
ASIAA

Kannabiksen kieltolaki pahentaa
huumeongelmaa, estäen samalla hampun
kaikkien hyvien ominaisuuksien hyödyntä-
misen lääkkeenä, ravintona, nautintoaineena,
polttoaineena, kuituna, paperina..

Hamppu on jokaisen perusoikeus:

n vaarattomampi, miedompi vaihtoehto mm. alkoholille
n Luonnonmukainenlääke moneen ongelmaan
n Erinomaiset ravitsemukselliset ominaisuudet
n Kestävää, ekologista kuitua, öljyä ja selluloosaa vaatteisiin,

paperiksi, rakennusaineeksi
n  Ympäristöystävällistä  polttoainetta autoihin, teollisuuteen ja

lämmitykseen

Hamppu on arvokas luonnonvara.
terveisin Vihreet Pantterit
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5.5 lauantai
2001 Space Odyssey
mielenosoituskarnevaali
Hampun vapauden lisäämiseksi
Paraati Turun keskustassa, juhlat puistossa,
musiikkia, ruokaa, sirkusta........jälleen myös sadoissa
muissa kaupungeissa ympäri maailman

Tarkoitus on esittää keväällä lisää leffoja ja
dokumentteja, järjestää keskustelua kaikesta
hamppuun liittyvästä

Tekemisestä ja ajattelemisesta kiinnostuneet ottakaa
yhteys: smuuthc11@hotmail.com

Lue lisää asiaa, perusteluja ja tämän paperin lähteitä
kotisivultamme
http://come.to/mmmtku
uudet sivut tulossa
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10 asiaa jotka Sinunkin tulisi tietää hampusta
1. MITÄ ON HAMPPU?
Sanalla hamppu viitataan tässä lähinnä kannabiskasveista
saatavaan kuivattuun lehteen ja kukkaan, jotka sisältävät
vaikuttavia aineita, kuten THC:tä. Poltettuna tai syötynä ne
tuottavat ”pilvessä olon” tunteen, joka kestää muutamia
tunteja. Eri hamppulajikkeet tuottavat vaihtelevia  tunte-
muksia rauhoittavasta stimuloivaan. Hamppukasvi on myös
tärkeä teollinen raaka-aine.

2. KUKA KÄYTTÄÄ HAMPPUA?
Ei  löydy yksinkertaista  hampun käyttäjän profiilia, vaan
sitä on käytetty tuhansia vuosia lääkinnällisiin, sosiaalisiin
ja  uskonnollisiin tarkoituksiin sekä myös rentoutumiseen.
Monet suomalaiset julkkikset, taiteilijat ja poliittiset päättä-
jät ovat polttaneet sitä. Myös Yhdysvaltain viimeisimmät
presidentit ovat polttaneet kannabista . Joka viides  amerik-
kalaisista ja  hollantilaisista on tunnustanut joskus
polttaneensa, suomalaisista joka kymmenes. Laittomuudesta
huolimatta  Kannabiksen käyttö on yleistä.

3. KUINKA KAUAN ON KÄYTETTY
HAMPPUA?
Aina Raamatullisista ajoista  lähtien (reilusti yli 6000
vuotta), kunnes sitä 1930-luvulla Yhdysvalloissa alettiin
rasististen ennakkoluulojen  ja kaupallisten etujen takia
vainoamaan ja kriminalisoimaan..

4. AIHEUTTAAKO HAMPPU RIIPPU-
VUUTTA?

Verrattuna koviin aineisiin hampun aiheuttamaa riippuvuutta
voi kutsua tottumukseksi. Kannabiksen aiheuttama tottumus
ei synny yhtä nopeasti kuin nikotiinilla ja kokaiinilla, eikä
se ole vakava fyysinen sairaustila kuten alkoholilla ja
heroiinilla. Eräässä amerikkalaistutkimuksessa selvitettiin
sitä, kuinka suurelle osalle eri päihteitä kokeilleista kehittyi
riippuvuus. Alkoholin osalta tuo luku oli 15% ja
kannabiksella 10%. Mainittakoon vertailun vuoksi, että
vastaava luku oli nikotiinilla 32% ja opiaateilla 23%
(kts Saarnio 2000).

