
Det finns starka 
krafter i världen 
som vill legalisera 

cannabis och som menar att 
de medicinska läkeeffekterna 
vida överskrider de negativa 
följder som ett missbruk 
ger. Vad beror detta på? Har 
FN´s Narkotikakonvention 
”the single convention” 
(1961), där cannabisan-
vändning regleras fel? Är all 
forskning som finns i ämnet 
vilseledande, gällande långt-
gående kognitiva skador, 
förhöjd risk av schizofreni, 
depressioner, IQ-nedsätt-
ning mm?

Vi märker även i Sverige 
och Ale en värdeförskjut-
ning i synen på cannabis. Är 
det tillräckligt farligt och 
ska inte drogen likställas 
med t ex alkohol? Denna 
värdeförskjutning slår in i 
ungdomsgenerationen och 
delar av vuxenvärlden står 
handfallen inför de argu-
ment som googlas fram på 
nätet och sprider osäkerhet 
kring vedertagna fakta. 
Kevin Sabet (fd drogpolitisk 
expert till Barack Obama) 
höll ett föredrag i Göteborg 
i november, då han gav sin 
syn på den amerikanska 
utvecklingen, där flera stater 

legaliserat Cannabis. Hans 
svar var enkelt: – ”Big Ma-
rijuana copy Big Tobacco” 
och ” Money rules”. Han 
fortsatte med att konstatera, 
när nu cigarettkonsumtio-
nen sjunker i världen, så står 
tobaksbolagen redo att ställa 
om till Cannabisproduktion 
för att upprätthålla vinst 
åt sina ägare. Kevin Sabet 
avslutade med följande 
fråga. Kommer ni ihåg hur 
lång tid det tog för tobaks-
bolagen att erkänna att 
rökningen hade långtgående 
medicinska risker? 

Genom en välsmord lob-
by med kvasivetenskapligt 
stöd och desinformations-
spridning, så höll man all 
annan forskning i schack un-
der lång tid. Slutsatsen blir 
att legaliseringsvågen över 
USA inte har någonting 
med medicinska effekter 
att göra utan, som alltid, 
handlar om pengar. Can-
nabis är tillräckligt farligt, 
det vet vi och forskningen 
sedan 1980-talet stöder det, 
tydligare och tydligare. 

Den åsiktscocktail som 
nu håller på att blandas med 
ultraliberala frihetsidéer, 
ekologisk drogromantik och 
ett stort kapital som grund, 

kan ge ett samhälleligt rus 
som det kan ta lång tid att 
nyktra till från. Var hamnar 
ungdomar och övriga med-
borgare i Ale i denna fråga? 
Hur möter vi värderings-
förskjutningen? Vad krävs 
för att vi ska stå upp för ”ett 
narkotikafritt Sverige”? Hur 
förverkligas visionen: ”Det 
ska vara lätt att leva i Ale” 
på alla nivåer i kommunen? 
Vilka kunskaper saknas och 
vilket engagemang ska till? 

Här har alla ett ansvar för 
kunskapspåfyllnad, debatt 
och engagemang, både 
som medborgare och inom 
kommunala verksamheter. 
Alla är, eller kommer att bli, 
inblandade i denna fråga 
eftersom vi vet att drog-
relaterad kriminalitet inte 
bara handlar om missbruk i 
allmänhet utan bl. a famil-
jetragedier, övrigt lidande 
och vålds-och egendoms-
brottlighet i synnerhet. Min 
uppmaning är. Skaffa kun-
skap, ta debatten, engagera 
dig. Då blir det lättare att 
leva – för alla!

PS. En början kan vara att 
lyssna till Amelia Andersson 
i Ale Kulturrum den 2 mars.

Mats Barre
Starrkärr

Är cannabis tillräckligt farligt?
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Verkar som om Ale 
kommun inte lär sig 
av misstagen. För ett 

tag sedan fick invånarna i 
Bohus reda på att det skulle 
öppnas ett motivationsboen-
de på orten och givetvis blev 
det höga protester. Denna 
gång är det de boende i söd-
ra Älvängen som fått reda 
på via ett brev att det skall 
öppnas boende för ensam-

kommande flyktingungdo-
mar efter sommaren uppe 
på Vikadamm. Hade det inte 
varit på sin plats att man 
hade en informationsträff 
innan besluten klubbas 
igenom? Istället kör man 
helt sonika över kommu-
nens invånare som om det 
vore en struntsak att få nya 
grannar. 

Tycker denna väg är ett 

sätt att köra över kom-
munens invånare och det 
kommer inte vara till någon 
fördel varken för missbru-
karna eller för flyktingung-
domarna. Dessutom fylls 
politikerföraktet på, för 
varje tokighet som klubbas 
igenom.

Älvängenbo

En större utbyggnad 
av fibernätet skall ske 
i vår kommun. På 

informationsmötet lovor-
dades konceptet med öppet 
nät och många möjliga 
operatörer.

Jag har mycket dålig 
erfarenhet av detta. Alla 
skyller på alla när ett fel 
uppstår. Min son bor i 
centrala Nödinge. Han har 
AllTele som telefon- och 

internetleverantör. För cirka 
tre veckor sedan gjordes 
en uppgradering av nätet 
i huset. Allt skulle fungera 
efter ett kortare avbrott. Det 
avbrottet pågår fortfarande.

