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PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI 
 
Zbornik razprav z naslovom Cena prohibicije drog se žgoče problematike drog loteva na za 
marsikoga nenavadni ravni. Kot nam pove že naslov sam, se vsi zbrani prispevki lotevajo 
najbolj temljnega problema, to je vprašanja primernosti oziroma neprimernosti sedanje 
prepovedi in kriminalizacije pridobivanja, prometa in uživanja določenih vrst drog. Ob tem pa 
drogi, ki povzročata največjo škodo – gre za splošno kulturno sprejeti drogi, nikotin in 
alkohol – sploh nista prepovedani (alkohol le v nekaterih islamskih državah), ampak država 
celo dopušča neusmiljeno reklamo zanju. Vsi smo že slišali in morda celo kaj prebrali o 
ameriški izkušnji s prohibicijo alkohola, in zato vemo, da ni prinesla želenih rezulatov, še več, 
v resnici je ustvarila idealne pogoje za nastanek in razvoj močnega kriminalnega sveta 
oziroma mafije. Zaradi tega so jo tudi odpravili. Ameriška vlada je namreč spoznala, da v 
boju z organiziranim kriminalom glede tako globoko v kulturi zasidrane droge, kot je alkohol, 
ne more zmagati.  
 Po več kot osemdesetih letih prohibicije drog – ta se je začela 1912, ko so bile droge  
omejene še na zelo ozke kroge – rezultati te 'najdaljše vojne 20. stoletja' niso prav nič boljši, 
ampak so celo neprimerno slabši. Zastavljeni cilj: zbrisati droge z obličja zemlje – to 
pravzaprav ni mogoče zaradi množične uporabe v medicinske namene – ne le, da ni dosežen, 
ampak so se droge razširile na vse konce sveta in v vse družbene sloje.  
 Morda bo kdo skušal oporekati, češ saj to vendar ni posledica vojne proti drogam, 
ampak rezultat brezobzirnih naporov organiziranega kriminala, da si nagrabi čimvečje 
bogastvo. Že res, vendar vsi dobro vemo, da se organizirani kriminal ukvarja v veliki meri le z 
dejavnostmi, ki so prepovedane, kajti prepoved je predpogoj njihove velike profitabilnosti. Ko 
je bil alkohol v ZDA prepovedan, so kriminalne organizacije vse svoje napore usmerile v 
pridobivanje in tihotapljenje alkohola in organizacijo varnih distribucijskih mest, saj mu je 
prepoved neverjetno dvignila ceno.  
 Enako je z nekaterimi drogami. Prepovedane so, zato so drage, in ker so drage, so za 
kriminalni svet izjemno zanimive. Danes so med najbolj donosnimi artikli, zato ni čudno, da 
se tako hitro širijo. Z njimi je moč veliko zaslužiti in to tudi, če nisi povsem na vrhu 
kriminalne piramide. Dokler bo tako, nima smisla upati, da nam bo uspelo zmanjšati 
razširjenost drog in jih spraviti pod kontrolo. To nam lahko uspe edinole, če bi imela nanje 
monopol država, tako kot ga ima na tobačne izdelke. S tem ukrepom bi drogam zbili ceno in 
lahko bi jih strogo kontrolirali. Ko bi se enkrat to zgodilo, bi se lahko začela učinkovitejša 
propaganda, začelo bi se korektno in temeljito seznanjanje z učinki in nevarnostmi, pa tudi z 
najvarnejšimi načini uporabe drog. Zavedati se namreč moramo, da so droge vedno bile in 
bodo, ter preusmeriti svoje napore v čim večje zmanjševanje škode, ki jo uživanje drog 
prinaša.  
 Vendar pa je kaj takega v kratkem času povsem nemogoče. V osemdesetih letih 
prohibicije drog, je oblastem in medijem v službi le-teh uspelo iz njih narediti grešnega kozla 
in jih povsem tabuizirati. To je po eni strani posledica tega, da se vse prepovedane droge 
tlačijo v isti koš, kot bi vse učinkovale enako in bi bile enako nevarne, čeprav to seveda ni res, 
po drugi strani pa tega, da se nenehno poudarjajo in potencirajo le nakateri učinki teh drog, ki 
naj bi prinašali najgrozovitejše možne posledice. Drugih učinkov, ki bi nam lahko povedali, 
zakaj ljudje sploh posegajo po drogah, večinoma ne moremo zaslediti, saj je veliko primerneje 
te ljudi kar vnaprej diskvalificirati, češ to so izmečki, rakava rana, ki ogroža zdravo družbeno 
jedro in jo je zato treba izrezati, itn.  
 Ta fašistoidni odnos je zelo podoben vsem dobro znanemu etničnemu čiščenju – kjer 
je seveda pritiran do skrajne meje – pri katerem pripadnost napačni etnični skupini 
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pripadnikom drugih zadostuje za neusmiljen teror, preganjanje, ubijanje, itn. Enako vlogo kot 
pri etničnem čiščenju narodnost igra povsod drugod uživanje prepovedanih drog. Kaj se 
dogaja v Bosni, vemo. Da je to povsem necivilizirano in kriminalno dejanje, bo potrdil 
vsakdo, da je pa podobno ravnanje z "narkomani" upravičeno, bo prav tako potrdil skoraj 
vsakdo. Vprašamo se lahko, zakaj.  
 Morebiti zato, ker droge ogrožajo že naše najmlajše? Da, vendar se to dogaja po krivdi 
oblasti, saj je droge prepovedala in jih naredila dobičkonosne in posredno ustvarila razširjeno 
mrežo preprodajalcev. Ti si prizadevajo zaslužiti čimveč denarja za vzdrževanje tudi svoje 
odvisnosti, zelo na roko jim gre pa tudi dejstvo, da je prepoveda sad najslejši, kar še posebej 
velja za mladostnike. Če bi imela država na droge monopol, bi s tem postale samodejno manj 
zanimive, bile bi cenejše in tako na lepem ne bi bilo več nikogar, ki bi se mu splačalo 
ukvarjati se s preprodajo, saj z njo ne bi nič zaslužil, kljub vsemu pa bi mu grozil kazenski 
pregon. Kot vemo, jih je malo, ki bi se s čim prepovedanim ukvarjali zgolj iz užitka, ne pa 
zaradi zaslužka.  
 Kaj pa dejstvo, da s tem ogrožajo sebe in druge? Ali je morebiti bolj destruktivno, če 
se nekdo ogroža s tobakom, ki je med vsemi drogami najbolj smrtonosen, ali pa z alkoholom, 
ki ni smrtonosen le za uživalce, ampak je tudi poglavitni krivec za vse nasilje, tudi za nasilje v 
družini, in botruje večjemu delu vseh prometnih nesreč? Čudno je tudi to, da po eni strani 
kadilcem in uživalcem alkohola priznavamo pravico do škodovanja lastnemu zdravju, pri 
uživalcih prepovedanih drog pa je to eden poglavitnih vzrokov za to, da jih pahnemo v 
kriminalizacijo in marginalizacijo.  
 Tudi za smrt, ki kosi med mladimi uživalci prepovedanih drog – s tem, ko pravimo, da 
smrt kosi med njimi, pretiravamo, saj je leta 1992 za posledicami uživanja drog umrlo na 
Slovenskem 9 ljudi, ob tem, ko jih vsako leto zaradi kajenja pri nas umre približno 3000, 
zaradi alkohola pa kakih 1500 (neuradna ocena) – je kriva predvsem prohibicija, saj lahko v 
večini primerov vzrok smrti iščemo v prevelikem odmerku, posledici nenadzorovanega 
redčenja, zaradi katerega uživalec nikoli ne more vedeti, koliko droge je v materialu, to pa 
lahko mimogrede privede do predoziranja.  
 Drug vzrok smrti pa je pogosto samomor, in to niti ni čudno, če si le predstavljamo, 
kakšno je življenje običajnega odvisnika, življenje razpeto med nenehnim pehanjem za 
denarjem potrebnim za nabavo droge in občutki odrinjenosti na družbeni rob, stiskami in 
brezizhodnostjo, ki jih tako življenje prinaša s seboj.  
 In vendar, zakaj ljudje posegajo po drogah? Jasno je, da droga, katera koli že, 
zadovoljuje neko njihovo potrebo – ali več potreb – za katero menijo, da je brez mamil ne 
morejo zadovoljiti. To samo po sebi ne bi smelo biti nič slabega, saj je jasno, da večina 
uživanja – imenujmo ga rekreativno, priložnostno – ni problematična. Problematična postane 
čezmerna uporaba oziroma čezmerno uživanje, pa še to večinoma le za uporabnika. Vendar še 
vedno velja, da ljudje z drogami zadovoljujejo neko svojo, zanje pomembno potrebo, ki je ne 
morejo zadovoljiti na primernejši, manj škodljiv način. Pa jih imamo lahko zato, ker niso 
odkrili boljšega načina zadovoljevanja te potrebe ali potreb, že za kriminalce in marginalce? 
Odgovor je jasen in ga sploh ni treba posebej poudarjati. 
 Vendar vsi ne mislijo tako. Ti kar nekako pozabljajo, da je vsaka družba na svetu 
pluralna, da so nekateri uspešnejši od drugih, da nekateri živijo bolj zdravo od drugih, 
nekateri bolj osmišljeno, nekateri bolj moralno, da so nekateri verni in da nekateri, konec 
koncev uživajo droge. In teh zadnjih sploh ni tako malo, kot bi nekateri radi verjeli, saj ne 
smemo pozabiti na najnevarnejši drogi, torej na tobak in alkohol. In tako se skoraj ne morem 
izogniti občutku, da družba uživalce prepovedanih drog še bolj preganja zato, ker na drugi 
strani stori vse premalo za zmanjšanje porabe tobaka in alkohola. To pa je seveda precej 
logično, kajti zmanjšanje tovrstne porabe bi državo prikrajšalo za precejšnja sredstva, ki jih 
sedaj dobiva z davki nanjo. Zato verjetno tudi ne stori ničesar, da bi zagotovila spoštovanje 
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zakonov, ki prepovedujejo reklamiranje tobaka in alkohola. Od  izdelovalcev cigaret pa tudi 
ne zahteva, da na svoje izdelke natisnejo opozorilo o škodljivosti kajenja in o količini nikotina 
in katrana v tobačnem dimu. Jasno je, da bi temu tobačna industrija nasprotovala, kot bi po 
drugi strani vsakršni liberalnejši politiki do sedaj še prepovedanih drog. To pa zato, ker bi 
postale konkurenca tobačnim izdelkom.  
 In kakšne bi bile posledice te konkurence? Verjetno kakšna smrtna žrtev na leto manj. 
Liberalizaciji nasprotuje tudi industrija alkoholnih pijač – saj so droge konkurentne tudi njej – 
pa čeprav bi le-ta lahko prinesla kakšno smrtno žrtev zaradi alkoholizma manj, zmanjšala 
splošno nasilje v družbi, bilo bi manj prometnih nesreč zaradi vpliva alkohola in nenazadnje, 
morebiti bi se zmanjšala absolutna poraba alkoholnih pijač. Znani ameriški psiholog, 
utemeljitelj kontrolne teorije William Glasse piše v svoji knjigi z naslovom "Kontrolna 
teorija" (Založba Taxus, razprodana) o delovanju alkohola in heroina takole, citat: "...Skoraj 
vse nasilje, še posebno pretepanje žena in otrok ter incestni odnosi, ki so tako običajen del 
naše kulture, je neposredna posledica opijanja. Neštete, čeprav nenaklepne tragedije, ki jih 
povzroča vožnja pod vplivom alkohola, po pogostosti krepko presegajo nesreče, ki se zgode 
treznim voznikom. Pitje alkohola je v naši družbi poglavitni vzrok nasilja, tako namernega kot 
nenamernega, in je, pogosteje kot ne, glavni "motivator" spolnih zlorab žensk in otrok s strani 
moških..."  
 Po drugi strani je pa splošno znana, vendar namerno prikrivana resnica, da samo 
uživanje heroina oz. drugih prepovedanih drog ne pomeni neposredne nevarnosti za druge 
ljudi. "...Odvisnike od heroina ne zanimajo napori, s katerimi bo vzpostavili kontrolo nad 
svojim življenjem, zanima jih le vbrizgavanje heroina. To pa zato, ker dosežejo s heroinom 
'kontrolo', absolutno kontrolo, ki se kaže v obliki čistega užitka. Zanje je pomemben le 
občutek, ki ga prinaša heroin, in ko so 'high', so usmerjeni le vase in so povsem nenevarni..." 
(Glasser, William; Kontrolna teorija, Založba Taxus, razprodana.) 
 S tem seveda ne mislim, da bi se bilo pametno vračati v zgodovino in zopet poskusiti s 
prohibicijo alkohola, hočem samo poudariti nelegitimnost preganjanja in žigosanja ljudi, ki 
iščejo svoje poti do užitka in so družbi pravzaprav, zaradi tega iskanja, neposredno nenevarni. 
Ogrožajo predvsem sebe, posredno – s tem mislim na nevarnost AIDSa – pa tudi druge. To 
sicer ni edina rizična skupina, je pa pomembna, kot je tudi nevarnost, ki jo pomeni AIDS, vse 
očitnejša in večja.  
 Tako so tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji, kot sicer zelo rigidni mednarodni 
ustanovi, spoznali, da je konec koncev bolj primerno zmanjševanje škode, ki jo prinaša 
uživanje prepovedanih drog, kot pa usmerjenost k popolnemu opuščanju njihovega uživanja. 
Zmanjšanje škode bi zagotovo prineslo organiziranje in dekriminaliziranje danes še vedno 
kaotičnega, ilegalnega uživanja prepovedanih drog.  
 Ko bomo spoznali, da je za celotno družbo varneje in ceneje le-te legalizirati in nato 
začeti dejavnosti usmerjene k zmanjševanju uživanja vseh znanih vrst drog – to pomeni 
izenačenje zdaj prepovedanih z dovoljenimi drogami – bo pred nami le še ena naloga, in sicer 
– vse to izvesti čimbolj odgovorno, brez kakršnih koli ideoloških ali dogmatskih spon. Glede 
na to, da se spoznanja o neprimernosti in škodljivosti sedanjega, prohibicionističnega pristopa 
k problematiki drog, vse bolj širijo, postaja vse bolj in bolj jasno, da sta pravna ureditev in 
legalizacija nekaterih danes še prepovedanih drog pred vrati. Kdaj se bo to zgodilo in uživanje 
katerih drog bo zakonsko urejeno najprej, prepustimo času, vendar smo lahko prepričani, da 
bo kmalu – čeprav morda še ne v tem stoletju - konec te najbolj iracionalne in neumne vojne 
proti človeškemu poželenju.  
 
Aleksander Urbančič 
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UVOD 
 
Tu prebrana poročila potrjujejo, da je promet z drogami grožnja usmerjena proti celotnemu 
planetu. To priznavajo tudi uradni dokumenti posameznih držav, raziskave Evropske 
skupnosti in poročila nadzornega organa ZN. Ogromen kapital, ki ga organizirani kriminal 
črpa iz industrije mamil, je postal glavni vir nasilja, korupcije in družbene degradacije, 
obenem pa tudi zelo resna ovira za razvojne možnosti najrevnejših predelov sveta kot tudi 
manj razvitih območij znotraj industrializiranih držav. Dobički trgovine z mamili so taki, da 
bi z njimi dežele v razvoju  
v treh, štirih letih poplačale svoje dolgove. In vendar ni nobena vlada doslej spremenila 
prohibicionistične politike do uživanja in prodaje mamil niti ni opravila resne analize svoje 
politike do tega vprašanja.  
 
V svojih poročilih in diskusijah so se zdravniki, sociologi, filozofi, ekonomisti, sodniki, 
policaji in psihiatri iz ZDA, Kanade, Avstralije, Velike Britanije, Francije, Belgije, Španije, 
Nizozemske in Italije v štirih dneh zasedanja v Bruslju, zavzeli za konkretno reformo 
obravnavanja mamil. Razprava je bila zelo odprta in slišali smo zelo različna stališča, a smo le 
prišli do nekaterih jasnih usmeritev, na katerih lahko sloni velika mednarodna 
antiprohibicionistična kampanja. 
 
Te so: 
 a) legalizacija pridelave, trgovine in prodaje drog - danes še prepovedanih, od marihuane do 
heroina in kokaina - bi za 99% znižala njihovo ceno, kar bi povzročilo trenutno izločitev  
organiziranega kriminala iz teh aktivnosti; 
 b) primerna davčna politika bi omejila porabo in obenem zagotavljala kakovost mamil ter na 
ta način zmanjšala njihove škodljive učinke, denimo infekcije z AIDS-om in drugimi 
boleznimi; 
 c) status odvisnikov od drog bi se nemudoma spremenil, saj ne bi več prihajali v stik s 
kriminalom. Njihove probleme bi bilo mogoče reševati mnogo učinkoviteje - tako s 
človeškega, medicinskega, psihološkega kot tudi socianega vidika; 
 d) mednarodno mafijo bi prizadel hujši poraz kot bi ji ga lahko prizadejale združene armade 
Vzhoda in Zahoda, saj bi izgubila glavni vir svojega bogastva in neverjetne moči; 
 e) ker bi tako zlomili dobičkanosno vzmet, bi v hipu prenehala delovati podtalna propaganda, 
ki preko tisočev in tisočev drobnih preprodajalcev širi uživanje trdih mamil in povečuje 
individualno  
potrošnjo;  
 f) legalizacija bi čez noč odpravila na milijone nasilnih dejanj, uperjenih proti 
najslabotnejšim in nezavarovanim. 
 g) razbremenila bi sodstvo in policijo ter tako avtomatično povečala njihovo učinkovitost pri 
ohranjanju javnega reda; 
 h) denar, ki ga danes vlagamo v lov na človeka, bi lahko uporabili za informiranje o učinkih 
drog in rehabilitacijo odvisnikov; 
 i) ukinili bi "izredno stanje" mednarodnega prava, ki vse bolj škodljivo vpliva na zakonodajo 
in povzroča sprejemanje zakonov, ki so v nasprotju s človekovimi pravicami (ponovno 
uvajanje smrtne kazni tam, kjer so jo že ukinili), ovirajo spoštovanje pravice do sodnega 
postopka in pravice do poštenega sojenja. 
 
