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Nätdrogen Spice 
narkotikaklassas i 
Sverige 

Albert Stuart Reece på Medical Science School i Queensland, Australien har nyligen publi-

cerad en studie om kroniskt cannabisbruk. Systematiskt utvalda studier med fokus på ter-

mer som ”cannabis”, ”toxisk”, ”komplikationer”, ”mekanismer” bland andra har närmat 

sig 5 198 stycken.  

Resultaten är tydliga kopplingar av kroniskt cannabisbruk till psykiska, andnings-, ben-, 

samt hjärt- och kärlsjukdomar.  Beroende på hur länge man hade missbrukat och hur stora 

doser av cannabis hade använts kan man konstatera att det finns även ett samband till onkolo-

giska, mutativa och fostermissbildningseffekter. 

Flera undersökta studier från olika kulturer visade att det finns större risker för utveckling 

av psykoser och schizofreniska avvikelser i beteendet efter högre doser av cannabisbruk, sär-

skilt om man hade påbörjat cannabismissbruk i låg ålder. 

 
Brittiska Lung Foundation och Thoracic societies i Australien och Nya Zeeland har nyligen 

bekräftat förödande konsekvenser av cannabisbruk för lungorna. Cannabisrök bidrar till in-

flammationer i luftvägarna på så sätt att det leder till utvecklingen av kronisk bronkit eller 

luftrörskatarr. Som följden av detta kommer associationer med lugncancer. 

Cannabinoidala receptorer finns även på skelettet. Psykofysiologiska  undersökningar har 

upptäckt att  cannabissubstanser har en mycket 

viktig roll för tjockleken på skelettben.  

Cannabisanvändning hos blivande mammor 

enligt vissa nya upptäck kan leda till cannabisbruk hos barnet senare under tonåren och på-

verka både debutålder och hur ofta tonåringen skulle använda drogen.  

Av ännu större vikt är bevisen av ärftliga tumörer såsom neuroblastom, eller solid barntumör, 

rhabdomyosarcoma eller cancer som bildas i muskelfästen och leukemi som kan utvecklas hos 

barn vars mammor använde cannabis under graviditeten.  
 

Källa: : actnow.nu/ http://www.telegraph.co.uk  

Omfattande negativa effekter 
vid kroniskt bruk av cannabis 

 
 
    NY STUDIE 

Regeringen beslutade igår att narkotikaklas-

sa sju cannabinoider som i olika kombina-

tioner och mängd finns i nätdrogen Spice. 

 De sju substanserna är är CP47,497-C6; 

CP47,497-C7; CP47,497-C8, CP47,497-C9; 

JWH-018; JWH-073 och HU-210. 

 
Den 30 juni lämnade Folkhälsoinstitutet ett 

förslag till Socialdepartementet om narkotika-

klassning av de sju syntetiska cannabinoider-

na. Substanserna har förekommit som tillsat-

ser i växtblandningar, en av flera benämning-

ar på dessa 

produkter är 

Spice. 

 Närmare 

tio EU-

länder har 

någon form 

av reglering 

av substan-

serna, vanli-

gast med 

hjälp av 

nationell 

läkemedelslagstiftning. Frankrike har också 

narkotikaklassat dessa syntetiska cannabinoi-

der.  

 Det är Statens folkhälsoinstitut som har 

uppdraget att bevaka och utreda behovet av 

klassificering av varor och substanser som 

inte är läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar 

för de varor och substanser som är läkemedel. 

Om någon av myndigheterna finner behov av 

kontroll av en substans föreslås detta till re-

geringen som fattar beslut i frågan. 

 Det beslut som regeringen fattade igår trä-

der ikraft omedelbart, vilket innebär att alla 

förpackningar av Spice kan beslagtas och 

undersökas. Det är följaktligen förbjudet att 

producera, distribuera, inneha och använda t 

ex Spice, som innehåller ovanstående canna-

binoider.    /Av Drugnews 
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Maria Ungdom larmar om spicemissbruk  

Manifestation för cannabis i Stockholm 

Maria Ungdoms chef Göran Hägglund vände sig till media och larmade om de stora farorna med den så kallade ”örtdrogen” Spice. Allt fler 

Stockholmsungdomar röker drogen. 

