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Souhrn 

Ve svém pnspevku se vyjadfuji k nejčaswjší současné diskusi, diskusi o tom, zda .Iegalizo
vatU ne které vybrané druhy drog nebo velmi tvrde setrvávat na silné r epresi , jejímž cílem je 
úplné vymýceni drog z našeho života. Vzhledem k tomu, že se každý den setkávám s otázkami , 
které smerují do této oblasti, rozhodl jsem se soustredit známé názory propagátoru myšlenky 
.Iegalizace" nebo odkriminalizováni a na druhé strane myšlenky a názory druhé platformy, jež 
stojí tvrde na strane represe . Soustredeni techto názoru je pravdepodobne nejduležitejším kro
kern pro další nalezeni společné reči obou techto názorových skupin, protože jedine tak je 
možné s hydrou drog bojovat. Celý svuj príspevek pojímám jako otevrenou diskusi, kde se 
snažím jednotlivé názory nejen soustredit, ale také odpovedet na nejčastejší pochybení obou 
stran. Domnívám se, že je nutné, abychom co nejrychleji našli tzv. společnou cestu a odstranili 
cestu konfrontace obou skupin, neboť hledání kompromisu je duležité zhlediska všech spo
lečenských vztahu, t edy i tech vztahu, které se dotýkají uvedené problematiky. 

K I í č o v á s lova: legalizace - mekké drogy - tvrdé drogy - substituční drogy - humánní 
alternativa 

Hejda J .: THE DRUG LEGALIZATION - NOWADAYS TOPICAL 
QUESTION 

Summary 

In my contribution I express my opinion on to the most olten contemporary discussion, 
whether to legalize some selected kinds of drugs or to remain my hard on strong recession, 
which aim is to clear drugs from our life . Regarding the fact that we every day meet the ques
tions, which are directed to this area, I decided to concentrate on, known opinions of supporters 
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of legalisation and on the other hand ideas and opinions of the other platform hardly insisting 
on the side of repression. Concentrating of this opinions is probably the most important step fo r 
the ne xt finding of gossip language of both these views, because only is this way it is possible to 
fight the threat of drugs. I consider my whole contribution an open discussion, where (am 
trying) not to concentrate only on the single opinions, but also trying to another the doubts of, 
both views that are most of ten. I assume that it is necessary to find a common way as fast as 
possible and to eliminate the way of confrontation of both views, because searching of a compro· 
mise is important from the view of social relations, and also of the relations, that are concer
ning the given problematics . 

Key w o r ds : Legali zation - soft drugs - strong drugs - substitute drugs - humane alter
native 

I když nekteré studie ukazují, že nelegální užívání drog mezi mládeží a strední 
generací ve svete má v posledních lete ch klesající tendenci, začíná na území našeho 
státu výrazne vzrustat počet uživatelu tvrdých drog, a to prevážne v mestských 
aglomeracích. Hlavne zločinnost a násilí spojené s výrobou, prodejem a užíváním 
nelegálních omamných látek nadále predstavují vážnou zátež pro společnost. 

Nekten politici, zdravotníci a zákonodárci znepokojení pokračující narkomaníí, 
uvažují, zda by nebylo lepší snížit sociální náklady společnosti s tím, že navrhují 
rúzná rešení . Mezi nejčastej ší návrhy patn: 

- volné držení všech drog, 
- volné držení mekkých drog, 
- volné držení a volný obchod s mekkými drogamí, 
- kontrolovaný výdej substitučních drog (metadon). 
Pro ilustraci jsem si zvolil imaginární diskusi, kde na jedné strane stojí se 

svými názory zastánci legalizace drog a na druhé strane stojím já, jako autor této 
práce . Zastánci legalizace drog - dekriminalizace - argumentují pro legalizaci, pn
padne zmírnení kriminalizace nekterých druhu drog a tvrdí, že sankce za užívání 
drog nebo jejich držení a obstarávání spoluvytvárejí ve svete i u nás lukrativní, ne
bezpečný a nezákonný trh s drogamí, který smeruje ke zvýšení nebezpečí rozširo
vání drogové scény a snížuje možnosti preventivního pusobení na ohrožené skupiny. 
Velmi často pntom tito zastánci legalizace argumentují tím, že vzhledem k tomu, 
že stejná situace je i v zahraničí, zákonite musí docházet k zvyšování transferu 
drog pres území státu, které s tímto problémem zatím zkušenosti nemely, tedy 
i pres naše území . 

Nekten ze zastáncu legalizace - odkriminalizování (uvolnení) nekterých druhu 
drog, zkoumají zpusoby a možnosti, jak skoncovat s prohibicí drog, uvažují o vý
hodách techto postupu s tím, že jejich základním argumentem je získání finančních 
prostredku ze zdroju, které souvisejí s prohibicí, a smerování techto prostredku do 
oblastí prevence a rehabilitace narkomanu. 

