället att falla ihop. Någon form av reglering måste finnas. Demokrati förutsätter att man inte får göra precis som man vill. Individen måste underkasta
sig begränsningar av sin frihet – i form av lagar och regler – för att nå en kollektiv fördel.99 Jämför med följande exempel.

• Hastighetsbegränsningar i trafiken

Du har köpt en dyr bil, men får ändå inte använda den som du vill.

• Alkotest bakom ratten

När som helst kan polisen tvinga dig att blåsa i en alkometer.

• Tvångsvård inom psykiatrin

Det kan vara livräddande, men upplevs inte sällan som en kränkning.

• Licenskrav för innehav av skjutvapen
Allt detta är ingrepp i den personliga friheten, ändå allmänt accepterade. Kränkningar av privata handlingar drabbar alltså inte bara cannabisrökare.
Men om man inte har egna barn och bara tänder på ibland, ska man inte få göra
det? Nej, inte enligt svensk lag där cannabiskonsumtion är förbjuden. Den lagen
gäller för alla.
Ett vetenskapligt argument för konsumtionsförbudet är att regelbunden cannabisrökning (oftare än var sjätte vecka) så småningom leder till en ständigt nedsatt prestationsförmåga.100 101 102 Därmed är många yrken olämpliga: pilot, industriarbetare,
busschaufför, förskolelärare, kirurg, andra vårdyrken, lärare …
Partners, barn, syskon och föräldrar kommer inte att vara oberörda av en anhörig
som ofta är påverkad av cannabis. För att inte göda den organiserade brottsligheten
bör man odla sin egen cannabis och inte köpa den av andra som i sin tur har skaffat
den av storlangare. Cannabisodling i större skala, vilket blir följden om bruket vore en
mänsklig rättighet, kommer att tära hårt på miljön genom att den är väldigt vattenoch energislukande. Det visar konsekvenserna i USA.103
Sålunda är det svårt att tänka sig ett liv som cannabisrökare där man inte på
verkar sin omgivning på ett negativt sätt. Ingen människa lever isolerad utan har
skyldigheter gentemot sina medmänniskor. Var gränsen går mellan individens frihet
kontra kollektivet är förstås en politisk fråga som alltid måste debatteras.
l
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CANNABIS ÄR ETT
LÄKEMEDEL

Håller myten?
Cannabis är inte godkänt som läkemedel i ett enda land. Även om så vore är det
inget argument att den ska tillåtas för andra syften. Jämför med annan narkotika, till
exempel morfin som är oumbärligt inom sjukvården. Som rusmedel är morfin förbjudet.