 Organizirani kriminal bo postal tako kot v ZDA še krvoločnejši in močnejši. In ker novi 
zakoni zagovarjajo popolno prohibicijo vseh mamil, bo življenje odvisnikov še težje. 
Neuporabne norme, ki predpisujejo kazni tudi za uživalce lahkih drog kot so marihuana in 
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hašiš, bodo sprožile, čeprav upoštevane le minimalno, novo samovoljo policije in sodstva ter 
obenem povzročile krizo že tako kompromitiranega policijskega in sodnega aparata. 
 
 Zavedamo se, da se lahko represivni norosti upremo samo s socialnimi in političnimi 
pobudami na transnacionalni ravni. To je cilj, ki je uresničljiv samo s podporo, sodelovanjem, 
pobudami in primerjavami, ki jih berete na teh straneh. 
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UVOD K DRUGI IZDAJI 
 
 Septembra l988 se v Evropi še niso resno ukvarjali z mamili. Iz ZDA so takrat prihajale 
revije kot so Time in Newsweek, katerih naslovnice so razkrivale tesnobo ob izbruhu nasilja v 
črnskih in španskih getih. Povzročalo ga je novo mamilo imenovano crack. Reaganova 
administracija je grozila, da bodo vsem funkcionarjem Bele hiše in kongresnikom 
pregledovali urin (Neki demokrat je izjavil, da bo v to privolil samo, če mu ga bo pregledal 
Reagan osebno.) in da ne bo trpela yuppijev, ki uživajo kokain. Mednarodne organizacije za 
nadzor in boj proti mamilom so s tehnokratsko natančnostjo redno objavljale podatke o svojih 
porazih. 
 
Med vsemi evropskimi državami so samo v Italiji začeli na pobudo Radikalne stranke 
razpravljati (brez udeležbe tiska in televizije) ne samo o odvisnosti od mamil, o nasilju in o 
kriminalu, ampak predvsem o narkomaniji kot proizvodu državnih zakonov in prepletajočih 
se ekonomskih sil. Analiza socialnih tveganj popolne prepovedi mamil, te so se v Italiji lotili 
pred nekaj leti, ko so se s politično kampanjo uprli kriminalizaciji uživalcev marihuane ter se 
obenem zavzeli za nadzorovano distribucijo mamil odvisnikom, je zahtevala novo poglobitev. 
 
Spremembe v zločinski industriji mamil, ki sta jih povzročili vrtoglava rast dobičkov in 
internacionalizacija s preprodajo mamil povezanih finančnih trgov, so presenetile tako vlade 
kot agencije. Trgovina z mamili in njihovo uživanje, oboje povezano z določenim, čeprav 
nevarnim zločinskim segmentom, se je v približno desetih letih spremenila v mednarodno 
razvejano tržišče, ki je lahko prebilo vse kulturne jezove in prodrlo v vse družbene sloje. Tako 
so Združeni narodi v svojih poročilih na začetku osemdesetih let opozarjali, da lahko trgovina 
z mamili ogrozi politične institucije in vpliva celo na ekonomske procese v številnih državah. 
 
Nacionalne vlade, ki niso bile vedno demokratične, so pod vplivom avtoritarnega moralizma 
nekaterih demagogov, v želji po krepitvi lastne politike z lahkotno, vendar nekoristno politiko 
policijskega ukrepanja, pred tragičnimi dogodki osemdesetih let skrivale glavo v pesek. 
Namesto da bi ponovno preučile položaj in strategijo svojih posegov, so nevrotično in povsem 
mehansko ponavljale nekatere postopke, ki so že doživeli poraz in so ponovno težili k istemu. 
Zakoni so postajali vse bolj restriktivni, kazni so bile vedno hujše, organi represije pa so 
postajali vedno bolj neuspešni in hipertrofični. 
 
Vsi ti ukrepi pa niso zmanjšali niti za gram količine mamil v obtoku niti za dolar dobička, ki 
ga prinaša trgovina z njimi. Ta je v letu l988 dosegel številko 500 milijard dolarjev, kar je 
bilanca srednje razvite industrijske države. Ko so si zamislili Bruseljski forum, so imeli 
njegovi pobudniki  
pred očmi vse takratne procese: zakonodajno pravo se je umikalo pred nepredvidenimi 
posegi; družba se ni mogla ubraniti pritiska zločinske ekonomije; zdravstvo je v naraščanju 
epidemije AIDS-a med uživalci heroina doživljalo evtanazijo; demokracija in legalne 
institucije so se vztrajno umikale pred kriminalci, ki jih je njihova lastna vojaška in 
ekonomska moč silila, da so vzpostavili mehanizem za urejevanje medsebojnih konfliktov.  
 
Rodila se je narkokracija. 
 
Mnogim so se ta predvidevanja, ki so samo odražala takratno resničnost, zdela pretirana, 
skrajna. Leto in pol kasneje so se duhovi utelesili. 
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Vojna proti mamilom, h kateri je kot v filmski predstavi pozival Reagan, je kmalu postala 
kruta resničnost. George Bush je poslal v Panamo marince, da bi se tako maščeval za 
frustracije,  
ki mu jih je povzročil diktator in trgovec z mamili Noriega. Invazije niso zabeležile 
televizijske kamere, kot tudi ne dva tisoč mrtvih. (Žal so bile tudi te žrtve zaman. Kasneje so 
ugotovili, da je novi predsednik Endara leta in leta vodil eno izmed bank, v kateri so trgovci 
Medelinskega kartela prali svoj umazani denar. Zato se je kasneje tudi upiral reformi 
panamskih bančnih zakonov.) Časopisi po vsem svetu so na svojih straneh prinašali novice o 
državljanski vojni, ki so jo v Kolumbiji povzročila mamila. Na vseh mednarodnih srečanjih se 
šefi držav pogovarjajo tudi o mamilih. ZDA so uvedle nov kompleksen mehanizem, ki vsako 
leto polni zapore, sezidane prav v ta namen, s sto in sto novimi zaporniki ter ponovno uvaja 
smrtno kazen za zločine, ki niso uboji. Parlamenti raznih držav obnavljajo in modernizirajo 
policijske aparate, ki postajajo vse represivnejši ter mrzlično podpisujejo mednarodne 
konvencije, ki omejujejo prost pretok ljudi in kapitala. 
 
Po drugi strani pa je v zanjih osemnajstih mesecih naredilo odločilne korake tudi 
antiprohibicijsko gibanje. 
 
Po zaslugi pripravljalnih del Bruseljskega kolokvija je bil konec marca 1989 v Rimu 
ustanovni kongres Mednarodne antiprohibicionistične zveze-LIA. Uvodno sporočilo je 
napisal Milton Friedman. LIA deluje v več kot petnajstih državah udeleženkah kongresa. 
Tesno sodeluje z Drug Policy Foundation, ameriško organizacijo, ki je v ZDA začela s 
kampanjo proti prohibicijskim zakonom in prohibicijski kulturi. 
 
Politiki, ki so se še včeraj ukvarjali s strategijami boja proti mamilom, danes govorijo o 
preteklih napakah in se zavzemajo za njihovo legalizacijo. Med njimi je tudi bivši državni 
sekretar ZDA George Shultz.  
 
V Italiji ima CO.R.A. vedno več privržencev, prihajajo iz različnih političnih krogov, največ 
pa jih je iz vrst zelenih in komunistov. Socialistična stranka je sprva poskusila voditi Bushevo 
vojno na evropskih tleh, vendar je doživela močan odpor najprej med ljudmi, kasneje pa še v 
parlamentu. 
 
Najnovejše in najpomembnejše pa je to, da je antiprohibicijska lista sodelovala tudi na 
volitvah in dosegla nepredviden rezultat. Najprej je imela enega predstavnika v Evropskem 
parlamentu, kasneje še v rimski občinski skupščini.  
 
Spopad se je začel in je zelo oster. Velikanske materialne koristi ter psihološki in ideološki 
odpori ovirajo pravo reformo politike do mamil. Zato je nujno zmanjšati prepad med znanjem 
in  zmožnostmi ter najti način, kako širiti naša spoznanja. Naš cilj je premagati prohibicijski 
monopol, ki ima svoje temelje v političnih odločitvah - ki niso vedno, oziroma so vedno manj 
nedolžne - ter zločinski monopol trgovine z mamili. 
 

 10



SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI - OTVORITVENO PREDAVANJE 
 
Italija - Sergio Augusto Stanzani Ghedini je prvi sekretar 
Radikalne stranke, inženir, poslanec italijanskega 
parlamenta. Ko se je prvič pojavil v parlamentu, je bil 
direktor Finmeccanice. Bil je eden od ustanoviteljev 
Italijanske študentske zveze in predsednik Italijanske 
univerzitetne zveze. Sodeloval je pri ustanovitvi Radikalne 
stranke kot koordinator njenega statuta. V Senat so ga 
izvolili leta 1979, v poslansko zbornico pa leta 1983 in 1987, 
ko je bil tudi član Predsedniškega kabineta. 

 
RADIKALNA STRANKA IN NJENA POBUDA PROTI 

ILEGALNEMU PROMETU Z DROGAMI 
 

Gospe in gospodje, udeleženci mednarodnega 
antiprohibicionističnega srečanja, pozdravljam vas v imenu 
Radikalne stranke in CO.R.A. (Radikalna 
antiprohibicionistična koordinacija), ki sta dali pobudo za to 
srečanje. Prvič imamo priložnost, da na znanstveni ravni ob 
multidisciplinarnih analizah, z instrumenti svojih dosedanjih 

spoznanj in človeške volje preučimo, kako premagati ali vsaj omiliti bolezen, ki je prizadela 
naš planet in ogroža naše življenje, svobodo in razvoj mnogih posameznikov in območij. 
 
Na tem seminarju bomo poleg najbolj škodljivih učinkov širjenja mamil obravnavali moč 
mednarodnega organiziranega kriminala in krutost zločinov, ki ogrožajo velika in majhna 
mesta. Kriminaliteta in nasilje nista posledica uživanja mamil niti uživanja kakšnega 
določenega mamila, ampak sta posledica socialnega in zakonskega obravnavanja problema 
mamil. 
 
Prihajam iz Italije, njene prebivalce je v preteklih dneh zbegal, vendar ne presenetil, izredno 
krut zločin (v nekaterih italijanskih regijah so takšni zločini del vsakdanjosti). Na avtocesti 
Palermo - Caltanissetta so pripadniki mafije ubili sodnika iz Palerma. Nekaj ur kasneje so 
ubili človeka, ki je bil zelo priljubljen v vrstah alternativne levice. Leta 1968 je bil eden od 
vodij takratnega gibanja, preživel nekaj let v Indiji, se vrnil v Italijo, na Siciliji ustanovil 
komuno, kamor so se lahko zatekali ljudje z roba družbe, bivši teroristi, narkomani. Komuna 
je bila zelo odprta, od nikogar niso zahtevali, naj se odreče heroinu; znotraj skupnosti pa so se 
preko majhnega televizijskega oddajnika borili proti izsiljevanju, s katerim je mafija grozila 
celotnemu območju, in tako nadzorovala, če že ne določala, najpomembnejše politične in 
ekonomske dejavnosti. 
 
V nekaj urah sta bila tako ubita sodnik, predstavnik institucij, in človek, ki se je vse življenje 
bojeval proti tem istim institucijam. Mafija ali različne organizacije, ki jih tako imenujemo, se 
zdi, da nimajo določenega političnega cilja. Vendar sem prepričan, da mafija brani določen 
politični cilj, ga podpira in mogoče celo financira: ta cilj pa je kazensko preganjanje prodaje 
mamil, torej prohibicija. če ne bi bilo prohibicije, bi se bogastvo in moč kriminalnih 
organizacij tako zmanjšala do meje, ko bi policijske sile v spopadu z njimi lahko zmagale. 
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Radikalna stranka ima v zvezi z mamili dolgo zgodovino. Prve pobude smo sprejeli v 
šestdesetih letih, ko smo organizirali proteste proti zapiranju mladih, ki so kadili hašiš ali 
marihuano. Leta 1975 so aretirali našega tovariša Marca Panello, ker je vpričo policijskih 
uradnikov pokadil cigareto marihuane. V naslednjih letih je bilo takih primerov še nekaj. 
 
In prav zaradi takšnih dejanj civilne nepokorščine je italijanski parlament sprejel zakon, ki ne 
določa kazni za osebno uživanje mamil, ohranil pa je splošni kazenski represivni sistem. Prav 
ta sistem pa je, kot smo opozarjali pred dvajsetimi in nato spet pred desetimi leti, povzročil 
rast socialnih pojavov, ki so že zdavnaj prekoračili mejo splošnega preplaha. Pred nekaj leti 
so našega tovariša dr. Luigija Gatta, sedaj je predsednik CO.R.A., aretirali, ga obsodili, 
oprostili ter ponovno pogojno obsodili glede na visoko moralnost njegovih dejanj, ker je 
zdravil zasvojene z nizkimi odmerki morfija. 
 
V zadnjih letih, posebno že od leta 1984, je Marco Panella v svojih političnih nastopih, v 
člankih, na televiziji ter s pobudami v italijanskem in evropskem parlamentu znova in znova 
predstavljal antiprohibicijsko perspektivo ter opozarjal na kugo, ki je zajela naš planet. To 
kugo povzroča nezakonita trgovina z mamili, kriva pa je nesposobna in nora politika, ki ne 
zmore popraviti svojih napak. Prav na teh temeljih je nastala Radikalna antiprohibicionistična 
koordinacija - CO.R.A. 
 
Zato je bilo povsem naravno, da smo to nalogo - odpravljanje politike prohibicije - vključili 
med temeljne politične cilje nove Radikalne stranke, ustanovljene januarja na kongresu v 
Bologni, ko smo sprejeli sklep, da se Radikalna stranka prelevi v transnacionalno stranko. 
Evolucija stranke nam tako omogoča da se zdaj, ko moramo delovati na ravni celotnega 
planeta, izognemo nesmiselnemu in neučinkovitemu delovanju zgolj na državni ravni. 
 
Za stranko, ki ima v svojem znaku zapisano nenasilje, sta nasprotovanje mednarodni politiki 
vojne proti drogam in boj zoper izprijenost in nasilje, ki ogrožata liberalnodemokratične 
garancije in pravno državo, bistvenega pomena.  
 
Zato pričakujemo od vas, gospe in gospodje, da sodelujete kot strokovnjaki in kot ljudje z 
izkušnjami ter si prizadevate tako na civilni kot na socialni ravni, za intenzivnejše 
razmišljanje in delovanje; to nam bo omogočilo, da bomo ne v kratkem, vendar tudi ne v 
predolgem času sprožili politično reformo na področju mamil. 
 
Gospe in gospodje, hvala, da ste prišli v Bruselj in vam iz vsega srca želim uspešno delo. 
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LUIGI DEL GATTO - UVODNO PREDAVANJE 
 
  Ko smo se pred slabim letom odločili ustanoviti CO.R.A. 
(Radikalno antiprohibicionistično koordinacijo) smo imeli za 
sabo izkušnje, o katerih je pred kratkim govoril sekretar 
Radikalne stranke Sergio Stanzani (vključno s predlogi 
Marca Panelle o nujnosti legalizacije mamil in njegovim 
dejanjem civilne nepokorščine, ko je javno kadil marihuano. 
Isto sta storila tudi svetovalec Angiolo Bandinelli in tedanji 
sekretar stranke Jean Fabre, ko sta nekaterim rimskim 
uradnikom ponudila marihuano).  
   
S takimi dejanji smo hoteli spodbuditi politično in 
znanstveno razpravo o mamilih. 
 
Za sabo smo imeli prizadevno, natančno, kar pikolovsko 
delo, ki ga je opravil Giancarlo Arnao. Rad bi se mu 
zahvalil, kajti njegovo delo označuje tudi današnje srečanje. 
 
CO.R.A. je sklicala ta kolokvij, da bi na njem odgovorili na 
enosamo vprašanje: kako in s kakšnimi značilnostmi, se 

pojavljajo mamila na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta? 
 
V zadnjih mesecih smo to vprašanje zastavljali različnim kolegom, posameznikom in 
skupinam na Nizozemskem, v Veliki Britaniji in ZDA: Spraševali smo člane "European 
Movement for Normalization of Drug Policies" iz Rotterdama in "Drug Policy Foundation" iz 
Washingtona. 
 