Mým cílem je predložit k posouzení dve alternativy problému legalizace tak jak 
jsou preferovány jednotlivými skupinami odpurcu, či zastáncu legalizace. V první 
části se soustredím na parafrázování prostudovaných materiálu a výstupu zastáncu 
legalizace u nás i ve svete. Ve druhé části se pokusím logicky argumentovat k jed
notlivým názorum a vysvetlit, proč se kloním k nekterým návrhUm a k jiným jsem 
skeptický. 
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I když v posledIÚch letech pozornost Čechu poutala jiná témata, ČR začíná váz
nout v nákladném konfliktu - ve válce proti drogám. Vzhledem k tomu, že existují 
v naší společnosti jiné problémy, začíná se "válka" vléci, což je vhodná chvíle na to, 
aby se pnpomenulo, jakým smerem je ti'eba zacílit protidrogovou politiku do bu
doucna. 

Návrhy na legalizaci drog se dostaly do hlavIÚho proudu verejné di skuse, zej
ména v posledIÚch letech, kdy se začalo o drogách verejne hovont jako o problému. 
Frustrace z bezvýsledného a stále dražšího boje proti drogám urychlila podporu le
galizace od mnoha uznávaných konzervativIÚch osobností zabývajících se drogovým 
problémem ve svete . 

Nekten predstavitelé kampane proti drogám verejne odsoudili ,,intelektuá ly" za 
to, že vtibec zastávají legalizaci drog jako možnou cestu. Soukrome však mnozí 
z predIÚch čiIÚtelu, zejména policistu, soudcu a zdravotIÚku, chtejí skoncovat 
s prohibicí drog nebo alespoň tuto prohibici zmírIÚt . 

Co však takto koncipovaná legalizace ve skutečnosti znamená? 

Podívejme se na nekteré názory ze zahraničí, ze státu, kde problém drog je 
rešen, nikoliv vyrešen, již nekolik let . James Jacobs, profesor na Právnické fakulte 
Newyorské univerzity, v článku z roku 1991 tvrdí : "Nedostatek konkrétniho návrhu 
legalizace nesmírne ztežuje postoj k legalizaci, nedovoluje s konkrétIÚm návrhem 
ani souhlasit ani ho kritizovat. Skeptici se marne pokoušejí upnt pohled na pohy
blivý terč" (American Prospect, 1992). 

V zájmu vyvráceIÚ takovéto kritiky bych rád načrti, jak by mohla fungovat lega
lizace v praxi u nás . pn zpracováIÚ dávám duraz predevším na jednotlivé argumen
ty tech, kten legalizaci jako vhodnou cestu propagují . Tyto názory jen uvádím, ale 
neprejímám je jako názory vlastIÚ. Pro potreby svého výkladu upozorňuji, že uží
váIÚ drog jako takové nechápu jen jako vlastIÚ konzumaci , ale také jako ob
staráváIÚ si, obchodováIÚ či nabízeIÚ drog. 

Argumentace zastáncu legalizace drog - trestIÚ sankce za užíváIÚ drog jsou 
špatnou cestou: 

Sankce za užíváIÚ drog nevhodne omezují svobodu dospelých pn užíváIÚ látek 
o nic nebezpečnejších , než jsou bežne legálne dostupné, a uvezňují lidi za činy, kte
ré na rozdíl od vetšiny zločinu často pnmo nepoškozují jiné spoluobčany. 

Ani krimínalita pod vlivem drog se užíváIÚm drog nijak výrazne nezvyšuje . 
Velké procento populace drogu alespoň jednou zkusilo Uedna tretina populace nad 
14 let napnklad zkusila podle svetových teoretiku marihuanu). Vetšina ostatIÚch, 
když o to stojí, pnstup k drogám má. 

Sankce zvyšují nebezpečí, že uživatelé drog jsou nuceni opatrovat si je na če r

ném trhu. KrimínalizováIÚ drog svádí k pokušeIÚ deti, aby drogy užívaly a pro
dávaly, vytván krimínálIÚ podsvetí, kde jsou detem nabízeny ekonomické pnleži
tosti jinde nedostupné. 

Prohibice drog má za následek nártist vražd a loupeží ve velkých mestských 
oblastech nebo podporuje vznik černých trhu charakteristických bojem mezi doda
vateli, kten účtují uživateltim prehnane vysoké ceny, a uživatelé zas aby si mohli 
své zlé návyky zaplatit, kradou. Prohibice drog podporuje zločinnost v zahrani čí, 
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nahrává boss um a členum narkomafií a je základem k zvyšování nebezpečí organí
zovaného zločinu . 

Zmírnení prohibice v oblasti drog by podle techto názoru umožní lo snížení 
výdaju v trestním soudnictví, skoncovalo by s trvalým nárustem počtu zatčených 
a uveznených, sní žilo by úmrtnost uživatelu drog, oslabilo by pokušení lákající 
deti, celkove by snížilo zločinnost, cenu drog a tím samozrejme i zisky organizo
vaného zločinu . 

Je tomu opravdu tak, je možné souhlasit s tímto názorem, potvrdil již nekdo ty
to domnenky? 