Myt 5
Lobbyverksamheten för medicinsk marijuana har varit det viktigaste argumenten för
att legalisera drogen helt och hållet. Det insåg man tidigt i den amerikanska legaliseringsrörelsen.
”Vi ska använda medicinsk marijuana som avledningsmanöver för att ge marijuana ett gott rykte”, sa Keith Stroup, grundaren för National Organization for the Reform of Marijuana Laws, NORML, redan1979.104
Cannabis har vissa medicinska egenskaper. Det finns vetenskapliga belägg,
om än svaga, att den kan lindra, men aldrig bota, ett fåtal sjukdomstillstånd. En rad
nya studier under senare år har inte kunnat utvidga den korta listan på symtom där
cannabis har effekt.
Däremot har det kommit bättre läkemedel på dessa områden.105 106 107 108
Den senaste forskningsöversikten om drogens läkande egenskaper kommer
från den amerikanska vetenskapsakademin, The National Academies of Sciences,
Engineering and Medicine. I rapporten The health effects of cannabis and cannabinoids tar man förutom skadeverkningar även upp den medicinska användningen.
Den bygger på alla viktiga studier fram till och med 2016. Slutsatserna är inte uppmuntrande. De terapeutiska effekterna anges i tre punkter och gäller endast för
vuxna:
För det första mot illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Där är det
oralt intagna (genom munnen) cannabinoider som är effektiva. För det andra att
patienter med kronisk smärta som behandlas med cannabis eller cannabinoider har
större chans till en klinisk signifikant (statistiskt säker) minskning av symtomen. Och
för det tredje minskar kramper vid MS om man tar orala cannabinoider.
”För dessa tillstånd är effekterna av cannabinoider modesta; för alla andra tillstånd som är utvärderade finns alltför ofullständig information för att kunna bedöma
dess effekter”, står det i rapporten.109
Det är alltså cannabinoider, inte cannabis, det framför allt handlar om.110
De tveksamma fördelarna ska vägas mot biverkningarna. Dessa är samma som
för vilken cannabis som helst eftersom det är samma drog och användningen ofta är
långvarig. Riskerna är precis som det står om i Myt 1; beroende, sämre utveckling av
tonårshjärnan, intellektuella skador, ökad risk för psykoser inklusive schizofreni samt
lungskador, ökad risk för trafikolyckor och som inkörsport till andra droger. Mindre
klart bevisat är depressioner, lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, ökad mortalitet
och ökad våldsbenägenhet.111
Man bör ändå vara försiktig att direkt översätta den här skadelistan till medicinsk
användning. Det handlar om dosering, hur länge man behandlats, i vilken ålder man
börjar och intagningssättet. Även kontakten med läkare kan vara en skyddande faktor mot marijuanaskador, åtminstone för äldre med allvarliga grundsjukdomar. De
flesta marijuanapatienter är dock unga och läkarkontakten är antagligen sporadisk
eftersom intyg för medicinsk användning som regel räcker ett år i taget.
Hittills finns bara ett fåtal studier där man specifikt undersökt skador efter me
dicinskt bruk av cannabis. En pionjär på området är ungdomspsykiatrikern och beroendeläkaren Christian Thurstone i Colorado. I en av hans studier över tonåringar
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som behandlades för missbruksproblem hade tre fjärdedelar av dem använt medicinsk marijuana 50 gånger utan att vara registrerade patienter. Det visar att läckaget från marijuanaapoteken till minderåriga är omfattande. Studien visar också att
de ungdomar som använde medicinsk marijuana hade börjat använda tidigare, hade
större missbruksproblem och värre sociala problem jämfört med som inte använde
medicinsk marijuana.112
I en mer omfattande studie från två stora smärtcentrum i Israel hade 888 patienter utfrågats. Nästan samtliga av dessa patienter fick opioider, cannabis eller båda
preparaten. Mellan 20 och 50 procent av dem som fått enbart opioider hade en problematisk användning. Motsvarande andel hos dem som fått enbart medicinsk cannabis var 10–20 procent. I bägge fallen var de vanligaste problemen ett kraftigt sug
efter drogen, oro över att inte få tag i mer medicin samt att mycket tid gick åt till att ta
medicinen eller att återhämta sig från den. I cannabisgruppen beskrev patienterna
att de både ökade dosen och tog medicinen under längre tid än vad som var tänkt.113
Inget av dagens läkemedel ska dras ner som rök i lungorna, vilket är det vanlig
aste intagningssättet för medicinsk marijuana.
Man måste skilja mellan plantan cannabis och de ingående beståndsdelarna. På
svenska apotek har vi läkemedlet Sativex, vilket är en munspray som lindrar kramper
vid MS och ibland provas mot smärta. Den aktiva substansen i Sativex är nabiximols,
en blandning av lika delar av THC och CBD som är framrenat ur cannabis. Plantan
innehåller dock väldigt mycket mer. Sativex är alltså inte samma sak som cannabis
lika lite som morfin är samma sak som opiumvallmo.
I USA är Marinol och Cesamet registrerade läkemedel. Båda består av syntetiskt
THC i tablettform, men de är inte särskilt populära jämfört med medicinsk marijuana.
Förmodligen för att de inte ger något rus.
Intensiv forskning pågår för att utröna om det endocannabinoida systemet kan
nyttjas för behandling av en rad olika åkommor. Det handlar framför allt om att ta fram
nya ämnen som liknar THC eller CBD, men har bättre effekter och färre biverkningar, eller ämnen som påverkar enodcannabioidsystemet på motsatt sätt än vad THC
gör.114 Detta har föga med cannabisrökning att göra.
Trots den bristande dokumentationen är det numera tillåtet i många länder att
använda cannabis i medicinskt syfte. Det började i Kalifornien, USA 1996 och idag
har ytterligare 28 delstater legaliserat sådant bruk. Det har godkänts genom lokala
folkomröstningar (i enstaka fall genom politiska beslut), i strid med amerikanska
läkemedelsverket och den federala regeringen.115 En forskningsrapport från 2012
visar att i de stater som genomfört reformen är det dubbelt så många som röker cannabis, och nästan dubbelt så många som blir beroende, jämfört med de stater som
inte tillåter medicinskt marijuana.116 Den vanligaste cannabispatienten i USA är en
ung man och 93 procent av patienterna anger någon form av smärta som skälet
till att använda. Aids och cancer utgör bara några få procent och MS eller kramper
svarar för 20 procent av dem som får cannabis i medicinska syften (flera diagnoser
är möjliga att ange).117 Samtliga amerikanska läkarorganisationer avråder sina medlemmar att rekommendera medicinsk marijuana.118 Det behövs emellertid bara en
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Myt 5
handfull läkare för att hålla igång den mycket stora kommersen. I delstaten Colorado
svarade 12 läkare för intyg till hälften av de drygt 100 000 patienterna.119
I Holland kan läkare skriva recept på specialodlad marijuana, trots att den inte
är godkänd som läkemedel. Produkten ordineras som te eller som inhalation. Den
holländska marijuanan från företaget Bedrocan exporteras i liten skala till andra länder. Bland annat Sverige där ett tiotal patienter får använda cannabis efter godkännande av Läkemedelsverket.120
Även om cannabis mot all förmodan skulle godkännas som läkemedel är det
givetvis inget argument för legalisering av annat bruk.
l

