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Problém jménem ilegální drogy
Podle Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN v roce 2008 zhruba 149 až 272 milionů lidí, neboli 3,3–
6,1 % populace ve věku 15–64 let, užilo ilegální drogu.1 Absolutní počet uživatelů od devadesátých
let vzrostl, ale procentuální podíl ne. Stejně tak nevzrostl počet problematických uživatelů drog,
který je odhadován na 15–39 milionů celosvětově. Ačkoliv se 5% podíl uživatelů drog v populaci
může zdát velký, naprostá většina z nich (125–203 milionů) jsou uživatelé marihuany. Její zařazení
na seznam ilegálních drog považuji za omyl (podrobněji v následující kapitole), proto ji raději do
statistik započítávat nebudu (stejně jako se tam nepočítá alkohol a nikotin). Uživatelů ostatních
ilegálních drog je zhruba 0,5–1,6 % neboli 22-72 milionů, což už tak vysoké číslo není.
V České republice bylo v roce 2011 podle výroční zprávy Národního monitorovacího centra pro
drogy a drogovou závislost2 zhruba 40 000 problémových uživatelů drog (tedy cca 4 ‰ populace)3 s
tím, že toto číslo v posledních letech mírně stoupá. Na druhou stranu výrazně klesl počet
smrtelných předávkování nelegálními drogami, a to z průměrných 40-50 v předchozích letech
na 28. (Pro srovnání: legálními léky se smrtelně předávkovalo 162 lidí a alkoholem 316 lidí.) Státní
výdaje na protidrogovou politiku4 v roce 2011 činily 563,8 milionů Kč.
Různé státy zavedly prohibici různých drog v různou dobu. Islámské země například zavedly zákaz
alkoholu, který plyne ze šaríy, již v prvním tisíciletí našeho letopočtu. V 17. a 18. století vznikaly
zákazy např. tabáku či alkoholu, které ovšem neměly dlouhou trvanlivost.5 V 19. století začaly
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Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti: Výroční zpráva ve věcech drog v ČR v r. 2011.
Dostupné online na <http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/168942/712099/file/vz_2011_CZ.pdf>.
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Problémové užívání drog je definované jako injekční užívání a/nebo dlouhodobé či pravidelné užívání opiátů
a/nebo drog amfetaminového typu a/nebo kokainu. Drtivou většinu problémových uživatelů tvoří injekční uživatelé
drog (38,6 tis.), z nichž většina jsou uživatelé pervitinu (30,9 tis.).
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Česká vláda (a jsem si jistý, že i naprostá většina ostatních vlád) používá termín „protidrogová politika“, což
naznačuje hlavní cíl v této oblasti: boj proti drogám. To je ale podle mého názoru přílišné zjednodušení a navíc
nesouhlasím s tím, že ideálním stavem by nutně měl být co nejmenší počet uživatelů drog (viz kapitola O co se má
stát snažit v oblasti drog?), proto já raději používám termín „drogová politika“.
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vznikat první déletrvající zákony a úmluvy týkající se omamných látek, nicméně ty nejvýznamnější
byly přijaty až ve 20. století.6 Z těch mezinárodních jsou to Jednotná úmluva o omamných látkách z
roku 1961, Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971 a Úmluva OSN proti nedovolenému
obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988. Účelem úmluv je zakázat výrobu drog
a manipulaci s nimi (kromě výjimek pro vědecké a lékařské účely). První zmíněná ošetřuje pouze
drogy s účinky podobné účinkům konopí, kokainu a opiátů, a úmluva z roku 1971 tento seznam
pouze doplňuje o nově objevené psychotropní látky (amfetamin, psychedelika atd.). Poslední
úmluva pak přidává některé legislativní mechanismy pro boj proti drogám, například přikazuje
státům vzájemně spolupracovat při vymáhání prohibice. Úmluvy podepsalo 183 států (poslední
dokonce 188 států),7 takže se dá říci, že platí celosvětově. Strany, které úmluvy podepsaly, musely
přijmout vlastní zákony, které jsou s nimi v souladu. Kontrolním orgánem v této věci je Úřad pro
drogy a kriminalitu OSN.
Myslím si, že drogy představují celkem závažný problém dnešního světa, protože ničí život mnoha
lidí (ať už uživatelů či jejich rodin) a navíc jsou spojeny s dalšími negativními jevy, například
s organizovaným zločinem a zločinností celkově. Hlavním cílem této práce je a) ukázat, že
prohibice drog výrazně zhoršuje drogový problém a způsobuje tak větší škody než drogy samotné
a b) snažit se představit si situaci, kdy by všechny drogy byly legální, a vymyslet vhodný model
fungování takového prostředí.

Marihuana jako výjimka
V úvodní kapitole jsem se zmínil, že marihuanu nebudu pro účely této práce považovat za ilegální
drogu a budu ji raději řadit po bok alkoholu či cigaret. Dělám to proto, že její uvádění ve
statistikách o užívání ilegálních drog dle mého názoru tyto statistiky silně negativně zkresluje v tom
smyslu, že uměle zveličuje problém, který drogy představují. Nejspíše neexistuje jediný případ
úmrtí na přímé následky marihuany, 8 protože smrtelná dávka je jednoduše tak vysoká, že ji nelze
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Do té doby jednoduše drogy nebyly považovány za společenský problém, i když jím byly, a to hlavně kvůli
notoricky známému neregulovanému trhu s opiem.
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dosáhnout.9 Neexistují ani důkazy svědčící o škodlivosti užívání této látky v neextrémní míře.
Pravděpodobnost vzniku závislosti u uživatelů marihuany činí asi 9 %, což je méně než u uživatelů
alkoholu (15 %).10 Nemíním tvrdit, že marihuana není droga nebo že nemůže být škodlivá, ale
pravdou zůstává, že neexistují pořádné důkazy o jejích přímých následcích na psychické či fyzické
zdraví uživatelů. Mezi uživateli marihuany je například větší procento pacientů trpících psychózou
či depresemi, nicméně tento fakt samotný neznamená, že užívání samotné způsobuje tyto nemoci.
Právě nepochopení myšlenky „korelace neznamená kauzalitu“ dle mého názoru stojí za mnoha
nedorozuměními nejen v případě THC, ale v případě drog obecně. Nicméně důkladně zmapované
jsou alespoň krátkodobé účinky marihuany a s jistotou můžeme říci, že její časté užívání má
negativní následky právě v tom smyslu, že závislí lidé pak třeba i několik hodin denně tráví ve
stavu, kdy nejsou schopni pořádně se na cokoliv soustředit.
Takže ano, nerozumné užívání marihuany není pro člověka a společnost přínosné. To lze ale říci
jak o alkoholu, tak o cigaretách, u nichž jsou negativní dopady mnohem výraznější a zřetelnější (na
alkohol například umírá 2,5 milionu lidí ročně a na rakovinu plic, která je asi v 90 % způsobená
kouřením, umírá 1,4 milionu lidí ročně). Protože si ale myslím, že negativní zdravotní
a společenské důsledky užívání marihuany nejsou tak závažné jako u tvrdých nelegálních drog,
nebude třeba nějakého velkého obratu v uvažování o drogách, aby byla zlegalizována.
V listopadu roku 2012 občané Washingtonu a Colorada v referendech odhlasovali zrušení prohibice
marihuany, neboli zlegalizovali užívání konopí pro osobní potřebu. Marihuanu totiž užívá čím dál
více lidí a mladší generace tak již nemá tendenci ji zařazovat po bok ostatních nelegálních drog,
s kterými je spojeno negativní stigma. Jsem přesvědčen, že k Washingtonu a Coloradu se velmi brzy
připojí další státy, a to je hlavní důvod, proč marihuanu vylučuji z kategorie ilegálních drog.