Prinašam vam pozdrave gospoda Arnolda Trebacha, predsednika Drug Policy Foudation, ki se 
v Washingtonu udeležuje zasedanja kongresa. Prosil me je, naj poudarim, "da delujemo 
skupaj" in da bodo naši sklepi tema najinega prihodnjega srečanja v Washingtonu. Poudaril 
mi je - o tem sva govorila že v Londonu - kako pomembno je povezati obe obali Atlantika in 
sklicati svetovni kongres, na katerem morajo sodelovati tudi predstavniki tretjega sveta. 
 
O tem moramo razmišljati naprej in naprej. Nenehno moramo ponavljati: Zagotovo ni zgolj 
slučaj, da droge, ki so označene kot "ilegalne", izvirajo iz svetovnega Juga. 
 
Trebachova pobuda za razpravo o tem vprašanju se mi zdi zelo umestna. 
 
Naše srečanje je samo prvo v nizu srečanj, kajti že 20. oktobra letošnjega leta se sestanemo v 
Washingtonu, naslednje srečanje pa bomo organizirali takoj, ko bomo prišli do operativnih 
sklepov, kako spremeniti politiko  obravnavanja drog, kajti spremembe le-te so več kot nujne. 
 
Katere so torej poglavitne točke naših razmišljanj v zadnjem letu dni naše dejavnosti in 
srečanj? 
 
Ena izmed njih je še posebej pomembna, kajti nanjo se navezujejo mnogi problemi v zvezi z 
mamili: to je prohibicija. 
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Besedo slišimo iz ust navadnih državljanov, omenjanjo jo kot del moralnega reda, pravice in v 
navezavi z zdravjem, vendar ko besedo analiziramo in odkrijemo tančico, ugotovimo, da ima 
več zveze s tehnološko napredno mrežo organiziranega kriminala, ki proizvaja, transportira in 
distribuira svoje blago. 
Zato torej misel v razpravi Georgesa Apapa, ki pravi: "Mamila niso prepovedana, ker so 
nevarna, ampak so nevarna, ker so prepovedana." 
 
Španski filozof Savater se loteva dvoumnosti "preganjanja drog"  in razvija deset socio-
političnih tez o ideološkem pomenu le-tega, da bi na koncu zaključil: "Naši kulturi, tako kot 
mnogim drugim, so znani uporaba in viri mamil. Tisto kar vsakemu posamezniku omogoča 
odločiti se katero drogo bo uporabil in kako, je vzgoja, lastni nemir in življenjske ambicije. 
Država ne sme narediti nič več, kot čim popolneje in racionalneje informirati o vsakem 
posameznem proizvodu, nadzorovati njegovo proizvodnjo in kakovost ter pomagati tistim, ki 
to žele ali pa jih ta družbena svoboda ogroža." 
 
Kako se prohibicija izvaja? 
 
"Poglavitna značilnost politike proti mamilom vseh držav, ki so ratificirale konvencije ZN je 
ta, da so zaupale obravnavo problemov, ki jih prinašajo mamila, policiji in sodstvu." V tem 
kontekstu je nizozemski psihiater Sengers predlagal, "da organiziramo znanstvene konference 
o veljavnosti parametrov Svetovne zdravstvene organizacije in njihovega vrednotenja drog in 
substanc ter končno nespodbitnost evaluacij samih." 
 
Arnao govori o birokratizaciji in falsifikaciji znanstvenih komisij  raznih agencij ZN, - 
vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo - in analizira, kako vrsta ključnih besed, kot so 
"zloraba", " nemedicinska uporaba", "narkotik", "psihotropna substanca", nikoli ni dobila 
enotnega, nedvoumnega pomena. 
 
Lamberti, sociolog iz Neaplja, trdi, da se zaradi in okrog prohibicije oblikuje organiziran 
kriminal, ki sam določa tržišče in uživanje mamil. "Ulični" etnograf Roger Lewis 
dokumentira, kako prohibicija povzroča socialno razsulo. Italijanski kriminolog Savona pa 
vidi v njej krivca za transformacijo pravnih problemov. 
 
In tako pridemo do vprašanja gospoda Reuterja, ekonomista Randove korporacije: "Kakšni so 
stroški in prednosti nadaljevanja prohibicije?" In to je tudi temeljno vprašanje, na katerega naj 
bi odgovorili na tem kolokviju. Svojo razpravo zaključuje z: "Termin "vojna proti mamilom", 
ki se pojavlja v vladnih pogovorih na vseh ravneh, je popolnoma neustrezen; povzroča 
medlost ter daje vtis lahke zmage in iskanja sovražnikov. Potrebujemo  stabilne institucije, ki 
bodo sposobne uresničevati dolgoročne programe in dejavnosti." 
 
Cena za tako razmišljanje ni samo ekonomska, ampak zadeva tudi pravo, trdi jurist univerze v 
Malagi Ripolles; zadeva celotno zdravstvo in medicino, potrjuje belgijska psihiatrinja 
Roelandtova in mednarodne odnose, kot trdi general Viviani. 
 
Marie A. Bertrand, kriminologinja z Univerze v Montrealu in članica kanadske komisije za 
prohibicijo "Report on Prohibition", je jasno zapisala, da je prohibicija nemoralna, hinavska in 
nelegitimna. Pove nam, katere skupine jo podpirajo:  različne specialne policijske enote,  
zdravniki sami, farmaceutska industrija ter proizvajalci tobaka in alkoholnih pijač. 
 

 14



Če je res, da je prohibicija ne samo neučinkovita, ampak tudi nemoralna, prisluhnimo pobudi 
Thomasa Szasza, ki trdi: "Končajmo najdaljšo vojno dvajsetega stoletja - vojno proti 
mamilom!" In zaključi: "Traja dlje časa kot prva in druga svetovna vojna, korejska in 
vietnamska vojna skupaj in še ji ni videti konca. Ker pa se gremo vojno proti človeškemu 
poželenju, ne moremo doseči zmage v nobenem pomenu te besede." 
 
"Končajmo jo zaradi ekonomskih razlogov," piše Stevenson z  Oddelka za ekonomijo 
Univerze v Liverpoolu. "Zaradi policijskih razlogov," trdi  španski policijski uradnik Sanchez. 
"da rešimo pravne probleme, ki so drugače nerešljivi," pravi španska odvetnica Carmen 
Castrillo. 
 
In kakšne bi lahko bile alternative? 
 
Bruce Alexander, psihofarmakolog z Univerze v Vancoverju, jih predlaga na lokalni ravni, 
kjer je socialni nadzor najbolje razvit. Pragmatični pristop predlaga psihosociolog Peter 
Cohen iz Amsterdama. 
 
Grinspoon, psihiater s harvardske univerze predlaga davek za kritje t.i. "kriminalne tarife", ki 
bi bil sorazmeren s škodljivostvo posameznega mamila in bi navajal k uživanju manj 
škodljivih mamil. 
 
Vsi se strinjajo v tem, da je treba prohibicijo analiziraniti, se o njej pogovarjati in jo odpraviti. 
Predlagajo pravno ureditev, obdavčitev in tudi dosegljivost na recept. 
 
Zveni skoraj paradoksalno, da antiprohibicionisti govorijo o pravni ureditvi, obdavčitvi in 
dosegljivosti na recept, kar so bile značilnosti prvega t.i. prohibicijskega zakona, Harrisonove 
listine iz leta 1914. 
 
Morda se moramo lotiti prav tega paradoksa, kajti alternativa je ravno v tem, da poiščemo in 
odpravimo napake, ki so jih prohibicionisti storiliv zadnjih sedemdesetih letih od  
Harrisonove listine dalje, ko je leta 1919. ameriško Vrhovno sodišče potrdilo, da heroin, ki so 
ga predpisali narkomanom, ni bil predpisan v medicinske namene. 
 
Kolokvij začenjamo s celim spektrom vprašanj,  za katere vas vabim, da nanje poiščete 
odgovore ter se vam obenem zanje že v naprej najlepše zahvaljujem. 
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Socialni učinki prohibicije 
 

AMATO LAMBERTI - KRIMINALNE ORGANIZACIJE - SPODBUJEVALKE 
ŠIRJENJA MAMIL 
 

ITALIJA – Amato Lambrerti je profesor sociologije na 
univerzi v Neaplju in eden najbolj znanih strokovnjakov za 
probleme tako imenovane camorre. Urejuje trimesečnik 
Osservatorio sulla camorra, v katerem objavlja analize 
sprememb organiziranega kriminala v pokrajini Campagna. 
Napisal je več študij o posledicah uživanja heroina in 
kokaina, o politični korupciji ter o tem, kako so se nekatere 
pomembne družine camorre zaradi večjega priliva denarja 
spremenile v finančne holdinge. 
 
 

KRIMINALNE ORGANIZACIJE - SPODBUJEVALKE 
ŠIRJENJA MAMIL 

 
 
Mamila so blago, ki ga proizvajajo, prodajajo in uživajo. Vsi 
ti trije momenti so med seboj prepleteni in kot se dogaja z 
vsemi drugimi izdelki, način proizvodnje določa način 
distribucije in ta potem vpliva tudi na način uporabe oziroma 

uživanja. Na proizvodnjo, prodajo in porabo vplivajo - tako kot pri vseh izdelkih - 
najrazličnejše omejitve; te so v prvi vrsti ekonomske oziroma zakoni trga, zakonodajne 
oziroma zakoni, ki uravnavjo podjetništvo in trgovino. Kadar je določeno blago prepovedano, 
kot so to mamila, so proizvodnja, prodaja in poraba izpostavljene sankcijam, zato veljajo za 
take proizvode še 
drugačne omejitve, ki določajo, kako bodo blago (mamilo) naredili, prodali in uporabili. Ko 
so v Italiji in drugih državah odpravili kazni za individualno uporabo, žal, to ni vplivalo na 
širjenje mamil. Uživanje mamil uravnava povpraševanje in to je tako kot pri vsakem drugem 
blagu. Poraba droge, ki določa ponudbo, temelji na kolektivnem povpraševanju bolj ali manj 
določene ciljne skupine prebivalstva. Povpraševanje narekuje individualna pa tudi kolektivna 
potreba po zadovoljitvi bolj ali manj določene potrebe, ki je za določeno osebo dokaj 
bistvena. 
 
Vsa ta razmišljanja so lahko videti banalna in nepotrebna in so postala že splošno znana v 
družbah z normalno stopnjo izobrazbe in učinkovitim sistemom množičnih komunikacij. 
Vendar se mi zdi primerno in nujno, da ta spoznanja ponovim. Kajti ko govorimo o mamilih, 
velikokrat pozabljamo, da so mamila tudi blago in da so načini porabe le-tega odvisni od 
oblik komercializacije, te pa od načinov proizvodnje. Pozabljamo tudi, da imajo proizvodnja, 
prodaja in poraba mamil določene značilnosti, ki so posledica ekonomskih in juridičnih spon, 
prva med njimi pa je prav gotovo njihova popolna nezakonitost.  
 
Prav ta pozabljivost nas ovira, da se ne zavemo globalnosti pojava v vsej njegovi 
razčlenjenosti, vpliva pa tudi na segmentacijo problemov, ki jih namerno ločujemo med seboj 
tako v razmišljanju kot tudi v načrtovanju ukrepov. Tudi mesta, kjer razpravljajo o ukrepih, in 
organi, ki le-te izvajajo, so ločena. Na mednarodni ravni  visoki uradniki, tajne službe, 
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posebne policijske strukture, specializirane za boj proti mamilom, razpravljajo in načrtujejo, 
kako poseči v proizvodnjo in mednarodno trgovino z mamili. Na državni ravni pa je 
pristojnost trdno v rokah notranjih in pravosodnih ministrstev, katerih ukrepanje je omejeno 
samo na trgovino z mamili. Delujejo kvečjemu še posvetovalne komisije ali ministrstvo za 
posebne posle, v katerem sodelujejo poleg uradnikov in predstavnikov policije fukcionarji 
ministrstva za zdravstvo in delno tudi ustanove in skupnosti, ki se ukvarjajo z rehabilitacijo 
narkomanov. Med obema ravnema ni koordonacije niti prave izmenjave podatkov, razen tiste, 
ki jo zagotavljajo na obeh straneh organi družbenega nadzora. Nikoli se ne lotijo problema 
uživanja mamil ter prodaje in distribucije le-teh, vedno se omejijo samo na učinke, ki jih 
imajo mamila na uživalce, ter na vprašanja njihovega nadzora in pomoči. Če se hočemo lotiti 
problema v celoti ter obenem upoštevati njegovo razvejanost, moramo začeti pri porabi, kajti 
prav ta je vozel celotnega problema in spodbujevalka celotnega mehanizma. Naš odnos do 
porabe mamil je večinoma behaviorističen: na eni strani površno opazujemo tržišče in ne 
preučujemo njegove resnične dinamike, saj ostajamo pri opazovanju gibanja ljudi in blaga, na 
drugi strani pa učinke uživanja mamil. Tudi tu ostajamo na površini in svoja opažanja 
osredotočamo na individualno uživanje ali generacijske in socialne skupine. Poraba je nekje 
med tržiščem in učinki kot nekakšna črna skrinjica, ki je ne moremo odpreti; ves trud, da bi jo 
odprli, je zaman in neproduktiven. Vse raziskave, razmišljanja in posegi se ukvarjajo s tistim, 
kar se da opaziti; kaj se dogaja v črni skrinjici nas pa ne zanima, ker tega tako ali tako ne 
moremo spoznati. Priča smo poplavi domnev o vsebini črne skrinjice (kriza identitete, kriza 
vrednot, konflikti v družini, enakopravnost spolov, potrošništvo itd.), v resnici pa smo se tiho 
dogovorili, da ne bomo razpravljali o behaviorističnem modelu interpretacije, torej o obstoju 
črne skrinjice. Vendar moramo začeti pri porabi, če se hočemo dokopati do pravih odgovorov 
na problem. Samo tako ga bomo razbremenili bremena družbene in individualne 
destruktivnosti, ki jo ta danes predstavlja, za katero pa nismo povsem prepričani, da ji tudi 
pripada. 
 
Uživanje mamil je - pa če nam je to všeč ali ne - rezultat povpraševanja mladih ljudi. 
Povpraševanje narekujejo potrebe posameznikov in skupin, ki mislijo in upajo, da jim bodo 
mamila prinesla zadovoljitev teh potreb. In kakšne so te potrebe, kakšno vlogo igrajo v 
življenju posameznika, kateri mehanizmi družbene interakcije jih sprožijo; in ali bi jih lahko 
zadovoljili kako drugače kot z mamili? Na ta vprašanja ne znamo odgovoriti, ker nismo nikoli 
resno, brez ideoloških spon in predsodkov preučevali problema porabe mamil. Vendar to ni 
tema te razprave, problem želim samo formulirati. 
 
Moje razmišljanje se začenja pri porabi in čeprav nisem analiziral njene strukture, njene 
notranje razčlenjenosti, individualnih in socialnih vzrokov, trdim, da je problem mamil v 
današnji družbi posledica povpraševanja in zahtev določenega dela prebivalstva po njih. Pojav 
mamil se je spremenil v problem mamil, ki nosi s seboj potencialno destruktivnost do 
posameznika in družbe prav zaradi oblike odgovora na to povprašanje. Če so mamila tak 
družben kot tudi ekonomski in politični problem skoraj vseh držav sveta, je za to odgovorna 
izbrana metoda intervencije - prohibicija. 
 
Vse države so na družbeno povpraševanje po mamilih - družbeno zato, ker povprašujejo po 
mamilih posamezniki iz različnih družbenih slojev, povezani med sabo samo z navidezno 
pripadnostjo isti generaciji - reagirale tako, da so uvedle zgolj kazni za uživanje le-teh, morda 
v prepričanju, da bo to morda zadostovalo za nadzor nad povpraševanjem in ga morda celo 
preprečilo. 
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Edini rezultat tega sta bila nastanek in razraščanje kriminalne trgovine z mamili. Socialnemu 
povpraševanju po mamilih, ki je samo po sebi strah zbujajoče in prav zato vredno širše in 
poglobljene obravnave, so v vseh državah namenili zelo malo pozornosti, ga kriminalizirali in 
tako predali v roke mednarodnemu organiziranemu kriminalu.  
 
Kljub kazenskemu preganjanju uživanja mamil se je poraba le-teh povsod povečala, čeprav od 
države do države različno. Zaradi prohibicije je ponudba postala monopol že obstoječih 
kriminalnih organizacij, kot je mafija, ali novih, kot so narkotrgovci iz Južne Amerike, 
Afrike, Turčije, Afganistana, Laosa in Tajske. Prohibicija je kriminalizirala porabo, vendar ni 
preprečila njene ekspanzije ne v številkah ne geografsko. V svetu in Evropi in še posebno v 
Italiji, narašča samo organiziran kriminal. Zato lahko trdim, da je kriminalizacija mamil 
okrepila že obstoječi organizirani kriminal in povzročila nastanek novih mednarodnih 
kriminalnih organizacij. Oblikovala se je svetovna mreža kriminala, ki povezuje proizvodnjo 
in trgovino ne le mamil, ampak tudi drugega prepovedanega blaga-denimo orožja - poleg tega 
pa skozi mednarodne finančne tokove reciklira dobiček, ki ga ustvarja s kriminalno 
dejavnostjo. Prohibicija mamil je ustvarila mednarodno mafijo, ki je postala ekonomska moč, 
ki lahko vpliva na nacionalne ekonomije ter na mednarodne denarne tokove. Kriminalne 
organizacije nadzorujejo ponudbo mamil in tako postopoma uvajajo spremembe v njihovo 
porabo. In tudi ni moglo biti drugače, predvsem zaradi značilnosti blaga kot tudi zaradi 
logike, po kateri kriminalne organizacije posegajo na tržišče z mamili.  
 