Cannabis är inte godkänt som läkemedel i ett enda land i världen.
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MAN BLIR LUGN OCH
FRIDSAM AV CANNABIS

Håller myten?
Ja, under det typiska cannabisruset är man lugn och avslappnad. Ändå finns det
flera studier och fallbeskrivningar av våldsbrott som visar att cannabis inte alls är
någon fredsdrog.

Myt 6
Cannabis har uppmärksammats allt mer i samband med våldsamma mord och terrorhandlingar. Tre av de mest omskrivna nyheterna med detta tema i svenska medier
under senare tid är Manchesterbombaren Salman Abedi som dödade 22 ungdomar
och skadade över 100 under en rockkonsert våren 2017,121 den svenske 22-åringen som i maj samma år dödade sin 19-åriga flickvän Tove utanför Hudiksvall122 samt
Rakhmat Akilov som körde ihjäl fem personer med en lastbil på Drottninggatan i
Stockholm i april 2017.123 Dessa gärningsmän var enligt tidningsuppgifter storkonsumenter av cannabis.
En lång rad andra mycket brutala våldsbrott har under senare år utförts av personer som varit kända cannabiskonsumenter.124
Ett kanske oväntat samband mellan cannabis och våld beskrivs i en artikelserie
i Dagens Nyheter. 100 män som gripits efter väpnade uppgörelser i Sverige 2013 –
2017 har kartlagts. Genomsnittsåldern var 24 år och två tredjedelar av dem var
dömda för droganvändning, vilket nästan alltid var cannabis. Det är ofta uppgörelser om lokala cannabismarknader – många gånger små partier – som utlöst skjutningarna.125
Allt det här är bara fallbeskrivningar som inte kontrollerats vetenskapligt och inga
bevis att cannabis kan leda till aggressioner och våld. Dessutom stämmer det att de
allra flesta cannabisrökare blir lugna när de rökt på. En råttstudie bekräftar att påverkan på cannabinoidreceptorerna i hjärnan dämpar aggressivt beteende.126
Även alkohol har för det mesta en lugnande inverkan. En minoritet blir aggres
siva när de druckit, ändå ligger fylleriet bakom en betydande del av våldet i samhället.127 128
Det finns många förklaringar till detta. En sådan är enligt vissa forskare att både
cannabisens och alkoholens lugnande verkan indirekt kan utlösa våldshandlingar.
Mekanismen skulle då vara att spänningar släpper och tröskeln sänks för att släppa
fram aggressionerna.
Osäkra forskningsresultat i gamla studier

