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CANNABIS ER SPESIELT FARLIG
FOR UNGDOMMER
Det er bred faglig enighet om at cannabis har større skadepotensial på unge, uferdige hjerner. En rekke undersøkelser tyder på at
tidlig og hyppig bruk av cannabis kan føre til endringer i hjernen
som resulterer i svekkede kognitive funksjoner som hukommelse
og læringsevne1. En omfattende studie fra New Zealand fant en sammenheng mellom vedvarende og hyppig cannabisbruk som starter i tenårene, og et IQ-tap på inntil åtte poeng2. Studien fant også at blant dem
som begynte å bruke cannabis i voksen alder, steg IQ-en igjen dersom de
sluttet. Blant dem som begynte i tenårene fant man ingen slik bedring.
En nederlandsk studie fant at da utenlandske studenter i universitetsbyen Maastricht mistet tilgangen til cannabiskafeer, steg skoleresultatene deres sammenlignet med studenter som ikke mistet
tilgangen. Effekten var sterkest for de svakeste studentene, med andre
ord de som sto i størst fare for å falle ut av studiene.3
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DET ER EN MYTE AT
CANNABIS ERSTATTER
ALKOHOL
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Norske studier har funnet at gruppen som røyker cannabis i
snitt drikker mer alkohol enn andre. Hvis målet er å redusere
de rusrelaterte skadene, er det sentrale spørsmålet: Vil en
politisk endring føre til at cannabis erstatter alkohol? Eller
vil cannabisbruk komme på toppen av den alkoholen som
allerede konsumeres? På individnivå ser det ut til at cannabisbruk
henger sammen med høyt alkoholforbruk. Forskningen viser at blandingsbruk er normen og at rene cannabisbrukere er mer sjeldent.
Man finner også at cannabis og alkohol kombineres i så mye som
80 prosent av brukstilfellene4. Foreløpig finnes det begrenset med
kunnskap om hvordan dette vil se ut på samfunnsnivå.