En ny plastlåda skru-
vades upp på väggen utan 
att anslutas vare sig till 
datanätet eller till elnätet. 
Ingen kontrollerade att det 
fugerade och fortfarande tre 
veckor efter uppgradering 

fungerar ingenting.
AllTele skyller på ITux. 

ITux har inte gjort någon-
ting åt det utan har säkert 
en underleverantör att skylla 
på. 

Ni som har en fungerade 
uppkoppling idag – tänk er 
för. Allt är inte guld som 
glimmar!

 

Frustrerad pappa
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Då din insändare i 
Alekuriren vecka 8 
till största delen rik-

tar sig till mej personligen, 
vill jag försöka räta ut några 
av dina funderingar. Jag vill 
påpeka att jag här skriver 
utifrån mina personliga 
åsikter.

Ja, jag står upp för det 
demokratiska samhället och 
därmed de lagar och regler 
som finns här i Sverige. 
Jag anser att de är skrivna 
med alla människors bästa 
för ögonen. Bakom varje 
myndighet finns människor 
som du och jag. Jag förut-
sätter att de också agerar 
med människors bästa för 
ögonen. Vi lever i en värld 
som ständigt förändras och 
varje människa bär med sig 
sina unika erfarenheter av 
livet, som formar våra åsik-
ter. Här hör det till oss att 
göra vår stämma hörd för att 
påverka och informera om 
våra lagar spelat ut sin roll 
och behöver anpassas för att 
vi ska kunna känna oss till 
freds med dem. 

Att argumentera för sina 
åsikter på ett respektfullt, 

lyssnande och sakligt sätt 
bör vara en ledstjärna. 
Smutskastning, personliga 
påhopp, att medvetet miss-
tolka fakta och använda sig 
av hotelser hör inte hemma i 
en demokrati.

Mitt engagemang, när det 
gäller den planerade 400 kV 
luftledningen som Affärs-
verket Svenska kraftnät vill 
dra genom fem kommuner 
bottnar sig i att de sätter 
demokratin ur spel, genom 
desinformation, vilseledande 
svar och en ovilja att lyssna.

Mitt engagemang i Vind 
i Ale bottnar sig i att vi 
redan haft tre förödande 
kärnkraftsolyckor och jag 
vill kunna använda el med 
gott samvete. Eftersom jag 
konsumerar el så vill jag 
kämpa för att vara med och 
producera förnyelsebar el, 
om det bara är möjligt.

Jag förstår de argument 
du tar upp i din insändare. 
När man oroar sig för sin 
framtid och hälsa försöker 
man samla så många argu-
ment som möjligt för att 
slippa denna oro.

Ja, jag tycker du ska vara 

stolt över ditt engagemang i 
samhällsfrågor! Men blanda 
inte ihop korten! Du blan-
dar ihop mitt engagemang i 
Vind i Ale med mitt engage-
mang i Regional Motström. 
Det finns stora skillnader i 
dessa båda engagemang. 

Skulle det exempelvis fin-
nas en typ av elproduceran-
de vindkraftverk som inte 
stör någon enda människa 
så skulle jag givetvis med 
glädje anamma detta. När 
det gäller den planerade 
ledningen så går det idag att 
använda sig av nedgrävda 
kablar, som skonar oss från 
oro för hälsan och stora 
förstörda markarealer m.m. 
men detta vill Affärsverket 
Svenska kraftnät inte lyssna 
till. 

Om du har ytterligare 
funderingar kring mitt 
personliga agerande är du 
välkommen att höra av dig 
till mig för en öppen och 
förhoppningsvis givande di-
alog. Vi skulle kanske kunna 
börja med att diskutera på 
vilket sätt vi i Ale kan tillåtas 
producera förnyelsebar el?

Majvor Johansson

Svar på Mattias Anderssons funderingar:

Blanda inte ihop korten!

DECOUPAGE  
för nybörjare
Start: Onsd 4 mars kl 18:00
Plats: Skepplanda Bibliotek
Avgift: 3 träffar - 390 kr

Lim och lack ingår, du tar själv 
med dig de föremål du vill 
försköna ex blomkruka, bricka, 
barnstol m.m.

Anmälan  
010-3300900 eller  
www.sv.se/vast

ÅRSMÖTE

Lördag 21 mars 
kl.15.00

Repslagarmuseét

Välkomna!
www.ale.nu

www.aledjurklinik.se

ALE
DJURKLINIK

KASTRATIONSKAMPANJ FÖR KATT

Under mars månad så bjuder 
vi på vaccination och valfri 
id-märkning i samband med 

kastration utav din katt! 
(Värde 450:-)

Honkatt 995:-   Hankatt 550:-

Välkommen till smådjursteamet på 
Ale Djurklinik! Karin, Kristina och Jan

Tidsbokning på 0303-33 59 70 / 33 59 60

Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE
Ale Torg

PANTA FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR I ALE!

VÄLJ
DEN GULA
KNAPPEN
NÄR DU
PANTAR

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  |  Swisha valfritt belopp till 9001223
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www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Hunger är varken rättvist eller jämlikt. Idag lever 
800 miljoner människor utan tillräckligt med 
mat. Kvinnor och flickor drabbas hårdast. Dela 
med dig, SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 
kr till utbildning, lån och sparande samt hållbara 
jordbruksmetoder.