Základní myšlenkou a argumentem, který je zastánci legalizace prezentován je, 
že užívání drog pravdepodobne stoupne, ale jen mírne: . .. "nárust se bude skládat 
hlavne z náhodného zkoušení, což není vážný problém, když se skoncuje s trestnímí 
sankcemí a nelegálnímí trhy. I když samotné zrušení trestu za užívání drog vyvolá 
jistou kombinaci techto účinku, presný vliv na zločinnost a užívání drog bude závi
set na tom, v jakém rozsahu budou drogy legalizované" (American Prospect, 1992). 

Zrušení zákazu užívání drog nebude skokem do neznáma. Spojené státy mají 
dlouhou zkušenost s regulací alkoholu a tabákových výrobku a po léta umožňují 
užívání kokainu, marihuany a opia. I mnohé jiné zeme, jako Holandsko a Velká 
Británie, se vyhýbají drakonické prohibicionistické politice. Marihuana je účinne 
odkrimínalizována v Holandsku, ve Velké Británii lékan mohou predepisovat nejen 
heroin, ale v jednom experimentálním programu v Liverpoolu i kountelný kokaín 
(ne však "crack"). 

Podle názoru zastáncu legalizace drog existuje nekolik strategií jak vytvont 
legální trh predevším v oblasti držení a užívání drog. Jde o šest hlavní ch možností: 

- Legalizovat držení a užívání méne nebezpečných drog (tzv. "lehkých drog") . 
- Spíše odkrimínalizovat než plne legalizovat drogy. 
- Požadovat predpis od lékai-e. 
- V oblasti prodeje drog existují návrhy: 
- Prodávat drogy ve státních obchodech, jako se prodává alkohol. 
- Povolit prodej drog v soukromých podnicích s jistýmí omezenímí, jako je zákaz 

prodeje mladistvým a v automatech. 
- Povolit neomezený prodej . 

Náčrt rozdílu 

Každá alternativa má trochu odlišné výhody i nedostatky. Nejméne radikálním 
krokem k uvolnení drogové prohibice by bylo rozlišovat mezi typem drog, legalizo
vat to, co se pokládá za nejméne nebezpečné . Neprekvapuje, že marihuana má 
nej širší podporu, aby byla legalizovaná, i když nekten analytici by sem zaradili 
i heroin. Fi-edstavitelé pražského centra DROP-IN navrhují, aby se rozlišovalo me
zi marihuanou na jedné strane a kokaínem a heroinem na druhé strane, aby mari
huana byla volne dostupná v prodeji a dve zbývající drogy pouze na povolení. Jen 
sama legalizace marihuany by skončila podle nich snížením současných trestních 
vecí týkajících se drog o polovinu, čímž by se snížilo represivní úsilí policie, která 
by se mohla sousti-edit na postih prodeje tvrdších drog. Takováto legalizace by záro
veň zrušila dUležitou ziskovost prekupníku, na kterou se zamei-ují krimináIní živly. 
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Zejména povolení legálního držení marihuany by pomohlo vytvoŤit jakousi 
ochrannou vrstvu mezi užíváním nejpnjatelnejší legální drogy a užíváním jiných, 
"tvrdších" drog. Na rozdíl od dnešních pokoutných dodavatelu, legální zásobovači 
prodávající marihuanu by nebyli níjak motivovaní, aby zákazníky navádeli na am
fetaminy, kokain nebo heroin. Uživatelé by také pravdepodobne rozli šovali mezi 
látkami pokládanými za pomerne neškodné a jinými drogami, které se stát stále 
pokouší udržet mimo jejich dosah. 

Giel van Brussell, šéf Narkotického oddelení Minísterstva zdravotnictví v Am
sterdamu podobnou myšlenku uvádí jako hlavní faktor úspechu holandské politiky: 
"Mladí lidé si mohou koupit marihuanu v kavárnách a pŤesvedčit se, že je relativne 
neškodná. Také mohou vídet, že uživatelé tvrdých drog trpí fyzickým úpadkem." 
Kdyby se zavádely tresty proti obema skupinám, tvrdí, obe dnes velmi odlišné dro
gové scény by splynuly. 

Tento pnstup by také pravdepodobne poskytl možnosti zament nebo nove 
usmernit smery protidrogové politiky i do oblastí, které v současné dobe neni 
možné pŤesne specifikovat. To by bylo možné provést jedine na základe kvalitnich 
sociologických výzkumu, které by musely nejen pŤedcházet temto krok um, ale mu
sely by inásledovat. Ethan Nadelmann, profesor politických ved na Fakulte Wood
rowa Wilsona na Princetonské univerzite, navrhuje postupný "pŤechod k legalizaci" 
začínající legalizací marihuany, která poskytne ,,hojnou pnležitost zastavít, pŤehod

notit a nanovo usmernit drogovou politiku, která by se ukazovala jako velmi 
nákladná nebo produkující opačný účinek." 