En svensk studie bekrefter også at de som røyker cannabis,
har betydelig høyere alkoholforbruk enn de som ikke røyker
cannabis. Denne undersøkelsen viser at 98 prosent av de som
røyker cannabis også drikker alkohol og at mengden alkohol
øker med mengden cannabis5.
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FORBUDET VIRKER
FOR Å BEGRENSE
CANNABISBRUK
Forbudet bidrar til å begrense tilgjengeligheten på narkotiske
stoffer og ikke minst redusere sosial aksept for cannabisbruk.
Rusforskningen er entydig på at disse faktorene er sentrale for å
redusere bruk og skader av rusmidler6. Dette ser vi også på hvordan
brukstallene i USA påvirkes av økt tilgjengelighet. Mer enn 20 delstater
har tillatt såkalt «medisinsk cannabis», og fire delstater har legalisert
kommersielt salg av cannabis. Cannabis har dermed både blitt mer
tilgjengelig, samtidig som stoffet oppfattes som mindre farlig. Tall fra
amerikanske helsemyndigheter viser at antallet som røyker cannabis er
mer enn doblet i perioden fra 2001-2002 til 2012-2013, fra 4,1 prosent
til 9,5 prosent7.
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CANNABIS GIR DEG
NEDSATTE EVNER OVER
FLERE DAGER
Det rusgivende stoffet i cannabis, THC, kan lagres i kroppen
utover den akutte rusen slik at oppmerksomhet, innlæring, hukommelse og andre kognitive funksjoner kan være svekket etter
at selve rusen er over8. Dette er fordi THC er fettløselig og bindes til
fettvevet i kroppen. Hvor lenge funksjonen er nedsatt vil variere, men
inaktive nedbrytningsstoffer kan påvises i opptil seks uker etter siste
gangs bruk. Dette kan blant annet føre til farlige situasjoner i trafikken
og kunne påvirke kvaliteten på arbeid man gjør i arbeidslivet.
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FÆRRE VILLE BLITT
SCHIZOFRENE
UTEN CANNABIS
Beregninger tyder på at 10 prosent av schizofrenitilfellene i
verden kunne vært unngått dersom ingen røyket cannabis9 og
en rekker studier har påvist en dobling av risiko for å utvikle
schizofreni blant dem som har brukt cannabis fem ganger eller
mer10. Ordet schizofreni betyr opprinnelig et sinn som er gått i oppløsning, eller har «sprukket», som en vase som faller i gulvet. Schizofreni er
et syndrom, det vil si en samling av ulike sykdomstrekk og ingen klart
avgrenset sykdomstilstand. Hyppige symptomer er vrangforestillinger,
tankeforstyrrelser, hallusinasjoner, språklige forstyrrelser, forstyrrelser i
jeg-funksjon, «stiv» (kataton) adferd og tilbaketrekning og manglende
evne til målrettet handling. De fleste som lider av schizofreni har det
psykisk svært vondt11. Det har lenge vært kjent at cannabisrøyking kan
utløse psykose, men årsakssammenhengen mellom cannabis og schizofreni er uklar. Schizofreni er en sjelden lidelse som rammer om lag syv av
1000 i den generelle befolkningen.
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CANNABIS ER
IKKE ”NATURLIG”
Argumentet om at noe er naturlig, er et totalt irrelevant og usaklig argument når man skal avgjøre hvorvidt et stoff er skadelig eller ikke. Dagens cannabis er i snitt fem-seks ganger så sterk som
den var på 1960- og 70-tallet12. Cannabisolje og –voks med svært
høy konsentrasjon, over 60 prosent THC, er også tilgjengelig13. Fakta er
at dagens cannabis i dag er mye sterkere enn på 1960- og 1970-tallet.
Basert på kunnskap om hvordan nytteplanter som potet, mais og ulike
kornsorter blir genmodifisert, er det dessuten svært sannsynlig at cannabisindustrien tar i bruk lignende metoder.
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CANNABIS SKADER
OGSÅ ANDRE
ENN BRUKERNE
Ca hver tiende bilulykke i Norge henger sammen med
cannabisbruk. Akutt cannabisrus påvirker brukernes motoriske
ferdigheter, slik som reaksjonsevne, balanse og koordinasjon.
Dette øker risikoen for ulykker for eksempel ved bilkjøring eller
annen aktivitet som krever konsentrasjon og rask
reaksjonsevne14. En rekke studier inner økt ulykkesrisiko ved
cannabisbruk15. Den akutte rusen påvirker også korttidsminnet og
andre kognitive evner, og høye doser kan gi hallusinasjoner og
psykose16.
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CANNABISINDUSTRIEN VIL
REGULERE SALGET AV
CANNABIS FOR
Å TJENE PENGER
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Denne industrien vil jobbe aktivt for å øke tilgjengeligheten slik
at forbruket av cannabis øker. Cannabisindustrien vil ha økonomiske interesser både i å utvikle og markedsføre cannabisprodukter mot en bredest mulig målgruppe og i å påvirke de politiske
rammevilkårene som regulerer markedet. I USA ser vi at det kommersielle cannabismarkedet gir utslag i markedsføring, merkevarebygging
og utvikling av nye produkter rettet mot nye målgrupper på den ene
siden og politisk påvirkningsarbeid i form av bransjeorganisasjoner,
kampanjebidrag og lobbyarbeid for å påvirke reguleringen av markedet
på den andre siden. I amerikanske delstater der cannabis er lovlig for
medisinsk bruk, har det blant annet dukket opp en lang rekke spiselige
cannabisprodukter, fra kaker og godteri til leskedrikker og te.

Internasjonalt ser vi også at det er en mektig lobby som arbeider
for å legalisere cannabis og andre narkotiske stoffer. Organisasjonen Smart Approaches to Marijuana (SAM) meldte fra mellomvalget i USA
i 2014 om at legaliseringstilhengerne var svært godt finansiert. Fløyen
for legalisering av cannabis i Alaska, Oregon og Washington DC brukte
cirka 9 000 000 USD mens fløyen mot legalisering brukte 400 000 USD.
Det eneste stedet motkreftene klarte å samle inn beløp som var i nærheten av å matche legaliseringsbevegelsen, var Florida. Der falt forslaget
om legalisering, et forslag som på forhånd var betraktet som «a done
deal».

