
Legalisera inte cannabis - genmäle till artikeln om och med Gustav Malm i
Värnamo Nyheter

Det går en våg av cannabislegalisering över världen, cannabisindustrin tjänar stora
pengar och kan lägga förmögenheter på att stödja kampanjer för att sjunga lovsånger
för cannabis. 
Trots att relativt kort tid gått efter de första legaliseringarna genomfördes kan vi nu se
effekterna.

- Bruket av cannabis ökar och ligger på en högre nivå än i samhällen med
förbud - bland gymnasieelever är användningen sex gånger högre i Colorado
än i Sverige. I Sverige uppger ca 260 000 att de använt cannabis det senaste
året. Skulle vi ligga på samma nivå som i Colorado skulle det vara 2,3
miljoner.

- Antalet cannabisrelaterade psykoser ökar och även i Sverige har redan ett
ökat cannabisbruk och starkare cannabis lett till en tredubbling.

- Många förgiftningsfall bland små barn rapporteras från USA och Kanada som
resultat av godisliknande cannabisprodukter.

- Antalet cannabisrelaterade trafikolyckor och drograttfyllor ökar.
- Den illegala marknaden har minskat men kvarstår i betydande omfattning och

är större i exempelvis Colorado, som legaliserat, än i Sverige, som har ett
förbud och där hela marknaden är illegal.

- En legalisering ger vissa skatteintäkter men studier visar att samhällets
kostnader vida överstiger skatteintäkterna på samma sätt som för tobak och
alkohol.

-
Det talas mycket om den höga narkotikadödligheten i Sverige och den är hög men
har minskat med mer än 20 % sedan toppen 2015. Dessutom är det svårt att jämföra
med andra länder eftersom diagnostisering och rapportering ser så olika ut. Orsaken
till narkotikadödligheten är snarare i brister i vården än förbud då det visat sig att
praktiskt taget alla avlidna har haft kontakt med vården året närmast före dödsfallet.
 
Vi  förespråkar en restriktiv narkotikapolitik med människan i centrum genom:  
- att förebygga och minska användningen av narkotika 
- alternativa och smarta påföljder för ringa narkotikabrott vid beroende 
- tidiga insatser 
- resurser till lokalt förebyggande arbete 
- samlad och effektiv vård  
Skademinskande insatser är komplement och inte lösningar.  

Legalisera inte cannabis!
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