I když se stát soustredí na kontrolu techto látek, nebude schopný vykorenit je 
jich prodej, alespoň ne za pľijatelných nákladú. Napríklad jedna aktovka synte
tického heroinu by stačila zásobit všechny české narkomany na celý rok. Česká re
publika, stejne jako je tomu ve svete, nebude nikdy moci úplne zničit distribuci 
omamných a psychotropních látek mezi prekupníky a zákazníky. 

Politika částečné prohibice, podle techto názoru, by stejne zachovala morálne 
pochybnou praxi zavírat lidi, kten pnmo nepoškozují jiné . Nadále by zavádela pŤe
vážne zdravotní a sociální problém do ilegality, která ztežuje nekterým lidem 
pnstup k pomoci . Tím by se také podkopal lékaŤský výzkum a rozšiŤováni infor
mací o nebezpečí užívání drog. 

Dalším zpusobem, který je uváden, by mohlo být spí še zmirnení represe, než 
úplná legalizace drog. Stát by mohl nahradit trestní sankce za držení drog sankce
mi jinými, držitele trestat pŤedevším pokutami a ne vezením; zároveň by stát 
uplatňoval vetší trestní sankce vúči pŤekupníkum, jako to udelalo již nekolik státu, 
které odkriminalizovaly marihuanu v sedmdesátých letech. 

Na druhé strane však zastánci tohoto názoru tvrdí, že jen odkriminalizováni ne
vyŤeší všechny problémy, které by mohla vyŤešit úplná legalizace . Držitelé, kteŤÍ 
byli pnstiženi, by sice nešli do vezení, ale byli by potrestáni za spácháni činu po
dobného a jen finanční pokutou. 

Navíc stát bude nadále zatýkat a uvezňovat ty, co dávají určité vymezené látky 
ochotným kupujícím. V dusledku toho černý trh zustane pro zločince ziskovým po
lem a problém korupce, zločinnosti a násilí, jak ho známe dnes , zustane ve vetší 
části nezmenen. 

Pokud zustane držení drog nelegální, vystaveno napnklad ve výzkumné činnosti 
rigoróznímu povolovacímu nzení, mUže dojít ke snížení možností lékaŤských výzku-

49 



HEJDA J . / LEGALlZACE DROG - AKTUÁLNÍ OTÁZKA DNEŠKA 

mu, rozšii-ování informací, mi.tže bránit kontrolám kvality anebo dávkování pn uží
vání pro dobro lidí a deti budou nadále vystaveny nlákadhim" obchodu s drogami. 

Jistá podpora existuje i pro tretí alternativu: požadování souhlasu lékare k uží
vání drog, jako je tomu ve Velké Británii . 

Domnívám se, že výhoda téchto systému by byla v tom, že zachova jí jistou kon
trolu nad uživateli, ktefí by byli povinni vyslechnout prednášku o účincích jejich 
oblíbené drogy na zdraví, pravidelné chodit na prohlídky k lékafi a podobné. Ta
kový systém by ponechal jisté stigma na uživatelích, ale pravdépodobné by tím 
i částečné snížil poptávku po drogách. 

Bohužel, výhody tohoto systému by pravdépodobné vyvolaly a v nékterých ze
mích j iž vyvolávaj í, i nedostatky. Systém tím, že umístí uživatele pod kontrolu 
lékahi, do jisté míry omezuje svobodu spotrebitele. Také je známo, že čím prísnéjší 
je systém, tím j e pravdépodobnéjší, že černý trh bude pokračovat. Kdyby drogy 
dostávali jen evidovaní narkomani, rozšífila by se poptávka na černém trhu mezi 
lidm i, kterí se predtím nedali označit za narkomany. 

Zkušenost z Velké Británie ukazuje problémy tohoto systému. Malý počet lé
karu se zvláštním povolením mi.tže predepisovat kokain, dipipanon (silné narkoti
kum) a heroin. Mohou také určit , jak bude narkoman uspokojovat svuj návyk 
(napr. perorálním dávkováním metadonu spíše než injekcemi) . Pňsnost systému, 
hlavne po r. 1968, kdy stát zpnsnil pravidla, prudce omezil legální pnstup uživa
telu k drogám. Následkern toho zločinnost vzrostla, jelikož vice uživatehi se pokou
šelo obejít, podle nich, ponižující pravidla. 

Ve státech, kde jsou již ru.zné formy legalizace, není černý trh ani zdaleka tak 
krutý, jako v USA, což možná svedčí o správnosti tohoto pnstupu. Jak vyplývá ze 
stati stik vydávaných mezinárodním informačním systémern, je v techto státech 
o mnoho menší zločinnost i mé ne úmrtí na AIDS mezi intravenózními narkomany. 
Domnívám se, že systém dovolující každému zájemci brát drogy, ale pouze na klini
ce , by nenarušil poptávku na černém trhu. 

