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HASH I Kort notat
********************************************************************

Socialdemokratiet er ikke og bliver ikke fortaler for legaliseret hash. Hash er beviseligt skadeligt for menneskets hjerne på kort så vel som på langt sigt. Rusen føles ganske vist anderledes
end alkoholrusen, men den er ikke mindre skadelig og aflejres i kroppen i længere tid. På længere sigt påvirker hashen hjernens arbejdsevne samt langtids- og korttidshukommelsen.
Socialdemokratiet kan således ikke medvirke til at ændre bestemmelserne i den gældende
narkotikalovgivning. Der sondres som bekendt allerede nu mellem det at være i besiddelse af
hash til eget forbrug o~ det ~t være i b~siddelse af det med videresalg for øje. Det er den sidste
kategori af overtrædelser if narkotikalovgivningen, der bliver straffet, mens "straffen" for det
førstnævnte kun er konfiskation af hashen og en påtale - .ivr. Rigspolitiets cirkulæreskrivelse
Venne skelnen er berettiget efter vores opfattelse, og den imødekommer således kravet om, at
man ikke skal kriminalisere hashrygerne i bred almindelighed.
Talrige undersøgelser viser nogenlunde entydigt, at hashrygere, der har et svagt psykisk, fysisk og/eller socialt fundament løber en større risiko for at komme galt afsted. En undersøgelse
af de klienter, der har gjort brug af de private metadonklinikker i København, viser, at 90 pct.
af narkomanerne har startet deres stofmisbrug med hash og derfra er gået videre i den sf, ofte
beskrevne deroute. Jeg tænker her på den såkaldte "!r~d~stens:te0ri:'.
Det danske samfund synes ikke at være klædt på til at lægge kursen overfor hash så drastisk
om, som det er sket i Holland. Erfaringerne fra Holland viser da heller ikke, at frigivelsen af
hash har ført til et fald i antallet af stiknarkomaner og metadonbrugere. Derimod ser det ud
til, at det er lykkedes at skabe en klar afgrænsning mellem hashmiljøerne og brugerne af de
hårde stoffer. Vi ved dog nu med sikkerhed, at den delvise legalisering slet ikke har bremset
for det illegale salg af hash eller hårde stoffer generelt. Dette er således ikke en acceptabel vej.
løvrigt er det fortsat Socialdemokratiets opfattelse, at en liberalisering vil medføre store vanskeligheder for de socialt, psykisk og fysisk svage i vort samfund. Det bolværk som forbudet
kan danne, vil vi ikke fjerne uden videre!