O co se má stát snažit v oblasti drog?
Než se začneme bavit o tom, jaká drogová politika je ta nejlepší možná, měli bychom si ujasnit,
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jaký má být její cíl. V současné době je to především snaha o omezení počtu uživatelů na minimum,
což je sice žádoucí cíl, avšak nemyslím si, že by měl být vymáhán pod hrozbou trestů. Lze sice říci,
že drogy škodí zdraví a společnosti – a to je (v závislosti na druhu a množství drogy) zajisté pravda.
Stejně tak ovšem zdraví a společnosti škodí nevyvážené stravování, nadměrné vysedávání u televize
či nedostatek spánku. Zakazujeme však některé z těchto činností? Ne, protože zaprvé by téměř
všichni lidé tyto zákazy obcházeli a zadruhé žijeme ve společnosti, která si cení lidské svobody.
Stejně tak bychom dle mého názoru neměli zakazovat lidem užívat drogy, ať už je užívají z
jakéhokoli důvodu – kvůli prolomení psychických bloků, chvilkovému útěku od reality, zažití
nových zkušeností, uvolnění či nabuzení se na větší výkony. Jestliže jsou pravdivá zjištění studie
publikované v americkém vědeckém časopise Experimental and Clinical Psychopharmacology, tak
riziko vzniku závislosti na heroinu u jeho uživatelů je 23 %, u kokainu je to 17 % a u stimulantů
11 %.11 I kdyby tato čísla byla zkreslená, je vidět, že mnoho uživatelů omamných látek na nich není
závislých, a myslím si, že stát by tyto lidi neměl trestat jen za to, že je užívají, i když s tím třeba
většina populace nemusí souhlasit. To ovšem nevylučuje rozumnou nenásilnou protidrogovou
kampaň ze strany státu, proti které z principu nic nemám.
Moralizující přístup „drogy jsou špatné, takže je zakážeme, aby to lidé pochopili“, je nicméně
zcestný, a to hned ve dvou směrech. Zaprvé zavání dvojím metrem, protože alkohol a nikotin jsou
v současnosti legální, ačkoliv jsou to drogy s významně negativními zdravotními a společenskými
následky. Zadruhé, a to je asi důležitější, jak lze vidět na příkladu Spojených států, které vedou tak
tvrdý boj proti drogám a zároveň se mohou „chlubit“ nejvyšší mírou užívání drog na světě, 12 tato
moralizující taktika nefunguje. Z výsledků studie zpracované britskou Královskou akademií umění
vyplývá, že ačkoliv na prvním stupni základních škol pomáhá odstrašování od drog oddálit dobu,
kdy s nimi děti začnou (což je ohromně důležité), již na druhém stupni tato taktika nefunguje,
protože většina dětí už s drogami (legálními či nelegálními) má zkušenosti. 13 Ve výuce na druhém
stupni je proto prospěšnější zaměřit se na rady v oblasti harm reduction (snižování škodlivosti)
raději než pokračovat v odrazování od užívání. Odstrašování tedy nefunguje ani na děti, natož aby
fungovalo na dospělé. Jak ukázal průzkum z roku 1999, vysoká cena ani strach z dopadení nehrají
11 citováno v Lancet, str. 1386
12 Jennifer Warner. U.S. Leads The World In Illegal Drug Use. CBS News, 1. července 2008. Dostupné online na
<http://www.cbsnews.com/2100-500368_162-4222322.html>.
13 Drugs – facing facts . RSA Commision on Illegal Drugs, březen 2007. Str. 153-156. Dostupné online na
<http://www.thersa.org/__data/assets/pdf_file/0006/2868/rsa-illegal-drugs-report-2007.pdf>.
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při odrazování od užívání drog příliš velkou roli.14 Obecně pak neexistuje korelace mezi přísností
drogových zákonů a mírou užívání drog.15
Když se nad tím zamyslím, tak by dle mého názoru měl být přístup ze strany státu celistvější. To
znamená nesoustředit se jen na omezení počtu uživatelů na minimum, ale především zajistit, aby co
nejméně lidí trpělo na následky užívání omamných látek. Když se uživatel stane na droze závislý,
ztrácí schopnost svobodně se rozhodnout drogu dál nebrat. Například u nikotinu, který má pouze
stimulační a uvolňující účinky, závislost nemusí mít zas tak katastrofické následky – pokud má
uživatel dostatek peněz na to svou závislost uspokojovat. Mnohem horší situace nastává, když
peníze nemá a je tak nucen obstarávat je kriminální činností. V tu chvíli nadešel nejvyšší čas na to,
aby se závislý šel léčit, a zde má dle mého názoru hrát klíčovou roli stát, který by měl zajistit
kvalitní léčbu. Taková léčba stojí peníze, kterých stát ovšem nemá dostatek, protože je utrácí mimo
jiné i za vymáhání prohibice, mezi což patří i snahy o likvidaci černého trhu. (Právě existence
černého trhu ovládaná drogovými mafiemi sama o sobě způsobuje obrovské problémy, které se sice
nedají počítat mezi následky užívání omamných látek, nicméně je třeba považovat je za následky
drogové politiky. O tom ale budu psát později.)
Kromě prevence a léčby by se stát měl soustředit ještě na jedno: na regulaci. Protože mladiství jsou
obecně méně schopni zvažovat rizika a následky svých činů než dospělí, 16 je vhodné, aby se stát
snažil zabránit jim přístup k drogám. Přesně to dělá v současnosti s legálními drogami – alkoholem
a nikotinem. Nicméně u ostatních drog, které jsou zakázané paušálně, není způsob, jak rozlišovat
mezi dětmi a dospělými, protože stát o tomto trhu nemá přehled.