Ko se je organiziran kriminal polastil ponudbe mamil, v nobeni državi ni bilo povpraševanje 
tolikšno, da bi upravičilo visoke invensticije v človeške in ekonomske možnosti. Uživalo se je 
predvsem poceni mamila, kot je marihuana, ali sintetična, kot je LSD; uživalci so pripadali 
ozkim skupinam mladih, ki so se iz ideološko-političnih razlogov udeleževali protestnih 
aktivnosti, kar je imelo s porabo mamil prav malo skupnega. Kriminalne organizacije se niso 
mogle sprijazniti z zadovoljevanjem tako revnega in omejenega povpraševanja, zlasti ne, ker 
so imele na tržišču popoln monopol. Najprej so spodbudile povpraševanje po mehkih 
mamilih, pozneje pa so zato, da bi obogatile ponudbo, vrgle na trg velike količine heroina. 
Dotlej je prihajal na tržišče prek posameznikov ali prek ozko omejenih skupin uživalcev v 
zelo majhnih količinah. Mamilo, ki bi verjetno še naprej krožilo v majhnih količinah znotraj 
omejenih skupin, je nenadoma postalo dostopno vsem, in to v precejšnjih količinah, posebno 
v metropolah in velikih mestnih središčih, kjer so izvedli prodajno akcijo v velikem stilu. In 
ker še ni bilo množičnega uživanja, so kriminalne organizacije organizirale prave promocijske 
kampanje, katerih značilnost je bila brezplačna delitev mamila in uvajanje potencialnih 
potrošnikov v najbolj učinkovito uporabo. 
 
Uživanje heroina se ne bi moglo tako hitro in učinkovito širiti, če ne bi kriminalne 
organizacije pri prodaji cinično računale na največji potencial dolgoročno dobičkonosnega 
blaga, to je dejstva, da povzroča pri uživalcih zasvojenost in postanejo uživalci sčasoma 
narkomani.  
 
Narkoman je novo bitje, ki ga je ustvaril organizirani kriminal; ta se je preračunljivo in 
cinično zavedal vseh posledic. Narkoman ni samo prodajalec, ampak predvsem 
spreobrnjenec, ki širi krog uživalcev. Uživalci heroina postanejo prej ali slej preprodajalci, 
kajti samo tako lahko pridejo do mamila, ki ga potrebujejo oziroma mislijo, da ga potrebujejo. 
Za kriminalne organizacije je to sijajna rešitev, mamila se kapilarno prodajajo, obenem pa se 
širi uživanje le-teh. Ne potrebujejo velike in očitne organizacije, zato stresejo skoraj vse 
tveganje prodaje na pleča narkomanov - preprodajalcev, ki večinoma niso povezani s 
kriminalnimi organizacijami.  
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Medtem ko le nekaterti uživalci postanejo tudi preprodajalci mamil, se skoraj vsi drugi zato, 
da bi imeli denar za mamila, zatečejo v delinkvenco ali pa prostitucijo. Najbolj uničujoč 
učinek prohibicije je ta, da sili posameznega uživalca mamil, ki sploh ni kriminalec, v 
kriminalna dejanja. 
 
Tako postane izkušnja z mamili samo zaradi njihovega ilegalnega statusa za večino pot v 
deviantno in pogosto kriminalno vedenje. 
 
V taki situaciji zveni govorjenje o rehabilitaciji narkomanov kot čista retorika, kajti v mnogih 
primerih je glavni problem dejstvo, da je nemogoče rehabilitirati zločinca, ki ga je družba 
zavrgla in je bil v zaporu. 
 
Reasimilacija teh ljudi ni nikoli popolna, čeprav so kazen za prekršek že odslužili. Toliko 
torej o najbolj perverznih rezultatih prohibicije, ki zadevajo posameznika. 
Toda neposredna in takojšnja posledica dejstva, da je trg mamil povsem v rokah kriminalnih 
organizacij, je ta, da je območje uporabe mamil potencialno neomejeno. 
 
Potem ko so kriminalne organizacije pritegnile k uživanju heroina mlade ljudi, so v trenutku, 
ko je trg kazal znamenja popuščanja, razširile ponudbo in vrgle na svetovni trg velikanske 
količine kokaina. Tudi v tem primeru je organizirani kriminal spremenil uživanje mamila - ki 
je bilo zaradi svoje cene in težav pri nabavi, dolgo časa omejeno samo na ozek krog ljudi - v 
množični proizvod organiziranega kriminala.  
 
Komercializacija velikih količin kokaina na celotnem svetovnem tržišču je najbolj viden in 
jasen dokaz monopola kriminalnih organizacij in posledic prohibicije. Ko je mednarodna 
mafija vrgla na tržišče kokain, je neizmerno razširila možnosti uživanja mamil, kajti zaradi 
svojih značilnosti kokain ni namenjen samo določenim porabnikom - kot je heroin namenjen 
mladim - ampak ljudem vseh razredov in starosti. 
 
Širjenje kokaina omogočata predvsem dva dejavnika: prvi, družba ni sprožila alarma - v 
začetku je bilo celo veliko negotovosti, kajti literatura mu je bila v bistvu naklonjena in ga ni 
demonizirala saj je kazalo, da ne povzroča psihične odvisnosti; in drugi, kokain po svoje 
stimulira ustavarjalnost in ne izloča posameznika iz družbe. 
 
Kriminalne organizacije strežejo s kokainom vedno večjemu povpraševanju po spodbujanju 
čutnih, perceptivnih in reakcijskih sposobnosti kot tudi zahtevam po spodbujanju domišljije in 
povečanju produktivnosti. Ali kokain ima takšne učinke, ni pomembno. Bistveno je, da 
kriminalne organizacije upravljajo s tržiščem mamil po svojih željah. Ponudbo spreminjajo in 
diferencirajo glede na potrebe, ki zorijo v različnih družbenih segmentih, ter pospešujejo 
množično uživanje mamila, ki je bilo prej omejeno na majhne, celo obrobne skupine. 
Kriminalne organizacije  upravljajo  tržišče  mamil, podobno  kot multinacionalke diktirajo 
svetovnem trgu modo za mlade. Mamila pa se, žal, med mladimi v nekaterih državah že 
uveljavljajo kot socializacijski element. 
 
Kriminalne organizacije ne le, da širijo že obstoječa tržišča in odpirajo nova ter uravnavajo 
povpraševanje po mamilih, ampak ga celo spodbujajo in vsiljujejo. Njihova široka 
distribucijska mreža sloni predvsem na preprodajalcih, zasvojenih s heroinom, in na 
preprodajalcih - uporabnikih kokaina. 
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Širjenja porabe narkotikov v dimenzijah, ki so v mnogih državah in tudi v Italiji res 
dramatične, ne moremo pripisovati individualni ali socialni bolezni, ampak v celoti 
kriminalnim organizacijam in prohibicijski zakonodaji, ki omogoča njihov obstoj. 
 
Nekorektno je postavljati problem zakonodaje v kontekst, kamor se ga postavlja že iz gole 
navade, v kontekst strašne grožnje, da bo nastopila eksplozija povpraševanja po mamilih. 
Danes so kriminalne organizacije s svojo distribucijo in delujočimi spreobrnjevalci že tako 
napihnile povpraševanje po mamilih. Širjenje porabe mamil je povezano z nenehnim 
širjenjem tržišča, ki ga omogoča in spodbuja že sama organizacija tržišča. Novi preprodajalci 
si morajo poiskati še nepokrite trge, poleg tega pa vsakdo ve, da se najhitreje zasluži prav s 
prodajo mamil. V Campagni in v južni Italiji ta organizacijski model širi svoje tržišče tudi v 
majhne vasi v notranjosti. Vse naše dosedanje raziskave dokazujejo, da se tudi v socialnem in 
teritorialnem kontekstu, kjer ni bilo nikakršnega uživanja mamil, začne neustavljiv proces 
širjenja takoj, ko se pojavi prodajna točka.  
 
To navadno naredi narkoman - preprodajalec, zgodi pa se tudi, da začnejo prodajati mamila 
ljudje ali družine, ki jih ne uživajo. Ko prodajna točka preneha delovati - ne glede na 
policijski poseg - se poraba v tem okolju hitro zmanjša, ob ponovnem aktiviranju prodajne 
točke pa spet poveča. 
V praksi povzročajo širjenje uživanja mamil razpoložljivost ponudbe in različne dejavnosti, s 
katerimi kriminalne organizacije spodbujajo povpraševanje. Posegi, ki jih v ta namen opravijo 
narkomani-preprodajalci in uživalci-preprodajalci, so dosti bolj prefinjeni, kot si lahko 
mislimo. V Campagni, pa tudi drugod po Italiji, so kriminalne organizacije investirale denar, 
ki so ga zaslužile s prodajo mamil, v diskoteke, megadiskoteke, v nočne lokale in druge 
prostore, kjer se zbirajo mladi, da bi si tako zagotovile najboljše možnosti za širjenje mamil in 
obenem legalno služile denar. V mnogih primerih odprtje diskoteke pomeni, da je na tistem 
območju poraba mamil na trdnih temeljih in da postaja njihova preprodaja industrijska. 
 
Preveč je konkretnih primerov, da bi jih našteval. Vsi pa dokazujejo, da za širjenje mamil niso 
odgovorni individualni ali socialni dejavniki, ampak komercialne dejavnosti, ki jih snujejo, 
organizirajo in izvajajo kriminalne organizacije na določenem območju v manjši ali večji 
povezavi z mednarodno mafijo, vsi pa se skrivajo pod varovalnim dežnikom prohibicije, kajti 
prav ta omogoča kriminalnim organizacijam bodisi monopol, bodisi nadzorstvo nad vse 
širšim svetovnim trgom mamil. 
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PETER REUTER - AMERIŠKA POLITIKA PROTI MAMILOM: NESREČNA 
PRETEKLOST IN NEGOTOVA SEDANJOST 
 

 
ZDA – Peter Reuter je leta 1981 diplomiral iz ekonomije, 
nekaj časa predaval na univerzi ter postal nato senior 
ekonomist na Rand Corporation v Washingtonu. To je ena 
izmed večjih ameriških organizacij, ki se ukvarja z analizo 
socialnih pojavov in je specializirana za raziskavo dejavnosti 
kriminalnih organizacij. Reuter se od leta 1983 intenzivno 
ukvarja s problemom mamil in je objavil o tem številne 
študije. Leta 1986 je objavil študijo o ekonomskih 
mehanizmih nezakonite trgovine s kokainom, v preteklih 
mesecih pa je po naročilu obramnega ministrstva ZDA vodil 
raziskavo, kako bi še hujša represija vplivala na širjenje 
kokaina v državi. 
 
 
AMERIŠKA POLITIKA PROTI MAMILOM: NESREČNA 

 
vod 

 ZDA je v zadnjih petih letih naraslo zanimanje za probleme povezane z mamili. Leta 1988 

 faktorji kot so uživanje 

nju je novo to, da ljudi ne zanima samo uporaba mamil, ampak 
ično 

tva, 

 Začetne razprave kažejo, da 

 poročilu bom opisal evolucijo politike boja proti mamilom v ZDA od leta 
k 

 neznanja, 
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PRETEKLOST IN NEGOTOVA SEDANJOST 
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V
je raziskava javnega mnenja pokazala, da so po mnenju javnosti mamila najpomembnejši 
problem, po nekaterih raziskavah pa celo glavna tema mednarodne  
zunanje politike.*1 Čeprav so strokovnjaki ugotavljali, da se nekateri
heroina in marihuane gibljejo v pozitivno smer, tisk izraža zaskrbljenost nad rastočim 
uživanjem kokaina.  
 V javnem mne
predvsem negativne posledice tistih programov, ki vsiljujejo njihovo prohibicijo. Poul
nasilje, zločini, ki jih zagrešijo narkomani, novačenje vedno mlajših oseb za preprodajo  
mamil in stalno naraščanje bogastva nezakonitega izvora, so vzroki rastočega nezadovoljs
vendar niso le posledica uživanja mamil, ampak tudi močno represivnih programov, ki hočejo 
zmanjšati njihovo uporabo. Tako je prvič v zgodovini začelo  
naraščati zanimanje za razprave o legalizaciji uporabe mamil. *2

tisti, ki liberalizaciji niso naklonjeni, verjamejo, da je lahko cena naše sedanje politike proti 
mamilom celo višja  kot bi bila cena legalizacije, čeprav bi le-ta lahko povzročila večjo 
porabo mamil.  
 V svojem
1970 naprej. Proti koncu sedemdesetih let je prišlo do spremembe, ki je dajala večji poudare
zdravljenju in preventivi; proti koncu osemdesetih let so z velikim navdušenjem govorili o 
preventivi, krepila pa se je represija, ki je bila uperjena bolj proti preprodajalcem kot proti 
uživalcem. V drugem delu poročila bom govoril o nekaterih političnih silah, ki  
so vplivale na takšne odločitve. Slišati je, da je nenehno poudarjanje represije sad
kako bi na drugačen način omejili uživanje mamil, ter strahu pred političnimi očitki, da do 
mamil nismo dovolj neizprosni. V tretjem delu poročila analiziram nekatere opcije, ki se 
ponujajo naši državi, posebno pozornost pa bom namenil dvema ekstremoma, ki sta osred
tema naše razprave, to je legalizaciji mamil in na drugi zaostrovanju represivne politike. 
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Predvsem je težko razpravljati o legalizaciji mamil, kajti ne vemo, kaj bi se zgodilo, če bi
heroin in kokain dosegljiva po legalni poti. Manjkajo nam podatki, na katere bi se pri svoji 
odločitvi opirali.  
 

 bila 

OVE POLITIČNE TENDENCE 

se opazovalce politike proti mamilom je presenetil njen ciklični značaj (Musto, 1988). 

eboj 

red letom 1980 

živanje heroina je v ZDA, prvič po prelomu stoletja,  zopet postalo problem v začetku 

 
ov 

 

st 

milom je narasel od 81 milijonov v letu l969 na 
60 mi
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o 

ilijonov 
.  

 

 
, str. 

o upoštevali razlik 

ijo 
za 
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ladovala tendenca k represiji celo v primeru marihuane. 
 

N
 
V
Opazna so velika  nihanja od hude nestrpnosti do kakršnegakoli uživanja mamil, ki so jo 
spremljale hude represivne mere, do bolj permisivne politike, ki je ločevala mamila med s
in je pred kaznovanjem dajala prednost preventivi in zdravljenju. V tej sekciji obravnavamo 
politiko proti mamilom predvsem na federalnem nivoju od leta 1968 dalje.  
Tudi za to obdobje so značilna taka nihanja. 
 
P
 
U
šestdesetih let. Čeprav je v šestdesetih letih povzročalo rahlo zaskrbljenost uživanje  
marihuane v koledžih, pa je pravi problem predstavljalo naraščanje uživanja heroina v
revnejših mestnih četrtih. Na odvisnost od heroina so gledali kot na enega glavnih vzrok
krize urbanih naselij, ki je bila pomembna tema političnih razprav predvolilne kampanje leta
1968. Istočasno se je na trgu pojavilo terapevtsko mamilo metadon, ki bi lahko prineslo 
pomembne rezultate pri zdravljenju odvisnosti od heroina ali vsaj zmanjševalo povezano
med odvisnostjo od heroina in kriminalom.   
 Zvezni fond za programe boja proti ma
7 lijonov  v letu 1974 (Drug Abuse Council, l980, str. 25). Na začetku so dodatna 
sredstva namenili zdravljenju in preventivi. Stroški v ta namen so porasli od 54 milijono
dolarjev v proračunskem letu 1970 na 147 milijonov v proračunskem letu 1971, stroški za 
represijo pa so porasli s 43 milijonov dolarjev na 66 milijonov. Zvezni fondi so omogočali 
dostopnejše zdravljenje z metadonom, po junijskem govoru predsednika Nixona leta 1971, k
je napovedal "vojno" proti mamilom, pa so zopet namenili več denarja represiji. V  
proračunskem letu 1975 so v zveznem merilu za boj proti mamilom namenili 684 m
dolarjev, za represijo je šlo 45 odstotkov, medtem ko so ji v letu 1971 namenili 30  odstotkov
 Predsednik Nixon je mamila uveljavil kot temeljni element svoje zunanje politike in 
posvetil veliko pozornost programu turškega nadzora pridelave opija. Njegova administracija
je močno pritiskala, da bi poostrili eno najpomembnejših mednarodnih pogodb Single 
Convention on Narcotics kjer bi že obstoječim dodali psihotropna mamila. Leta 1973 je
Nixon trdil: "V ZDA smo odvisnosti od mamil obrnil stran." (Drug Abuse Council, 1980
42) Njegova trditev je odražala upad nekaterih kazalcev uživanja heroina. 
 Za časa Fordovega predsednikovanja je dozorelo spoznanje, da nism
med mamili. Leta 1975 je v Beli knjigi o zlorabi mamil pisalo: "Niso vsa mamila enako 
nevarna kot tudi ni vsako uživanje enako uničujoče." Predsednik Carter je  prav tako 
spremenil obliko politike proti mamilom, ne pa njenega bistva. Odobril je depenalizac
posesti majhnih količin marihuane za osebno rabo. "Kazen za posest mamila ne more biti 
nekoga bolj škodljiva kot mamilo samo." Carter je razširil pojem mamila poleg heroina in 
marihuane tudi na dovoljena mamila, ki povzročajo odvisnost. Njegove izjave so v praksi 
narekovale, naj bi narkomanijo obravnavali kot kronični socialni problem in ne kot problem
ki mu je treba napovedati vojno. 
 Na lokalni ravni pa je prev
Število aretacij zaradi posedovanja marihuane je poraslo z 18.000 v letu 1965, na 188.000 v
letu 1970 in na 350.000 leta 1975. To število se je obdržalo do konca desetletja. Uživanje 
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heroina je bilo tako tesno povezano s kriminalom, da je bila poostrena zakonodaja razumlji
Poudarek je bil predvsem na preprodajalcih, uživalce pa so napotili na zdravljenje. V 
nekaterih državah so sprejeli zakone, ki so za preprodajalce predvidevali izjemno ostre
 Najdlje je šla država New York, kjer so leta 1973 sprejeli zakon, ki je predvideval 15 

va. 

 kazni.   

a 

vne programe 

e 

vezni programi od leta 1980 dalje 

 osemdesetih letih so sredstva, ki so jih zvezne oblasti namenjale boju proti mamilom, 
arde 

ami 

 Predsednik 
anov, 

abela 1: Sredstva za boj proti mamilom na zvezni ravni v mio USD. 

amen       1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988    

43   2043  

526   2718 

 vračunali smo deflacijo po podatkih, ki jih je podal Office of  
. 

do 25 let zapora za osebo, ki bi prodala več kot unčo heroina (prib. 28 gr.). Celo drobnim 
uličnim prodajalcem je grozila kazen od enega leta do osmih let in štirih mesecev zapora. 
New York City Bar Association je finansirala raziskavo, ki naj bi ovrednotila učinke noveg
zakona. Ugotovili so, da zakon ni zmanjšal uživanja heroina niti števila zločinov, ki so bili z 
njim povezani (Joint Committee on New York Drug Law Evaluation, 1977). 
 V tem obdobju je bilo zelo malo sistematičnega zanimanja za preventi
ali za programe zdravljenja odvisnosti, razen seveda za metadonski program. Ko se je v 
sredini sedemdesetih let uporaba heroina stabilizirala, so bile lokalne oblasti izpostavljen
manjšemu pritisku za financiranje poskusov zdravljenja. 
 
