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Antidrogkampanj mot cannabis 
 
Många av dem som arbetar inom vården anser att missbruket av alkohol och droger är det största 
hotet mot folkhälsan. Rökning av cannabis, i synnerhet bland ungdomar, ökar och oron är stor 
hos både forskare och profession inom beroendevården.  
 
Drogen marknadsförs mycket aggressivt såväl internationellt som i Sverige. En stark lobbyrörelse 
beskriver drogen som lätt berusningsmedel och som smart och ofarlig, utan att ge någon form av 
baksmälla. Ungdomar runtom i landet vittnar om att det på vissa håll är lättare att få tag på 
cannabis än alkohol. 
 
Vad många ungdomar inte vet, är att undersökningar visar att de som använt cannabis i unga år 
faktiskt har en lägre IQ vid 25 års ålder, något som riskerar att försämra ungdomarnas chanser att 
lyckas med studier och arbetsliv. 
 
Enligt Centralförbundet för narkotikaupplysning (CAN) försämrar cannabisanvändning flera av 
våra vanligaste kognitiva funktioner, såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, analys och 
planeringsförmåga.  Än värre är att användning av cannabis kan leda till att den psykiska 
mognaden hos ungdomar och den nödvändiga frigörelsen under tonåren går långsammare. 
 
Risken finns att föräldrar, lärare och andra vuxna runt omkring tonåringarna inte inser faran med 
cannabis. Kunskapen om vad drogen orsakar behöver stärkas och vuxna behöver argument när 
unga påstår att alkohol är farligare än cannabis. Det är en farlig och lömsk drog som kan förstöra 
en hel ungdomsgeneration om den får fäste i vårt samhälle. 
 
Vi ser med oro på de förändrade attityderna kring bruk av cannabis och anser att det är dags att 
säga stopp för cannabis, för våra barn och ungdomars skull – för vår framtids skull. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta 
 
att ge Landstingsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för samarbetet inom Uppsala-

Örebro sjukvårdsregion initiera en informations- och antidrogkampanj mot 
cannabis 

att initiativet tas snarast under 2013. 
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