Možnosti přístupu k drogám ze strany státu
Státu se obecně nabízejí tři možnosti, jak se k drogám zachovat – jsou to kriminalizace,
14 tamtéž, str. 304
15 Failed states and failed policies: How to stop the drug wars. The Economist, 5. března 2009. Dostupné online na
<http://www.economist.com/node/13237193>.
16 Proto můžeme např. řídit auto či volit až od 18 let, což je sice uměle vytvořená hranice, nicméně má zřejmě oporu
v biologickém a psychologickém vývinu člověka a v této práci s ní nehodlám polemizovat.
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dekriminalizace a legalizace. Nejjednodušší je prostě si říci, že drogy jsou špatné pro uživatele,
jejich blízké a celkově pro společnost, a tak budeme co nejtvrději bojovat proti tomu, aby je občané
užívali. Jak ale ukazuji v této práci, tento boj je spíše kontraproduktivní než přínosný. Nicméně
v současnosti je hojně využívaný, i když jen u některých drog, a to konkrétně u těch, které užívá
malá část populace. (Jak jsem již uvedl dříve, tento fakt je hlavním důvodem, proč v rámci této
práce považuji marihuanu za legální drogu.) Problém totiž nastane, když je skupina uživatelů moc
velká. Jestliže například většina občanů pije alkohol, tak ho stát (resp. vláda) nemůže zakázat
a tvrdě trestat jeho užívání, minimálně už proto, že by se občané vzbouřili (a případně takovou
vládu příště nezvolili). To už se ostatně stalo ve dvacátých letech ve Spojených státech, ale o tom až
později.
Obecně si nemyslím, že neefektivita boje proti nějakému problému nutně představuje dostatečný
důvod pro to s bojem přestat. (A prohibice drog bude vždy neefektivní, a to z několika důvodů:
ilegální obchod s drogami je příliš výdělečný; důkladné vymáhání prohibice by vyžadovalo
neúnosně velký zásah do soukromí všech; lidé nepovažují rekreační užívání drog za společenský
prohřešek.) Nicméně když boj samotný v konečném důsledku způsobuje více škody než problém,
který se snažíme potlačit, je nanejvýš rozumné s ním přestat. Tím spíš pokud si uvědomíme, že
problém je trochu někde jinde a že k jeho zmírnění můžeme používat i méně drastické metody než
represi. Tato situace dle mého názoru nastala v případu boje proti drogám, kdy jejich ilegalita
přináší více škod než užitku.
Tedy tvrdý zákaz nejen obchodování s drogami, ale i jejich držení či užívání, jinými slovy
kriminalizace drog, je jeden možný, a v současnosti také hojně využívaný, přístup státu. Druhým
přístupem je dekriminalizace, která spočívá v odstranění trestního postihu za určité činy porušující
zákon, konkrétně za držení a užívání drog. To znamená, že je stále nelegální mít u sebe drogy či je
užívat, ale toto porušení zákona se považuje pouze za přestupek. Takováto politika vychází
z principu, že trestaní by měli být překupníci, kteří drogy vyrábějí a dodávají je lidem, a ne jejich
uživatelé. Reflektuje tak a) právo člověka na zacházení s vlastním tělem podle svého uvážení a b)
negativní důsledky stigmatizace drogově závislých a trestů odnětí svobody. Stát pak navíc utratí
méně peněz za stíhání/věznění uživatelů drog a prostředky může věnovat na prevenci a léčbu
drogových závislostí, kde jsou opravdu potřeba.
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Zemí s asi nejdůkladnější dekriminalizační politikou celosvětově je Portugalsko, kde od roku 2001
platí zákon, který dekriminalizuje držení a užívání všech drog. (O Portugalsku se podrobněji
rozepíšu později v kapitole Dekriminalizační politika v Portugalsku.) Česká republika patří mezi
státy s celkem progresivní drogovou politikou: držení malého množství drog je považováno za
pouhý přestupek. Dekriminalizace považuji za mnohem lepší model než kriminalizaci, nicméně
neřeší jeden velmi zásadní problém, a to existenci černého trhu s drogami a všechna negativa, která
jsou s ním spojena.
Poslední možností je drogy zlegalizovat. Legalizace drogy neznamená ze strany státu uznání, že
užívat tuto drogu je naprosto v pořádku. (To lze vidět např. u cigaret, které jsou sice legální, ale na
každé krabičce ze zákona musí být text odrazující kuřáky od kouření.) Jde pouze o konstatování, že
z pohledu společnosti je výhodnější danou drogu kontrolovat, regulovat a zdanit, než její distribuci
nechat na zločineckých mafiích. Samozřejmě s legalizací určité látky nemusí zmizet černý trh na ní
nabalený. Pro příklad z praxe nemusíme cestovat daleko – metanolová aféra z roku 2012 nám
připomněla, jak je u nás velký černý trh s alkoholem: odhady se různí, například podle ekonoma
Aleše Roda tvoří zhruba 15-25 % celkové spotřeby. 17 Prvotní příčinou existence černého trhu
s alkoholem je ale vysoká spotřební daň a je logické, že když je nastavená moc vysoko jenom proto,
aby stát měl větší příjmy, přestane plnit svůj účel (tedy omezení spotřeby), protože dává podnět
k rozvoji černého trhu a lidé místo toho, aby kupovali kvalitní alkohol, nakupují levněji z ilegálního
trhu.
Je asi smutnou skutečností, že část lidí neužívá drogy pouze z toho důvodu, že „jsou zakázané“.
Říkám bohužel, protože v ideálním světě je každý člověk schopen sám posoudit, v jaké je psychické
kondici a jaká rizika pro něj drogy představují (resp. předpokládat, že nějaká rizika opravdu
představují, což dle mého názoru mnoho lidí nedělá). Reálně ale můžeme předpokládat, že
uvažování určité části populace probíhá na úrovni „nebudu to dělat, protože to stát zakazuje, tak to
musí být špatné“ spíše než „nebudu to dělat, protože si můžu zničit život, a to mi za to nestojí“.
Myslím, že je rozumné domnívat se, že legalizace drog by přinesla nárůst počtu jejich uživatelů, a
sám tento názor zastávám. Nicméně jsem přesvědčen, že její výhody výrazně převažují její

17 Tomáš Volf. Daně tvoří přes půlku ceny lahve alkoholu. Podívejte se, kolik se platí z rumu či vodky.
iHNed.cz, 16. září 2012. Dostupné online na <http://byznys.ihned.cz/c1-57508590-dane-tvori-pres-pulku-cenylahve-alkoholu-podivejte-se-kolik-se-plati-z-rumu-ci-vodky>.
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nevýhody; ale o tom později. Nyní se blíže podíváme na situaci ve dvou státech známých pro svou
odlišnou drogovou politiku, a to ve Spojených státech a v Portugalsku.

