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År 2004 avkriminaliserades bruket av cannabis Storbritannien. Drogen flyttades
ner från klass B till klass C i narkotikastrafflagen efter en intensiv mediakampanj.
Bland annat spelade dagstidningen The Independent en framträdande roll för att
bagatellisera skadeverkningarna. Reformen ledde till förvirring och missförstånd.
Många trodde felaktigt att cannabis blivit lagligt varpå folk började röka öppet på
gator och torg i vissa områden. Så tillåtet var det inte, men liberaliseringen
innebar att cannabisrökare med ett mindre innehav bara fick en varning, men
inget straff.
Under de kommande åren dök det upp allt fler studier om cananbisskador och
antalet unga som sökte vård för cannabisproblem blev allt fler.
Tidningen The Independent bytte fot i frågan och bad i en jätterubrik 2007
läsarna om ursäkt för de nonchalerat drogens farliga sidor.
Över huvud taget har de drogpolitiska vindarna vänt och nu placeras cannabis
tillbaka till klass B. Från och med 26 januari 2009 blir minsta innehav återigen
straffbart. 80 pund, ungefär 1200 kronor kommer det att kosta i böter som utmäts
på plats. I gengäld slipper den gripne att ställas inför rätta och att hamna i
kriminalregistret. Även en rad andra brott kommer att behandlas på samma sätt
för att spara på rättsväsendets resurser, till exempel snatterier upp till ett värde av
200 pund.
Det maximala straffet för cannabisinnehav ökar också från 2 år till 5 år i fängelse.
Däremot kvarstår maximistraffet 14 år för smuggling och produktion.
Cannabisvännerna rasar givetvis. Ett argument hämtar de ur en rapport från
Joseph Rowntree Foundation som visar att man sparade man 200 000
polistimmar när cannabis var avkriminaliserad. De resurserna kunde istället
läggas på annat. Polischefernas förbund (ACPO) som annars brukar ha en ganska
liberal framtoning välkomnar återklassificeringen och menar att det nu blir lättare
att bekämpa den ökade hemodlingen av cannabis.
Notabelt är att undersökningskommissionen ACDM, full med medicinska
experter, inte hade rekommenderat något återklassificering. Labourregeringen
valde uppenbarligen att lyssna på folkopinionen istället.
Pelle Olsson
Källor: www.dailymail.co.uk 090114 och Druglink nov/dec 2008.