Z
 
V
vrtoglavo naraščala. Stroški za represijo, zdravljenje in preventivo so porasli od 1,1 milij
dolarjev v letu 1981, na 3,3 milijarde v letu 1988. Tudi če upoštevamo inflacijo, se je ta 
znesek v devetih letih povečal za 125 odstotkov.  V osemdesetih letih so represivni progr
rasli hitreje kot vsi ostali. V letih od 1981 do 1986 se je delež namenjen zdravljenju stalno 
zmanjševal, čeprav je v zadnjih dveh letih naglo zrasel. Od leta 1986  so se sredstva za 
preventivo zmerno naraščala. Zadnje povečanje namenjeno zdravljenju je  
posledica strahu pred širjenjem AIDSa, ki se prenaša z izmenjavo brizgalk.
Reaganove komisije za AIDS  je predlagal odprtje 3.300 centrov za zdravljenje  narkom
kar bi stalo približno 2,5 milijard dolarjev letno, vendar predsednik njegovega predloga ni 
sprejel (New York Times, 25 feb. 1988).  
 
T
(vrednost dolarja 1982*) 
 
N
----------------------------------------------------------------- 
Represija      863    982    1138   1315   1498   1538   19
Zdravljenje    221    162      176     171     171     166     313     303 
Preventiva     125    124      132     140     157     163     270     372 
----------------------------------------------------------------- 
SKUPAJ      1209   1268   1446   1626   1826   1867   2
 
*
Management and Budget; vir: National Drug Policy Board 1987
 
 In tako  je zaradi razočaranja nad učinki represije spet oživelo zanimanje za 

a zveznih 

 
7 

preventivne programe, ki naj bi bili najbolj sprejemljivo in neškodljivo zdravilo z 
dolgotrajnim delovanjem. Preventiva je kljub vsemu deležna zelo skromnega delež
sredstev. V letu 1988 je znašal 454 milijonov dolarjev ali 14 odstotkov.*3   Kongres je določil 
višje kazni za tiste preprodajalce, ki jim sodijo zvezna sodišča. Nova zakonodaja, ki jo  v 
svojih navodilih predvidela  U.S. Sentencing Commision (Zvezna kaznovalna komisija), 
predvideva za prodajo večjih količin mamil od 20 do 40 let zapora. Navodila ne dopuščajo
možnosti pogojnega odpusta obtoženca. Sentencing Commission predvideva, da bo leta 199
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v zveznih zaporih 38 odstotkov populacije obsojene za zločine v povezavi z mamili; zdaj je te 
populacije 30 odstotkov (U.S. Sentencing Commission, 1987).    
 
Lokalni in državni programi od 1980 dalje 

ežko je razbrati, kateri programi na državni in na lokalni ravni so imeli prednost. K 
jenju  

ti 

avne stroške nam je na razpolago študija, ki je preučevala 

ržavi 

abela 2: Lokalni in državni stroški namenjeni službam proti zlorabi mamil in alkohola, 

roračunski leti 1985 in 1986 
                    1985     1986 

ri 
h lu in amilo         

  43,5 
 

 

To so programi, ki dobivajo sredstva od državnih centrov proti alkoholu in mamilom 

 
T
podatkom o stroških zdravljenja in preventive so prišteti tudi stroški namenjeni zdravl
alkoholizma. Tabela 2 nam kaže oceno stroškov za leti 1985 in 1986. Stroški na lokalni in 
državni ravni zajemajo tudi nekatera sredstva, ki so jih za to namenile federalne oblasti, kaj
večji del sredstev na zvezni ravni namenjenih zdravljenju in preventivi je vključen v  
subvencije in lokalne programe. 
 Kar zadeva lokalne in drž
stroške v letih 1985 in 1986. Godshaw, Koppell in Pancoast (1987) so preučili vzorec  
lokalnih in državnih centrov, stroški so ocenjeni na 4,9 milijard dolarjev v letu 1986 in na 4,1 
milijardo v letu 1985. Stroški v letu 1986 predstavljajo 18,2 odstotka skupnih sredstev 
namenjenih policiji, kar utrjuje naše prepričanje, da je represija proti mamilom v vsej d
ena glavnih dejavnosti policije. 
 
T
podatke so posredovali finančni fondi, izraženi so v milionih dolarjev. 
 
P
                               
Drugi državni cent                                  59,4     95,5 
Subvencije proti alko o m m           236,8    256,9 
Pomoč zvezne vlade                                         25,4   
Drugi viri                                                294,6    339,9
SKUPAJ                                                1364,6   1641,0 
 
 
(vir: Butynski, 1987).  
 
 Ocene Godshawa, Koppella in Pancoasta ne zajemajo stroškov po aretaciji, to so 

r da se 

v zelo 

vni. 

ilijarde pa za 

treno ukrepali predvsem  proti 

 se 
j 

odstotkov vseh aretacij zaradi mamil) in 20 odstotkov manj kot prejšnje leto. 

stroški javnega tožilstva, sodnega in korektivnega sistema. Ugotavljamo, da so prav te 
komponente državnega in lokalnega sodstva stale leta 1985 20,4 milijarde dolarjev *4 te
vedno večji odstotek aretacij zaradi mamil konča  s procesom in obsodbo, zato lahko 
sklepamo, da so stroški poostrene represivne politike brez stroškov policijskih posego
visoki, verjetno dosežejo 3,7 milijard dolarjev. In tako je popolnoma jasno, da poostritev 
represije zajema večino stroškov v zvezi z mamili tako na lokalni, državni kot na zvezni ra
Leta 1985, edinega leta, ko lahko primerjamo stroške, so na lokalni in  
državni ravni uporabili 7,8 milijard dolarjev za represivne ukrepe, 1,1 m
preventivo in zdravljenje odvisnikov od alkohola in mamil.*5 

 Število aretacij dokazuje, da so na nezvezni ravni poos
preprodajalcem in ne toliko proti uživalcem. Cilj poostritev je bila trgovina s heroinom in 
kokainom. Med leti 1981 in 1986 se je število aretacij zaradi mamil na nezvezni ravni 
dvignilo za 50 odstotkov. Aretacije zaradi prodaje ali distribucije kokaina in heroina so
povečale petkratno, od 23.500 primerov leta 1981 na 104.000 v letu 1986.*6  Število aretaci
zaradi posesti marihuane, ki so predstavljali 72 odstotkov vseh aretacij zaradi mamil leta 
1976, je v osemdesetih letih začelo upadati. Leta 1986 je bilo takih aretacij 279.000, (36 
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 O aretacijah na zvezni ravni nimamo podatkov, toda razpoložljivi segmenti 
dokazujejo, da se je strogost obsodb povečala. V kolumbijskem okrožju (D.C.) se je 

ovpre  letu 
acij v 

i 

i 

avni znašali leta 1985 10 do 20 milijard dolarjev, preventivi 

 bo v pomoč, če bomo upoštevali, 
atere sile so v ZDA določale politiko proti mamilom. Zakaj je zvezna vlada poostrila 

ih 
sta 

ela v

ct 
šnje povečanje sredstev za katerikoli program za nadzor nad mamili. 

aprla 

to, 
radi kokaina (Len 

vno vlogo v boju proti mamilom vojski 
ashi

e kazni 
elike pozornosti javnosti se noben politik ne sme pokazati 

bil 
 realistično  

la 
eč 

il. Kljub temu, da je bilo med 
oroče  

p čna kazen zaradi mamil povečala s 5,5 mesecev v letu 1981 na 25,4 mesece v
1986. (Reuter, Haaga, Murphy and Praskac, 1988) V državi Kalifornija je število aret
letih 1981 do 1986 "zaradi izdaje", to je v zvezi z mamili, naraslo v nasprotju z aretacijam
zaradi "slabega vedenja" za 140 odstotkov, od 17.000  na 41.000 primerov. Med vsemi 
obdolženci je bilo leta 1981 72 odstotkov obsojenih na zaporno kazen, leta 1986 pa so zaprl
95 odstotkov vseh obtožencev.*8 

Številke kažejo strmo naraščanje represivnih ukrepov in poostrovanje kazni. Vsi stroški za 
represivne ukrepe so na državni r
in zdravljenju pa je bilo namenjenih manj kot dve milijardi dolarjev. 
 
Vplivi na politiko proti mamilom v bližnji preteklosti 
 
Preden se lotimo analize aktualnih političnih opcij, nam
k
represivne mere, če je bilo vedno bolj očitno, da so takšne zakonske mere neučinkovite? 
 Hitra rast stroškov namenjenih represiji zlorabe mamil kaže, da se na vseh vladn
ravneh povečuje interes za ta problem. Predsednik Reagan in pravosodni minister Edwin 
im eč govorov o nevarnosti uživanja mamil ter o tem, da je treba storiti vse, da bi ga 
zatrli. Tudi Kongres je izrazil resno zaskrbljenost, da izvršna oblast ne naredi dovolj, da bi 
rešila ta problem. 
 Te sile so se združile leta 1986 in še istega leta izglasovale Omnibus Drug Control A
ter obljubile precej
Kongres je celo poskušal spremeniti vojsko v glavni instrument boja proti mamilom, zakonski 
predlog, ki so ga predstavili v Senatu, je predvideval, da bi vojska v 45 dneh za mamila z
meje. Senat je predlog zavrnil z obrazložitvijo, da bi tako nespametna zahteva škodovala 
vojski, saj bi okrnila njeno sposobnost za izvajanje primarnih dejavnosti.*9 

 Kongres je kljub temu razširil pooblastila zvezne vlade v boju proti mamilom. Na 
da so predlagali omenjeni zakon, je vplivala smrt dveh obetajočih atletov za
Bias in Don Rigers) ter bližajoče se volitve.  
 V volilnem letu 1988 je Kongres znova razpravljal o mamilih. Poslanska zbornica je 
ponovno izglasovala zakon, ki je namenjal gla
(W ngton Post, 6. maj 1980). Senat  je predlog zopet zavrnil, vendar  je pristalna  
razširitel pristojnosti vojske.  
 Zadnje odločitve Kongresa so sprožile kaj šibko debato razen v primeru smrtn
in pristojnosti vojske. Zaradi v
šibkega v odnosu do mamil. Zato se je zelo težko bojevati proti predlogom o  
poostritvi represivnih ukrepov in sploh ni pomembno, kako učinkoviti so ti ukrepi. Ko je 
sprejet Omnibus Drug Control Act so mnogi časopisi neusmiljeno, vendar zelo
ugotavljali, kako se različni zakonodajalci trudijo, da ne bi zaostajali v križarskem pohodu 
proti trgovini z mamili. Glede na zakonski osnutek iz leta 1986 je Poslanska zbornica potrdi
kakršen koli amandma, ki je predvideval razširitev že obstoječih programov ali omogočal v
sredstev za boj proti mamilom. Vse amandmaje, s katerimi so hoteli zmajševati sredstva v ta 
namen, so zavrnili. (Congressional Quarterly Almanac, 1985) 
 Na enak način so sprejeli represivne ukrepe v boju proti mamilom tudi na konferenci 
marca 1988 v Beli hiši, kjer so govorili o Ameriki, rešeni mam
p valci precej članov Kongresa, ki so kritizirali administracijo, niso razpravljali o nobeni
strategiji, ki bi predvidevala manj represivno politiko. Razpravljali so samo o obliki 
kaznovanja. 

 25



 Tisti, ki se trudijo spremeniti strategijo države, se soočajo s temeljnim problem
pomanjkanja 

om 
alternativ za uporabo velikanskih vsot denarja, ki naj bi opravičevale politične 

dločit

vne  

 

abljivi uživalci. To so bili v glavnem moški, pripadniki 
ali 

našajo le-ti takojšnje in vidne rezultate, 
amreč ija 

no 

 prevladuje veliko nezadovoljstvo. Politika ZDA je neučinkovita in draga, 
ko zaradi sredstev, ki jih zvezna vlada namenja neposredno, kot tudi zaradi stroškov, ki jih 

a se srečuje 
živanja in prodaje mamil, kar bi bila najdramatičnejša 

preme

emdesetih let so v številnih zveznih državah spremenili kazenske zakone, ki 
bravnavajo posedovanje marihune. Posest majhnih količin marihuane za osebno rabo so 

je 
. 

1. National Commission on Marijuana and Drug Abuse 

o ve. Pomanjkanje preventivnih programov v preteklosti pomeni, da imamo danes na 
voljo kaj malo delujočih modelov, na katere bi se pri odločnejši širitvi lahko opirali. 
Programov, ki bi jih preizkusili v velikem obsegu praktično ni, zelo malo pa je tudi 
strokovnjakov, ki bi lahko razvijali in udejanili programe za specifične šolske sisteme.  Ko je 
v proračunskem letu 1987 zvezna vlada namenila 200 milijonov dolarjev za preventi
programe, se je pri iskanju ustreznih programov, za katere bi lahko porabila ta sredstva, 
soočila z velikimi težavami. Kot se je pokazalo že na drugih področjih, je hitra ekspanzija
novih programov vedno težavna.  
 Zdravljenje iz različnih razlogov zanemarjajo. Do polovice osemdesetih let so se 
zdravili predvsem politično manj v
manjšin, ki so često prekinjali zdravljenje. Čeprav so vodje manjšinskih skupnosti zahtev
več denarja za zadravljenje narkomanov, celo zanje to ni bila prioritetna naloga. Prednosti 
zdravljenja, ki se kažejo v obliki zmanjšanega uživanja drog, kriminala in infekcij, je težko 
oceniti in jih družba doživlja relativno posredno. 
 Zato je razumljivo, da se je ob zahtevi po kakršnikoli akciji, krepil pritisk za več 
sredstev namenjenih represivnim ukrepom, saj pri
n  več preprodajalcev v zaporih in več zaplenjenih mamil.  Dokler bo ostrejša repres
polnila zapore in zaplenila še več mamil, je težko reči, da represija ne služi ničemur, poseb
če upoštevamo, da so federalci aretirali precej velikih rib. Iz tega izhaja tudi neravnotežje pri 
delitvi sredstev za različne programe. 
 
Politične opcije 
 
V zvezi z mamili
ta
posredno plačuje družba. Čeprav lahko opazimo nekatere pozitivne premike, ki se kažejo v 
vse manjšem številu mladostnikov, ki začenjajo s prekomernim uživanjem marihuane, so 
številke kljub temu visoke, če jih primerjamo s tistimi iz drugih držav ali s  
številkami prejšnjih obdobij. 
 V tem delu razprave bom analiziral dvoje ekstremnih stališč s katerim
zakonodajalec. Legalizacija u
s mba socialne politike v zvezi z mamili, je nenadoma vzbudila veliko zanimanje.  
Drug ekstrem pa je gibanje za učinkovitejšo identifikacijo in kaznovanje uživalcev 
prepovedanih mamil. 
 