Válka proti drogám vedená Spojenými státy
Jestliže o některé zemi můžeme říci, že je známá svým bojem proti drogám, pak jsou to Spojené
státy. Jejich protidrogová kampaň slouží jako skvělý studijní materiál v tolika ohledech, že je těžké
rozhodnout se, kde začít. Možná bude nejlepší nejprve shrnout historii drogové prohibice v USA
a poté se zaměřit na její jednotlivé aspekty. Na téma „Spojené státy a drogy“ byly publikovány
desítky knih, takže následující odstavce zdaleka nebudou obsahovat všechny důležité skutečnosti,
i když to nejzásadnější se do nich budu snažit zahrnout.
V roce 1914 USA schválilo první zákon na regulaci opiátů (heroin, morfin, opium) a kokainu
s názvem Harrison Narcotics Tax Act. Do té doby byly tyto látky prodávány běžně jako léky a do
roku 1906 (Pure Food and Drug Act) dokonce neexistovala nutnost uvádět je na etiketách. Opiáty
byly vysoce nadužívány při léčbě velkého spektra nemocí a bolestí a lékaři je běžně předepisovali
i na „zlepšení nálady“ či na stres.18 Následkem tohoto trendu nastala situace, kdy si mnoho
amerických žen v domácnosti každý den ráno dopřávalo svou dávku opia19 a ženy tvořily zhruba
60-70 % závislých na opiátech.20 Pozoruhodné je, že závislost u žen byla společností dlouhou dobu
tolerována. Až později, když užívání opiátů začalo být spojováno s menšinami a s obchodem
s bílým masem (tyto asociace mimochodem výrazně podporoval Hollywood, který na toto téma
vyprodukoval desítky filmů21), se nálada ve společnosti obrátila a mohl být přijat zákon typu
Harrison Narcotics Tax Act, který v USA započal éru stigmatizace a stíhání uživatelů drog
a drogově závislých. Další zákony na sebe nenechaly dlouho čekat, ale než se jimi začnu zabývat,
zastavím se na chvíli u jednoho experimentu, u něhož i američtí státníci uznali, že nevyšel. Mám
samozřejmě na mysli 18. dodatek americké ústavy, neboli jediný ústavní dodatek v dějinách USA,
který byl zrušen.
Osmnáctý dodatek zavedl známou alkoholovou prohibici, která vešla v platnost roku 1920. Nutno

18 Kandall, str. 37
19 Kandall, str. 34
20 Kandall, str. 36
21 Kandall, str. 44
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podotknout, že nešlo o unáhlenou akci, ale spíše o vyústění desítky let trvající kampaně různých
náboženských skupin (metodistů, baptistů, kvakerů a dalších), které pití alkoholu považovaly za
morální prohřešek.
Úspěchy prohibice v oblasti snížení počtu uživatelů alkoholu jsou nejasné, protože statistiky
týkající se nekontrolovaného (a nekontrolovatelného) trhu jsou stěží stejně vypovídající jako
statistiky z trhu kontrolovaného. Odhady často pramenily z počtu úmrtí na cirhózu jater, kterou
mimo jiné způsobuje alkoholismus. Například vědci z ekonomické fakulty Bostonské univerzity
odhadli snížení případů cirhózy během prohibice o 10-20 %.22 Obecně se má za to, že počet
uživatelů alkoholu byl ve dvacátých letech nižší než předtím, i když některé zdroje hovoří o nárůstu
konzumace.23 Cena za tento úspěch (pokud tak lze vůbec takto nejistý výsledek interpretovat) ale
byla veliká. A to teď nemluvím ani tak o tom, že prohibice byla velmi drahá (což ovšem zajisté
byla24, 23), jako spíše o obrovském rozvoji mafie, která se starala o distribuci alkoholu. Legendární
gangsteři jako Al Capone či Lucky Luciano pocházejí právě z tohoto období. Mafie po zrušení
prohibice v USA zůstala a začala se věnovat jiným živnostem, například lichvářství, gamblerství,
prostituci či distribuci jiných drog.25 Mezi dalšími negativními následky prohibice bylo úmrtí až 10
000 lidí na následky státem otráveného alkoholu.26 Postupem času zákaz alkoholu ve společnosti
ztrácel na popularitě, až byl nakonec v roce 1933 po 13 letech zrušen jednadvacátým dodatkem
ústavy. Spojené státy by si dle mého názoru z této epizody svých dějin měly odnést následující
ponaučení: snaha zakázat něco, po čem lidé touží a co nepovažují za prohřešek vůči společnosti,
nemůže fungovat a přináší více problémů než užitku.
22 Angela Dills, Jeffrey A. Miron. Alcohol Prohibition and Cirrhosis. Ekonomická fakulta Bostonské
univerzity, 23. září 2002. Str. 2. Dostupné online na
<http://www.economics.harvard.edu/files/faculty/91_cirrho.pdf>.
23 Michael Lerner. Prohibition: Unintended Consequences. PBS, 2011. Dostupné online na
<http://www.pbs.org/kenburns/prohibition/unintended-consequences/>.
24 Úřad pro prohibici měl rozpočet 13 milionů dolarů ročně, stejnou částku za vymáhání prohibice utrácela americká
pobřežní stráž. Další peníze utrácely jednotlivé státy či města. Ale největší ekonomická ztráta plynula ze ztráty
výnosu z daní. Podle historika Michaela Lernera přišla vláda USA kvůli prohibici o 11 miliard dolarů z daní a 300
milionů dolarů stálo vymáhání prohibice.
25 Organized Crime - American Mafia. Jrank Articles. Dostupné online na
<http://law.jrank.org/pages/11944/Organized-Crime-American-Mafia.html>.
26 Deborah Blum. The Chemist's War. Slate Magazine, 19. února 2010. Dostupné online na
<http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2010/02/the_chemists_war.html>.
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Po druhé světové válce USA pokračovaly ve svém tvrdém boji proti drogám. V roce 1951 byl přijat
Boogs Act, který přikazoval soudcům trestat držení jakéhokoli „narkotika“ (včetně marihuany)
odnětím svobody na 2-10 let, a o pět let později Daniel Act, který tresty ještě zpřísnil. 27 V roce 1971
tehdejší prezident Richard Nixon vyhlásil „válku proti drogám“, což je termín, který se používá
dodnes, protože tato přes čtyřicet let trvající kampaň v lecčems válku připomíná.

Velikost americké vězeňské populace28

Jednou výraznou charakteristikou americké války proti drogám je počet lidí uvězněných za

