
Uttalelse fra årsmøte i Bergen SV:
Det er på tide å regulere omsetningen 
av cannabis
Forbudslinjen fungerer ikke, det er dyr og lite effektiv politikk som kriminaliserer mennesker som
ikke gjør  noen skade på samfunnet,  belaster  politi  og domstoler  unødig.  Over en fjerdedel  av
befolkningen mellom 16 og 64 år har brukt cannabis en eller flere ganger i livet og blant unge i
alderen 16 – 34 år har rundt 10 prosent brukt cannabis i løpet av det siste året. Det er ingen fornuft
i å kriminalisere en såpass stor del av befolkningen og bruke ressurser på å straffeforfølge dem. 

Forbudslinjen fører også med seg konsekvenser som er direkte samfunnsskadelige, etterspørselen
etter cannabis dekkes i dag av et svart,  uregulert  marked med betydelig  innslag av organisert
kriminalitet. Betydelige summer undras hvert år beskatning og inngår i en større kriminell økonomi
med grenseoverskridende konsekvenser med forgreninger til  langt mer alvorlig kriminalitet  som
menneskehandel og terrorvirksomhet. Det illegale markedet respekterer ingen aldersgrenser og de
senere årene har utviklingen gått i retning av stadig sterkere cannabis med svært høyt innhold av
THC,  noe  som har  gjort  bruken  betydelig  farligere.  I  et  regulert  marked  vil  man  kunne  sette
standarder, slik at både myndigheter og sluttbruker har kontroll på hva som brukes.

Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat,
at  bevisene  på en overveldende  måte  demonstrerer  at  undertrykkende strategier  ikke vil  løse
narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet. Det er på høy tid å
utforske modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge
borgernes helse og sikkerhet. I særdeleshet gjelder dette cannabis da det er det i  dag illegale
rusmidlet mest utbredt bruk. Rasjonelt sett er det få årsaker til å definere cannabis som verre enn
alkohol.  Det  har  ikke  hold  i  forskning,  og  strider  mot  manges  rettsopplevelse.  Fordi
forbudspolitikken gjennom flere tiår ikke har gitt de resultater man håpet, har flere land forsøkt å
seg med andre tilnærminger.

Cannabis er blitt avkriminalisert eller tillatt under visse forutsetninger i store deler av den vestlige
verden og Sør-Amerika. Blant  annet  i  Nederland,  Spania,  Portugal,  Australia,  Canada, Kroatia,
Kypros, Romania, Russland, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Israel, Italia, Argentina, Chile,
Peru og Uruguay. I USA har fire delstater legalisert bruk og en viss besittelse, mens ytterligere 19
stater godtar medisinsk marihuana, noe som ifølge forskere har ført til  en reduksjon i tyveri og
voldskriminalitet  knyttet  til  smugling,  samt  nedgang  i  innførselen  av  narkotika  fra  det  ulovlige
markedet.  Videre fører  avkriminaliseringen til  at  det  blir  enklere å søke om hjelp  for  den som
opplever  problemer  i  tilknytning  til  sin  bruk  av  rusmidlene.  Den  19  desember  2019  la  det
regjeringsoppnevnte  rusreformutvalget  frem  sin  rapport,  utvalget  foreslår  blant  annet  å
avkriminalisere  bruk og besittelse av mindre doser  narkotiske stoffer  fordi  dagens forbuds-  og
kriminaliseringspolitikk ikke hjelper folk som sliter med avhengighet.  Utvalget vil heller satse på
helsehjelp til dem som sliter med avhengighet og problemer knyttet til sin rusmiddelbruk.

Alle rusmidler har mulige skadevirkninger for individ og samfunn. Det rusmiddelet med desidert
størst  skadevirkning er  alkohol,  både i  omfang og i  utbredelse.  Forbudspolitikken for  cannabis
fungerer ikke på lik linje som forbudslinjen i alkoholpolitikken ikke fungerte, men avkriminalisering
uten regulert omsetning er heller ingen god løsning, da en slik politikk bare vil bidra til å styrke det
svarte markedet. Regulert omsetning etter samme modell som Norge har valgt for omsetning av
alkohol vil derimot kunne sørge for at innholdet av virkestoffer kom under kontroll, aldersgrenser
kunne håndheves, inntektene fra omsetningen tas bort fra de kriminelle nettverkene og i tillegg
gjøre det mulig å skatt- og avgiftsbelegge omsetningen.



Bergen SV tar derfor til orde for at regulert omsetning av cannabis utredes med sikte på å gi
gode rammer  der  hovedmålene  sammenfaller  med målsetningen i  norsk  alkoholpolitikk
etter  forbudstiden;  nemlig  å  beskytte  mindreårige,  begrense  skadevirkningene,  styrke
samfunnstryggheten og folkehelsen. 

 https://forskning.no/samfunnsokonomi-alkohol-og-narkotika-okonomi/mindre-kriminalitet-
med-lovlig-marihuana/511194
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