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Cannabisvännernas debattmetoder 

 

 Massiv aktivitet – på nätet 

 Övertygelse + konspirationstänkande 

 Anonymitet 

 Förnekande av kända fakta 

 Korrekta påståenden som är irrelevanta 

 Filosofiska argument 

 

 

 



Debattmetoder forts. 

 Missuppfattningar om vetenskap 

 (t.ex det som inte är till 100 % bevisat 

existerar inte alls) 

 Felaktigheter om sånt som få känner till 

 Påståenden som inte går att kontrollera.  

 Rena dumheter 

 Icke korrekta källor 

 

 



Korrekta källor 
 Forskning publ. i vetenskapliga tidskrifter 

 … som är aktuell 

 … och relaterad till cannabis. 

 Officiell statistik 

Irrelevanta källor 

 Egenrapportering 

 Nätet, ”dokumentärfilmer”, äldre forskning 

  Forskning inom andra områden 

 Debattinlägg, reportage, populärvetenskap 

 



Källor (till denna föreläsning) 

World Drug Report  www.unodc.org 

ECNN årsrapport www.emcdda.europa.eu 

Stichting Informatievoorziening Zorg  

(holländsk beroendevård) www.sivz.nl 

Skador av hasch och marijuana  

av Jan Ramström www.fhi.se 

Marijuana och frihet av Pelle Olsson 
(d.v.s i bokens faktadel)                              

http://www.unodc.org/
http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.sivz.nl/
http://www.fhi.se/


8 argument om 

cannabis 



Winston De La Haye 

(psykiater, beroendeläkare 

Kingston, Jamaica) 

 

”Det finns ett 

vetenskapligt konsensus 

om cannabis.” 
 

 



Argument 1 

Cannabis är en 

 ”lätt” drog 

 



Detta vet vi om cannabisskador 

 Intellektuella funktioner försämras 

 Ökad risk för allvarliga psykiska sjukdomar 

 Beroendeframkallande 

 Fosterskador 

 Lungskador 

 Vissa typer av cancer 

 Inkörsport till andra droger 

 Ökad risk för trafikolyckor 



Victor, 24, f.d. cannabisrökare 

 

”Den värsta skadan med cannabis är att det 

stora livsperspektivet försvinner. Du blir 

apatisk utan att fatta de själv, du tappar 

lusten och nyfikenheten att träffa nya 

människor, du tappar din livsenergi just i 

den ålder då du behöver den som bäst.” 



Cannabis  

& 

 hjärnan 





Senaste nytt  
 Cannabisrökares hjärnor reagerar svagare 

vid glädje, rädsla, sorg, skam, ilska. 

 Unga hjärnor skadas mer. 

  Cannabis hämmar utvecklingen till 

vuxenhjärna. 

 Hjärnan är färdigutvecklad vid 23-25 år 

 Cannabisrökares hjärnor åldras tidigare. 

 Intellektuella skador kvarstår efter drogfrihet   

 

 



Ung hjärna funkar annorlunda 

Orsak: pannloberna är inte färdigutvecklade. 

De styr samordning, beslut, omdöme, 

impulskontroll. 

Forskning visar att unga  

  får starkare kickar (tex: droger, 

upplevelser, förälskelser) 

  tar större risker 

  är känsligare för grupptryck 

 

 



Narkomanvård inom EU 

Minst 200.000 personer inom 

EU söker varje år vård för 

cannabisproblem. 

Stigande andel (nu 23%) som 

söker narkomanvård i Europa 

har cannabis som huvuddrog 



Cannabis andel av narkomanvård 

USA/Kanada 27/32% 

Sydamerika  40% 

Oceanien  47% 

Afrika   63% 

Asien   12% 



Argument 2 

Alkohol är farligare 



 Det går inte att jämföra farligheten, men 

cannabis stannar kvar längre i kroppen. 

 80-90 % tycker att alkohol ska vara tillåtet 

och cannabis förbjudet. 

 Om cannabis är lika farlig som alkohol ska 

den naturligtvis inte tillåtas! 

 För unga är cannabis skadligare. 

 



Holländare <20 år i beroendevård 



Argument 3 

Bruket är redan  

alltför utbrett 



Cannabis årsprevalens 15-65 år 

  Världen 2,9 -4,3% 

 EU 6,7%,  

 USA/Kanada 12-14%, 

  Sverige 2 % 



Argument 4a 

Frihet att få göra  

det man vill 



Frihet och demokrati 

Demokrati förutsätter att man inte 

får göra som man vill. Individen 

måste underkasta sig 

begränsningar av sin frihet 

(=lagar och regler) för att nå en 

kollektiv fördel. 
 



Argument 4b 

… så länge man inte 

skadar andra. 



Argument 5 

Det är skillnad på 

bruk och missbruk 



Många brukare  - fler problem 

Låg konsumtion: 

Sverige 9,5 milj  ca 2500-3000 i behandling 

 

Hög konsumtion: 

Danmark 5,5 milj ca 6000 i behandling 

Holland 16,6 milj   10 971 i behandling 

Storbritannien 61 milj  ca 27 000 i beh. 

Ontario, Kanada 13 milj ca 20.000 i beh. 



Argument 6 

Cannabis används 

som läkemedel 



 Cannabis kan lindra illamående, smärta och 
kramper (vid MS) samt öka aptiten. 

 Det vetenskapliga underlaget är tunt. 

 Syntetisk THC finns redan som läkemedel. 

 Cannabis för rökning är inte godkänt som 
läkemedel i något land. 

 

Trots det används ”medicinsk” marijuana i 

 Holland: som te eller inhalation. 

 USA:  i 16 delstater – i strid med FDA. 

 Kanada: statliga licenser  



Argument 7 

Förbudet  

fungerar inte 

 



Varför narkotikaförbud? 

 1. Narkotika är skadligt 

 a) för brukaren/missbrukaren 

    b) för familj/vänner/arbetskamrater 

 c) för samhället 

2. Förbudet minskar användningen 

 Ju mindre bruk desto mindre missbruk 

3. Legalisering ökar användningen 

 

 

 



Resultat av narkotikaförbudet? 

För 100 år sedan: 

2 miljarder människor 

16 miljoner opiumslavar enbart i Kina 

 

100 år av internationell narkotikakontroll: 

7 miljarder människor 

11-21 miljoner tunga narkomaner globalt 

 

 



Argument 8 

FN-konventionen 

tillkom av ett misstag 



FN:s allmänna  

narkotikakonvention 1961 

(Single Convention on Narcotic Drugs) 

 

Omfattar opiater (heroin, morfin, opium) 

kokain och cannabis.  

Dessa är tillåtna enbart för vetenskapliga 

och medicinska ändamål. 

Har ratificerats av 186 stater (FN har 195). 

 



Förbudet mot cannabis innebär 
hjälper utvecklingsländerna: 

•Jennifer Kimani Kenya (Nacada): 

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. 