Takový systém by potom naložil nepfimérené bremeno na bedra lékaru. Mnozí, 
kterí vidí smysl jejich práce predevším v léčení nemocných, by téžko snášeli 
rozširování potenciál né nebezpečných drog, dokonce i když jen ochotným uživa
telum. A presouvat drogový problém do ambulancí lékaru pravdépodobné není 
dobrý zpusob využívání lékarských kapacit. 

Další formou legalizace by byl prodej drog ve státních obchodech. Tímto zpuso
bem by mohly být nelegální drogy dostupné dospelým ve státní ch obchodech stejne 
jako je tomu i u státu s nejvetšími zkušenostmi v rešení drogového problému (napr. 
v USA). Podle predpokladu tohoto rešení by mel stát na starosti jen prodej drog, ne 
pestování, ani výrobu, a produkt by mohl pocházet z domácích i cizích zdroju. Neby
la by povolena reklama (soudy rozhodly, že stát mi.tže uvalit vyšší omezení na ko
merční projev, než na jiné formy projevu). Ceny by zahrnovaly i finanční částku, 
která by byla prerozdelením určena na účet úhrady sociálních nákladu za užívání 
drogy. 

Takový prístup by mohl být zlepšením oproti prohibici, vyloučil by černý trh 
a velké zisky, jaké dosahují zločinečtí podnikatelé. Černý trh sloužící mladým li 
dem bude existovat nadále, ale takovéto "úniky" by mohly predstavovat menší 
problém, než dnes. 
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Dalším problémem státem kontrolované distribuce by mohlo být presvedčení, že 
stát dává oficiální souhlas k užívání drog. Je treba si uvedomit, že jakékoliv zákony 
mely vždy zjevne malý vliv na formování morálních postoju. Vložení nzeného pro
deje do rukou státního monopolu by mohlo zničit tradiční výhody konkurence a spo· 
trebitel by se určite radeji obrátil na státní monopol, protože by si byl jist, že drogu 
dostane čistou a ta ho natolik neohroZÍ . Ceny ve státem kontrolovaném systému by 
byly pravdepodobne vyšší, pnstup omezenejší a služby slabší . 

Další možností legalizace by bylo povolit prodej drog v soukromých podnicích 
s jistými omezeními, jako zákaz prodeje mladistvým a v automatech, stej ne jako je 
tomu u cigaret . Nejzrejmejší z napodobení "cigaretového modelu" by bylo vyloučení 
základních nákladu prohibice : zatýkání, zločinnost, korupce, násilné zločinné pod
svetí a zahraniční terorismus. Samotné prodávané látky by byly bezpečnej ší, když 
by se stanovily normy kvality a dávkování . Výrobci by byli zodpovední za "nečisto
tu" drogy. Informace o účincích ru.zných látek na zdravi pn ru.zném dávkováni a ve 
spojení s jinými drogami by byly široko dostupné. Takový pnstup by byl vhodnejší 
pro formu společnosti, kde stát má minimáIní kontrolu. 

Tento pŕístup má však dva hlavní nedostatky. Prvním je, že spotŕeba pravdepo
dobne do jisté míry stoupne. Jsou však du vody veŕit, že povolení soukromého pro
deje drog nezmení zemi na jedno velké narkomanské doupe? V každém prípade stát 
mUže podniknout kroky ke zmirnení poptávky bez pnsných zákonu a bez vytvorení 
nového černého trhu. Stát mUže drogy zdanit, vytvont tak fond na financování ná
kladu, které predstavují narkomané pro společnost. Navic by se zakázala jakákoliv 
reklama, práve tak jako zákony dnes zakazují televizní reklamu cigaret a destilátu. 

Druhý problém se týká mládeže, která se nepochybne dostane k drogám tak, ja
ko si mUže obstarat cigarety a alkohol. Žádný systém se nevyvaruje nedostatku. 
Tato forma legalizace by však umožnila zament se dalším protidrogovým úsilím na 
omezení "černého trhu" pro mládež. Automaty na drogy je také možné postavit mi
mo zákon a prodavače , prodávající mladistvým, pokutovat. 

Poslední a nejdrastičtejší alternativou by bylo celkove zrušit drogové zákony 
a povolit neomezený prodej. Všechna omezení a současne nelegální drogy by se 
zrušily. Narkomané by byli právne zodpovední za své činy, podobne, jako jsou dnes 
opití ŕidiči. Tento systém by se vyhnul nákladum a neúčinnosti státní kontroly 
a nepodporoval by existenci černého trhu. Potom by maximalizoval osobní svobo
du, duležitý prvek obyčejne hledaný v diskusích o protidrogové politice. 

Náklady na tuto strategii by mohly být značné. Deti by jiste mely vetší pŕístup 
k drogám, ale na druhé strane je velký zájem o jejich ochranu, dokud nebudou 
pokládány za právne zpusobilé rozhodnout se sami, zda chtejí užívat nebezpečné 
látky. Navíc užívání drog by mohlo zvýšit, a to velmi prudce, nevyhnutelné nákla
dy na zvýšenou zdravotní péči o chudé narkomany a pŕenést tyto náklady na další 
členy společnosti. Takový výsledek není nevyhnutelný. Užívání kokainu byl o legální 
v 19. století a začátkem 20. století a není dUkazu, že by to bylo zpusobovalo v té 
dobe nejakou vážnou krizi, nkají zastánci . 