9

AVKRIMINALISERING ER IKK
Å FOREBYGGE AT FLE

Erfaringer fra avkriminalisering i fire delstater i Australia viser at
de fleste brukerne før avkriminaliseringen debuterte som 18-åringer med cannabis. Etter avkriminaliseringen ble tyngdepunktet
for cannabisdebut her flyttet til 16 år18. Ettersom vi vet at den medisinske forskningen er tydelig og samstemt i at cannabisbruk er skadeligere jo tidligere (og oftere) man bruker stoffet, bør det være et mål i seg
selv å holde debutalderen høyest mulig.
Forbudet i Norge gjenspeiler at det store flertallet av befolkningen i Norge mener at cannabis ikke skal være lovlig. Forbudet
bidrar også til å skape mindre sosial aksept for cannabis. Venners
og families holdninger har stor betydning for ungdoms rusbruk19. Tall fra
USA viser at når cannabis oppfattes som mindre farlig går forbruket opp
og vice verca20.
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KE LØSNINGEN NÅR VI ØNSKER
ERE FÅR RUSPROBLEMER

Dagens lovgivning gir også samfunnet et mandat til å reagere på
ungdommers rusbruk. Når ungdommer blir tatt for cannabisbruk i
dag, vil reaksjonen som hovedregel være samtaler og oppfølging
i form av ungdomskontrakter, påtaleunnlatelse med vilkår eller
konfliktrådsbehandling. Målet er å hjelpe den unge til å slutte med
cannabisbruken. Slike alternative reaksjoner har et stort potensial for å
utvikles og utvides, slik at vi får reaksjoner som kan forebygge og hjelpe.
Det er ikke mulig å hjelpe ungdommer på denne måten dersom cannabis
avkriminaliseres.
Det er ikke slik at folk får harde straffer for bruk av cannabis eller
besittelse av brukerdoser i Norge i dag. De vanligste reaksjonsformene er forelegg, påtaleunnlatelse eller betinget påtaleunnlatelse
med vilkår om rusfrihet21.
21

Riksadvokaten, 1998; Riksadvokaten, 2007

10

”LEGALISERINGST
EKSEMPEL

Ungdommers bruk av cannabis i Portugal har økt etter avkriminaliseringen i 2001. Bruken av illegale stoffer økte i alle aldersgrupper i
årene etter 2001, med unntak av en liten nedgang blant 16-19-åringer i
perioden 2003-2007. Denne nedgangen er av enkelte brukt som «bevis»
på at Portugals politikk har lyktes22. Den samme trenden kan imidlertid
ses i de fleste europeiske land i denne perioden og ESPAD-undersøkelsen blant 15-16-åringer viser at bruken av cannabis i Portugal har
fortsatt å øke etter nedgangen i 2007. Fra å være et av landene i Europa
med lavest cannabisbruk på 1990-tallet, ligger Portugal nå omtrent på,
eller litt over, snittet i Europa23.

Statistikken over overdosetall i Portugal24 må tolkes med varsomhet, fordi de er bygget opp av to ulike dataserier som ikke
er sammenlignbare25. Dersom man ser på totalen av dødsfall
inkludert følgesykdommer, ligger Portugal langt over Norge på
statistikken26. Portugal valgte i 2001 å avkriminalisere besittelse av
inntil ti dagers forbruk av cannabis, og det er fremdeles forbudt å innføre, produsere og selge narkotiske stoffer – inkludert cannabis. Bruk og
besittelse av narkotika er fremdeles forbudt, men ble fra 1. juli 2001 ikke
lenger straffet med fengsel. Tanken var at hjelpeapparatet lettere ville
komme i kontakt med tunge brukere, ettersom Portugal på 1990-tallet
var blant landene i Europa med høyest andel HIV-smittede og utstrakt
heroinbruk27. Den politiske endringen innebar ikke noen drastisk brudd
med praksis fra årene før lovendringen28. Samtidig med lovendringen
økte portugisiske myndigheter satsningen på behandling og skadeforebyggende tiltak som sprøyteutdeling for å hindre HIV-smitte.
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Greenwald, 2009
ESPAD, 2012
Santos & Duarte, 2013
Actis, 2015
Aasarød, 2015
Actis, 2015
Laguerur, 2014

