
Västerviks Tidningen 

Med anledning av Anna Bodjos(mp) m. fl. och deras syn på legalisering av narkotika 

Tänk om Anna B. är så klok som min erfarenhet säger, om det är så att hon vill ha en djupare 

diskussion som hon mellan raderna säger om varför vi behöver droger i vårt samhälle. Hon behöver 

utveckla sina tankegångar och formulera om frågeställningen i linje med hur kommer det sig att vi 

använder droger över huvudtaget. 

Ganska snabbt kommer Gudrun Brunegård(kd) med pekpinnen och begär rättning i ledet ifrån en 

landstingsrepresentant, som företräder majoriteten i Kalmar läns landsting. Om Annas frågeställning 

korrigerats enligt ovan hade det inte varit lika lätt för Gudrun att attackera, för Anna ville ha en 

djupare debatt vilket i långa stycken saknas inom lokal och regionalpolitiken och ambitionen att 

lyssna in och försöka förstå motparten är i stort sett obefintlig. 

Angående Peters(m) ifrågasättande om Anna fortfarande kan sitta kvar som ordförande för utskottet 

för folkhälsa och samhällsskydd kan frågeställningen vara rätt om man ser problemet på ett ytligt 

plan. Skulle andemeningen från Anna vara enligt första stycket enligt ovan kan inte Peters fråga tas 

på allvar om Anna verkligen vill ha en djupare diskussion. 

Det är få saker som är så svåra att hantera, som tobaks, alkohol och övriga illegala drogers 

användning, inom folkhälsoområdet. 

I vårt land är det ok med tobaks- och alkoholanvändning trots att det kostar över 50 miljarder/år för 

samhället att reparera följdverkningarna.  

En del länder godkänner inte snus och andra godkänner inte alkohol och ett antal länder godkänner 

en del av de av oss klassade narkotiska preparaten. 

Varje land har lagt ribban för vad de vill dra för gränser. Problemet uppstår när pengar kommer in. 

Narkotikasmugglingen i Sverige omsätter ett antal miljarder/år utanför skattesystemet men 

skattesystemet belastas med miljarder i kostnader. 

Vi är stenåldersfolk och har med oss samma hjärna som dessa. Vi har mer eller mindre inblandat  

neandertalare i oss. Vi är mer eller mindre blandraser och därför reagerar vi sannolikt olika. 

Användningen av droger ger oss en frisättning av signalsubstanser i hjärnan som vi på det medvetna 

planet upplever som lust. Relativt ny forskning har konstaterat att en del av oss blir mer stimulerade 

via signalsubstanser i hjärnan, när de brukar någon drog, så att de inte kan styra sitt bruk. De blir 

slavar under sitt bruk d.v.s. missbrukare. 

Vi kan bli missbrukare på alkohol, narkotika, tobak, spel, sex m.m. men vem som blir det är inte så 

lätt att säga i förväg. Dock finns visst missbruk i högre utsträckning inom vissa släkter. 

Vi etablerade partier är idag överens om att inte skaffa oss fler områden att missbruka. Men 

eftersom vi betalar allt med pengar i vårt dagliga samhälle uppstår situationen att man kan tjäna 

pengar på att sälja trots att det är olagligt. 



Om vi vore överens om att stävja missbruket mer än idag, skulle vi klara det och vi bör vara 

återhållsamma med bruk i solidarisk anda för att vara solidarisk med missbrukare, som finns överallt i 

samhället. 

Om vi inte är överens och inte alla samhällsinstitutioner drar åt samma håll blir bruk och missbruk allt 

svårare för samhället att bära. 
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