Podle názoru nekterých teoretiku a propagátoru legalizace, drogová prohibice 
selhala. Podle nich je treba chápat, že veznení lidí za užívání drog porušuje jejich 
základní práva, pokud jejich činy pnmo nepoškozují jiné, s čímž je možné souhlasit. 

Legalizace by prý mela mit samozrejme i presne daná kritéria . Stát mUže uvalit 
daň na prodej drog, aby mohl financovat reklamní osvetovou kampaň týkající se 
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propagace nebezpečí drog, financovat zdravotní péči a léčbu chudých narkomami, či 
poskytovat sociální služby rodinám narkomami. Zvláštní pozornost je ti·eba venovat 
užívání drog tehotnými ženami . Odpovední činítelé by meli zdurazňovat úlohu rodi
ny, církve, komuníty a zamestnavatele v omezování destruktivního chování . Dokon
ce i uživatelé tzv. "nelegálních drog" prý budou reagovat na tlak společnosti. Napr. 
sociolog Mugford zjistil, že uživatelé kokainu "omezují svoji potrebu, neboť je 
spoutává pavučina sociálních vazeb, se kterou jsou spletení". Zkrátka, je dUležité 
vybudovat společenskou etiku, která zrazuje od nezodpovedného chování, ať jde 
o jakoukoliv drogu. 

Na margo techto názoru si dovoluji ríci, že legalizace sama o sobe nemuže vy
tvoi'it samokontrolu nad destruktivními impulsy. Pokud by shora uvedené názory 
mely být brány v úvahu, je tŤeba si uvedomit, že je nutné úsilí celé Ťady spo
lečenských institucí, aby bylo dosaženo navrhovaných a propagovaných cílu, což by 
samozŤejme opet nebylo zadarmo. Jsem pŤesvedčen, že legalizace jen zvýší dostup 
nost a spotŤebu, a takový výsledek je morálne, společensky i prakticky nepŤijatelný. 
Mé osobní stanovisko, vyplývající z osobního pohledu na drogový problém je, že by 
mely všechny organizace, zapojené do problematiky drog a jejího Ťešení, pokračovat 
v boji proti drogám pŤedevším zjišťováním pŤíčin narkomanie se snahou co nejvíce 
je potlačit, jak se to úspešne darí v nekterých jiných zemích. 

Vzhledem k tomu, že jsem si stanovil za cíl pohlédnout na problém drog a je
jich legalizaci z hlediska názoru a zkušeností i zahraničních expertu a jejich pohle
du, je mou povinností v závislosti na prostudovaných materiál ech vyjádi'it i druhé, 
opačné stanovisko, které vysvetlí postoj nesouhlasu, známý u vetšiny lidí, odbor
níkU i teoretik u, zabývajících se drogami. 

Podobne, jak jsem uvedl v rozboru názoru propagátoru myšlenky legalizace, 
i me depnmují problémy sou časného boje proti drogám. Stále však nejsem pŤe
svedčen o tom, že strategie, kterou navrhují, je dobrá a pi'ijatelná. Jako právník, 
který se zabýval drogovým problémem na jedné z nejvyšších úrovní, se opírám 
o názor, že diskuse o legalizaci drog je omylem, odvádí jednotlivce i organizace od 
mnohých kroku a opatŤení, které by bylo možné učinit pro snížení drogové závislos
ti a pro vytvoŤení rozumnejší protidrogové politiky. 

Základní obavy z legalizace prodeje tvrdých drog vyplývají z presvedčení, že by 
se rozšíhla jejich dostupnost a tudíž i jejich spotreba, a tím by se obnovily ony často 
až katastrofální společenské náklady na šíhcí se drogovou závislost, zejména mezi 
nejzranitelnejšími a nejvážneji postiženými vrstvami obyvatel. 

Ti, kteŤí volají po legalizaci tvrdých drog, opakovane tvrdí, byť své tvrzení ne
dokládají, že vetšina nákladu spojených s drogovou krizí existuje z duvodu zákazu 
drog a nikoliv jejich samotného užívání. Tento názor mi pi'ipadá hluboce naivní. 
Mužeme ho pŤijmout pouze tehdy, pokud budeme ignorovat nesmírné a stále ros
toucí množství dukazu o zhoubných následcích šírící se toxikomanie na nejposti · 
ženejších skupinách. Ty to následky sahají od úmrtí a četných zdravotních prob
lému (včetne obrovsky zvýšeného rizika AIDS a jiných chorob pŤenášených pohlav
ním stykem, ale napŤ. i poškození plodu) po rozklad rodiny, zanedbávání péče 
o deti a ztrátu zamestnání, živobytí, domova. Stejne ničivá je demoralizace pra
menící z toxikomanie a zabraňující nejvíce postiženým skupinám zmobilizovat síly 
a zmenit svou situaci. 
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Že tyto škody horliví odpurci drog, predevším represivní složky, nekdy zveličují, 
neznamená, že jsou méne reálné . Budeme-li o techto negativech uvažovat vážne, 
nemtižeme se vyhnout hlubokým obavám z destruktivního potenciálu zvýšené dos
tupnosti tvrdých drog. 