Många ungdomar i Stockholm använder Spice, en ”örtdrog” som såldes legalt på Internet tills 30 juli i år, men som har tillförts cannabinoider 

som är det verksamma medlet i cannabis. Personalen på Maria Ungdom har sett en ökning det senaste halvåret. 
 

- Spice kan många gånger vara upp till fyra gånger så stark som hasch eller marijuana, säger Göran Hägglund, enhetschef vid Maria Ung-

dom till Dagens Nyheter. 

Ungdomarna berättar för personalen på Maria Ungdom hur de använder Spice som ett surrogat till hasch. När de inte får tag på hasch eller 

marijuana tänder de på med Spice istället. 

Spice uppmärksammades i Sverige förra året men har sålts i andra EU-länder sedan 2002. Flera länder är på gång att narkotikaklassat drogen 

och som EMCDDA rapporterade i ”Understanding the Spice phenomenon”  kan den stoppas också i andra länder. I Sverige har Folkhälsoinstitutet  

begärt att regeringen skulle ha skyndat på processen med narkotikaklassning för att kunna stoppa nätförsäljningen.  

/Av Drugnews 

I mitten av juli genomfördes en manifestation för cannabis 

i Stockholm. Deltagarna uppmanades att klä sig cannabis-

influerat och använda bland annat drogen spice. 

De svenska legaliseringsförespråkarna genomför idag lördag 

en ”picknick” för att manifestera för en legalisering av canna-

bis.  

Stockholm Smokefest är enligt dem som ligger bakom tänkt 

att vara en vanlig picknick med så cannabisrelaterat ansikte 

utåt som möjligt. Dock uppmanas deltagarna att inte använ-

da drogen, utan de substitut av olika slag, till exempel Spice, 

som inte var då narkotikaklassad i Sverige. 

Vid en drogmanifestation i Stockholm samlades ett 50-tal unga människor. Manifestationen propagerade för användandet av cannabis och för 

legalisering av drogen. När media uppmärksammade manifestationen, beslutade sig företrädare för bland annat Kriminellas revansch i samhäl-

let (Kris), Music Against Drugs (MAD) och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) att agera. Sofia Modigh, styrelsemedlem i RNS, Chris-

ter Karlsson Kris förbundsordförande och många andra var med i Rålambshovsparken och visade att det finns starka krafter mot narkotika. 

- Vi tycker det är viktigt att drogliberalerna inte får stå oemotsagda när de ockuperar våra parker och gör dem till en samlingsplats för att 

locka ungdomar till missbruk. Det är rent ut sagt för d…t att de beter sig på det här sättet, sade Christer K. Karlsson till Drugnews. 

Ett 50-tal ungdomar hade uppmärksammat kallelsen till Stockholm Smokefest, de allra flesta verkade vara i övre tonåren och äldre. Ungdo-

marna rörde sig fram och tillbaka, men inga nyfikna verkade komma fram, det såg ut som om de flesta kände varandra.  

Sverige försörjer sig med cannabis 

Den svenskodlade cannabisen ökar i så stor utsträckning att Sverige nu är självförsörjande 

på marijuana, menar polisen. Detta efter att beslagen i år fyrdubblats. 

 
- Det har blivit lukrativt att odla, det är ju som vid all narkotikaframställning. Det är ju för 

att tjäna pengar. Det är ju inga idealister som vill tillhandahålla narkotika till folket på det 

sättet, säger Johan Nilsson vid rikskriminalpolisens narkotikaenhet, till SR P1.  

I år har beslagen av cannabis ökat dramatiskt, från 150 till 600, en fyrdubbling. Polisen anser 

nu att det odlas marijuana i en så stor omfattning att Sverige nu är självförsörjande och det är 

stora odlingar polisen hittar.  

- Det handlar inte längre om några plantor i fönstret. Vi hade ett fall nere i Södertälje för 

någon vecka sedan där en hel trerumslägenhet var fylld utav cannabisplantor, säger Janne 

Vestling vid länskriminalpolisen i Stockholm till P1.  

