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De siste årene har land rundt om i verden omfavnet en mer liberal
holdning til cannabis. I land som Nederland, Spania, Frankrike, Portugal,
USA, Canada etc. ser vi et ønske fra både befolkningen og styresmaktene
om å se på cannabis på samme måte som man ser på alkohol og tobakk.
Denne trenden som stadig flere land slutter seg til er ikke kommet uten
grunn, for det viser seg at det gode som kommer ved legalisering langt
utveier det onde.
For det første er det slik at cannabis er et utmerket legemiddel.
Mennesker som opplever sterke og kroniske smerter kan trygt behandle
seg selv med cannabis i sine egne hjem. I dag må disse menneskene
klare seg ved å ta kombinasjoner av utallige typer piller eller må i verste
fall få en pumpe med morfin festet til kroppen. Om cannabis blir et
alternativ disse menneskene kan bruke vil det føre til en enklere hverdag
for mange. Det er også slik at om man skulle lide av psykiske sykdommer
som depresjon, PTSD, angst etc. har cannabis vist seg å fungere som et
effektivt antidepressiva med mye bedre effekt for brukerne enn det de
tradisjonelle pillene har kunnet gi.
For det andre er det slik at teorien som sier bruk av cannabis fører til at
man begynner å bruke hardere stoffer, en myte. Det er ingen håndfaste
bevis for at cannabis har en slik effekt og andelen folk som begynner å
misbruke cannabis er faktisk mindre enn andelen som begynner å
misbruke Norges mest populære rusmiddel; nemlig alkohol.
For det tredje er det slik at om cannabis legaliseres vil det være det minst
helsefarlige av de lovlige rusmidlene. I motsetning til alkohol går det ikke
an å dø av en overdose av cannabis/marihuana. Man kan også unngå
lungeskader ved å inhalere cannabis i dampform eller ved å svelge det
som piller. Man har funnet ut at om unge mennesker i tenårene bruker
cannabis i store mengder kan det føre til hukommelsestap og nedsatt

tankeevne, men for voksne mennesker i 20-årene og oppover er det ikke
funnet noen slike tilfeller. Noen studier foreslår at bruk av cannabis kan
utløse psykiske sykdommer som schizofreni, men slike tilfeller har bare
blitt funnet hos brukere som er i risikogruppen for å få slike sykdommer
fra før, og er mest sannsynlig ikke en fare for resten av befolkningen. Det
er også verdt å nevne at cannabis som framstilles på lovlig vis har mye
bedre kvalitet enn det som framstilles ulovlig og er både renere og
mildere enn sin ulovlige motpart.
For det fjerde er det slik at legalisering kan føre til stor gevinst for
økonomien. Cannabis er et produkt som blir etterspurt enten det kan
skaffes på lovlig vis eller ikke og derfor er det store verdier som kan
skapes av et lovlig marked for cannabis. Delstaten Colorado i USA utførte
en full legalisering av cannabis i 2014. Det har ført til flere arbeidsplasser,
en bedring av lokaløkonomien og det er verdt å nevne at i 2017 tok
delstatsmyndighetene inn salgsskatter på cannabis til en verdi av nesten 2
milliarder kroner med en salgsskatt på bare 15%.
Å gå inn for legalisering vil føre til nye muligheter for at folk skal kunne
leve bedre og vil gi samfunnet den økonomiske aktiviteten den trenger for
å holde seg gående samtidig som det vil gi mer penger til utdanning,
velferd og infrastruktur som samfunnets innbyggere trenger for å leve
gode liv.
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Lovliggjøre medisinsk bruk av cannabis