27 Rendall, kapitola Attempting to Address the Problem
28 Obrázek je sestaven z několika zdrojů, pro více informací viz
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_incarceration_timeline.gif>. SRA přikazoval soudcům ukládat
minimální tresty za různé zločiny.
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nenásilné trestné činy spojené s drogami. USA má nejvíce vězeňské populace na světě (asi
2 200 000 lidí) a také největší podíl vězňů na 100 000 obyvatel (737).29 Nebylo tomu tak ale vždy:
v roce 1980 mělo USA pouhých 139 vězňů na 100 000 obyvatel. 30 V roce 1986 byl schválen první
velký zákon amerického kongresu v rámci války proti drogám, který stanovoval minimální hranice
trestů odnětí svobody, které soudci museli udělovat za držení ilegálních drog (včetně marihuany).
Není náhodou, že právě v 80. letech v USA začal prudký nárůst vězeňské populace. Dnes je 55 %
vězňů ve federálních věznicích uvězněno právě za nenásilné drogové zločiny, a jakkoliv je toto
číslo obrovské, v roce 1997 byl tento podíl ještě vyšší: 63 %. 31 Celkově za tyto zločiny sedí ve
federálních i státních věznicích asi 330 000 lidí. (Nutno podotknout, že více 80 % zatčení za drogy
mezi lety 1999 a 2007 bylo za pouhé držení drog. 32) Drogy nicméně hrají důležitou roli i u jiných
trestných činů: například třetina zlodějů sedících ve státních věznicích uvedla, že kradli proto, aby
měli peníze na drogy.33 Zajímavá je skutečnost, že, alespoň co se týče zatýkání a vězeňských trestů,
je válka proti drogám diskriminační vůči menšinám, konkrétně proti černochům. Černoši jsou (resp.
alespoň mezi lety 1980-2007 byli) kvůli drogám celostátně zatýkáni 2,8-5,5krát častěji než běloši,
přitom tento poměr nereflektuje vyšší míru užívání drog u černošského obyvatelstva (která je
zhruba stejná jako u bělochů).32
Válka proti drogám je specifická také tím, že ji Spojené státy nehrají jen na domácím poli.
Například na začátku 21. století darovaly Kolumbii 1,3 miliard dolarů v rámci tzv. Plánu Kolumbie,
mezi jehož cíle patřilo i vymýcení plantáží s kokou pomocí pesticidů. Významná je i pomoc
Mexiku, která činí asi 300 milionů dolarů ročně. 34 Celkově za tuto válku Spojené státy utrácejí
29 World Prison Populations. BBC. Údaj platný k únoru 2013. Dostupné online na
<http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/06/prisons/html/nn2page1.stm>.
30 údaj amerického Ministerstva spravedlnosti dostupný na
<http://web.archive.org/web/20070630080225/http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/glance/tables/incrttab.htm>
31 Drug Use and Dependence, State and Federal Prisoners, 2004 . Bureau of Justice Statistics. Str. 4. Dále jen „BJS“.
Dostupné online na <http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/dudsfp04.pdf>.
32 Decades of Disparity : Drug Arrests and Race in the United States . Human Rights Watch, 2009. Str. 1. Dostupné
online na <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0309web_1.pdf>.
33 Tento fakt může ve skutečnosti mluvit ve prospěch legalizace drog, jak se pokusím vysvětlit v kapitole Výhody
legalizace oproti prohibici. BJS, str. 6.
34 Bradley Klapper. U.S. Pledges More Foreign Aid To Fight Drug Cartels. The Huffington Post, 22. června 2011.
Dostupné online na
<http://www.huffingtonpost.com/2011/06/22/us-pledges-foreign-aid-fight-drug-cartels_n_882470.html>.
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ohromné množství peněz. Od jejího počátku se přímé náklady vyšplhaly na částku bilion dolarů,
přičemž pouze vymáhání prohibice stojí 10 miliard dolarů ročně.35
Americké snahy v oblasti drog mě silně znepokojují, protože si myslím, že jsou zaměřeny špatným
směrem. Zajímavé je, že prohibiční politika byla minimálně několikrát v historii tažena ne fakty, ale
silnou manipulací veřejného mínění a zatajováním faktů. Velkým manipulátorem byl například
první komisař Federálního úřadu pro narkotika Harry J. Anslinger, který je jednou z klíčových
postav prohibice marihuany. Mezi výroky, které o ní pronesl, patří mimo jiné:36
„Ve Spojených státech je 100 000 uživatelů marihuany, a většina z nich jsou černoši,
Hispánci, Filipínci a komedianti. Jejich satanistická hudba, jazz a swing jsou výsledkem
užívání marihuany. Marihuana způsobuje, že bílé ženy vyhledávají sex s černochy,
komedianty a kýmkoliv jiným.“
„Máme tu drogu, která není jako opium. Opium v sobě má všechno dobro Dr. Jekylla
a všechno zlo Mr. Hydea. Tato droga je pouze monstrum Hyde a její zničující následky jsou
nevyčíslitelné.“
Dovolím si odhadnout, že naprostá většina lidí, kteří s marihuanou kdy měli zkušenosti, se nad
těmito větami upřímně zasměje.
Co se týče zatajování informací, které se nehodí politickému směřování, tak jedním krásným
příkladem je největší studie v historii o užívání kokainu vypracovaná Světovou zdravotnickou
organizací (WHO). Tato studie, která byla dokončena v roce 1995, naznačovala, že užívání listů
koky nezpůsobuje závažné psychické či fyzické problémy a že dokonce má léčebné účinky. Tato
tvrzení se Spojeným státům nelíbila a tak pohrozily, že pokud bude studie publikována, přestanou
dotovat programy WHO týkající se drog. Museli jsme si tak počkat až do roku 2009, kdy tato kauza
unikla a byla zveřejněna serverem WikiLeaks.37 Mám rád politiku založenou na faktech a jsem silně

35 After 40 years, $1 trillion, US War on Drugs has failed to meet any of its goals. Associated Press, 13. května 2010.
Dostupné online na <http://www.foxnews.com/world/2010/05/13/ap-impact-years-trillion-war-drugs-failed-meetgoals/>.
36 viz stránka s citacemi Anslingera na serveru Wikiquote <http://en.wikiquote.org/wiki/Harry_J._Anslinger>
37 World Health Organization global Cocaine Project Study suppressed by the United States for 13 years, 1995.
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přesvědčen, že válka proti drogám takovou politikou není.

Dekriminalizační politika v Portugalsku
V devadesátých letech 20. století v Portugalsku převládal názor, že drogy se stávají
nekontrolovatelným společenským problémem, a to hlavně kvůli rozšířenému (a rychle se
rozšiřujícímu se) užívání heroinu. Proto byla vytvořena Komise pro národní protidrogovou strategii,
která vypracovala rozsáhlou studii, jejímž výsledkem bylo doporučení dekriminalizace drog jako
optimálního řešení nepříznivé situace.38 Hlavním cílem tohoto kroku bylo snížit negativní dopad
drog na lidi a potažmo na společnost. Autoři studie identifikovali jako největší problém velké
množství drogově závislých a rozšířenost AIDS v populaci. (Portugalsko mělo v roce 1999 největší
podíl HIV-pozitivních mezi injekčními uživateli drog v EU.39) Podle tehdejšího předsedy Institutu
pro drogy a drogovou závislost byl největším problémem strach drogově závislých hledat léčbu,
protože se báli možného zatknutí a soudního stíhání.40 Komise doporučila zaměřit se právě na
zdravotní stránku drogového problému namísto trestání všech uživatelů ilegálních látek.
Portugalsko tak v roce 2001 zavedlo celkem revoluční drogovou politiku dekriminalizace. Její
principy jsem již vysvětlil v kapitole Možnosti přístupu k drogám ze strany státu. Uživatelé drog od
té doby nejsou trestně stíháni a drogové přečiny řeší speciální „odrazující komise“, které jsou
složeny ze tří členů, z nich dva jsou lékaři, psychologové či sociální pracovníci. 41 Tyto komise se při
posuzování případů zabývají různými faktory, na jejichž základě určují případný trest. Ten může mít
například podobu doporučení podstoupit léčbu (podmíněnou zaplacením pokuty v případě
nevyhovění doporučení) či peněžní pokuty.42 (Pro ilustraci, v roce 2005 komise rozhodly
o neudělení sankce v 85 % případů.38) Peníze, kterými byla dříve financována represe uživatelů
drog, nyní slouží k poskytování léčebných programů (například programů výměny jehel či přímo
léčby závislosti).
WikiLeaks, 2009. Dostupné online na
<http://wikileaks.org/wiki/World_Health_Organization_global_Cocaine_Project_Study_suppressed_by_the_United
_States_for_13_years,_1995>.
38 Greenwals, str. 6
39 Greenwals, str. 16
40 Greenwals, str. 8-9
41 Greenwals, str. 4
42 U prvních provinění, kdy nebyla zjištěna drogová závislost, má komise povinnost sankce neudělovat.
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Celoživotní prevalence užívání drog mezi portugalskými školáky43