Lättillgänglig information på Internet och att marijuanafrön kan köpas legalt tror polisen är 

en del av förklaringen till att odlingarna ökat.  

/Av Drugnews 

Rekordnarkotikabeslag  
för 2009 i Norge 
Under perioden januari-juni 2009 gjorde 

norska tullverket mer än 1 200 beslag, 

vilket är nytt rekord för en sexmånaders-

period, meddelar Tollvesenet. 
 

 Bland annat har man gjort stora hasch-

beslag. I februari i år beslagtog tullen 392 

kilo hasch i en trailer från Nederländerna. 

Under det här årets sex första månader har 

man tagit 621 kilo hasch i beslag, vilket är 

mer än den mängd som togs i beslag under 

hela år 2008. 

Andra beslag under årets sex första må-

nader: 69 000 ecstasytabletter, 25 kilo hero-

in, 36 kilo kokain, 114 kilo amfetamin och 

4,5 ton khat. 

/Av Actnow.nu 

 

Bilden: Stockholm.se 



Brittiska Telegraph har nyligen rapporterat om cannabisforskning utförd vid Institute of Psychiatry vid King's College London. Forskare 

upptäckte att ”graden av psykotisk reaktion hos testade män inte var förknippat med styrkan av ångest eller kognitiv försämring”. Resulta-

ten verkar bekräfta sambandet mellan psykoser och skunk cannabis istället.  

 
Undersökningen omfattade 22 män i övre 20-års ålder vid full hälsa.  Upptäckten gjordes efter att huvudkomponenten i skunk, THC, som sägs 

orsakar psykoser bland tunga missbrukare injicerades på vissa män i testgruppen medan andra testade fick en spruta med vanlig vätska. På det 

sättet kunde forskare upptäcka ett samband mellan THC och psykoser, där lidande människor som fick hallucinationer inte kunde urskilja mel-

lan inbillningar och verklighet.  Ledare för forskningsteamet vid King's College, Dr. Paul D. Morrison konstaterar att ”Forskningsresultat bekräf-

tar att THC kan orsaka akut kortvarig psykotisk reaktion hos fullständigt psykiskt friska människor”.  

Mary Brett, viceordförande på Europe Against Drugs sade: ”Det här pekar på att vilken frisk person som helst kan bli psykotisk efter att ha 

rökt cannabis. De som blir det har inte en psykisk sjukdom. Friska människor kan bli psykotiska”.                /Källor: actnow.nu/.telegraph.co.uk  

Opinionsundersökningar visar att majoriteten av USA:s befolkning är emot en legalisering 

av marijuana. Men ändå sköljer en liberaliseringsvåg över USA, eftergifter sker i flera sta-

ter. 

I det avslutade budgetarbetet i Kalifornien inför 2010, har en 

mängd besparingsåtgärder införts för att rädda den blödande sta-

tens ekonomi. Staten lider av ett underskott på motsvarande 209 

miljarder svenska kronor. Enligt Los Angeles Times nätupplaga kan 

27 000 fångar komma friges i förtid, förkortad rehabiliteringstid av 

fångar samt dömda som i större utsträckning ska få avtjäna sina 

straff med fotboja, är några förslag som skall spara staten dryga 

miljarden i skattedollar. Beslut om denna extraordinära åtgärd vän-

tas inom kort. 

Sedan en ledamot i delstatsförsamlingen lagt fram ett lagförslag 

om att legalisera och beskatta marijuana, har ekonomer räkna på 

hur mycket den illegala handeln med marijuana är värd och hur 

mycket skattedollar staten skulle kunna få in på legalisering av 

drogen. Ett plus på uppskattningsvis 1,4 miljarder dollar skulle 

kunna fylla en del av det gigantiska gapet i ekonomin. Men en så-

dan lag är ytterst kontroversiell och frågan kommer under året vara 

föremål för intensiv debatt. Därför togs inte detta förslag med i 

årets budget, utan kommer med sannolikt behandlas i nästa års 

budget. 