TILHENGERNES” PORTUGALER MISBRUK AV TALL

Kilde: Aasarød, 2013 / Grafikk: Morgenbladet

Mye tyder på at overdosedødeligheten begynte å gå ned på slutten av
1990-tallet. Nedgangen fortsatte omtrent frem til 2005, og etter dette
gikk den noe opp igjen29. Mange land så en slik nedgang i denne perioden30.
I en artikkel i Morgenbladet analyserer forsker Helge Waal tall for narkotikarelaterte dødsfall i Europa. Han sammenligner tallene for rene overdoser med tallene for overdoser og andre narkotikarelaterte dødsfall
som aids, hepatitt og ukjent dødsårsak. Ser man på totalen her, kommer
Portugal langt dårligere ut enn Norge (se figur over). Unøyaktig registrering av dødsfall i de forskjellige europeiske landene kan også spille inn
på denne statistikken31.
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Greenwald, 2009
Actis, 2015
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DET ER FEIL AT
FORBUDET HINDRER
BRUK AV MEDISINSK
CANNABIS
Vi har egne prosedyrer for godkjenning av stoffer til medisinsk
bruk, og dagens regulering står ikke i veien for at cannabisbaserte medikamenter kan tas i bruk dersom forskningen tilsier at
dette er like bra eller bedre enn annen medisin som brukes til behandling eller lindring, eller at stoffet har færre bivirkninger enn
andre relevante medikamenter.
I Norge finnes det for eksempel en spray, Sativex, basert på Marihuanaekstrakter som er ment til bruk ved smerter og spastisitet ved multippel
sklerose. Mange narkotiske stoffer som opiater, sentralstimulerende
stoffer og cannabisstoffer brukes i medisin i Norge. I narkotiske stoffer
som brukes som medisin, har man isolert virkestoffene og dosering er
kjent. Det er lite egnet å røyke cannabis for å få en medisinsk effekt fordi
dosering er ukjent og fordi man samtidig da får i seg en lang rekke andre
stoffer32.
32
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Om Juvente
Juvente er en ungdomsorganisasjon av, med og for edru ungdom. Vi
jobber for fred, solidaritet, menneskeverd og en god ungdomstid, og mot
rusmidler, rasisme og diskriminering.
I Juvente kan du bidra til å forebygge rusproblemer blant ungdom. Juvente er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon. Vi er
landets største avholdsorganisasjon for ungdom.
Forebygging
Gjennom det rusforebyggende arbeidet vårt når Juvente ut til tusenvis
av ungdommer hvert år. Juventes forebyggingsarbeid handler om å skape gode ungdomsmiljøer og redusere rusproblemer blant ungdom. Det er
medlemmene i Juvente som jobber med forebygging, og som er medlem
i Juvente kan du være med på å påvirke ungdom i ditt nærmiljø til å ta
gode valg.
Politikk
I Juvente jobber vi for å redusere rusproblemene i samfunnet. Det betyr
også at vi jobber for en bedre alkohol- og narkotikapolitikk. Juvente
jobber blant annet for flere rusfrie areaner for ungdom, for kortere skjenketid og mot alkoholsalg til mindreårige. Vi er også engasjert i freds- og
bistandsarbeid. Som melem i Juvene kan du være med på aksjoner og
kamapnejr, og få opplæring i mediearbeid og politikk.
Bli medlem
Hvis du vil bli medlem i Juvente, sender du bare ”MEDLEM50 Navn, adresse, fødselsdato, e-post” til 2090. Du kan også gå inn på juvente.no.

Denne håndboka er laget av Juvente. Juvente er en organisasjon for,
av og med edru ungdom som arbeider mot rusproblemer og for fred,
solidaritet, menneskeverd og en ungdomstid.
Juvente ønsker en faktabasert debatt. Vi mener det er en viktig å tydeliggjøre vårt standpunkt og få bukt med en rekke misforståelser som
til stadighet dukker opp i debatten. Vi håper at dette heftet gir deg
lett tilgengelig informasjon av fakta i debatten. Du finner dette heftet,
samt en kortversjon på juvente.no/cannabis

Kontakt Juvente:
23 21 45 50
juvente@juvente.no
Torggata 1, 0181 Oslo
juvente.no