Nemuže nám být lhostejné celkové zvýšení spotreby tvrdých drog, protože z his
torie požívání alkoholu víme, že vyšší spotreba zvyšuje náklady v sociální sfére 
a zdravotnictví. Je težké nepredpokládat, že podobné výsledky by nenásledovaly po 
zvýšení spotreby mnoha tvrdých drog, včetne cracku, metamfetaminu, amfetaminu 
a nekterých méne významných, nemluve o prakticky nevyhnutelných nových omam
ných látkách, které by vyvinul a vyvíjí farmaceutický prumysl na soukromé bázi. 

Součástí navrhovaného rešení tohoto hlavolamu je snad zdanení prodeje narko
tik. Avšak jak zdurazníli mnozí kritikové, problém zustává: zavedením dostatečne 
vysokých daní odrazujících od spotreby, současne podnítíme vznik černého trhu 
s levnejšími drogami, který zvetší práve ty sociální problémy, jež se legalizace 
snaží zlikvídovat . Zdaníme-li drogy mírne, nikoho od spotreby neodradíme . 

Zastánci legalizace drog zdurazňují, že poptávku lze rovne ž "zmírnit" omezením 
represivních opatrení. Jisteže je to lepší, než povolit reklamy na crack, ovšem 
výzkumy spotreby alkoholu ukazují, že reklama tuto spotrebu ovlivňuje pouze okra
jove (American Prospect, 1992). 

Na základe rečeného je možné vyvodit muj záver, a to, že zastáncum legalizace 
se nedarí presvedči ve dokázat, alespoň me nepresvedčili, že legalizace by nevedla 
ke zvýšení spotreby tvrdých drog a z toho vyplývajícího zvýšení sociálních výdaju 
nebo odstranení následku jejich zneužívání a kriminality s nimi spojené. 

Domnívám se, že podcenením potenciálních nákladu souvisejících s legalizací 
drog by mohlo dojít k precenení prínosu legalizace v tomto ohledu. Zastánci legali
zace zjevne zastávají názor, že trestné činy, jež narkomani páchají, má prevážne 
nebo zcela na svedomí jejich potreba kupovat si drogy za premrštené ceny na 
černém trhu. To je ale príliš zjednodušené. Víme, že mnozí narkomani provádeli 
trestnou činnost již dávno pred tím, než se stali závíslými na drogách, a že vysoká 
zločinnost ve spojení s narkomanií má hluboké sociální a kulturní koreny, které 
nezmizí jednoduše tím, že se narkomanum budou dodávat levnejší drogy. 

Polemika má snahu zameňovat dusledky kriminalizace drog a následky so
ciální deprivace. Výsledkem muže být precenení prínosu samotné kriminalizace 
k rozsahu drogové krize a tomu odpovídající precenení blahodárného pusobení le· 
galizace. Tento klamný záver muže osvetlit toto srovnání. 

Predstavme si stát jako je náš, který je, predpokládejme, zapnsáhle prohibicio
nistický, dokonce i v prípade marihuany, a presto netrpí extrémne nepnznivými 
následky, které predvídají zastánci legalizace. Jeho ulice nejsou zamorené gangy 
ozbrojených mladistvých, počet vražd na počet obyvatel je zhruba mnohem nižší než 
kdekoliv jinde, mtiže se pochlubit relativne v mnoh a smerech malým drogovým 
problémem, užívání heroinu je stabilizované, kokaín predstavuje zanedbatelný 
problém a pervítin, extáze a crack se zde témer nevyskytují. Existuje zde nezá
konný trh s drogami, který však není plný nezletilcu, pnlákaných obrovskými zis
ky, které jsou dusledkem kriminalizace. Držení a prodej drog jsou trestnými činy, 
avšak predpokládané dusledky kriminalizace jsou ve srovnání s normami v jiných 
státech mímé. Ten stát není fikce - nazývá se Švédsko. 
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PoučeIÚ ze švédského pnkladu netkví v tom, že kriminalizace s sebou nenese 
žádné náklady, ale že výše techto nákladu - podobne jako nákladu na legalizaci -
závisí na sociálIÚm kontextu. Švédsko nemá "chudé" deti, které se navzájem 
zabíjejí na ne zákonném drogovém trhu, jelikož ve Švédsku takovéto deti proste ne
jsou. (Je to u nás jinak?) A ze stejných pnčin neIÚ poptávka po drogách tak velká, 
aby se uživil velký počet prekupIÚku. 

