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RETSSOCIOLOGI  
 

Der er for nylig fremsat et lovforslag om etablering af en forsøgsordning med medicinsk cannabis. 
Der afsættes 22 mio. kr. til ordningen, som starter den 1. januar 2018. Formålet med forsøgsordnin-
gen er at etablere en forsvarlig ramme for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, så patien-
ter med bestemte behandlingsindikationer kan behandles med medicinsk cannabis ordineret af en 
læge. Herved kan nogle af de patienter, der selvmedicinerer sig med ulovlige produkter, få et lovligt 
alternativ, ligesom anvendelsen kan ske i mere sikre rammer.  
 
Drøftelserne af denne forsøgsordning med medicinsk cannabis har igen sat den danske narkotikapo-
litik til debat. Nogle ser forsøgsordningen som en glidebane, der vil føre til en uønsket legalisering 
af hash, mens andre ikke mener, at dette vil blive resultatet. Andre igen mener, at både forsøgsord-
ningen og også en legalisering af hash ville være en god ide. Alle er dog enige om det ønskelige i at 
begrænse brugen af narkotika og forhindre kriminalitet forbundet hermed.  
 
Her er et par uddrag fra debatten: 
 
Kommentar, 8.10.2017, Berlingske. Fremsat af en række danske politikere: 

»… igen og igen høres mantraet om, at en legalisering af cannabis ikke vil medføre flere misbru-
gere, men til gengæld sætte en effektiv kæp i hjulet for de kriminelles indtjening. Men selv om et 
argument gentages ofte, bliver det ikke mere rigtigt af den grund. 
… 

En amerikansk rapport “Lessons learned after four years of marijuana legalization” undersøger 
legaliseringen af marihuana i de amerikanske delstater Colorado og Washington … 
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Konklusionen i rapporten svarer meget godt til Rigspolitiets vurdering af den såkaldte “hollandske 
model”, hvor det er forbudt at besidde og sælge cannabis, men lovligt at ryge det i coffeeshops. 
Ifølge Justitsministeriet har [denne model] ikke haft en positiv indvirkning på den organiserede 
kriminalitet, og der foregår stadig illegal dyrkning af cannabis i vidt omfang. Holland er desuden et 
af de lande i Europa, der har størst problemer med rockere, bander og andre kriminelle grupperin-
ger, der styrer og organiserer narkotikamarkedet.« 
 

Videnskab.dk 15.11.2016: 

»“I Nederlandene har hash aldrig været lovligt, men man har valgt at sige, at man ikke håndhæver 
loven for salg af under fem gram hash. Så coffeeshops kan sælge, men deres forsyningsled bliver 
stadig jaget og retsforfulgt ligesom i Danmark,” beretter kriminolog Kim Møller, lektor på Institut 
for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. 
… 

Anerkendte British Medical Journal (BMJ) argumenterer i dag for, at man kun får ulemper ud af de 
100 milliarder kroner, verdenssamfundet hvert år bruger på at bekæmpe stoffer ved at håndhæve 
forbud mod produktion, besiddelse, salg og brug. 

I stedet bør læger føre an i kampen [for] reformer af hele tilgangen til at håndtere problemer med 
stoffer, lyder det fra redaktører på BMJ. De henviser til, at man mange steder i verden har legaliseret 
eller fjernet straffen for at bruge stoffer i et forsøg på at imødegå et problem, som kun er vokset i 
takt med mængden af forbud.« 

 
Faktalink; cand.mag. Maria Roslev, iBureauet/Dagbladet Information. Maj 2013: 
 
»Hash er næst efter alkohol det mest udbredte rusmiddel i Danmark, og det er til trods for, at det har 
været ulovligt siden 1953. Ifølge Sundhedsstyrelsen har 41,5 % blandt de 16-44-årige prøvet hash 
eller marihuana, og 9 % har indtaget stoffet inden for det seneste år. 

Det diskuteres løbende blandt politikere, forskere, læger og andre, der har hash tæt inde på livet, om 
hash skal være lovligt eller ej, og debatten for og imod en legalisering af hash har i årtier bølget 
frem og tilbage. Københavns Kommune har for nylig fremsat et forslag om at lave en treårig for-
søgsordning med lovligt salg af hash – et forslag de to gange tidligere har forsøgt at få vedtaget.«  

 
Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i ovennævnte tekst og med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på: 
 

1) Mulige virkninger af en lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis samt  
  faktorer af betydning herfor. 

 
2) Forskellige reguleringsformers fordele og ulemper med hensyn til begrænsning af  

       narkotikaforbruget. 
 
 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&country=NL
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&country=NL
http://www.bmj.com/content/355/bmj.i6067