En forskningsöversikt över studier om cannabis och våld från 2005 visar att risken
för olika typer av våldshandlingar ökar, även i nära relationer.129
Dock finns studier från samma tid som inte hittat något signifikant (statistiskt
säkert) samband mellan cannabis och våld mot annan person. Dels en om holländska fängelsekunder,130 dels en från universitetet i Buffalo, staten New York, om våld
från missbrukande gifta män. Alkohol och kokain gjorde dem mer våldsbenägna,
men inte cannabis och opiater.131 Resultaten i den senare bekräftas delvis i en
senare amerikansk studie av 634 par som varit gifta i 9 år. Om båda makarna rökte
mycket cannabis minskade antalet våldshandlingar i hemmet, men den ökade om
hustrun hade varit utsatt för våld i en tidigare relation.132
Även i den svenska forskningsöversikten Skador av hasch och marijuana från
2009 påpekas att det inte tycks finnas ”någon studie som på ett metodologiskt tillfredställande sätt visar att cannabis har någon koppling till våld”. Förklaringen kan
vara att man inte undersökt effekterna på särskilt sårbara individer eller interaktio-
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nen mellan cannabis och alkohol.133 De studier som refereras pekar åt lite olika håll.
Flera forskningsrapporter styrker sambandet mellan cannabis och aggression i samband med abstinens, men ofta inte under ruset.134 135 136
I en studie från 2016 hade man undersökt upplevd aggression hos storkonsumenter av cannabis och alkohol jämfört med en drogfri kontrollgrupp. De sammanlagt 61 försökspersonerna blev utsatta för olika typer av aggressiva provokationer,
varpå de fick beskriva sina reaktioner. Slutsatsen var att alkohol ökade känslan av
aggression medan cannabis minskade den.137
Kunskapen ökar i nya studier

Botaniserar man vidare i de senaste årens forskning får man en bättre helhetsbild.
Vad som händer under ett normalt rus är en sak, en annan när ruset går snett eller
om brukaren är psykiskt instabil. En tredje aspekt är abstinensfasen och en fjärde
är allting runtomkring bruket av cannabis, inte minst det faktum att cannabisrökare i
gemen är stora alkoholkonsumenter.
En holländsk studie från 2006 ville ta reda på om drogen ökar aggression och
kriminellt beteende hos unga. Data från 5 500 12-16-åringar undersöktes. Forskarna såg ett tydligt samband mellan cannabis och våld samt även med brottsliga handlingar. Risken ökade ju högre konsumtionen var. Alkohol och regelbunden tobaksrökning var starkt bidragande faktorer.138
En systematisk engelsk analys av sex studier med sammanlagt över 2 300 personer visar att cannabis kan utlösa mani och öka maniska symtom hos personer med
bipolär sjukdom, vilket i båda fallen kan slå över till ilska och våld.139
Ytterligare en rapport som kompletterar bilden: 43 försökspersoner rapporterade fortlöpande via sina smartphones hur de kände sig samtidigt som de angav
bruk av alkohol, tobak och marijuana. Resultatet blev att marijuana var associerat
med ökad impulsivitet, ökat aggressivt beteende och uppfattning att andra också var
ovänliga under de dagar man rökte marijuana och även dagen efter. De här känslorna var oberoende av hur mycket marijuana man rökte eller om man samtidigt drack
alkohol.140
Förra året publicerades i tidskriften Psychological Medicine den hittills mest
långvariga studien om cannabis och våld. Forskarna ville rensa bort de många bidragande faktorer som försvårat tolkningar av tidigare studier på området. Därför följde
man ett stort antal (411) engelska män under mycket lång tid, från 8 till 56 års
ålder, och kunde på så sätt få en bättre överblick av försökspersonernas liv. Man
mätte förekomst i kriminalregistret för våldsbrott plus självrapportering om våldsbeteende. Slutsatsen var att det finns ”en stark indikation att cannabisanvändning föregår våldsbrott, vilken kan bero på ett möjligt orsakssamband”.141
I början på 2017 kom ytterligare en vetenskaplig rapport från USA som förtydligar ett troligt samband. Artikelförfattarna har analyserat 12 mycket omskrivna
våldsbrott där gärningsmännen blivit psykotiska eller personlighetsförändrade efter
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Myt 6
långvarigt bruk av marijuana. Det mest intressanta är kanske att anhöriga till de här
personerna beskriver dem som vanligtvis lugna, artiga och beskedliga. Förklaringen
kan ligga i THCs specifika påverkan på hjärnan som kan utlösa psykoser, personlighetsförändring, aggressivitet och paranoia med sjuklig misstänksamhet. Artikelförfattarna varnar för den senaste tidens allt potentare marijuana, inklusive medicinsk
marijuana, och förordar att man i fortsättningen tar cannabisanvändning med i beräkningen när man utreder våldshandlingar.142
Slutligen en alldeles ny kanadensisk studie som följt drygt tusen patienter efter
att de skrivits ut från psykiatrisk akutvård. De som fortsatte att röka cannabis hade
en starkt förhöjd risk för våldsamt beteende som var större än för dem som fortsatte
att dricka alkohol. Förklaringen kan vara att cannabis skadar prefrontala cortex, den
del av hjärnan som hämmar impulsivt beteende. Forskarna hittade inget omvänt
samband, det vill säga att våldsbenägna personer använder cannabis för att slappna
av.143
l
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FÖRBUDET FUNGERAR INTE –
DET HJÄLPER BARA DEN
ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN
ATT TJÄNA PENGAR

