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Drogpolitik

En gräslig lag eller 
en politisk triumf? 

Den karakteristiska marijuanaluk-
ten hänger i luften. Likt rörelsen av 
en karavan förflyttar sig den pulse-
rande folkmängden i Seattle i del-
staten Washington mot stadens tre 
strandparker. I folkskaran finns allt 
från ungdomar iklädda T-tröjor med 
cannabisblad till pensionärer som i 
sina rollatorer transporterar plantor 
som de odlat i sin källare. 

Alla är de på väg mot USA:s förs ta 
lagliga cannabisfestival och inne på 
festivalområdet avlöser artisterna 
som hyllar legaliseringen av canna-
bis varandra.

Solen avspeglas i de många glas-
piporna som är i konstant bruk och 
kön ringlar lång till snabbmatskios-
ken Hemp Burgers. Andra botani-
serar bland haschkakor och barn-
förbjudet godis.

– Titta er omkring, folk är glada och 
ingen ställer till bråk. Här är myck-
et mer fredligt än på en festival med 

alkohol, säger Nicholas Capato som 
sitter och laddar sin pipa med en 
sats gräs.

Festivalen har ordnats i över tjugo 
år i hopp om legalisering och det är 
ett faktum att man möts av dimmi-
ga leenden vart man än tittar. Lar-
ry Neilson, 58, och Ron Petrie, 69, 
har rökt gräs sedan de var unga och 
ser i sina färgglada kläder ut som 
reliker från 1960-talets Woodstock - 
festival. De stöder lagändringen även 
om det innebär att deras barnbarn 
lagligt kan köpa gräs.

– Attityderna har blivit mycket mer 
liberala sedan vi var unga på 1960- 
talet. Före Woodstock var det bara 
arbetarklassen och afroamerikaner 
som rökte på men i dag röker alla, sä-
ger Neilson.

Petrie, vars cannabisskjorta är en 
gåva från hans gudson, tycker att det 
är en myt att man blir lat och håglös 
av att röka marijuana.

– Ibland blir jag så inspirerad att 
jag dammsuger hela huset i ett huj!

Polisen visar tummen upp 
Det här var i augusti. Då stod uni-
formsklädda poliser längs med trot-
toarerna utanför festivalområdet, 
men inte för att höja ett förmanan-
de finger till festivalbesökarna ut-
an för att dela ut chipspåsar med en 
hälsning från Seattles poliskår fast-
klistrad på påsen. “Vi önskar er en 
trevlig Hempfest. Njut av festivalen 
men kom ihåg att inte köra bil drog-
påverkad”, står det. 

Senare såldes chipspåsarna på 
Ebay för femtio dollar styck efter 
att de blivit en symbol för en ny in-
ställning till drogen bland myndig-
heterna.

Det som nu pågår i USA är histo-
riskt. Under årtionden har USA gjort 
sig känt för kriget mot droger, War 
on Drugs, men från och med 2014 

USA:s president Barack Obama skapade förra veckan rubriker med sitt ut-
talande om att det inte är farligare att röka gräs än att dricka alkohol. Men 
många håller med honom, bland dem både polischefer och högt uppsatta 
politiker i delstaterna Washington och Colorado, som är de första att legali-
sera marijuana för fritidsbruk. Nu väntas fler delstater följa deras exempel.

har staterna Washington och Co-
lorado tillsammans med Uruguay, 
som legaliserade marijuanahandel 
i december, världens mest liberala 
drogpolitik. Från och med i år kan 
21 år fyllda amerikaner lagligt köpa 
marijuana för fritidsbruk i mariju-
anabutiker, av vilka det redan finns 
över hundra i Colorado. 

Legaliseringen är resultatet av en 
kampanj som förts bland poliser, po-
litiker och domare. Varför försvarar 
instanser som tidigare motarbetat 
drogen en lagändring som strider 
mot många rättskaffens amerika-
ners uppfattning om droger?

Politikerna kapitulerar 
En viktig orsak är att man hoppas 
komma åt den utbredda illegala 
droghandeln genom att ge delsta-
terna monopol på odling och för-
säljning genom licensierade distri-
butörer. Legaliseringen kan också 

ses som att beslutsfattarna kapitu-
lerat inför ett fenomen som de in-
te längre kan kontrollera med total-
förbud. I stället försöker man kon-
trollera användningen genom be-
skattning och genom att informera 
om skadeverkningarna, liksom med  
alkohol och tobak. 

– Vi är inte ute efter att nedmonte-
ra alla lagar kring marijuana, tvärt-
om vill vi reglera användningen ge-
nom mer effektiva lagar. 

