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Høj, skæv eller stenet. Op imod halvdelen af alle danskere har oplevet en cannabisrus, og siden 1960´erne har
cannabis været det mest udbredte illegale rusmiddel i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at cannabis har haft
ry for at være relativt mildt og harmløst. I de seneste 5-10 år er der dog kommet et øget fokus på, at rusen kan

vare ved i form af psykiske, fysiske og sociale skader.

Cannabis belyser, hvordan vi som samfund forholder os til cannabis, og undersøger betydningen af den
skærpede, og overvejende negative, opmærksomhed på cannabis. Danmark har indført en nultolerancepolitik
for besiddelse og brug af rusmidlet, strafferamen er blevet udvidet, cannabis sidestilles nu med "hårde" stoffer

som heroin, kokain og amfetamin, og mange er begyndt at søge behandling for deres misbrug. Alligevel
rykker rusen i flere end nogensinde før, især i de unge.

Bogen er baseret på empirisk forskning og undersøger både antropologisk, kriminologisk, psykologisk og
sociologisk, hvordan samfundets nye indstilling til cannabis kommer til udtryk.

Bogen er andet bind i serien Samfund og rusmidler. Tidligere er udkommet Kriminalitet og illegale
rusmidler.
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Høj, skæv eller stenet. Op imod halvdelen af alle danskere har
oplevet en cannabisrus, og siden 1960´erne har cannabis været det
mest udbredte illegale rusmiddel i Danmark. Det skyldes ikke

mindst, at cannabis har haft ry for at være relativt mildt og harmløst.
I de seneste 5-10 år er der dog kommet et øget fokus på, at rusen kan

vare ved i form af psykiske, fysiske og sociale skader.

Cannabis belyser, hvordan vi som samfund forholder os til cannabis,
og undersøger betydningen af den skærpede, og overvejende
negative, opmærksomhed på cannabis. Danmark har indført en

nultolerancepolitik for besiddelse og brug af rusmidlet, strafferamen
er blevet udvidet, cannabis sidestilles nu med "hårde" stoffer som

heroin, kokain og amfetamin, og mange er begyndt at søge
behandling for deres misbrug. Alligevel rykker rusen i flere end

nogensinde før, især i de unge.

Bogen er baseret på empirisk forskning og undersøger både
antropologisk, kriminologisk, psykologisk og sociologisk, hvordan

samfundets nye indstilling til cannabis kommer til udtryk.

Bogen er andet bind i serien Samfund og rusmidler. Tidligere er
udkommet Kriminalitet og illegale rusmidler.
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