Enligt Drugnews röstades en skattehöjning av medicinsk marijuana igenom i Oakland, Kali-

fornien förra veckan. Men eftergifter mot marijuana sprider sig över hela USA. Till exempel i 

Massachusetts röstade väljarna nyligen igenom en lag som avkriminaliserar innehav av ett 

ounce, motsvarande drygt 28 gram, marijuana. I county Cook, vilket omger Chicago, röstade 

lagstiftarna denna vecka igenom att innehav av upp till tio gram marijuana inte längre skall ge 

fängelsestraff, i stället skall böter utdömas. 

/Av Drugnews 

Sedan några månader tillbaka kommer mer 

eller mindre dagligen rapporter om narkoti-

kamissbruk och beslag av narkotika på Mal-

ta. 

 I veckan som gått har maltesisk polis in-

gripit mot 29 personer i narkotikarelaterade 

ärenden. 

 28 juni greps tre personer i Hamrun. Sam-

ma dag greps två män i Sta Lucija. I Rabat 

greps 14 män och tre kvinnor efter att poli-

sen hittat kokain, ecstasy, hasch och mariju-

ana hos dom. 

 Polisen rapporterar också att det finns ett 

flertal orter där missbruk sker, till exempel 

Zebbug, M´Xlokk, M´Scala, Floriana, Vallet-

ta, San Gwann, Paceville och Tarxien. 

 
/Av Actnow.nu 

 Amerikaner emot legalisering av marijuana 

Cannabis orsakar psykoser hos friska människor 

Narkotikaproblem 
 på Malta 

Opinions-

mätningar i 

USA visar att 

en majoritet 

av befolkning-

en – 58 pro-

cent - fortfa-

rande är 

emot legali-

sering av ma-

rijuana, även 

om den be-

skattas 

 

I samband med en utrotningskampanj av marijuana i Fresno County i 

Kalifornien beslagtogs marijuana till ett uppskattat värde av en miljard 

kronor. USA:s drogtsar Gil Kerlikowske besökte Fresno County och en-

ligt lokala media sa han bland annat följande:  
 

• Den federala regeringen kommer INTE att stödja legalisering av marijuana. 

• ”Legalisering finns inte i presidentens vokabulär och inte heller i min” 

• Den federala regeringen betraktar marijuana som en skadlig och beroen-

deframkallande drog.               

                  /Av Actnow.nu 
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ECAD is Europe's leading or-
ganization promoting a drug 
free Europe and representing 

millions of European citizens. 
ECAD member cities work to 

develop initiatives against drug abuse support-
ing the United Nations Conventions.  
Has your city joined ECAD?  
 

ECAD Head Office 
European Cities Against Drugs 
ECAD, Stadshuset 
105 35 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466 
E-mail: ecad@ecad.net      www.ecad.net  

ECAD Regional Office in Russia  
www.ecad.ru 
zazulin@ecad.ru 

+7 812 328 96 65 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 
 
ECAD Regional Office in Bulgaria 
www.ecad.hit.bg/home.html  
doctor_ivo@abv.bg 
+359 5 684 1391 
 
ECAD Regional Office in Turkey 
www.ibb.gov.tr/ecad   ecad@ibb.gov.tr 

USA: Sprututbyte får stöd av kongressutskott 

I Nederländerna vill regeringen nu införa 

nolltolerans mot drogpåverkade förare, bland 

annat med hjälp av salivtest, men Trimbos-

institutet avråder från användning av saliv-

test tills dess att den nu pågående europeiska 

utvärderingen av sådana test presenteras 

under nästa år. 

 Enligt uppskattningar av polisen i Neder-

länderna finns användning av narkotika med 

i bilden vid mellan 100 och 200 trafikolyckor 

med dödlig utgång årligen, rapporterar Alge-

meen Dagblad.        /Av Actnow.nu 

Holländskt förslag om 
cannabis beskattning 

Tron på idén att beskattning av marijuana 

bidrar till en förbättring av ett lands eko-

nomi, eller rent av är räddningen, sprider 

sig. 

 Den här gången är det dags för det hol-

ländska socialliberala partiet D66 att föreslå 

införande av en extra skatt på cannabis för 

att åstadkomma bättre klirr i statskassan. 