Legalizacija 
 
V začetku sed
o
začeli obravnavati kot prekršek, podoben prometnemu. Za tak prekršek kaznovani ni dobil 
več kartoteke. "Dekriminalizacijsko" gibanje je nastalo po objavi poročila Državne komisi
za marihuano in zlorabo mamil (1973) National Commission on Marijuana and Drug Abuse
Čeprav je poročilo še pred njegovo objavo predsednik Nixon zavrnil, je imelo kljub vsemu 
velik vpliv. 
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V nekaterih držav red sprejetjem 
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a je v naši držav alkohol dovoljen, druga mamila pa strogo prepovedana, je zgolj 

jajo analogijo z legalizacijo mamil. 
 Musto, 
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tovanj. 
še 

isliti,
bo. 

 

t. 

ah so bile spremembe dramatične. V Kaliforniji so v letih p
Mosconovega zakona v letu 1974 predstavljale aretacije zaradi marihuane 20 do 25 odstotko
vseh aretacij. Število aretiranih zaradi marihuane  je takoj po letu 1974 padlo za 75 odstotkov, 
od 99.600 na 19.300 v letu 1976. Istočasno pa je zraslo število aretacij zaradi slabega vedenja, 
ki so ga pripisovali uživanju marihuane, od 3.500 na 34.100.  
Vendar je skupno število aretacij zaradi marihuane upadlo, pra
sodnih procesih. (Aldrich in Mikuriya, 1988; Bronwell, 1988). Med leti 1973 in 1978 je enajs
držav, ki zajemajo približno tretjino Združenih držav, spremenilo svoje zakone. Dosegljivi 
podatki kažejo, da  ukinjanje kazni zaradi marihuane skoraj ni vplivalo na njeno uživanje in
tako se je depenalizacija ustavila. Nobena država ni preklicala zakona o dekriminalizaciji, 
vendar je podpora javnosti tem ukrepom upadla. V zadnjih letih je število tistih, ki se 
zahtevajo strožje kazni za posest majhnih količin marihuane za osebno rabo, po ocenah
Gallupovega inštituta zraslo  v vseh starostnih obdobjih. In zanimivo, največ zagovornik
strožjih kazni je v starostni skupini med 13. in 29. letom. Leta 1977 je bilo teh 29 odstotkov,
leta 1985 pa 44 odstotkov (Gallup, 1986). 
 V zadnjem času pa je znova oživelo
zakonodaji, ki obravnava mamila. Čeprav se noben pomemben politik  ni zavzel za njih
legalizacijo, so nekateri predlagali, naj se preuči tudi ta možnost.*10  To njihovo stališče ne 
izhaja iz navdušenja za legalizacijo, temveč iz osuplosti nad visokimi stroški sedanje politik
 Težava je v tem, da zaenkrat nismo sposobni niti približno oceniti, kaj bi se zgodilo, če 
b ila legalizirali. Edina sistematična analiza možnosti legalizacije je bila omejena le na 
heroin (Kaplan, 1983). 
 Ko razpravljamo
uživanjem alkohola in uživanjem nekaterih prepovedanih mamil ne moremo potegniti jasne 
ločnice.*11 Alkohol pri mnogih ljudeh povzroči hitro odvisnost in je zdravju zelo  
nevaren. Pri nekaterih etničnih manjšinah, kot denimo ameriških Indijancih, ki slab
presnavljajo alkohol, predstavlja najpogostejši vzrok  smrti mladih moških. Še več, ve
obdolžencev za kazniva dejanja priznava, da so pred samo storitvijo kaznivega dejanja uživa
alkohol. 
 D
zgodovinsko naključje. V muslimanskih družbah se dogaja nasprotno, hašiš je dovoljen, 
alkohol pa z zelo strogimi kaznimi prepovedan. 
 Izkušnje prohibicije in ukinitve le-te ponu
Nobenega dvoma ni, da je uživanje alkohola med prohibicijo precej upadlo (Aaron in
1981, Burnham, 1968 ), po nekih analizah je poraba na osebo padla od polovice do dveh 
tretjin. Zanimivo je, da so bolezenske posledice, med njimi ciroza jeter, upadle celo še bo
(Aaron in Musto, 1981) Prohibicija torej ni vzela poguma zgolj občasnim pivcem. 
 Kljub vsemu so ukinitev prohibicije oddobrili po 13 letih brez večjih naspro
(Kyvig, 1979) Očitna cena prohibicije: politična korupcija, nasilje in organizirani kriminal (
posebej moderna ameriška mafija) je bila enostavno previsoka. Wickershamova komisija, ki ji 
je načeloval takratni pravosodni minister, je s podrobnim poročilom o polomu prohibicije 
pripravila ugoden teren. Učinkovitost prohibicije je upadala od konca dvajsetih let naprej. 
 Če upoštevamo, kako pomebna je bila ukinitev prohibicije, kljub temu ne smemo 
m  da je država takrat sprejela pravilno odločitev. Leta 1932 so vedeli zelo malo o 
škodljivih učinkih alkohola niti tega, da je prohibicija drastično zmanjšalo njegovo pora
Korupcija in nasilje, ki ju je povzročila prohibicija, sta družbo stala kljub vsemu manj kot 
povečanje uživanja alkohola po odpravi prohibicije. Toda korupcija in nasilje sta bila tako 
očitna, da so ju laže zamenjali za manj viden in dolgoročnejši strošek večjega uživanja 
alkohola. Po drugi strani pa imajo stroški in koristi prohibicije mamil specifični konteks
Čeprav je trgovina z mamili povzročila v nekaterih mestih precejšnjo korupcijo, je ta 
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korukcija manj sistematična in ni tako globoko segla v politični proces, kot se je dogaj
prohibicijo alkohola. Tihotapci alkohola so takrat dobesedno nadzorovali volitve županov v 
nekaterih mestih, vpliv Al Caponeja na  občinske volitve v Chicagu v dvajsetih letih je le ede
od najbolj znanih primerov. Vendar korupcija ni ostala na lokalni ravni, načela je že 
prohibicionistično jedro State Departementa, zvezna javna tožilstva in sodnike. Tolpe
zrasle v času prohibicije, so ohranjale svoj vpliv še desetletja po njeni ukinitvi in tako 
postavila temelje svojih političnih zvez, ki so jih kasneje še razvijale. 
 Korupcije, ki je povezana s prepovedjo mamil, ni v nobenem d
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takratne ravni. V začetku sedemdesetih let so zvezne preizkovalne agencije odkrile le neka
primerov korupcije povezane z mamili *12, in še teh skorajo ni bilo med tožilci in  
sodniki, čeprav so bile raziskave zelo temeljite. V nekaterih mestih kot na primer v
so odkrili zelo razširjeno korupcijo znotraj policije. Oddelek za umore je umoril nekaj  
preprodajalcev, zasegel mamilo in ga  preprodal. Vendar ni bilo nobenega dokaza, da bi
korupcija razširila tudi na politične strukture. 
 Razlike med obema vrstama korupcije 
njihovih uživalcev. V primerjavi s kokainom in marihuano zavzema alkohol veliko prost
pivci pa ga raje pijejo v družbi, tako prijateljev kot neznancev. Prav ta dva faktorja sta prisilila
tihotapce, da so si skušali pridobiti stalno zaščito. Trgovci na debelo niso mogli pravažati 
blaga, ne da bi jih opazili, saj je šlo za ogromne količine. Trgovci na drobno so si morali 
preskrbeti stalne prostore, kamor bi stranke lahko prihajale in se zadrževale brez strahu pr
policijskimi racijami. Vsega tega ni mogel zagotoviti en sam policaj, ampak so  
morali podkupiti celotni oddelek, kajti vsak posamezen policaj je lahko ogrozil ta
 Kokain nasprotno zavzema malo prostora, prevaža se ga lahko v osebnih avtomobilih, 
ne da bi bodel v oči. Uživalci ga kupujejo neredno v relativno velikih količinah (več doz) in 
ga navadno uživajo v zasebnih prostorih. Tako preprodajalec kot tudi grosist  
ne potrebujeta zaščito v večjem obsegu. Lahko podkupijo policaja, ki jih ujam
koga, ki jih bo obveščal o racijah, vendar je ta zaščita sorazmerno omejena.  Rast zveznih in
državnih oddelkov za boj proti mamilom je še zmanjšala zaščito, ki jo lahko nudi posamezen 
policaj. Korupcija, ki je povezana z mamili, je problem, vendar je nikakor ne moremo 
primerjati s tisto, ki jo je prinesla prohibicija alkohola.  
 Generalizacija prohibicije na vse aspekte politike
prohibicija marihuane je relativno neučinkovita. Mamilo je lahko dostopno, vsaj mladin
vsako leto 80 odstotkov gimnazijcev trdi, da jim je mamilo na razpolago ali da z lahkoto 
pridejo do njega. Čeprav je dražja, kot bi bila legalna, je to eden najcenejših virov evforije
dolar in pol dve uri ali celo še dlje. Če bi bila v prosti prodaji, bi njena uporaba gotovo 
narasla, vendar verjetno ne pretirano. 
 Čeprav je prepoved marihuane 
m so postale nevarne zaradi dobičkov, ki jih prinaša marihuana, poleg tega pa bi težko 
rekli, da je uživanje marihuane že samo po sebi kriminogeno. Nekateri bi lahko ugovarjali, d
so aretacije tisočev ljudi zaradi posesti marihuane velikanski socialni strošek, saj penalizira 
dejavnost, ki se le malo razlikuje od dovoljenega uživanja alkohola.  
 Nasprotno pa je prohibicija heroina tako učinkovita kot tudi dr
drago (2000 dolarjev za gram v primerjavi z 10 dolarji, kolikor stane v lekarni v Veliki 
Britaniji) in ga je težko dobiti. Uživalci morajo iskati mamilo v nevarnih mestnih četrtih
izpostavljati nevarnosti ropa ali nasilja. Število uživalcev se ni povečalo od polovice 
sedemdesetih let in kaže, da od takrat dalje ni novih uživalcev. Problem je v bistvu om
vse starejše skupine moških, pripadnikov manjšin. 
 Večina nevarnosti s katerimi se srečujejo už
ki so jih ustvarili represivni ukrepi in ne toliko posledica mamila samega. Naraščajoča 
represija  je kriva, da prihaja na trg mamilo različne čistoče, kar je krivo za  
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visoko pogostost prevelikih, smrtnih odmerkov. Negotove koncentracije, stru
in umazane igle so tveganja podobna tistim, ki so jih srečevale stranke  tihotapcev med 
prohibicijo. Uživalci so nagnjeni h kriminalu, ko heroin redno uživajo; velik odstotek 
kriminalnih dejanj v mestih lahko pripišemo heroinomanom, saj potrebujejo za svojo r
velike vsote denarja. Uživanje heroina je tesno povezano s širjenjem AIDSa, saj so represivni 
ukrepi v nekaterih mestih prisilili uporabnike heroina v izmenjevanje umazanih igel. Če bi bil 
heroin legalen, bi ga lahko razdeljevali na tak način, da bi se vsem tem tveganjem izognili. 
 Stroški in koristi legalizacije so za vsako mamilo specifični. Legalizacija heroina 

pena razredčila 

azvado 

 jih 

erih negativnih posledic uživanja mamil ni lahko odstraniti. Uživalci kokaina 
ih 

, 

acije kot tudi glede posledic 
oveča ja 

PCP) je mamilo, ki 

ga sistema 

alo vemo, koliko bi bilo 

, 

hko 

OŽNOSTI KAZNOVANJA 

ranilci legalizacije zahtevajo manjše kazni za uživanje mamil, njihovi nasprotniki pa 

ična toleranca 

oostritev vladne represivne politike do uživalcev mamil večkrat kratko imenujemo "nična 

te z 
  

lahko zmanjša ulični kriminal in smrtnost med uživalci, vendar lahko po drugi strani tudi 
poveča število odvisnikov.*13 Legalizacija marihuane ne bi povečala socialnih stroškov, ki
prinaša uživanje mamila, vendar tudi ne bi zmanjašala korupcije, nasilja in  oblasti 
gangsterjev. 
 Nekat
pravijo, da težko nadzorujejo depresijo ali "crash", ki sledi evforiji.*14 68 odstotkov vprašan
preko vroče linije za pomoč uživalcem kokaina je povedalo, da uživa alkohol, marihuano, 
heroin in pomirila, da bi zmanjašali stimulativne učinke kokaina (Gold, Mashton in Dockis
1985). Legalizacija kokaina bi lahko povzročila povečanje uživanja alkohola v velikih 
količinah, z vsemi posledicami na zdravje in kriminaliteto. 
 Negotovost prevladuje glede mnogih vidikov legaliz
p nega uživanje mamil. Čeprav bi lahko odstranili nekatere negativne učinke uživan
kokaina, heroina in marihuane, bi drugi ostali ali se morda celo povečali. 
 Ne moremo braniti legalizacije kateregakoli mamila. Feniciklidin (
ga najdemo v mnogih mestih in je lahko že njegova enkratna uporaba nevarna. Podobno kot 
LSD lahko povzroči psihotične reakcije, nasilno in čudaško vedenje ter stalne možganske 
okvare. Ker je nadzor nad tem mamilom izjemno težak, saj se ga lahko pridobi doma brez 
kakšnega posebnega tehničnega znanja, si je zelo težko zamisliti scenarij, po  
katerem bi vlada dovolila legalno širjenje tako nevarnega mamila. Zaradi naše
civilne odgovornosti je končno nemogoče, da bi to mamilo  zakonito distribuirali. 
Distributerji bi se čutili odgovorne  do žrtev nasilnega obnašanja. 
 Ne mislim, da sem podal popolno analizo legalizacije. Prem
novih uživalcev, če bi bila nekatera mamila legalno dosegljiva. Kako bi lahko nadzorovali 
lastno uporabo mamil in kako bi ta uporaba vplivala na njihovo vedenje. Vendar pa je jasno
da moramo to možnost skrbno raziskati. Zaradi problemov, ki jih ustvarja sedanja politika, je 
ne moremo kar tako zavreči, zaradi nevarnosti hitrega širjenja mamil, pa je ne  
moremo kar tako sprejeti. Tudi ne gre za edino možnost, saj nekatera mamila la
legaliziramo, druga pa pač ne. 
 
M
 
B
predlagajo nasprotno. Sedaj se bom lotil razprave o teh dveh možnostih. 
 
N
 
P
toleranca". S tako etiketo so označili zasege dragih plovil s strani obalne straže in carinske 
službe, na osnovi najdbe majhnih količin marihuane. Obalna straža je tako zasegla 
oceanografsko ladjo, vredno 60 milijonov dolarjev, ker sona njej našli ogorek cigare
marihuano. Ladjo so kasneje vrnili, kot tudi druge zaplenjene čolne, politika pa je postala
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še celo ostrejša. Kljub temu je še vedno veliko privržencev strogih kazni za tiste, pri katerih 
okrijejo majhne količine mamil za osebno uporabo.*15 