Håller myten?
Att narkotikan flödar i världen, trots det internationella narkotikaförbudet, behöver
inte betyda att det saknar effekt. Idag vet vi att legalisering av cannabis leder till ökat
bruk och missbruk plus en rad andra problem.

Myt 7
Många historiska exempel visar att förbud, restriktioner och kontroller av en drog
minskar användningen.144 För den legala drogen alkohol vet vi att ökad tillgänglighet och lågt pris ökar användning och att medelkonsumtion har ett direkt samband
med antalet storkonsumenter.145 Omvänt har alkoholrestriktioner och förbud historiskt sett alltid minskat drickandet även om totalförbuden aldrig blivit bestående.146 147
När det gäller narkotika som aldrig varit tillåten i modern tid (utom som läke
medel) är det svårare att beräkna vad som händer vid legalisering. Ett nedslag hur det
såg ut för hundra år sedan, innan den internationella narkotikakontrollen kom igång,
kan ge en vägledning. I början på 1900-talet beräknades antalet dagliga opium
rökare till ungefär 16 miljoner enbart i Kina.148 Det fanns många narkomaner även i
flera andra länder,149 men uppgifter om antal är osäkra. Världens befolkning var då
omkring 2 miljarder. Idag är vi 7 miljarder. Antalet ”problematiska droganvändare” beräknas till mellan 15 och 39 miljoner.150
En annan siffra: 1879 importerades 6 800 ton opium till Kina, samtidigt som
den inhemska produktionen var 32 000 ton.151 Det ger en fingervisning om hur
stor marknaden var på den tiden. Dagens globala opiumproduktion (som sedan blir
heroin) pendlar mellan 4 000-8 000 ton om året.152
Missbruket i världen har alltså, med tanke på befolkningstillväxten, minskat trots
att det finns fler droger, bättre kommunikationer och mer organiserad brottslighet
idag. Det är rimligt att delvis tillskriva den internationella narkotikakontrollen detta
framsteg även om andra faktorer också har spelat in.
Exemplet USA

Om man inte köper argumentet att kontrollen minskar användningen kan man vända
på det: legalisering kommer att öka användningen. Det ser vi tydligt i de amerikanska delstater som legaliserat cannabis. I Colorado har det gått 4 år sedan drogen
släpptes fri.
På plussidan får delstaten in 176 miljoner dollar i skatteintäkter under 2017.153
På minussidan har alkoholförsäljningen ökat med 5 procent jämfört med åren
innan legaliseringen.154
Antalet dödsolyckor i trafiken som orsakats av en marijuanapåverkad trafikant
har ökat från 71 till 147 mellan 2013 till 2016.
Den totala brottsligheten har ökat med 10,8 procent sedan legaliseringen jämfört med en ökning på 3,4 procent åren före 2014. Mest har antalet våldsbrott ökat:
18,6 procent jämfört med bara 1,2 procents ökning tidigare.
Andelen positiva drogtester i arbetslivet har ökat från 2,5 procent till 7,5 procent
2011-2015.
Antal sjukhusinläggningar på grund av marijuana låg på runt 6 000 i början på
2010-talet, men har ökat till ca 14 500 år 2015.
Bruket av marijuana har ökat stadigt. Hela 32 procent av 18-25-åringarna konsumerar marijuana minst en gång i månaden, varav en stor andel röker dagligen eller
nästan dagligen. För dem över 26 år har det månatliga bruket fördubblats (till 14 procent) jämfört med åren innan legaliseringen.
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Genomsnittsnivåerna i USA ligger väsentligt lägre och har inte ökat lika mycket som
i Colorado.
Mest anmärkningsvärt är kanske att den illegala cannabismarknaden är större
efter legaliseringen, trots den stadigt ökande legala marknaden. Polisen i Colorado
beslagtog 3,5 ton illegal marijuana och 47 000 plantor år 2016 jämfört med 765 kilo
och 7 000 plantor år 2013. Den organiserade brottsligheten har uppenbart stärkt
sina aktiviteter.155
Samma negativa resultat om ökat bruk, missbruk, trafikolyckor, sjukhusbesök
och illegal marknad ser man även i andra delstater som legaliserat cannabis (Oregon, Washington, Alaska, Washington D.C.).156 En annan effekt av legaliseringen är
att uppfattningen om skaderiskerna minskar:
”Folk blir förvånade om man säger att bruket kan leda till stora hälsoproblem för
de ’vet’ att det inte är sant. Åtminstone har de aldrig hört talas om det.”
Detta säger Ben Cort, drogfri narkoman och behandlare i Colorado.157
Exemplet Portugal