Det säger Pete Holms, som är den 
första marijuanavänliga statsåk-
lagaren i Seattle. Med sitt kostym-
klädda propra väsen i den stora kon-
torsstolen i stadshuset i Seattle lyf-
ter han upp en viktig aspekt av le-
galiseringen: majoriteten av väl-
jarna som röstade för legalisering 
2012 är själva inga droganvändare. 
De är vanliga medborgare som an-
ser att kriget mot droger är förlo-
rat och vill se polisresurserna och 

sina skattepengar användas på ett  
bättre sätt. 

Holms citerar Albert Einstein: Att 
stifta lagar som inte följs undergrä-
ver förtroendet för regeringen mer 
än något annat.

– Vi slösar enorma mängder peng-
ar på att arrestera, åtala och döma 
myndiga amerikaner som innehar 
små mängder av drogen för privat 
bruk. Och det enda som vi ironiskt 
nog har uppnått med det här är att 
göra oss, ”the land of the free”, till 
den nation som har flest fängslade 
medborgare. I USA finns 5 procent 
av världens befolkning men 25 pro-
cent av världens fängslade befolk-
ning. Våra fängelser är fyllda till 
brädden, säger Holms.

USA:s president Barack Obama 
skapade förra veckan rubriker med 
sitt uttalande om att det inte är far-
ligare att röka gräs än att dricka al-
kohol, men också Holms tycker att 

alkoholen gjort mer skada. Obama 
välkomnade lagändringen i Wash-
ington och Colorado med motive-
ringen att den nuvarande drogpo-
litiken slagit oproportionerligt hårt 
mot afro- och latinamerikaner, vil-
ket Holms bestyrker.

– Arresteringarna har byggt på in-
stitutionell rasism. Sextio procent av 
åtalen för innehav av marijuana be-
rör svarta trots att de bara utgör sju 
procent av delstatens befolkning.

Post, sprit och marijuana 
I dag stöder 58 procent av amerika-
nerna en legalisering, visar färska 
rapporter från Pew research center. 
Men motståndarna i Seattle, där den 
kända kafékedjan Starbucks grun-
dades, muttrar att gatubilden om 
några år snart präglas av fler ma-
rijuanabutiker än Starbuckskaféer. 
Och sådana finns i dagsläget i näs-
tan varje gathörn. 

Också den polisavdelning i Seattle 
som tog initiativ till chipskampanjen 
har fått utstå kritik bland sina kolle-
ger. De flesta berömde initiativet och 
slogs om de överblivna chipspåsar-
na men andra ansåg att de stöder en 
kultur av droganvändning. Hjärnor-
na bakom kampanjen tillbakavisar 
kritiken när vi träffar dem på poli-
sens huvudkontor i Seattle.

– I stället för att säga att vi stöder 
legalisering skulle jag säga att det 
här är vårt sätt att reagera på att vi 
har fått en ny lag. Majoriteten rös-
tade för legalisering och nu är det 
vår uppgift att informera om vad 
som är och inte är tillåtet enligt den 
nya lagen. Det här ville vi göra på ett 
sätt som folk tar till sig, säger över-
konstapel Sean Whitcomb som är 
talesman för poliskåren.

Läs mer på nästa sida ››

• 1996 godkände Kalifornien 
som första delstat marijuana  
för medicinskt bruk. I dag 
får man köpa marijuana med 
läkarrecept i 20 delstater. 

• Washington och Colorado  
är de första att legalisera  
drogen för fritidsbruk för 
21 år fyllda efter en folkom-
röstning 2012.

• Med legaliseringen hoppas 
man komma åt den illegala 
droghandeln och styra peng-
arna till delstaterna genom 
licensierade odlingar.

• 25 procent av marijuana-
priset består av olika skatter 
och i Colorado väntas för-
säljningen ge över 40 miljo-
ner euro i skatteintäkter.

• Skillnaden till drogpolitiken 
i Nederländerna är att man i 
delstaterna får köpa 28 gram 
marijuana på en gång medan  
gränsen i Amsterdam är 5 
gram. I USA legaliseras hela  
produktionskedjan medan ba- 
ra försäljning är lagligt i Hol-
land. I Holland kan man där-
emot röka på offentliga stäl-
len, så kallade coffeeshops.

• USA:s drogpolitik har länge 
fått kritik för att vara ineffek- 
tiv och dyr. Cirka 90 procent  
av dem som åker fast för in-
nehav av marijuana besitter 
drogen endast för eget bruk.

• Man har uppskattat att USA  
årligen kunde spara cirka 41  
miljarder dollar i polis- och 
domstolskostnader och få 
närmare 50 miljarder i skatte- 
intäkter genom legalisering.