Obavy některých dřívějších odpůrců dekriminalizace, že drasticky naroste počet uživatelů drog,
protože lidé budou dekriminalizaci považovat za schválení užívání drog ze strany vlády, se
nenaplnily. Ačkoliv k lehkému nárůstu uživatelů v určitých věkových skupinách došlo, v klíčové
skupině 15-19 let počet uživatelů klesl.44 (A počet uživatelů heroinu, nejškodlivější drogy, klesl
dokonce ve všech kategoriích!) Už jenom to by dle mého názoru stačilo k ospravedlnění
dekriminalizace (protože proč zbytečně trestně stíhat uživatele drog, když to k ničemu nevede?), ale
největší úspěchy leží jinde. Mezi lety 1999 a 2003 například vzrostl počet lidí podstupujících
substituční léčbu o 147 %.45, 46 Počet nově diagnostikovaných případů AIDS mezi uživateli drog rok

43 Greenwals, str. 13
44 Greenwals, str. 14
45 To je ve skutečnosti dobrá zpráva. Substituční léčba se používá při léčbě závislosti na heroinu a protože počet
uživatelů heroinu se zmenšuje, tak z tohoto statistického údaje vyplývá, že větší procento závislých na heroinu se
rozhodlo podstoupit léčbu.
46 Greenwals, str. 15
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od roku klesá a procento uživatelů drog mezi lidmi nově infikovanými HIV také. 39 Navíc od
zavedení dekriminalizace klesl počet úmrtí spojených s drogami (téměř 400 v roce 1999 vs. 290
v roce 2006).47 Mimo to klesl i počet lidí odsouzených za prodej drog. 46 Není jisté, nakolik jsou tyto
příznivé výsledky důsledkem dekriminalizace, ale minimálně mnozí portugalští a evropští odborníci
se shodují na tom, že na ně měla pozitivní vliv.48

Výhody legalizace oproti prohibici
Jestliže stát nějakou drogu kriminalizuje, automaticky se tím vzdává všech možností, jak si nad ní
udržet dohled. To názorně předvedly Spojené státy při alkoholové prohibici, které jsem se v této
práci již věnoval, nicméně to tak platí se všemi drogami. Dealerovi, který se pohybuje za hranicí
zákona, moc nezáleží na tom, jestli drogu prodává dítěti nebo dospělému. Stejně tak mu mnoho
nezáleží na tom, jestli prodává kvalitní drogu nebo směs nějakých pochybných a zdraví škodlivých
látek. Naopak legální drogy stát může regulovat tak, jak to v současnosti dělá s alkoholem. To
znamená, že kontroluje jejich kvalitu a dohlíží na to, aby kupující splňoval určitý věkový limit.
Navíc je na ně uvalena speciální (spotřební) daň, která může (a podle mě by měla) sloužit k dotaci
různých preventivních/léčebných programů zaměřených na harm reduction. Legální prodej drog by
také umožnil lepší informování jejich uživatelů o možných rizicích, která se chystají podstoupit,
a lepší kontrolu těchto uživatelů (resp. rozpoznání závislosti, na což může navazovat doporučení
léčby). V neposlední řadě by legalizace umožnila experimentování s využitím drog pro léčebné
účely – například psychedelika jsou potenciálně využitelná v psychiatrii.
Prohibice drog extrémně navyšuje jejich ceny. To se na první pohled může zdát jako dobrá zpráva,
protože se tím snižuje počet lidí, kteří si je mohou dovolit, nicméně ukazuje se, že tento faktor
nehraje při odrazování od užívání drog tak důležitou roli. 14 Vysoká cena drog má ale silné negativní
důsledky. Jedním z nich je ten, že závislí uživatelé často nemají peníze na živení své závislosti
a proto začnou krást (možná i zabíjet) či se stanou dealery. Takový dealer musí mít nějaké
zákazníky, což může vést buď k tomu, že je přebere nějakému jinému dealerovi, nebo (a to je ta
horší možnost) si klientelu vytvoří. Protože potřebuje zisk, snaží se navíc přemlouvat své zákazníky,
47 Greenwals, str. 17
48 Greenwals, str. 19
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aby si od něj koupili i drogy, které by si normálně neměli potřebu kupovat. Prohibice drog spojená
s jejich vysokými cenami tak paradoxně může lokálně navyšovat počet uživatelů (i když je
diskutabilní, jaký má výše popsaný proces reálný vliv). Dalším důsledkem vysokých cen je, že
uživatelé drog se snaží z nich vytěžit úplné maximum, takže se ubírají k extrémnějším
a nebezpečnějším metodám aplikace. Například heroin lze kromě nitrožilní aplikace užívat
i čicháním jeho výparů, přičemž při této formě aplikace nehrozí přenos HIV a hepatitidy C a riziko
předávkování je výrazně nižší. Nicméně nitrožilní aplikace je účinnější a lidé na heroinu závislí
nemají peněz nazbyt. Kromě uchylování se k extrémním způsobům užívání mohou vysoké ceny
vést i k užívání jiných levnějších drog, které mají podobné „žádoucí“ účinky, avšak mohou mít
mnohem závažnější dopad na zdraví. Příkladem z reálného života může být látka přezdívaná
„krokodil“, která se začala užívat v Rusku okolo roku 2007 v důsledku tamějších vysokých cen
heroinu. Krokodil je podomácku vyrobená droga a svou přezdívku si zasloužila drastickým
účinkem na kůži uživatelů, která jednoduše začne opadávat. Životnost lidí závislých na krokodilu je
asi jeden rok.49
Mezi výrazné negativní důsledky prohibice patří vysoký počet lidí vězněný za nenásilné drogové
zločiny. Argumentem pro věznění lidí, kteří u sebe třeba jen drží drogy, často bývá tvrzení, že co
uživatel drog, to zločinec. (A to teď nemyslím ve smyslu tautologie užívání drog je zločin →
uživatel drog je zločinec.) Je sice pravda, že míra užívání drog mezi zločinci ve vězení je neúměrně
vyšší než mezi běžnou populací, nicméně korelace neznamená kauzalitu. Užívání drog ve
skutečnosti nemusí z lidí dělat zločince, jak je běžně prezentováno. Britská studie z roku 2000, která
zkoumala 1075 závislých na heroinu, ukázala, že ačkoliv tito lidé během tří měsíců před zahájením
léčby spáchali celkem 17 000 krádeží, jen 10 % z nich stálo za 76 % těchto zločinů a 50 % z nich
nespáchalo zločin žádný.50 Obecně pak zločinci mohou brát drogy za účelem zbavení se
psychických překážek bránících spáchání zločinu, který stejně chtějí provést. Nelze tedy průkazně
říci, že braní drog je příčinou zločinnosti. Nejen proto považuji zatýkání uživatelů drog za
kontraproduktivní. Ve vězení se setkají s opravdovými zločinci a s jinými drogami, které tam třeba
poprvé také zkusí. Navíc záznam v trestním rejstříku a pobyt ve vězení komplikují následovné
49 Shaun Walker. Krokodil: The drug that eats junkies. The Independent, 22. června 2011. Dostupné online na
<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/krokodil-the-drug-that-eats-junkies-2300787.html>.
50 M. Gossop, J. Marsden, D. Stewart, A. Rolfe. Reductions in acquisitive crime and drug use after treatment of
addiction problems: 1-year follow-up outcomes. National Treatment Outcome Research Study, únor 2000.
Dostupné online na <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10669068>.
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zapojení se do normálního života (např. hledání zaměstnání) a zásadním způsobem tak uživateli
ztěžují šanci vypořádat se se svým problémem. Naštěstí lze zavírání pouhých uživatelů drog omezit
i v prohibičním režimu, a to dekriminalizací (které se věnuje předchozí kapitola).
Jeden argument, který zastánci prohibice opakují stále dokola, je, že legalizace drog by znamenala
zvýšenou dostupnost a tím pádem masivní nárůst užívání drog. Tento argument ale selhává
v jednom bodě: předpokládá, že v prohibičním režimu drogy dostupné nejsou. To je ovšem hrubý
omyl, o kterém se může přesvědčit každý, kdo se ve večerních hodinách projde po Václavském
náměstí. Dostupnost drog se stále zvyšuje i přes celosvětové snahy o opak. Například ve Velké
Británii stál v roce 1984 gram kokainu třikrát více než v roce 2004. 51 Přitom osmdesátá
a devadesátá léta představovala období nejdůslednějšího boje proti drogám. V roce 2005
Organizace spojených národů odhadla, že celosvětový trh s drogami ročně vygeneruje hodnotu asi
321 miliard dolarů,52 takže po obchodu se zbraněmi a s ropou je to největší trh na světě. Prohibice
způsobuje ohromné zvyšování cen, takže pro dodavatele jsou drogy velmi výhodným byznysem
a opravdu hodně se snaží, aby jejich obchod kvetl. Snahy o likvidaci drogových mafií či zadržení
dodávek drog tak narážejí na korupci či na ozbrojené armády překupníků.
Právě ve zničení černého trhu s drogami vidím největší potenciální přínos legalizace drog. Jeho
existence a všechna negativa s ním spojená jsou vysokou cenou za prohibici. Jaká negativa?
Například jsou to statisíce ztracených lidských životů – jen při mexické drogové válce, která začala
v prosinci 2006, zemřelo možná až 100 000 lidí. 53 Dalším negativem je dopad na některé chudší
země. Podle OSN příjem z obchodu s drogami v některých zemích (hlavně v Africe) převyšuje HDP
a organizovaný zločin s ním spojený ohrožuje státní autoritu, hospodářský rozvoj a právní stát.