 I maj förra året berättade det holländska 

tv-programmet Reporter att Nederländerna 

tjänar 400 miljoner euro årligen från skatte-

intäkter från coffee shops och att den totala 

omsättningen av cannabisprodukter upp-

går till två miljarder årligen. 

 I tv-programmet hävdades att landets då 

cirka 730 coffee shops sålde cirka 265 000 

kilo hasch och marijuana per år. 

 På fråga till finansministeriet om hur 

mycket skatt coffee shops betalar blev man 

svaret skyldig – ”Vi vet inte hur mycket 

skatt coffee shops betalar”. 

 Näst efter gurka och tomater är cannabis 

landets tredje största exportprodukt, sa 

Max Daniel då. Daniel är chef för arbetet 

mot de storskaliga cannabisodlingarna i 

landet. 

/Av Drugnews 

Den demokratiska majoriteten i representanthusets bevillningsutskott vill slopa förbudet 

att använda federala medel för sprututbytesverksamhet, trots att ett sådant förbud fanns 

kvar i president Barack Obamas första budget. 

Under valkampanjen lovade Barack Obama att lyfta förbudet mot att använda federala peng-

ar för att finansiera sprututbytesverksamhet. Ett förbud som varit i kraft sedan 1988. När Oba-

mas första budget presenterades fanns bestämmelsen dock kvar, något som lett till häftig kritik 

och protester. 

Det amerikanska representanthusets bevillningsutskott har dock i ett förslag ställt sig bakom 

att styrka förbudet. ” Vi har gjort bedömningen i det här förslaget att det är dags att slopa det 

här förbudet och låta delstaterna och lokala myndigheter avgöra om de vill använda denna 

metod”, sa bevillningsutskottets ordförande David Obey i ett pressmeddelande . 

Förslaget har också stöd inifrån Obamaadministrationen. PlusNews, en hemsida från FN-

organ Irin som bevakar HIV/Aids-frågor, rapporterar att Anthony Fauci, direktör för National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) i USA, vid den femte internationella AIDS 

konferensen i Sydafrika hänvisade till förslaget i kongressen och sade att ”när det gäller veten-

skap och politik kommer vi att hålla oss på rätt väg”. Han sade också att vetenskapliga bevis, 

snarare än moraliska överväganden, skulle vara vägledande för ansträngningarna att nå 

högriskgrupper i arbetet mot HIV. 

När budgeten presenterades gjorde presidentens talesman dock klart att Obama var för att 

lyfta förbudet, men att administrationen vill arbeta tillsammans med kongressens och det ame-

rikanska folket för att skapa stöd för förslaget. 

/Av Drugnews 

Nolltolerans mot narkotika-
påverkade förare  

Den 17 juli, utvidgas förbudet att röka på 

offentliga lokaler i Turkiet till att också 

omfatta restauranger, barer och kaféer. Be-

slutet tog redan i fjol, men förbudet träder 

alltså i kraft först i dag. 

 

Den som bryter mot förbudet kan få böter 

på 69 turkiska lire, medan den ägare som 

tillåter rökning kan få betala upp till 5 600 

turkiska lire - motsvarande ungefär 30 000 

svenska kronor. 

Regeringen kommer också att se till att 

förbudet också tillämpas i praktiken. 4 500 

inspektörer, varav 1 000 i de tre största stä-

derna Istanbul, Ankara and Izmir, ska kon- 

trollera att den nya lagen efterlevs. 
 

Turkiet är ett av de länder där störst an-

del av befolkningen röker och över 100 000 

personer dör årligen till följd av rökning. 

Den allt skarpare hållningen mot rökning 

har dock fått effekt också i Turkiet. Sedan 

förra årets förbud mot rökning inomhus har 

rökningen minskat med sju procent enligt 

hälsominister Recep Akdag. 

Även om det finns visst motstånd, framför 

allt från den turkiska tobaksindustrin och 

vissa barägare, har förbudet stöd av en ma-

joritet av den turkiska befolkningen. 

 
/Av Drugnews 

Rökförbud i Turkiet 