5. ONKO KUKAAN KOSKAAN KUOLLUT
HAMPPUUN?

Ei ole. Ei kertaakaan. Tuomari Francis Young USA:n
huumeviraston kuulemistilaisuudessa 1988 totesi, että ”hamppu
on huomattavasti turvallisempaa kuin monet  ruokatavarat, joita
yleisesti käytämme.” Vaikka  hamppua on ollut veressä
kuolonuhreilla, se ei  ole koskaan aiheuttanut kuolemia.
Suomessa  kuolee vuosittain:
tupakkaan                         n. 6000 ihmistä
alkoholiin                        3000
lääkkeisiin                       500
laittomiin huumeisiin      150
kannabis                0

6. JOHTAAKO SE KOVIIN HUUMEI-
SIIN?

Ei, suurin osa hampun kokeilijoista ei käytä tai kokeile kovia
aineita. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että lailliset huumeet
kuten tupakka ja alkoholi lisäävät kaikkien laittomienkin ainei-
den käyttöä. Nämä kaksi ovat tunnettuja porttihuumeita.
Hampun kriminalisointi todennäköisesti edesauttaa siirtymistä
muihin huumausaineisiin, sillä ammattirikolliset myyvät mitä
huumetta tahansa, kunhan  se tuottaa voittoa.

7. AIHEUTTAAKO SE VÄKIVALTAI-
SUUTTA?

Ei, aivan päinvastoin. Useimpien hampun käyttäjän ainoa rikos
on hampun käyttäminen. Hampun käyttäjien on havaittu olevan
vähemmistönä väkivaltaisuudessa ja  rikollisuudessa, etenkin
verrattuna alkoholin, amfetamiinin tai barbituraattien

8. MITEN HAMPPU VAIKUTTAA
TERVEYTEESI?

Hampun  käytöstä johtuvat vaaralliset fysikaaliset vaiku-
tukset ovat lähes täysin tuntemattomia. Kaikki savu on toki
epäterveellistä, mutta  hamppu on  terveellisempää kuin
tupakka ja ihmiset  tuntuvat polttavan sitä vähemmän.
Polttamisen aiheuttamia haittoja voidaan eliminoida syö-
mällä  kasvi tai polttamalla sitä vesipiipusta. Kannabis on
todistetusti  lääkinnällinen yrtti hoidettaessa mm. stressiä,
astmaa, migreeniä,  viherkaihia, niveltulehdusta, MS-tau-
tia, epilepsiaa, AIDSia, syöpää..
(vrt. Duodecim 20/1998, WHO 1997)

9. ENTÄ KAIKKI PELOTTAVAT TARI-
NAT JA RAPORTIT?

Useimmat sensaationhakuiset väitteet  terveysriskeistä
eivät viittaa mihinkään tutkimukseen tai lähteeseen. Kiel-
tolakia ei puolustella millään tutkimuksella vaan yli 30
vuoden kokemusten jälkeen sen voi todeta olevan täysin
epäonnistunut kokeilu . Vuosikymmenien tutkimusten jäl-
keen voidaan todeta hampun olevan vastuussa huomatta-
vasti vähäisemmistä vahingoista yksilölle sekä yhteiskun-
nalle, kuin alkoholi  tai  tupakka. Englannin poliisisäätiön
raportti (2000) toteaa, että kannabiksen kieltolaki aiheuttaa
enemmän ongelmia kuin kannabiksen käyttö.

10. MITÄ MEIDÄN PITÄISI TEHDÄ?
Aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia ja ne osoittavat, että
hampun käytöstä ei  tulisi  rangaista. Useimmat näistä ke-
hottavat laillistamaan hampun  uudelleen  ja asettamaan sen
veron alle, sekä ikä- ja laatukontrolliin. Näin poliisikin voi
käyttää voimavaransa rikollisuuden ehkäisyyn.
Kannabiksen laillistaminen syrjäyttäisi pimeän kaupan,
irrottaisi hampun laittomien aineiden kaupasta,
mahdollistaisi uskottavan tiedotuksen hampun käytön
vaikutuksista sekä muiden aineiden riskeistä, loisi
työpaikkoja ja verotuloja.

Sosiologien raporteista voidaan havaita, että hampun käyttö
saavuttaa huippunsa yleensä varhaisessa aikuisiässä, jota seu-
raa käytön tasaantuminen ja lopulta asteittainen käytön vähe-
neminen. Kannabiksen vieroitusoireita esiintyy harvoin, mutta
koeoloissa on pitkäaikaisen ja säännöllisen käytön jälkeen
havaittu seuraavia oireita: univaikeudet, ruokahalun lasku,
levottomuus, ärtyneisyys ja hikoillu (BMA 1997 Theraupetic
uses of cannabis. Harwood academic publisher and British
medical journal. ISBN 90-5702-318-0)

käyttäjiin. Selkeä tosiasia on, että hamppu ei  muuta ihmi-
sen peruspersoonallisuutta. Yhdysvalloissa on 70 miljoo-
naa ja Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa 45 miljoonaa
ihmistä polttanut hamppua, puhumattakaan maista ja kult-
tuureista, joissa sen  käyttö on osa arkipäivää, sosiaalisuut-
ta tai  uskonnollisuutta. Luultavasti monet sinunkin
mukavimmista tuttavistasi ovat käyttäneet hamppua.