51 Matrix Knowledge Group. The Illicit drug trade in the United Kingdom. Home Office Online Report 20/07, 2007.
Str. 22. Dostupné online na
<http://socialwelfare.bl.uk/subject-areas/services-activity/substance- misuse/homeoffice/141902rdsolr2007.pdf>.
52 Niklas Pollard. UN report puts world's illicit drug trade at estimated $321b. The Boston Globe, 30. června 2005.
Dostupné online na
<http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2005/06/30/un_report_puts_worlds_illicit_drug_trade_at_esti
mated_321b/>.
53 Nick Miroff, William Booth. Mexico’s drug war is at a stalemate as Calderon’s presidency ends. The Washington
Post, 27. listopadu 2012. Dostupné online na <http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/calderonfinishes-his-six-year-drug-war-at-stalemate/2012/11/26/82c90a94-31eb-11e2-92f0-496af208bf23_story_1.html>.
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Obchod s drogami stojí za několika občanskými válkami a financuje teroristické skupiny. Někde se
překupníci stanou tak mocnými, že skrze zkorumpované vysoce postavené politiky začnou stát
ovládat.54 S organizovaným zločinem obecně je spojeno násilí a obchod s drogami v tomto není
výjimkou. Podle zprávy britské Home Office je nelegální užívání zbraní spojeno nejčastěji právě
s drogovým trhem.55

Cesta za legalizací drog
Hlavně v posledních letech se začaly objevovat různé iniciativy a organizace volající po reformě
drogové politiky směrem k dekriminalizaci či legalizaci drog. Mezi ty nejzásadnější co se
významnosti jejich členů týče patří Latinskoamerická komise pro drogy a demokracii (Latin
American Commission on Drugs and Democracy) a Globální komise pro drogovou politiku (Global
Commission on Drug Policy). V komisích působí například bývalí prezidenti Kolumbie, Mexika,
Brazílie, Švýcarska či Polska, další bývalí vysoce postavení státníci nebo různí novináři
a spisovatelé (Paulo Coelho, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes). Obě z nich prohlásily
celosvětovou válku s drogami za prohru s katastrofálními následky na jednotlivce i na celé
společnosti všude po světě56 a požadují změnu drogové politiky směrem k jejich dekriminalizaci.
Doporučují soustředit se raději na vzdělávání v oblasti drog a léčbu závislých než na kriminalizaci
a věznění uživatelů. Někteří jednotliví členové komise, například multimiliardář a podnikatel
Richard Branson, volají rovnou po legalizaci drog, přičemž poukazují na fakt, že všechen výdělek
z obchodu s nimi jde do rukou organizovaného zločinu.57
54 World Drug Report 2010. Úřad pro drogy a kriminalitu OSN, 2010. Str. 231. Dostupné online na
<http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf>.
55 Gavin Hales, Chris Lewis, Daniel Silverstone . Gun crime: the market in and use of illegal firearms . Home Office
Research . Str. XIV. Dostupné online na <http://library.npia.police.uk/docs/hors/hors298.pdf>.
56 George P. Shultz, Paul A. Volcker. A Real Debate About Drug Policy. The Wall Street Journal, 11. června 2011.
Dostupné online na <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304392704576377514098776094.html>.
Drugs and Democracy: Toward a Paradigm Shift. Latinskoamerická komise pro drogy a demokracii, březen 2009.
Dostupné online na <http://www.drogasedemocracia.org/Arquivos/declaracao_ingles_site.pdf>.
57 Max Nisen. Richard Branson Hopes The Big Trend Of 2013 Will Be The Legalization Of Drugs. Business
Insider, 11. prosince 2012. Dostupné online na <http://www.businessinsider.com/richard-branson-drug-legalization2012-12>.
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Kromě výše zmíněných komisí stojí za zmínku britský týdeník The Economist či mezinárodní
organizace jako například Law Enforcement Against Prohibition (Policie proti prohibici), která má
přes 48 000 členů a podporovatelů,58 a Students for Sensible Drug Policy (Studenti za rozumnou
drogovou politiku), která má přes 32 000 podporovatelů.59 Celkově se mi zdá, že se celosvětově čím
dál více lidí přiklání k liberalizaci drogové politiky jako k lepšímu řešení drogové otázky. Například
ministryně spravedlnosti Kolumbie na začátku roku 2013 oznámila přípravu zákona, který
legalizuje syntetické drogy.60
Protože drogy jsou mezinárodním problémem, myslím si, že i případný proces jejich legalizace by
měl postupovat celosvětově. Moc dobře si neumím představit situaci, kdy jeden stát zlegalizuje
drogy a v okolních státech budou stále zakázány – legálně koupené drogy by pak mohly jednoduše
živit černý trh v okolních státech. Mezinárodní shoda na tak kontroverzním a zásadním kroku jako
je legalizace drog se mi však v současnosti jeví jako velmi nepravděpodobná, a tak státům, které
přestaly věřit v úspěchy vymáhání prohibice, nezbývá, než se zaměřit na „pouhou“ dekriminalizaci
drog. Případ Portugalska ukazuje, že to je krok správným směrem, a doufám, že se tento trend bude
rozšiřovat. Kdoví, třeba se někdy dokonce dočkáme doby, kdy budou drogy legální. Chtěl bych se
toho dožít, ale jen proto, že věřím, že by se situace zlepšila.

