K čemu potřebujeme drogy?
Nedávno přinesly sdělovací prostředky zprávu o úmrtí jistého Brita, kouřícího po léta
marihuanu. Opět se začalo diskutovat, zda je to nebezpečná droga a zda ji povolit nebo
zakázat. Ve srovnání s jinými drogami, jako je alkohol a nikotin, je marihuana skutečně téměř
neškodná pro organismus. Je také naprosto jisté, že z konopí se vyrábí celá řada léčivých
přípravků, které jsou již k dostání i u nás. Pokud tedy někdo umřel údajně na následky
nezřízeného užívání marihuany, je docela možné, že umřel na následky vdechování dehtu z
papíru do kterého si jointy balil.
Umře-li na světě ročně několik tisíc lidí na následky užívání drog mnohem nebezpečnějších
jako je marihuana, je to ve srovnání s desítkami milionů úmrtí na následky kouření a požívání
alkoholu úplná prkotina. Je dokonce naprosto jisté, že všechny státy "legální" drogy, jako jsou
cigarety a alkohol podporují, protože mají významné příjmy ze spotřebních daní. Kdybychom
je zakázali, státní rozpočet by zkrachoval a lidé by si stejně pěstovali tabák a pálili doma
kořalky. Problém je totiž někde úplně jinde!
Musíme se především snažit zodpovědět otázky :"Proč lidé užívají drogy?" a "Co to jsou
drogy?" Drogou je každá látka, stimulující nějakým způsobem fyziologické procesy,
zpravidla k navození příjemných pocitů. Opakovaným používáním pak vzniká drogová
závislost. Chceme mít takové pocity co nejčastěji. Kdybychom se po každé cigaretě
pozvraceli, asi by je nikdo nekouřil. Drogy tedy užíváme proto, abychom si navodili relativně
příjemnější stav nebo abychom povzbudili činnost organismu nad normální stav. K tomu
slouží různé podpůrné prostředky (pro sportovce) a "taneční drogy" pro zpitomělou mládež.
Nejznámější je pochopitelně vliv nikotinu z cigaret. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby někdo
vynalezl tabletky nebo nějaký elektricky stimulující přístroj k navození příjemných pocitů, tak
bychom ho neváhali používat. To je totiž nejen v lidské povaze, ale je to prokázáno i pokusy
na zvířatech. Když měla možnost si navodit příjemné pocity, ustimulovala se až k smrti.
Hlavní problém je v tom, proč se vůbec musíme příjemně stimulovat? Podle mého názoru je
odpověď jasná :"Protože nám takové pocity současná společnost neposkytuje!" Proto je
hledáme jinde, v různých náhražkách. A každý využívá možností, které mu dovoluje jeho
peněženka nebo morální úroveň. Na uživatelích drog se totiž odjakživa vydělává. Stát
vydělává na cigaretách a alkoholu, drogoví dealeři a narkomafie na zakázaných drogách.
Nemá smysl dělit drogy na zakázané a povolené. Na zakázaných drogách by mohl také
vydělávat stát, kdyby je povolil. Dokonce se proslýchá, že z příjmů z prodeje drog jsou
financovány i tajné vojenské programy. Drogy jsou nebezpečné pro společnost jen v jednom
bodě. Uživatelé drog si prostředky na jejich nákup obvykle obstarávají jinou trestnou činností,
případně pod vlivem drog ji rovněž páchají. Společnost se může bránit jen několika způsoby.
Nejlepší je uživatele drog izolovat od společnosti a pokusit se je vyléčit z drogové závoslosti.
Pokud nemají zájem se vyléčit, je nejekonomičtější je nechat zemřít po použití drog. Někomu
se to nebude zdát humánní, ale je to jen a jen na svobodné vůli každého jedince, jaký život
chce žít. Zakazování drog a kriminalizování uživatelů tou nejhorší cestou k nápravě.
Chceme-li se zbavit drogových problémů, musí společnost zejména:
1. vytvořit takové sociální prostředí, aby nevznikaly důvody k užívání drog
2. dosáhnout úplnou kontrolu nad výrobou, prodejem a distribucí všech drog
3. postihovat nedovolenou výrobu a prodej, nikoli uživatele, kteří jsou obětí drog
4. uživatele drog považovat za nemocné a snažit se je nejprve léčit
5. nevyléčitelně závislé ponechat v izolaci jejich osudu
6. zabezpečovat výrobu a prodej drog k medicínským účelům
Pokud provedete rozbor, kdo a jaké drogy používá, dospějete k závěru, že hlavním viníkem za
vznik drogových závislostí je stát, protože vytvořil pro drogově závislé takové sociální

podmínky, že lidé hledají v užívání drog únik ze společnosti. Svou roli zde hrají i relativně
"otevřené" hranice pro přísun drog. Problém drogové závislosti za socialismu takřka
neexistoval! Snad je jasné proč.
Rozhodně nechci být obhájcem drog, ale jsou situace, když si mnoho z nás řekne :"Jestli si
nedám panáka, tak se z toho zblázním!" Bohužel jsou takoví, co si dají jointa, spapají nějaké
bobule nebo si něco píchnou. Stále více na nás útočí stressové situace, školou a rodinou
počínaje, v zaměstnání snad trvale a televizní zábava také není zaměřena na klidný způsob
života. Podpora násilí, touhy po penězích a moci je nám každodenně ukazována na obrazovce
ve stupidních amerických seriálech. Zaplať pán Bůh za telenovely z banánových republik.
Drogový problém si vypěstovala naše společnost po "něžné revoluci", protože nepochopitelně
přejala z kapitalistického světa jen to nejhorší. Bojovat s problémy represí je sice jednoduché,
ale každý léčitel a snad i lékař ví, že chorobu nevyléčí úplně, pokud neodstraní příčinu jejího
vzniku. Odstraňme tedy příčiny drogových závislostí a problém se vyřeší sám.
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