
Stadig ökning av antalet cannabisklienter

Antalet coffee shops minskar hela tiden i Holland. Samtidigt ökar antalet 

personer som söker hjälp för cannabisproblem. Största ökningen sker i 

de yngsta åldersgrupperna.
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De holländska myndigheterna har under de senaste tio åren stramat upp 

bestämmelserna kring coffee shops. 1997 fanns det 1179 sådana inrättningar i 

landet. Det har sjunkit successivt för varje år och var 2005 nere i 729. Den 

toleranta politiken mot hasch och marijuana kvarstår dock i grunden och inget 

tyder på att kaféerna kommer att förbjudas.

– Det spelar ingen roll om det finns en coffee shop där du bor eller inte, 

säger Ton Mol på IVZ (en central informationsbyrå för vård och behandling). Det 

är lika lätt att få tag på i alla fall. 

I  staden Houten med 45 000 invånare där Ton Mol arbetar finns t.ex inte 

en enda coffee shop, men i grannstaden tio km därifrån finns det tre stycken. 

Faktum är att  det bara finns coffee shops i en femtedel av alla kommuner.

Enligt en färsk rapport från justitiedepartementet är coffee shop-ägarna 

noga med att följa bestämmelserna om att inte sälja till minderåriga och inte 

mer än 5 gram åt gången,   inte sälja alkohol, att hålla undan annan narkotika 

och inte orsaka störningar för omgivningen. Det sistnämnda är det vanligaste 

klagomålet mot kaféerna. Det är särskilt frekvent i ständer som ligger nära 

gränsen till grannländerna.  På grund av sådana problem har 

kommunfullmäktige  i Maastricht beslutat att flytta den öppna 

cannabisförsäljningen till en särskild boulevard i utkanten av staden invid 

belgiska gränsen, så att invånarna ska slippa bli störda av alla drogturister. 

Detta har genast väckt protester i Belgien.

Brott mot åldersgränsen och förekomst av annan narkotika är sällsynt, 

visar justitiedepartementets rapport. Ett haschkafé orsakar idag inte mer 

störningar än andra nöjesinrättningar, skriver departementet i sitt 

pressmeddelande. 

Mer bekymmersamt torde vara att antalet personer som söker hjälp för 



sina cannabisproblem hela tiden ökar. Det har skett en fördubbling av antalet 

hjälpsökande  – de allra flesta i den öppna vården  – sedan slutet av 90-talet. 

Ökningen har dessutom accelererat de senaste åren.

– Förra året var det 6100  personer med cannabis som primärt problem 

som sökte vård, säger Ton Mol. År 2002 var det 3700. 

Om man räknar in samtliga cannabisrökare –  både de som har drogen 

som huvudproblem och som har det som ett sekundärt missbruk ihop med t.ex. 

alkohol eller heroin –  är det över 13 000 cannabisrökare som söker hjälp varje 

år.  

 – Mellan 2004 och 2005 har antalet klienter som missbrukar kokain och 

heroin stabiliserats på samma nivå, och även alkohol, men cannabis fortsätter 

att öka, sammanfattar Ton Mol den senaste tidens utveckling.

För tjugo år sedan utgjorde cannabis en mycket liten andel av det totala 

antalet drogpatienter i Holland. Idag är heroinklienterna bara drygt dubbelt så 

många som cannabisklienterna.

Extra oroande är att den största ökningen sker i de yngre åldersgrupperna 

och att medelåldern bland cannabisklienterna, 31 år,  är den lägsta av alla 

drogkategorier.