I Portugal avkriminaliserades bruk av narkotika upp till tio normaldoser år 2001. Det
har ibland missuppfattats som en legalisering och att det ledde till minskat bruk.158
Reformen var i själva verket en kombination av åtgärder, där den viktigaste innebar
en tredubbling av statens budget för vård och förebyggande arbete.159 Det goda med
reformen var att missbrukare numera får mycket mer hjälp, men har också innebu
rit ökat bruk i alla åldrar. Mellan 2001 och 2016 gick cannabiskonsumtionen under
den senaste månaden upp från 5 till 8 procent bland 15-16-åringar,160 och för
15-64-åringar var ökningen från 2,4 till 4,3 procent.161 I Sverige där bruket är förbjudet ligger nivåerna på 2162 respektive 1,4 procent163 och har till skillnad mot
Portugal inte ökat.
l
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Den illegala marknadens ökning i Colorado (USA), baserat på beslagtagen cannabis.
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Myt 7
Maffian försvinner inte
Beate Hammond är chefstjänsteman på INCB (FN:s narkotikakonttrollstyrelse). Hon är född och uppvuxen i Tyskland, men har gått i skola i Ghana
och även bott där periodvis eftersom hennes pappa kommer därifrån. Hon
studerade företagsadministration i England och sedan i Kanada där hon tog
sin magisterexamen. Efter några år på ett dataföretag i Tyskland sökte hon
jobb på INCB i Wien. Hon ville arbeta inom FN och lockades av narkotikadebatten.
Varför?

– Det har inget med min egen bakgrund att göra, men de sociala och
politiska aspekterna är intressanta. Och de finansiella. Jag hade studerat
ekonomi och utveckling och sett hur narkotikahandeln påverkade många
länder mycket negativt.
Blev du aldrig influerad av liberala idéer som harm reduction och legalisering? Det är inte ovanligt att ekonomistudenter och nationalekonomer
kommer till den slutsatsen.

– Tyvärr var jag själv ett exempel på det, erkänner hon. Redan under de
första veckorna när jag arbetade här i början på 90-talet lanserades INCB-
rapporten samtidigt som legalisering av narkotika debatterades i medierna i
Tyskland. Jag gick igenom vad som talade för och emot detta. Det var första
gången jag verkligen hade chansen att väga alla argument mot varandra.
Min bedömning efter att ha gått igenom frågan ordentligt blev att det vore en
dålig idé att släppa narkotikan fri. Även ur ekonomisk synvinkel.
Hon menar att lagen om tillgång och efterfrågan inte fungerar på beroendeframkallande substanser, eftersom man inte kan fastställa ett marknadspris. Den köpare som är beroende av narkotika är beredd att betala vad
som helst.
– Dessutom skulle tillgången öka om förbudet försvann. Allt fler skulle ta
del av affärerna, allt fler skulle använda.
Vad säger du om argumentet att illegaliteten hjälper maffian att tjäna
pengar?

– Det är naivt att tro att maffian skulle försvinna. Även de mest extrema
legaliseringsförespråkarna inser att narkotikan i så fall skulle beskattas. Det
skulle ändå bli en illegal marknad, på samma sätt som det finns en illegal
marknad för cigaretter.164 Jag tror inte att en legalisering skulle göra någon
stor skillnad för den organiserade brottsligheten.
Egen intervju med Beate Hammond 2 mars 2010 i FN-högkvarteret i Wien
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CANNABIS FÖRBJÖDS
AV EN SLUMP

Håller myten?
Det var krav från länder med ett utbrett missbruk av cannabis som gjorde att drogen
hamnade i FN:s allmänna narkotikakonvention 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs) tillsammans med opium, heroin och kokain.

