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Hojsík (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Om: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrugs (EMCDDA's) 
tilgang til brug af medicinsk cannabis i EU

I oktober 2021 offentliggjorde EMCDDA en europæisk vejledning om de sundhedsmæssige og 
sociale tiltag over for narkotikaproblemer, som indeholder et afsnit med titlen "Cannabis: 
sundhedsmæssige og sociale tiltag".

Selv om der i vejledningen foreslås en række mål, som har til formål at imødegå de negative 
konsekvenser af cannabisbrug, ser den bort fra manglen på videnskabelig forskning i og adgang til 
medicinsk cannabis samt manglen på uddannelse for sundhedspersonale og patienter i dette emne.

Generelt viser forskningsdata om cannabis, hvordan EU-finansieringen primært fokuserer på de 
potentielle skadelige virkninger af cannabisbrug. Den videnskabelige information om brugen af 
cannabis til medicinske formål er meget begrænset på grund af forskellige lovmæssige 
begrænsninger, og uligheden i mængden af information har en betydelig indvirkning i form af 
manglende bevidsthed i befolkningen, navnlig blandt de mest sårbare.

Dette har resulteret i en betydelig kløft mellem det overvældende behov for at bruge cannabis til 
medicinske formål og manglen på videnskabelig viden til at gøre denne brug effektiv, pålidelig og 
sikker. Det bør være EMCDDA's opgave at lukke denne kløft gennem intens og systematisk forskning 
og uddannelse i de potentielle fordele ved brugen af cannabis. Agenturets seneste publikationer 
bekræfter blot dets unuancerede holdning.

Hvordan agter Kommissionen at afhjælpe denne forudindtagethed og manglen på solid 
folkesundhedsmæssig overvågning, forskning og uddannelse i medicinsk cannabis fra EU's side?
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