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Souhrn
Následující článek provádí souhrn různých přístupů a postupů realizovaných na úseku
drog na úrovni Evropské unie. Je nutno připomenout, že doposud odvedly orgány EU velký díl
metodické práce v této oblasti, který je také refl ektován v Akčnim plánu Evropské unie boje
proti drogám (2001-2004). Účelem tohoto textu je demonstrovat různorodost technik, které
mohou přispět k rozvoji přístupů ve středoevropském prostoru .
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J . Hejda: APPROACHES TO DRUGS' PROBLEM ON
THE LEVEL OF EUROPEAN UNION COUNTRIES
Summary
The following article comprises several difTerent attitudes and approaches to drugs ' problem on the level of European Union countries. Till this time the EU has do ne a lot of methodologica! work in the field, which is also reflected in the third EU Action PIan on Drugs
(2001-2004). The main purpose of this text is to demonstrate the variety of techniques that
may contribute to development of technique sca!e in the centra! European room .
Ke y w o r d s:

European Union - European Commission - European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction - drugs ' problem regulations - EU Action
PIan on Drugs
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Politika v demokratickém pojetí Evropské unie (EU) znamená uskutečňování
života prostře dnictvím občanů a pro občany. Výzkum veřejného
míně ní z roku 1996 (Eurobarometer 45, viz (3), s. 4) zaměřený na obavy občanů EU
ukázal, že nejvíce se občané obávali růstu drogového problému a organizované kriminality (69 %), na dalších příčkách se umístilo zvyšováni dani (68 %), zánik malých
zemědělských farem (62 %), zánik malého a stře dni ho podnikáni (57 %) apod. Proto
si EU klade otázky, jaká opatřeni proti ko nzumentům drog, jaká opatřeni k potíráni
obchodu s drogami a jaká mezinárodni opatření v boji proti drogovému problému
společenského

občané očekávají.

Aktivity EU v minulosti již mnohé dokázali a j eště více mají před sebou. Unie
vydává prostředky na zdravotní hlediska drogového problému, podporuje užší spolupráci trestních orgánů při narušování distribuce drog, podporuje programy prostřednictvím mezinárodních policejních orgánů, a koneč ně podporuje inte nzivnější
výměnu informací na úseku drog (viz Hejda: Vým ě na informací na úseku drog
v zemích Evropské uníe, Protialkoholický obzor 2002). Odpovídající opatřeni byla
odpovědně po léta vyvíjena za přispění Evropské rady, Evropského parlamentu
a Evropské komise, členských států a mezinárodních institucí.
Důraz

na optimalizaci a efektivitu

Do konce osmdesátých let se Evropská společenství podílela s rostoucí intenzitou
na protidrogových kampaních. Čl e nské země přijímaly přísná opatření na komunální, regionální i národní úrovni. Mezinárodní spolupráce, podstatná v otázce
koherentnosti a koordinovanosti těchto činností, byla opomíjena. Roku 1989 apeloval francouzský prezident Francois Mitterrand na šéfy států a vlád evropských zemí
na koordinovaný postup. Upozornil na důležité úkoly - na nutnost ujednoceni spol eč n é definice pojmu závislost, na potřebu u stavení drogového koordinačniho úřadu
v každé zemi, na nezbytnost sjednocení politik v otázce prani špinavých pe něz,
účinn ější kontroly v nějšíc h hranic Společenství a prosazováni mezinárodních úmluv.
Politické shody v těchto záležitostech bylo dosaženo již roku 1990 vydáním
prvního společné h o Akčního plánu Evropské uníe boje proti drogám. Tento plán byl
třikrát aktualizován. První plánovací období zahrnovalo roky 1990-1994, druhé
1995-1999 a v současnosti je v platnosti plán na léta 2000-2004. Akční plán stanovuje jednotlivá opatření v oblastech:
- omezování poptávky (prevence a další opatře ní v souvíslosti s konzumací drog),
- omezování dostupnosti (cílenými opatřenimi proti distribučním sítím a s ními
spojeným problémům ),
- mezinárodní a celosvětová opatření,
- sběr informací a výměna dat mezi politiky, odborníky a občany EU.
Současný akční

ambiciózně vytyčil

šest hlavnich

cílů :

omezit rozšiřování zneužívání drog, stej ně jako jeho další rozvoj ,
mezi abuzéry mladšími 18 let,
2. výrazně snížit projevující se důsledky škod na zdraví způsobené užívánim drog
(HIV, hepatitis, TBC atd.) a počet úmrtí způsobených drogami,
1.

podstatně

plán si

zvláště
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3. signifikantně zvýšit počet úspěš ně vyl éče nýc h závislých ,
4. výrazně snížit bě h em pěti let dostu pnost nedovolených drog,
5. podstatně snížit počet drogových trestných či n ů,
6. omezit problém praní špinavých pe něz a nedovoleného pašování

Omezování

spotřeby

prek u rzorů.