Myt 8
Opiater och kokain var sedan tidigare reglerade i hela världen, medan cannabis hade
varierande status i olika länder. I Sverige blev den till exempel reglerad som narkotika redan 1930.165
Genom Single Convention blev cannabis införlivad i den internationella narkotikakontrollen. Bakgrunden var att en mängd länder utanför Västvärlden rapporterade till FN om stora problem med den utbredda cannabisrökningen. I Sydafrika finns
belägg för missbruk av dagga, som den kallades, redan på 1300-talet. År 1953, när
drogen fortfarande var nästan okänd i Europa, beslagtogs 381 ton cannabis i Syd
afrika. Det är större mängd än vad något europeiskt land når upp till idag. I arab
världen introducerades cannabis på 1100-talet, vilket så småningom medförde stora
sociala problem. Arabförbundet bildade därför 1950 en antinarkotikabyrå för att
bättre kunna motverka smuggling och missbruk av cannabis. Särskilt Egypten var
hårt drabbat. I slutet på 1950-talet beräknades antalet cannabisnarkomaner i landet
till 600 000, vilket var tre gånger fler än opiumnarkomanerna. Indien var ett annat
land med cannabisproblem; 200 000 personer rapporterades vara beroende av
drogen i början på 1960-talet. Dessa tre länder, Sydafrika, Egypten och Indien,
samt bland annat Franska Marocko, Tunisien, Algeriet, Brasilien, Angola, Jamaica,
Mexiko, Pakistan och Sovjetunionen vädjade till FN att cannabis skulle regleras i
Single convention.166
Konventionen är tydligt formulerad. De droger som står uppräknade får bara användas i vetenskapliga och medicinska syften (som godkända läkemedel). För alla
andra ändamål –innehav, odling, förädling, handel, smuggling – är de förbjudna.167
Idag har 185 av FN:s 196 stater ratificerat konventionen. Det innebär att länderna förbinder sig att införliva den i sin nationella lagstiftning. De 11 länder som inte
ratificerat är småstater utan ordning i sina statsapparater.168 Praktiskt taget alla
regeringar i världen är alltså överens om att cannabis ska vara förbjudet. Två undantag är Holland med sina haschkaféer och Uruguay som legaliserade cannabis 2013.
Kanada har beslutat att göra så under 2018, men det är i skrivande stund inte verkställt. Ingen av dessa länder har dock begärt utträde ur konventionen.
Åtta av USA:s delstater plus huvudstaden Washington har fram till våren 2018
legaliserat cannabis. På federal nivå är drogen alltjämt inte tillåten.
l
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Slutord
Att argumentera för att cannabis ska släppas fritt är att argumentera för att fler
människor ska få ett sämre liv. Denna bristande solidaritet gäller inte bara gentemot dem som fastnar i missbruk och deras anhöriga. Cannabisdebatten handlar
även om internationell solidaritet. Typiskt nog kommer de flesta röster för fritt cannabis från nätverk och personer i rika länder med relativt kort erfarenhet av cannabis.
För att inte tala om den blomstrande cannabisindustrin som jublar när drogen tillåts.
I utvecklingsländerna har man längre erfarenheter och därför en annan syn, vilket
följande citat belyser:
Philip Emafo, Nigeria och f.d. president för INCB, FN:s narkotikakontrollstyrelse:

“… när européerna pratar om att dekriminalisera eller legalisera användningen av
cannabis undrar man om det är samma substans som orsakar så mycket elände i utvecklingsländerna.”169
Jennifer Kimani, regeringsorganet Nacada i Kenya:

”En tillåtande inställning till cannabis leder inte till något gott. Enda alternativet för
oss är strängare lagar. Vår sociala och ekonomiska situation är alltför bräcklig för att
vi ska kunna ha det på något annat sätt.”170
Winston De La Haye, chefsläkare för narkomanvårdskliniken vid universitetssjukhuset i Kingston, Jamaica:

”Jamaica har två alternativ. Antingen försöker vi får ner cannabisrökandet, eller så får
vi mer problem. Vi har begränsade resurser att ta hand om alla som skadas. Om vi får
ännu fler missbrukare kommer många att bli utan hjälp.”171
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