 Nična toleranca ne pomeni samo zaplembe čolna ali letala. Tu je še nadzorstvo na 
delovnem mestu in stroge kazni za tiste, pri katerih najdejo majhne količine mamila za osebno 
rabo. Nekateri so celo predlagali, da bi takim odvzeli vozniško dovoljenje, študentom, 
obsojenim zaradi majhnih količin mamil, pa ukinili zvezne štipendije (Washington Post, 26 
julij 1988). 
 Težko je najti kaj jasnega na osnovi politike, ki zagovarja nično toleranco, vendar se 
mi zdi, da ima dve komponeti. Eno je simbolično razložila gospa Reagan na konferenci v Beli 
hiši na temo Amerika osvobojena mamil, marca leta 1988: "Uživalec mamil je neposredno 
udeležen v organiziranem kriminalu, kajti brez njega ne bi bilo preprodajalcev.*16 Strogi 
zakoni želijo poudariti prav to odgovornost. Drugi element je zastraševanje. Novi uživalci naj 
bi bili zelo občutljivi na izgubo vozniškega dovoljenja in bi naj zato ne postali redni uživalci. 
 Trditev o odgovornosti  posameznega uživalca mamil, običajen element mnogih 
govorov o politiki proti mamilom (glej izjavo Senate Democratic Task Force on Drug policy, 
junija 1988), se precej razlikuje od ukrepov usmerjenih bolj uporabnikom nasproti v 
šestdesetih in sedemdesetih letih, ko so pripeljali do gibanja za dekriminalizacijo marihuane. 
Sodijo k naporom, da bi našli takšne kazni, ki bi bile majhen strošek za državo, vendar resna 
kazen za uporabnika. Nič več ni govora o zaporu ali strogi kazni za tiste, pri katerih odkrijejo 
marihuano za osebno rabo. Ničesar ne moremo reči o učinkih takšne politike pri uživalcih, saj 
je preveč nova, poleg tega pa tudi naše valuacije uživanja mamil niso dovolj prefinjene, da bi 
registrirale učinke spremenjene politike. Uspela bo samo pri tistih uživalcih, ki le redko 
uporabljajo droge. Tisti, ki mamila jemljejo redno, čeprav niso še od njih odvisni, jih bodo 
uživali še bolj. Več je tudi možnosti, da imajo prijatelje, ki redno uživajo mamila, kar le še 
ojača njihovo odločitev za nadaljnje uživanje drog. 
 Opustitev mamil pomeni za njih popolno spremembo življenskega stila in prijateljev. 
To pomeni, da je taka politika videti kratkoročno neučinkovita, ker ne zmanjša števila rednih 
uživalcev. Dolgoročno pa je lahko učinkovita, kajti veliko manj občasnih uživalcev postane 
rednih. Stik z rednimi uživalci spodbuja redno uživanje. 
 Redno jemanje mamil se razvije v adolescenci, običajno okoli 16. leta, zato je dobro 
imeti na voljo celo vrsto kazni, ki so tej starostni skupini zde hude. Odvzem ali prepoved 
pridobitve vozniškega dovoljenja je ena takšnih kazni. Ukinitev vladnih posojil študentom 
prav tako sodi med ukrepe, ki prizadenejo ljudi  te starostne skupine, čeprav zahtevajo 
udeležbo staršev.  
 Pozitivna stran sankcij proti uživalcem je tudi ta, da za razliko od sankcij, ki so 
usmerjene proti preprodajalcem, zmanjšujejo prihodke preprodajalcev. So uperjene 
neposredno proti povpraševanju. Kazni za preprodajalce pa celo povečajo njihov zaslužek, saj 
je cena mamila odvisna od povpraševanja in od tveganja, ki mu je preprodajalec izpostavljen. 
 Zelo pomemben problem je enakosti sankcij. Čeprav so bolj civilne kot kazenske 
narave, nalagajo uživalcem ostre kazni. Ali jih opravičuje še kak drug razlog, razen 
zastraševanja?  
 Vedno je težko najti pravo kazen za posamezen prekršek. Na splošno mora ustrezati 
trem zahtevam: ustrezati mora resnosti prekrška, biti mora zastrašujoča in omejujoča (na 
primer: Ko nekoga zapremo, zmanjšamo nevarnost za skupnost). Občasno uživanje 
marihuane je danes ocenjuje kot manjši prekršek, ki ga laže primerjamo s prehitro vožnjo kot 
s tatvino ali nasilnim dejanjem. Dokazano je, da kazni ne odvračajo uživalcev od mamila, 
veliko širjenje marihuane med leti 1960 in 1975 sovpada z najvišjimi kaznimi za posest 
marihuane. 
 Argumenti v prid takim ukrepom morajo sloneti na prispevku, ki ga prispevajo 
uživalci k rasti problema drog. To lahko izhaja iz naslednjih dveh elelmentov. Prvi je ta, da 
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nakup mamila omogoča dolgo verigo kriminalnih dejanj, od pridelovanja v tujini do  
tihotapljenja v ZDA in prodaje na drobno. Uživalec mora plačati svoj prispevek za vsako od 
teh aktivnosti. Drugič, uživalec ima možnost nagovoriti na uživanje še druge; brez te 
rekrutacije, bi poraba iz socialnih in finančnih razlogov zamrla. Sankcije proti uživalcem bi 
lahko izvirale iz nevarnosti, da lahko vsak izmed njih "okuži" še druge, če želimo uporabiti 
epidemiološki model. 
 Vse te raloge navajam, ne da bi jih odobraval. Vsebujejo nekatere nasprotujoče si 
sodbe, ki bi jih mnogi ovrgli. Mislim, da se moramo soočiti tudi z njimi, če hočemo 
opravičevati politiko nične tolerance. 
 
Testiranje na delovnem mestu 
 
Istočasno s politiko nične tolerance se je začel pritisk za testiranje na delovnem mestu. Na 
nekaterih področjih je lahko najti izgovor za takšne teste: mehanik na letališču zaradi  
učinkovanja mamil ogroža veliko ljudi, prepoznavanje učinkov marihuane pa je mnogo težje 
kot učinkov alkohola. 
 Obstaja gibanje, ki se zavzema za široko testiranje na delovnem mestu, ne toliko da bi 
zaščitili tretje osebe, ampak da bi uslužbencem vzeli pogum za uživanje mamil.  Minister za 
notranje zadeve je leta 1988 odredil pregled 17.000 podrejenih, med njimi  
so bili vozniki viličarjev in asistenti za rekreacijo.  
 Spet se moramo vprašati, ali je tako testiranje učinkovito in pravično. Odvisno je od 
tega, kako se teste izvaja in kakšne so za posameznika posledice pozitivnega rezultata. 
Nekatera vodstva so uporabljala teste proti sindikalnim delavcem, ki so se jih hotela  
znebiti. Če bi tako nadzorstvo vsi sprejeli, bi morali poskrbeti za njihovo korektno izvedbo. 
Prav tako bi morala biti ustrezna reakcija na pozitivni rezultat, saj bi težko opravičili  
odpustitev na podlagi enega samega testa. Bolje bi bilo delavca poslati v center za zdravljenje 
odvisnosti, čeprav bi mogoče centri ne sprejemali ljudi, katerih problem niso mamila (če so 
občasni uživalci), ampak delovno mesto. 
 Takšne teste uporabljajo v mnogih podjetjih za vse prosilce za službo, nekateri pa 
hočejo, da bi jih opraviljali tudi na že zaposlenih. Kako bi to učinkovalo na uživanje mamil? 
 Če upoštevamo, da testi po nekaj tednih ne morejo odkriti sledov mamil, je zelo težko 
trditi, da vplivajo na tiste, ki še obiskujejo šolo. Lahko bi zmanjšali uživanje med odraslim 
zaposlenim prebivalstvom. Splošni podatki nam ne omogočajo izračuna, koliko odstotkov 
uživalcev sodi v ta sloj prebivalcev, vendar spada vanj kar precej rednih uživalcev. Če bi bili 
torej testi pogoj za pridobitev delovnega mesta  na večjem številu  
področij, bi lahko to prineslo opazne učinke na uporabo mamil. 
 Pri testiranju na delovnem mestu bi verjetno prišlo do velikih vrzeli. Uslužbenci na 
vrhu lestvice kot so odvetniki ali računovodje bi se temu uprli, češ da to žali njihovo 
integriteto. Na drugem koncu lestvice pa bi se testiranju izmaknili sezonski in slabo plačani 
delavci, zaposleni v malih podjetjih, saj njihovi delodajalci ne bi plačevali testov, njihovih 
rezultatov pa ne bi mogli uporabiti niti za zdravljenje niti za sankcije. In tako bi nadzorovali 
predvsem uslužbence velikih podjetij in zvezne vlade, ki pa gotovo niso nujno rizična 
skupina.*17 

 Testiranje na delovnem mestu bi morda lahko vplivalo na uživanje mamil. Prizadeti bi 
bili samo nekateri uživalci, kaj naj bi to za njih pomenilo, pa je odvisno od ukrepov, sprejetih 
proti tistim, ki bi bili pozitivni. 
 
 
 
 

 31



Sklepi 
 
Najočitnejša značilnost politike proti mamilom v zadnjih desetih letih je bila njena 
nefleksibilnost. S tem ko se je položaj poslabševal, se je politika le še bolj zaostrovala. Kljub 
temu, da so se nekateri začeli zanimati za legalizacijo, je bilo mnogo več očitkov, da so kazni 
premile. Preveč tihotapcev ubeži kazni, zelo malo prodajalcev je zaprtih in skoraj nobenega 
uživalca ne kaznujejo. 
 Kritike ne prihajajo samo s politične desnice. Med predsedniško kampanjo leta 1988 je 
prečastiti Jesse Jackson, eden najbolj liberalnih kandidatov, zahteval za preprodajalce ostrejše 
kazni. Jackson je zahteval več sredstev za zdravljenje in  
preventivo, vendar je bila to zahteva v okviru ostrejših represivnih ukrepov. Deležen je bil 
zelo širokega političnega konsenza. 
 S čem se to opravičuje? Represija se je povečala na vseh ravneh. Če se osredotočimo 
samo na kokain, lahko ugotovimo, da ni bilo pričakovanega učinka. Tržišče se je razširilo vsaj 
glede količine, tudi cena je padla. Če nas je polpretekla zgodovina kar koli naučila, nas je 
tega, da nismo več prepričani, da je represija učinkovito sredstvo za nadzor nad prodajo 
mamil. 
 ZDA se ne soočajo z enim samim problemom, ampak je problemov povezanih z 
mamili več. Veliko je strategij in programov, ki naj bi te probleme vsaj omilili. Država se ne 
gre vojne proti drogam, saj se mora sproprijeti z drugimi perečimi socialnimi problemi, kot so 
revščina, kakovost šolskega sistema, moč skupnosti. Razvoj bomo lahko merili z leti. 
 Če je to stališče pravilno, potem je aktualni politični proces neustrezen. Vojna proti 
mamilom, ki jo omenjajo na vseh vladnih ravneh, pomeni stranpot. Ustvarja   
nekonsistentnost, obljublja lahke zmage in išče sovražnike. Potrebujemo trdne institucije, ki 
bodo sposobne uresničevanja dolgoročnih programov in dolgoročnih strategij. 
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Opombe: 
 
*1 Aprila leta 1988 je 48 odstotkov anketirancev  javne ankete, ki jo je organiziral New York 
Times-CBS, odgovorilo, da je največji problem, s katerim se morajo ZDA spoprijeti, trgovina 
z mamili. 
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*2  Glej Nadelmann (1988), ko je branil prav to trditev. 
 
*3  Na začetku Reaganove administracije so nekateri funkcionarji opravičevali  pomanjkanje 
sredstev za  preventivo, češ naj za to poskrbijo privatne ali dobrodelne organizacije ter da se 
zvezna vlada v to ne bo vmešavala. Teh tez nihče niti neuradno ne zagovarja. 
 
*4  To je vsota, kot jo je ocenilo pravosodno ministrstvo, Bureau of Justice Statistics (BJS).  
BJS ocenjuje, da so stroški leta 1985 na lokalnem in zveznem merilu znašali 19,2 milijardi 
dolarjev, Godshaw, Koppell in Pancoast pa so jih ocenili na 22,5 milijard. 
 
*5  Lokalnim in zveznim stroškom smo odšteli  subvencije, ki jih za zdravljenje in preventivo 
namenja zvezna vlada lokalnim oblastem. 
 
*6  Uniform Crime Report ne navaja ločeno aretacij zaradi heroina in kokaina, povečanje 
števila aretacij pripisujemo kokainu, nimamo pa podatkov, s katerimi bi prišli do točnega 
števila aretacij za vsako posamezno mamilo. 
 
*7  Pri aretaciji "zaradi izdaje" lahko obsojenca obsodimo na največ leto dni zapora, vse 
druge aretacije so klasificirane kot aretacije zaradi slabega vedenja. 
 
*8  Odstotek obtožencev, obsojenih na zaporno kazen v državnih zaporih, je zrasel od 6 na 14 
odstotkov. Večinoma so kaznovani z več kot enim letom zapora, na lokalni ravni pa so kazni 
nižje. 
 
*9 Senator Nunn iz Virginije se je temu uprl, češ to bi bilo podobno, kot če bi sprejeli zakon, 
po katerem mora predsednik na zahvalni dan najti zdravilo proti nahodu. 
 
*10 Doslej so bili na seznamu župani Baltimora in Washingtona ter poslanci iz Marylanda, 
New Yorka in Kalifornije. 
 
*11  Tobak, ki je prav tako škodljiv in povzroča odvisnost, ločujejo od alkohola in drugih 
nezakonitih mamil zaradi tega, ker ne vpliva na spremembo vedenja. 
 
*12  V tem obdobju so agenti Federal Bureau of Narcotics obljubljali imuniteto 
preprodajalcem v zameno za informacije. Glej Epstein (1978) 
 
*13  Kratkoročno bi bilo njihovo naraščanje omejeno, sedanj uživalci so starejši od možnih 
novincev in so jim vse prej kot privlačen vzor. 
 
*14  Psihični učinki mamila niso enakomerni. Število uživalcev, ki bi jih zajela legalizacije, 
se ne bi povečalo, njihov način reakcije pa bi lahko bil popolnoma drugačen. 
 
*15  Zvezni zakon dovoljuje zaplenitev sredstva, s katerim so prevažali mamilo. Javni tožilci 
so skeptični do "dolgotrajnih primerov", posebej do tistih lastnikov, ki izjavljajo, da niso 
vedeli, da imajo na krovu mamilo. 
 
*16  Ko je bil v Kolumbiji ubit ameriški agent z oddelka za boj proti mamilom pravosodnega 
ministrstva, je gospa Reagan rekla, da so kokainomani kupili naboje in še, da je vsak uživalec 
posebej tudi morilec. (New York Times, 1 marec 1988) 
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*17  Sindikati zveznih uslužbencev so se uprli testiranju na delovnem mestu. Doslej so 
sodišča v glavnem odločala v skladu z navodili zvezne vlade, vendar pričakujemo kmalu 
razsodbo Vrhovnega sodišča.  
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JOSE LUIS DIEZ RIPOLLES - POLITIKA DO DROG V ZAHODNI EVROPI 
 
ŠPANIJA - Jose Luis Diez Ripolles je predavatelj na pravni 
fakulteti v Malagi, kjer vodi katedro za Kazensko pravo. Je 
avtor številnih člankov o drogah, med drugim članka 
"Španska politika do drog v skladu z mednarodnimi 
težnjami, novejši razvoj", objavljenega v Priročniku 
kazenskega prava. Udeležil se je mnogih srečanj na to temo 
in pripravlja izdajo knjige z naslovom "Komentar reforme 
španske kazenske zakonodaje s področja drog". 

 
POLITIKA DO DROG V ZAHODNI EVROPI 

 
I. Pri našem delu bomo vzeli za izhodišče definicijo, po 
kateri so "droge" tiste substance, katerih temeljna značilnost 
(poleg možnega neposrednega škodovanja zdravju) je v tem, 
da pri uživalcih povzročajo odvisnost. Prav ta specifičnost 
nekaterih substanc terja, da ločeno obravnavamo družbeni 
pojav trgovine z njimi in njihovo uporabo. Španska 
zakonodaja in socialna politika, tako centra kot avtonomnih 
lokalnih struktur, ter nenazadnje špansko kazensko pravo so 

ta koncept s prepričanjem vzeli za svoje izhodišče (1). Tega pa ne bi mogli trditi za Konvencijo 
o psihotropnih snoveh iz leta 1971, saj člen 2.4a) II določa tudi vključitev substanc, za katere 
ni nobenih dokazov, da bi povzročale odvisnost - kar je trenutno tudi v veljavi (2); kakor tudi 
ne za Stewart-Clarkovo poročilo, ki predstavlja osnovo za oblikovanje stališča Evropskega 
Parlamenta (3), in to kljub temu, da definicije Svetovne zdravstvene organizacije temeljijo na 
pojmu odvisnosti.  
 
Prav tako je treba, prav zaradi kompleksne narave njihovega učinkovanja, ločevati med 
substancami, ki povzročajo tako fizično kot psihično odvisnost, in tistimi, ki povzročajo le 
psihično. Med prve bi sodili opiati, alkohol in barbiturati, v drugo skupino pa amfetamini, 
inhalanti in derivati koke. Občutno niže na lestvici so snovi, ki ne povzročajo niti psihične 
odvisnosti, med katere sodijo tobak, derivati kanabisa in halucinogene snovi. Podobno 
razlikovanje v španski kazenski doktrini pogosto srečamo (4), medtem ko se Stewart-Clarkovo 
poročilo sklepom o večji ali manjši odvisnosti od droge izogiba, v sklepih Združenih narodov 
pa je navedeno delitev komajda zaslediti (5). 
 
II. Ponavljajoče se aluzije, da bi normalizirali ali racionalizirali stališče družbe do drog, se 
večinoma ustavijo na pol poti. Treba se je znebiti vdanosti in malodušja, ki izhajata iz 
prepričanja, da so droge že tako zasidrane v vseh oblikah kulture, da jih bo domala nemogoče 
povsem izkoreniniti(6). Treba je razlikovati med rabo in zlorabo mamil; in prvo je treba 
obravnavati tudi kot pogojno pozitiven način obnašanja, v kolikor spodbuja samorealizacijo in 
komunikacijo med ljudmi(7).  
 
III. Čim prej je treba opustiti politiko delitve drog na legalne in ilegalne droge. Takega 
razlikovanja se ne da opravičiti ne z razlikami v stopnji odvisnosti, ki jo povzročajo, ne z 
nevarnostjo za zdravje. Prav tako ne obstajajo relevantne razlike v opredeljevanju za ene ali 
za druge, poleg tistih seveda, ki so vezane na prohibicijo kot razločevalni faktor. Trditve, da 
se je uporaba nekaterih drog že močno vkoreninila v naši družbi, nimajo več  nobene teže, 
odkar je bila postavljena zahteva po internacionalizaciji politike do drog. S tem dobimo novo 
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obliko kulturne in ekonomske prisile s strani močnejših držav, ki hkrati po eni strani 
spodbujajo zatiranje trgovine in rabe drog, ki so sestavni del drugih kultur, toda tuje njihovim, 
po drugi strani pa vzpodbujajo rabo novih drog, lastnih zahodni kulturi. Res je, da velika 
podobnost med obema vrstama drog otežuje učinkovito delovanje sleherne preventivne 
politike, ki bi želela ohraniti razliko. Različne posledice integriranja v družbo, ki doletijo 
uživalce ene ali druge vrste mamil, so le odsev razlik v zakonski obravnavi. Poenoteno 
stališče se vedno bolj uveljavlja tako v evropskih regionalnih dokumentih(8), kot v španskih(9), 
toda vse do danes še ni imelo kakšnega konkretnega učinka na zakonodajni ali izvršilni ravni. 
 