drog a zdravotních rizik

Občané EU oprávněně očekávají, že opatření přispějí k och raně veřejného zájmu
na zdravi obyvatel. Opatření jsou zaměřena na prevenci chorob a odstraňování oh rožení lidského zdraví . V Maastrich tské dohodě z roku 1992 bylo zakotveno zvláštní
ustanovení o prevenci drogových závislostí, ke které patří všechna opatření, jež
snižují poptávku po drogách , např. výuka drogové problematiky na školách či práce
s veřejností. V Amsterdamské smlouvě z roku 1997 zase byl poprvé zakotven pojem
omezení specifických škod způsobených drogami. Toto takzvané omezení škod platí
zvláště pro závažná zdravotní rizika přenosu některých chorob (HIV). V tomto smyslu je důležité uvědomit si, že společenská rizika jsou představována v praktické rovině ze strany abuzéru zejména užíváním nesterilních jehel, konzumací tvrdých
drog, problémy abuzérů v sociální, pracovní, fina nční či rodinné oblasti, nebo
zvyšováním poptávky po drogách, která vede k jejich zvýšené nabídce.
Omezování konzumace drog je v programu evropských struktur již od padesátých let. Tak například získala rehabilitační střediska členských států prostřed 
ky ze sociálníh o fondu na podporu vzdělávacích programů pro "sociální vyděděnce",
tj . občany, kteří nikdy neměli zaměstnání nebo se stali n ezaměstnanými. Těžce
závislí (např . na heroinu či v našich podmínkách na pervitinu ) se často nacházejí
v podobné situaci.
Uživatelé drog nezůstávají vždy v zemi svého pů vodu, ale využívají svobody pohybu v rámci EU a možnosti transferu sociálních dávek. Někteří z téchto mobilních
závislých se podílejí na obchodu s drogami. To může vést k závažným problémům
některých regionů a aglomerací. V sedmdesátých letech se některé vlády zajímaly,
zda mohou vyhostit občany jiného členského státu z důvod u podílení se na obchodu
s drogami . Většina případů potom byla projednávána před Evropským sou dním dvorem. Ve všech případech byl dvůr toho názoru, že vyhoštění je právně možné pouze
v tom případě, kdy postoj dotyčné osoby představoval bezprostřední a vážné nebezpečí narušení veřejného pořádku, bezpeč n osti a zdraví . Právo státního příslušníka
kterékoli členské země se svobodně pohybovat na území Evropských společenství jako zaměstnanec i zaměstnavatel musí být uplatněno přednostně .
V devadesátých letech se situace v oblasti drog podstatně zostřila . Na základě
volného pohybu osob v ustaveném jednotném trhu (1992 ) se objevil drogový turismus v některých částech EU - obzvláště v hraničních regionech a městech . Drogový
turismus postavil před nové úkoly nejen orgány činné v trestním řízení, nýbrž dopadl i na veřejnost a vedl k eskalaci zdravotních problémů v oblastech, kde se drogově závislí koncentrovali . Zejména nítrožilní aplikace přináší zvýšená zdravotní rizika - závislí mají infekce či jiné závažné přenosné choroby, odkládají libovolně kde
aplikační nástroje apod. Tyto problémy se samozřejmě vyskytují nezávisle na místě
pobytu závislých, z pohledu veřejnosti naopak není problém závislých cizinců
vnímán tak palčivě jako u domácích abuzérů. Z tohoto pohledu dochází často k dis-
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kriminaci pod zástě rkou veřejného zdravi a veřejného pořádku, což komplikuje úsilí
politiků. Proto se Evropská unie zaměřuje na srovnatelnost:
- mezi právy ab u zérů a jejich nároky na zdravotní zaopatření,
- mezi právy a nároky spol ečnosti na ochranu zdravi a sociální smír.
Je obtížné tuto srovnatelnost realizovat. V této souvislosti dochází k nejzánázorovým střetům v následujících otázkách:
- někteří prosazují co možná nejméně omezený přístup abuzérů k vymoženostem
sociální a zdravotní péče, což vede ke zvýšeným nárokům na ostatní občany, kteří se
tak ale učí většímu porozumění a toleranci,
- v některých zemích či regionech, kde je zaujímán přísnější postoj k drogově
závislým, jsou odpovědné orgány připraveny zavést i taková opatření, která mají za
následek rezignaci závislých na pomoc zdravotníckých zařízení a společnosti,
- v současnosti mnohé členské země volí strategii smíšenou - sn aží se o integraci drogově závislých do společnosti, aby zamezili konfrontaci ostatních občanů se
světem drog.

važnějším

Mimoto pracují orgány na národní, regionální a komunální úrovní na omezení
mobility závislých. Spolupráce probíhá mezi zdravotnickými úřady a dalšími institucemi za účelem sniženi zatížení některých oblastí, které se staly pro drogově závislé
zvláště atraktivními.
Výzkum a vývoj na úseku drog

Díky pří spění Evropské komise a Evropského střediska pro sledování drog a drogových závislostí mohly být pod patronací Evropského vysokoškolského institutu
provedeny některé výzkumy a vývojové záměry, např.:
- V sedmdesátých letech se stalo zneužívání drog novým fenoménem. Z tohoto
důvodu byl zkoumán rozsah, způsob a vývoj zneužívání drog. K tomu přináleží
kvantitativní a kvalitativní výzkumy drogově závislých a jejich jednání.
- S postupem doby začal být problém vnímán v sociálních a medicínských souvislostech. Výzkumy drogové prevence, sociálních a kulturních procesů, drogového
trhu a metodologicko-taktických postupů orgánů činných v trestním řízení vstoupily
do popředí zájmu.
- Ve třetí fázi, které ještě mnohé členské státy nedosáhly, je posuzována efektivita kontrolních strategií, nákladovost a efektivnost vložených prostředků. Výzkum
zohledňuje různé metodické a vývojové varianty, aby poskytl obecný přehled o drogovém problému a možnostech jeho řešení .
Zá věr

Na každý pád se orgány EU snaží na lokální, regionální a národní úrovni zamezit chybným přístupům a rozhodnutím. Proto je potřebné, aby se státy a regiony od
sebe navzájem učily , vyměňovaly si kontakty a zkušenosti. V poslední dekádě byly
proto vytvořeny sítově organizované spolupráce v oblasti zdravotnictvi, výzkumu
i integrované systémy. Úspěšnost realizace Akčního plánu bude do značné míry
záviset na míře jejich kvalifikovaného využití.
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