Ideální drogová politika – návrh řešení
Častou kritikou legalizace drog je představa, že tento krok by vedl k jejich volnému prodeji
a soutěži mezi dodavateli o zákazníky. Ačkoliv je takovéto řešení založené na principu volného trhu
možné, nemůžu říci, že jsem jeho zastáncem, protože by nevedlo k minimalizaci škod způsobených
braním drog a navíc by nereflektovalo ztrátu svobodné vůle závislých. Za mnohem lepší model

58 Marc Lacey. Police Officers Find That Dissent on Drug Laws May Come With a Price. The New York Times,
2. prosince 2011. Dostupné online na <http://www.nytimes.com/2011/12/03/us/officers-punished-for-supportingeased-drug-laws.html?pagewanted=all&_r=0>.
59 viz stránka na Facebooku <https://www.facebook.com/schoolsnotprisons>
60 Kolumbie se chystá povolit kokain i syntetické drogy. ČTK, 30. ledna 2013. Dostupné online na
<http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/291698-kolumbie-se-chysta-povolit-kokain-i-synteticke-drogy.html>.
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považuji státem řízený a regulovaný trh reflektující vědecky zjištěná rizika jednotlivých drog. Je
těžké vymyslet komplexní způsob, jakým by legální distribuce měla fungovat, ale v něčem se
můžeme inspirovat obchodem s alkoholem a cigaretami. Pokud vím, nikde na světě nejsou zatím
drogy typu lysohlávek, extáze, kokainu atd. legální (až na extrémně vzácné výjimky
z náboženských důvodů), takže není co hodnotit a na co navazovat a nezbývá mi než začít od nuly.
Cesta za legalizací drog by podle mě určitě měla být pomalá a opatrná, abychom se postupně mohli
učit z případných chyb. V první fázi procesu bych zlegalizoval pěstování přírodních drog (jako jsou
konopí a lysohlávky) pro osobní potřebu, protože zákaz pěstování určitých druhů rostlin považuji za
absurdní. Zároveň s tím bych umožnil uživatelům kupovat si je v lékárnách, v případě marihuany
by myslím mohly existovat i coffee shopy jako v Nizozemsku. Tento krok by nebyl nijak obtížný,
protože tyto drogy si stejně uživatelé často pěstují sami. Ceny by měly být o něco menší než
v současnosti na černém trhu, a to do té míry, aby černý trh téměř neexistoval (jaká přesně by měla
být ideální cena, lze nejlépe rozhodnout na základě pokusu a omylu); účelem legalizace není mít co
nejlevnější drogy, ale co nejvíce zredukovat černý trh. Do lékáren by pak drogy měl dodávat stát.
Ten by je odkupoval od licencovaných výrobců, kterých by nemělo být mnoho a kteří by museli být
důkladně kontrolovaní, aby se zamezilo úniku drog na černý trh. Na drogy by byla uvalena
spotřební daň a peníze z ní by měly být určeny převážně na potírání negativních jevů spojených
s drogami. Omamné látky by byly prodávány s příbalovými letáky, které by uživatele informovaly
o jejich reálných i potenciálních hrozbách, o postupech, jak minimalizovat škodlivost při užívání,
popřípadě o způsobech, jak rozpoznat závislost, a o možnostech léčby. Samozřejmě by existoval
věkový limit potřebný ke koupení drogy, v případě těchto měkčích by myslím mohl být 18 let,
stejně jako je to u alkoholu a cigaret. Reklamy na drogy by byly zakázané, protože účelem
legalizace rozhodně není dosáhnout co největšího počtu uživatelů drog, čemuž by povolení reklam
zajisté „pomáhalo“.
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Racionální škála pro zhodnocení škodlivosti drog61

Jako další vhodný krok se mi jeví legalizace měkčích drog jako jsou třeba extáze či LSD. (Na tzv.
měkké, tvrdé a „hraniční“ by drogy měly být klasifikovány podle nějakých měřitelných kritérií jako
jsou například fyzická či psychická škodlivost a návykovost, ne dle svévole politiků.) Pro ty by
měly platit v podstatě stejné podmínky jako pro konopí, akorát by je lidé mohli kupovat pouze
v lékárnách.
Nakonec zbývá zlegalizovat tvrdé drogy jako je kokain či heroin. U nich bych možná zvedl
věkovou hranici pro koupi, na druhou stranu ale ne o moc, protože pak by akorát docházelo k tomu,
že starší by kupovali drogy a přeprodávali je mladším, čímž by se snižovala kontrolovanost
uživatelů.
61 Pokus o racionální zhodnocení škodlivosti drog. Zeleně jsou vyznačeny měkké drogy, oranžově hraniční a červeně
tvrdé. Data pochází z dotazníku mezi odborníky zabývajícími se drogami. Vyšlo v lékařském časopise The Lancet.
Více informací viz
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_(mean_physical_harm_and_mean
_dependence).svg>.
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Hlavně (ale nejen) kvůli tvrdým drogám by myslím bylo nanejvýš vhodné, aby lékárníci byli
v oblasti drog vzdělaní. Kdyby uměli rozpoznat závislého člověka, mohli by se ho snažit přesvědčit,
aby podstoupil léčbu. Myslím si, že takovýto postup má větší šanci na úspěch než nucená léčba,
která je v některých zemích praktikována. Pokud nemá drogově závislý sám motivaci s drogami
přestat, léčba bývá neúspěšná, protože po jejím konci se k drogám opět vrátí.
Postupná legalizace drog by umožnila racionální zhodnocování jejího dosavadního průběhu
a reflektování výsledků, což by pomohlo směřovat budoucí kroky správným směrem. Důsledky
legalizace mohou být samozřejmě všelijaké a je třeba na to pamatovat, nicméně katastrofální
následky prohibice dle mého názoru naznačují, že je čas na to vyzkoušet jinou cestu.
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