PoučeIÚ ze zahraIÚčí ukazuje, že existuje alternativa, konstruktivnejší zpusob, 
jak uvažovat o protinarkotikové strategii, zpusob, který kombinuje realističtejší 
presuny v regulativIÚ strategii s daleko vetší pozorností k pnčinám toxikomaIÚe. 
Diskuse o legalizaci smeruje k odvraceIÚ pozornosti od obou techto cílU. 

Humánní alternatiua 

Nejslibnejší strategie pravdepodobne vychází z holandských zkušeností a o neco 
méne ze švédských . Holanďané oproti nekterým vžitým dojmu.m tvrdé drogy nele
galizují , pragmaticky kombinují de facto dekriminalizaci marihuany s pnsným po
stihem za obchodováIÚ s tvrdými drogami. Jak nkají Švédové, taková strategie je 
"solidaristická". Její prVIÚ zásadou je sIÚžeIÚ poptávky po tvrdých drogách pomocí 
širší sociálIÚ politiky, která umožňuje plnou společenskou a ekonomickou účast, se 
speciálIÚm zamereIÚm na SIÚžeIÚ deprivace, odcizeIÚ, pocit vydedenosti mládeže. 

Tato politika by se rozšínla sice o chápavý, avšak nekompromisní pnstup k nar
komanum. Snažila by se ze všech sil pomáhat jim sIÚžovat závislost pomocí zkva
litnených léčebných metod, a což je ješte dwežitejší, poskytování pomoci i s jinými 
životIÚmi problémy. Současne by také trvala, tak jako je tomu v Holandsku a ve 
Švédsku, na odpovednosti narkomanu naučit se "vzít svu.j život do vlastních rukou". 

Protidrogová strategie založená na solidarite se snaží miIÚmalizovat sociálIÚ 
a osobIÚ poškozeIÚ, vyplývající z toxikomaIÚe pomocí výmeny injekčIÚch jehel, 
nabízeIÚm lepší a dostupnejší zdravotIÚ péče pro osoby z vysoce rizikových skupin 
a další mi strategiemi, jejichž cílem je "redukce poškozeIÚ". V daleko menší mire 
používá trestIÚ sankce vu.či narkomanu.m, trebaže současne tvrde stíhá obchodníky. 

V ČR by taková strategie nutne znamenala značné výdaje do nove vZIÚklých 
oblastí společenského života, predevším institucí, které by garantovaly a uskuteč
ňovaly opatI-eIÚ, která jsem ZmiIÚ!. FinančIÚ prostredky by muse ly být pndelovány 
racionálne, napnklad na rozvoj mestských policií, které by občanu.m pomáhaly čelit 
záplave prekupIÚku. Nejlepší strategií by možná mohlo být sIÚžení výše trestu 
(které mohou mit opačný účinek) za trestné činy související s držeIÚm drog a stíhat 
prekupIÚky tak, jako je tomu v progresivnejších zemich. Myslím si, že toto za
myšleIÚ už v současné dobe, vzhledem k pnjetí nového zákona, nemá praktický 
význam. 

Na rozdíl od legalizace mme tento pnstup k drogovému problému potenciálne 
počítat se značnou podporou verejnosti . Podle priIzkumu verejného minení se Ame
ričanu.m myšlenka legalizace tvrdých drog nezamlouvá. Američané nícméne souhla
sí s preventivnejšími protidrogovýrni opatreIÚmi. A souhlasí se širokou škálou 
kroku vedoucích k vetší integraci všech Američanu do produktivnejšího společen
ského života. 
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Chce-li se ČR vážne zabývat drogovým problémem, opustí onu ponekud stag
nující diskusi o legalizaci a vytvorí diweryhodnou, politicky pfimerenou a účast
nou drogovou strategii s menší a cílenejší rolí pro soudní systém, složky a organi
zace, které mají s drogovým problémem co činit. Domnívám se, že práve tato cesta 
by byla tou naší, netvrdím, že jednoduchou, ale určite cestou zvolenou dusledne 
k podmínkám našeho státu. 

Záver 

Ve svém pnspevku jsem zvolil v současné dobe velmi často prezentovanou část 
názoru zastáncu a odpurcu nlegalizace" - nodkriminalizováIÚ" nekterých vyjmeno
vaných drog. Postupne jsem prešel k otevŤené diskusi se svými závery, jež by mohly 
pomoci k pochopeIÚ mého vlastIÚho pnstupu. Z pnspevku je možné vydedukovat, 
že tato problematika je opravdu složitou a že ti, kten se jí zabývají ve své podstate 
nemohou stát stranou a nakonec se pnkloIÚ k jedné, či druhé strane a prevezmou 
její názory. Já osobne tvrdím, že je treba jednoznačne nci, že neIÚ možné problém 
drog ze společnosti úplne vymýtit . Tvrdím, že neIÚ možné aIÚ nci, že se dá boj nad 
drogami vyhrát, jen je treba jednoznačne zdurazIÚt - žít vedle drog - ano, žít s dro
gami - ne! 
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