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Dihub
Jakob Manthey (Center for Interdisciplinary Addiction Research (ZIS),
Department of Psychiatry and Psychotherapy, University Medical Center
Hamburg-Eppendorf (UKE) és mt. tanulmánya szerint Európában egyre
többen fogyasztanak cannabist, de különösen megnövekedett a mindennapi,
rendkívül kockázatos cannabis-fogyasztás. A kutatók az Európai Unió
tagállamaiban, Nagy-Britanniában, Norvégiában és Törökországban
nyilvánosan elérhető fogyasztási adatokat, a kezelések számát és az
elfogyasztott termékek hatóanyagtartalmát értékelték.
A cannabist fogyasztó felnőttek száma a vizsgált országokban 2010 és 2019
között átlagosan 27%-kal, a 15 és 64 év közötti lakosság 3,1%-áról 3,9%-ára
növekedett. A legerőteljesebb növekedés a 35 és 64 év közöttiek
korcsoportjánál volt a legmagasabb. A megkérdezettek körében az elmúlt hónap
során naponta cannabist fogyasztók aránya minden második európai országban
több mint 20%, Portugáliában 70% volt.
A problematikus cannabis-fogyasztás miatti kezelések száma 2010-ben és
2015-ben Európa-szerte 30%-kal növekedett.
A cannabis fő hatóanyaga, a delta-9-tetrahidrokannabinol (THC) tartalom az
elemzett mintákban összességében növekedett. A hasisnak is nevezett cannabisgyanta átlagos THC-tartalma háromszorosára, a cannabis-virágzaté duplájára
növekedett.
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A cannabis jogi státusza
Az Egészségügyi Világszervezet 2021-ben kibocsátott klasszifikációja
megváltoztatta a cannabis besorolását és elismerte annak terápiás alkalmazását.
A cannabis személyes célra való birtoklását világviszonylatban Uruguayban
legalizálták elsőként (2013), majd példáját Kanada is követte (2018). A
tengerentúlon Mexikóban és az Egyesült Államok 18 államában is legalizálták
a cannabist.
Európában Spanyolország és Hollandia bizonyos feltételek mellett tolerálja a
cannabis saját célra való termesztését és fogyasztását. Csehország és Portugália
dekriminalizálta a cannabist. Málta 2021 decemberében legalizálta a cannabis
fogyasztását és termesztését. [Lásd. alább.]
2022-ben a cannabis több európai országban való legalizációja várható.
Luxemburg, Németország és Svájc a cannabis szabályozott piaci körülmények
közötti liberalizációját tervezi.
Olaszországban a cannabis legalizációjának hívei 2021 őszén 600.000 aláírást
gyűjtöttek össze a népszavazás kiírásáért. Érvelésük szerint ezzel jelentős
bevételtől fosztanák meg a maffiát és más bűnszervezeteket. Az
Alkotmánybíróság azonban elutasította a népszavazást. Giuliano Amato, az
Alkotmánybíróság elnöke szerint ez a referendum nemcsak a cannabisra
vonatkozna, hanem más kábítószerekre, pl. a kokainra is kiterjedne, amivel
Olaszország nemzetközi szerződéseket sértene. Az Alkotmánybíróság egy
nappal korábban a halálba segítés legalizációjáról szóló népszavazást is
elutasította.
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