Drogpolitiken i USA

sTåhEj. Polisen Mark  
Jamieson poserar med  

chipspåsarna som väck- 
te stor debatt i medierna.

krITIsk. Statsåklaga-
ren Pete Holms anser 

att dagens drogpolitik är 
rasistisk och att främst fat-
tiga och immigranter döms 
för innehav av marijuana.

sEdaN 1991. Seattle 
Hempfest har ordnats i 

22 år i hopp om att legalise-
ra marijuana. Polisen såg mel- 
lan fingrarna på marijuana-
rökning under festivalen.

harMlösT. Tvillingarna  
Sydney (t.v.) och Taylor  

Benson på Seattle Hempfest 
tycker att alkohol och tobak 
är skadligare än gräs.

orädd. Dennis Arlin, 
61, kör omkring i sin 

permobil lastad med plantor 
som han odlat i sin källare.
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Samtidigt som drogen legaliseras 
skärps andra lagar som ska kontrol-
lera användningen, betonar han. Att 
köra påverkad ger höga böter, att 
sälja drogen till minderåriga kan ge 
fängelsestraff och produktionen får 
endast ske på licensierade odlingar. 
Man får köpa högst 28 gram mari-
juana på en gång och det är fortsätt-
ningsvis förbjudet att röka på offent-
liga ställen.

– Legaliseringen symboliserar ett 
enormt skifte i vår kultur. Förutom 
ett postkontor, en bensinstation och 
en spritbutik kommer det 2014 att i 
så gott som alla städer också att fin-
nas ett ställe där du lagligt kan köpa 
marijuana, säger Whitcomb.

”Vi gillar inte gräs” 
Advokaten Alison Holcomb låser 
upp dörren till sitt kontor som lig-
ger högt över Seattles gator. Det förs-
ta som faller en i ögonen när man sti-

ger in i rummet är affischerna med 
slagord för marijuana och den sto-
ra gröna termosen med cannabis-
symbolen som står på skrivbordet. 
Ur den dricker hon själv ändå kaffe 
och inte te av cannabisblad. Att allt 
fler amerikaner vill legalisera dro-
gen beror på att man insett att de 
som förespråkar legalisering inte 
själva nödvändigtvis tycker om dro-
gen, tror hon. 

– Tvärtom vill vi kontrollera an-
vändningen, säger Holcomb, som 
tog initiativ till lagändringen.

– Jag tror att legaliseringen kan 
leda till att färre börjar röka gräs. 
Hittills har vi tigit ihjäl problemet 
men i och med legaliseringen ord-
nar vi hälsokampanjer som ska gö-
ra folk uppmärksamma på skade-
verkningarna.

– På samma sätt har kampanjer-
na om tobaksrökning fått allt fler att 
sluta röka.

Det som sker i Washington och Co-
lorado kan kallas ett krävande expe-
riment, eftersom marijuana för fri-
tidsbruk är lagligt bara på statlig ni-
vå. På federal nivå är drogen fort-
farande kriminaliserad, men Oba-
mas regering har meddelat att de 
inte kommer att blanda sig i saken 
så länge delstaterna tillämpar strik-
ta regler för försäljning och distri-
bution. 

Gräsanvändningen kommer inte 
att försvinna och Holcomb tror att 
det är lättare för minderåriga att 
komma över drogen så länge den 
säljs på svarta marknaden. I mari-
juanabutikerna som snart öppnar i 
Washington kontrollerar man alltid 
köparens ålder, påpekar hon.

Det intressanta blir att se vilka ef-
fekter världsmakten USA:s exem-
pel har på drogpolitiken i resten av 
världen. Flera stater sneglar redan 
på Washingtons och Colorados ex-

INsIkT. Advokaten 
Alison Holcomb säger 

att de positiva attityderna 
beror på att man insett att 
lagändringen inte strävar 
efter att göra marijuana 
populärt utan efter att  
kontrollera användningen.

varIaNTEr. Så här 
säljs cannabis från 

och med i år i delstaterna 
Washing ton och Colorado, 
som tillsammans med Uru-
guay nu står för världens 
mest liberala drogpolitik.

duo. Larry Neilson (t.v.)  
och Ron Petrie har rökt  

gräs sedan 60-talet. Då  
arresterades de för innehav 
av drogen. Attityderna har 
blivit mycket mer liberala 
sedan dess, tycker de.

WASHINGTON
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empel, bland dem Oregon och Alas-
ka som diskuterar att rösta om lega-
lisering redan i år. För en ungdom 
som åker fast för cannabisrökning 
innebär anmärkningen i polisregist-
ret ofta en förstörd framtid. Därför 
överväger nu flera stater att luckra 
upp den ofta kontraproduktiva can-
nabislagstiftningen, bland dem Ver-
mont, Maine och Washington DC. 

I Kalifornien planeras en folkom-
röstning om legalisering 2016 och 
i både Europa, Asien och Sydameri-
ka följer man intresserat med vad 
lagändringen för med sig. I Finland 
är det förbjudet att använda och od-
la cannabis. År 2010 legaliserades 
medicinsk cannabis men använd-
ning kräver strikta specialtillstånd 
och är inte särskilt vanligt.

text Heidi Hakala
feature@hbl.fi

foto Laura Mendelin
foto@hbl.fi
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