Težnja po sprejemanju skupne politike nosi v sebi nevarnost, da bi vzeli za model politiko 
obravnave ileganih drog, kar lahko privede do uvedbe strogega nadzora nad prometom in rabo 
legalnih drog; v določenih avtonomnih skupnostih je do takih predlogov dejansko že prišlo(10), 
pred nedavnim pa celo na državni ravni(11). Zavzeti bi morali prav nasprotno stališče: osnova 
za enotno politiko obravnave drog bi morala biti preventivna politika v    
primeru legalnih drog, ki jo z velikim uspehom izvajajo v drugih državah. 
 
IV. Sam sprejemam močno razširjeno mnenje, da se je s fenomenom droge moč uspešno 
spopasti samo v okviru politike, ki bo zajela vse nivoje, od proizvodnje ali pridelovanja do 
potrošnje. Po mojem mnenju se je dosedanja represivna politika, vsaj kar se tiče učinkovitosti, 
izkazala za popolnoma zgrešeno. Namesto tega je treba okrepiti preventivne ukrepe in 
nudenje pomoči ter s tem vplivati na povpraševanje in ne na ponudbo, na kar je   
(brezuspešno) merila represivna politika. Te opombe odražajo splošno razširjeno mnenje v 
evropskih pravniških krogih(12) in na različnih nivojih španske administracije(13). Omenjeni   
pristop direktno nasprotuje aktualni politiki Združenih narodov, ki je osredotočena na 
represijo nad ponudbo(14). Vpliv te politike je bilo čutiti tudi v Španiji in v Evropi, kjer je    
okrepila tiste kroge, ki se zavzemajo predvsem za strategijo represije.  
 
Zaostrovanje pobud Združenih narodov v smeri represije, je v Španiji sovpadlo z obdobjem 
optimizma in zaupanja v preventivne ukrepe, ki jih je prinašal Nacionalni program o drogah. 
Postopno sprejemanje aktualnih mednarodnih teženj v naši državi(15),    
hkrati z nekaterimi nesporazumi in nepravičnimi očitki španskemu pravosodju s strani 
evropskih forumov(16), nosi neposredno odgovornost za nazadovanje preventivne opcije, kar 
se jasno kaže v nedavni sodni reformi. Španija še ni utegnila preizkusiti možnosti preventive 
niti doseči rezultatov, o katerih govorijo izkušnje drugih držav. Zaradi tesne medsebojne 
povezanosti različnih aspektov celotne zadeve, utegne omenjena reforma    
resnično ogroziti rezultate Nacionalnega programa o drogah, ki so bili dosežen z metodami 
preventive in pomoči - metodami, ki so pogosto nezdružljive z današnjim valom represije. 
 
V. Kar zadeva večji del preventivnih ukrepov in neposredne pomoči, namenjene porabnikom, 
pogledi v različnih španskih in evropskih dokumentih (kot rezultanta izkušenj različnih držav) 
v veliki meri sovpadajo. Vseeno pa ne smemo pozabiti, da je učinkovitost zmanjševanja 
povpraševanja v tesni povezavi z možnostjo celovitega pristopa k reševanju problema, ki 
ponuja možnosti za izboljšan način življenja temelječ na osebni avtonomiji, v kateri sprejema 
družba aktivno, vendar neinstitucionalno vlogo(17). Obstajajo sicer  ukrepi, ki so si 
nasprotujoči: pri najmlajših niso dopustni nikakršni preventivno - pedagoški ukrepi, saj le-ti 
nujno temeljijo na emotivnih faktorjih in bi torej lahko ogrožali še nerazvito sposobnost 
samoodločanja; poleg tega obstaja možnost kontraproduktivnih učinkov v kasnejših obdobjih 
njihovega življenja(18).  
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Enako pomembno je, da se jasno določijo meje, ki jih je treba spoštovati pri vseh oblikah 
pomoči, naj gre za dezintoksikacijo ali rehabilitacijo; znotraj teh omejitev bi bilo treba 
ohraniti pravico do nesoglasja in odklonitve spreminjanja modelov vedenja, ki niso tesno 
povezani z odpravljanjem odvisnosti(19). Prav tako bi bilo treba paziti na to, da metode 
terapevtskih skupnosti ne postanejo prenaporne za negovance, kar se je že dogajalo(20).    
Izogibati se je treba tudi nekaterim preveč togim interpretacijam koncepta pomoči; v samo 
pomoč pa bi moralo biti vključeno tudi informiranje o najmanj škodljivih načinih uživanja 
drog, ne da bi jih pri tem droge promovirali(21). Vsekakor pa je današnja španska politika 
preventive in pomoči v skladu z najsodobnejšimi evropskimi težnjami. 
 
VI. Poleg vprašanja večjega ali manjšega poudarka konceptu preventive in pomoči, ostaja 
odprto tudi vprašanje, ali naj se represivne ukrepe popolnoma opusti ali naj se jih le radikalno 
spremeni. Združeni narodi, kakor smo lahko pričakovali, te možnosti niso niti omenili, resno 
pa jo je upošteval Evropski parlament(22). Žal španski uradni dokumenti(23) izrecno 
izključujejo depenalizacijo, enako pa ravna pravosodna doktrina(24). Še do pred kratkim se je 
to dalo razumeti: Španija se je leta 1983 odkrito zavzela za preventivo in pomoč ter tisto 
omejeno liberalizacijo, ki so si jo v Evropi tako napačno razlagali, in je bila zato izpostavljena 
mednarodnemu pritisku. Dejstvo, da je Španija nedavno privolila v represivne metode, 
opozarja, da ne obstaja ustrezno uradno stališče.  
 
V evropskih forumih depenalizacijo obravnavajo predvsem v smislu učinkovitosti: jasno je, 
da danes problem droge ni toliko povezan s škodljivimi učinki njene neposredne rabe, temveč 
s pojavom močnih organizacij, ki trgujejo z drogami, in ki že ogrožajo institucije mnogih 
držav in morda ves demokratičen svet - glasovi o tem prihajajo iz mnogih agencij Združenih 
narodov(25). 
 
V okviru Evropskega Parlamenta se razprave trenutno vrtijo okoli vprašanja, ali 
depenalizacija res lahko drastično zmanjša dobičke prekupčevalcev in jih tako spravi ob 
ekonomsko in politično moč. Odgovor večine je zaenkrat negativen, čeprav do    
dokončnega sklepa še ni prišlo(26). 
 
Sam se z večjim delom argumentov o neučinkovitosti depenalizacijskih ukrepov ne strinjam. 
Če trdimo, da bi depenalizacija povečala in ne zmanjšala število porabnikov,    
pomeni, da pozabljamo, da se ta politična odločitev zavzema za odpravljanje moči trgovcev z 
drogami in ne za zmanjševanje porabe; v primeru slednje predlaga preventive ukrepe, ki bi 
bili verjetno dolgoročno učinkovitejši, če jih ne bi več ovirali represiven background in 
promocijske kampanje, ki jih financirajo prav trgovci z drogami. Obstajajo diskreditacije 
nedokončanih poskusov depenalizacije v deželah, kot je npr. Nizozemska(27).   Temeljna ovira 
za omenjeno alternativo je pomanjkanje politične volje, ki bi morala javnosti razložiti, kakšne 
so srednjeročne in dolgoročne prednosti depenalizacije trgovine z mamili in preventivne 
politike, in ki bi, ne glede na politično ceno, znala vztrajati v predvidljivih obdobjih 
netolerance, ki bi se v družbi pojavila, preden bi se pokazali prvi konkretni rezultati. 
 
Toda zadeve ne gre obravnavati le s stališča učinkovitosti. Gre tudi za vprašanje jurističnega 
principa. Vprašati se moramo kaj je tisto, kar bi radi zaščitili. V pluralistični družbi je skrb za 
moralno neoporečnost občanov, kakor se pojavlja v aktualnih mednarodnih sporazumih in kot 
to povzemajo tudi v agencijah Združenih Narodov(28), nedopustna, pa čeprav prinaša določene 
prednosti. Če bi bil problem tako enostaven, ne bi bilo pomislekov glede depenalizacije, in bi 
v skrajnem primeru uvedli vsaj blažje ukrepe družbenega nadzora (strogo nadzorovanje, 
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prostorska omejitev), kar se po mojem mnenju že dogaja pri določenih dejavnostih, ki jih 
družba tolerira, čeprav niso povsem dopuščene (pornografija, igre na srečo...). 
 
Stališče, da gre za zaščito zdravja občanov(29), je vsekakor potrebno še enkrat premisliti. 
Predvsem zato, ker zakonska zaščita javnega zdravja (edina izjema je trgovina z mamili) sloni 
na ideji  o varovanju zdravja večine, ki hoče biti zaščitena, ali pa, da  na izostanku posegov, 
kadar ta večina noče zaščite. Poleg tega je vsaka primerjava s kužnimi boleznimi 
nesprejemljiva: trditev, da gre za vprašanje kolektivnega zdravja, ne opravičuje   odprave 
konsenza "okuženih". In ker imamo v vseh primerih opraviti s snovmi, podobnimi drugim, ki 
so prav tako prepovedane in škodljive za javno zdravje, bi te morale biti podvržene enaki 
zakonski obravnavi, ki zagotavlja administrativen nadzor proizvodnje, prodaje in kvalitete, v 
skladu s predlogom nekega drugega španskega avtorja(30), da se začne s kontrolo kakovosti 
drog in poostrijo kazni za njihovo redčenje in mešanje, kar so    
pred kratkim vnesli v španski Kazenski zakonik(31).  
Drug razlog, zaradi katerega bi bilo treba spremeniti stališče, da gre za skrb za javno zdravje, 
je vse bolj razširjeno mnenje, da ne gre toliko za neposredno ogrožanje zdravja, temveč za 
izgubo osebne avtonomije uživalcev drog. Ta težnja v smeri dojemanja prohibicije kot napada 
na individualno svobodo (ki se že kaže drugod po Evropi), se začenja širiti tudi v Španiji, kjer 
so sam koncept drog, kriteriji za ločevanje med mehkimi in   trdimi, resni primeri, v katere so 
bili vpleteni mladoletniki in tudi določeni centri, novi primeri omejeno prištevnih ali 
neprištevnih oseb, podvrženih dezintoksikaciji ali    
rehabilitaciji... izhajali iz koncepta o izgubi svobode. Čeprav doktrina(32) in določeni uradni 
dokumenti(33) upoštevajo to dimenzijo, je samo en avtor predlagal politično-kazenske ukrepe, 
ki bi to tudi konkretno upoštevali. 
  
Po mojem mnenju bi bilo treba, poleg kazenskih ukrepov iz zadnjega paragrafa, med dejanja, 
storjena proti individualni svobodi, vključiti tudi nove kategorije, v katerih bi bila kazen 
predvidena tudi za prekupčevanje z mamili z osebami z zmanjšano sposobnostjo presoje, 
njihovo privolitev pa bi v skladu s tem smatrali za neveljavno. To seveda ne bi veljalo samo 
za mladoletnike, tenmnveč tudi za zmanjšano prištevne ali celo neprištevne odrasle, ki so v 
stanju, v kakršnem so, lahek plen; potem tiste, ki so pod težkim psihičnim pritiskom; ali tiste, 
ki trpijo za posledicami dezinktoksikacije ali rehabilitacije ali pa    
dolgotrajne fizične odvisnosti. Treba bi bilo vzpostaviti razlike ali celo predvideti možnost 
izostanka kazni, glede na vrsto in intenziteto zasvojenosti z določenim mamilom. Na vsak 
način pa promet med odraslimi osebami ne bi smel biti kazniv(34a). Nedvomno bi se ta 
kategorija kaznivih dejanj nanašala na tiste nivoje trgovanja z mamili, ki so najbližji 
uporabniku. 
 
Intenzivna narava trgovanja z mamili terja še drugačno kazensko obravnavo. Čeprav bi jih 
nadzor, predviden za kazniva dejanja zoper javno zdravje, najbolj neposredno prizadel, je   
treba pozornost osredotočiti tudi na posledice splošno razširjenega strahu v mednarodnih 
krogih, da organizacije, ki se ukvarjajo s trgovino z mamili, predstavljajo veliko 
institucionalno nevarnost. Ta element implicira premik razprave na področje kaznivih dejanj 
proti družbeno-ekonomskemu redu - možnost, na katero nekateri španski avtorji le 
namigujejo(35).  
 
Polemika, ki poteka v Španiji poteka o tem, do katere mere naj bi bila družbeno-ekonomska 
ureditev predmet kazensko-pravne zaščite, je dobro poznana(36). Soočeni smo torej z 
monopolističnim ali oligopolističnim obnašanjem, ki vpliva na vsa področja svobodne 
konkurence, od mehanizmov določanja cen do varovanja pravic potrošnikov, in ki prinaša s 
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seboj masovno kršenje zakonov o tihotapljenju in kontroli uvoza, da o splošnih   učinkih na 
ves finančni sistem sploh ne govorimo. Spodbujati je torej treba kazenske ukrepe, ki 
obravnavajo kazniva dejanja trgovcev z mamili prav s tega stališča, namesto, da se zatekamo 
k oteževalnim okoliščinam, ki sodijo v področje pravosodja, in ki ne ustrezajo resnični naravi 
omenjenih kaznivih dejanj. 
 
V mojem predlogu je načelno predvidena depenalizacija kontrolirane trgovine z mamili, 
ohranja pa kazni za kazniva dejanja proti osebni svobodi ali družbenoekonomski ureditvi.   
Tovrstna opcija bi zadostila tako potrebi po varovanju pravnih interesov kot potrebi po 
učinkovitejših rešitvah problema. 
 
VII. Če opustimo alternativo globalnega represivnega pristopa in vzamemo za izhodišče 
aktualno stanje ter se zavzamemo za možnost parcialnih sprememb, ne smemo spregledati 
očitnega nasprotja med agencijami Združenih Narodov, ki zagovarjajo razširitev koncepta, ki 
velja za cannabis - ali med temi in večino v Evropskem parlamentu, ki nasprotuje 
razlikovanju med mehkimi in trdimi drogami(37) - in stališči manjšine v Evropskem 
Parlamentu ter v uradnih španskih dokumentih, v katerih je jasno izražena želja po ohranitvi 
tega razlikovanja(38), ki gre v nekaterih pomembnih sektorjih španskega prava(39) tako daleč, 
da so praktično že uvedli depenalizacijo trgovine s cannabisom ali pa jo vsaj zahtevajo. 
Menim, da je razlikovanje med eno ali drugo kategorijo drog potrebno, ne le ker ima 
razpečavanje enih ali drugih različno težo, temveč tudi zaradi realnega pogleda na problem, 
brez pretiravanj in iracionalnosti - ki je nujen, če želimo, da bo preventivna politika 
učinkovita. Poleg tega pa je razlikovanje med drogami, kolikor je povezano s povzročanjem 
odvisnosti pa tudi z depenalizacijo tistih mehkih drog, ki domnevno povzročajo odvisnost, v 
skladu z zgoraj navedenim predlogom, da bi načelo    
individualne svobode upoštevali vsaj v nekaterih predpisih. 
 
VIII. Mislim, da se vztrajnost, s katero španski uradni, sodni in pravni dokumenti ohranjajo 
nekaznivost uživanja in dejavnosti, vezane neposredno nanj, (to stališče zastopa še ena 
evropska država in manjšina v Evropskem Parlamentu(40)), popolnoma ujema s pravnimi 
interesi, ki jih je treba zaščititi: pravice do rabe droge ni možno zanikati, kakor tudi ne smemo 
delovati proti žrtvam zlorabe drog. Poleg tega je koncept diferencirane obravnave 
uporabnikov, naj so zasvojeni ali ne, princip in splošna praksa (četudi v različni meri) po vsej 
Evropi.  
 
Dokler razpečevalec deluje, da bi zadostil potrebam lastne zasvojenosti, bi ga morali 
obravnavati kot kateregakoli drugega zasvojenca. Tudi posledice njegovega delovanja proti 
drugim osebam (izjema so primeri, ki bi jih uvedla bodoča pravna reforma z diskriminacijo 
glede na osebe, na katere je tako delovanje usmerjeno) zahtevajo ne preostro kazen, ki bi 
nudila različne možnosti pomoči, da bi se rešil lastne zasvojenosti. Vidimo torej, da se isti 
sklepi, čeprav doseženi po različni poti, pojavljajo tako v španskih uradnih in pravnih forumih 
kot v predlogih Evropskega Parlamenta - oboji pa vsake toliko    
predlagajo kar depenalizacijo(41). Dolgo je trajalo, da so se alternativne oblike kaznovanja 
pojavile tudi v osnutku nove Konvencije Združenih narodov(42). 
 
IX. Združeni narodi grejo nekoliko predaleč s svojo težnjo, da bi pojem "prometa" razširili 
tudi na dejanja, ki nimajo nič opraviti s samim trgovanjem(43). Španski zakonodajalci, ki so po 
reformi leta 1983 posebej pazili na to, da netrgovinsko delovanje izločijo iz prometa, so leta 
1988 uvedli nove predpise, ki določajo kazni za vse vrste dejanj, ki promovirajo, spodbujajo 
porabo drog ali olajšujejo dostop do njih; s tem pa so obseg kaznivih dejanj nesorazmerno 
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razširili in tako prekršili princip pravne varnosti(44). Ustrezneje bi bilo, če bi izhajali iz 
koncepta razpečevanja, ki bolj ustreza sodobnim tržnim tehnikam, to pa pomeni, da bi morali 
upoštevati vse aktivnosti, plačane ali ne, katerih naloga je, da vzpostavijo ali razširijo tržišče - 
vse druge pa naj bi še naprej ostale nekaznive. Propagando, ki se ne    
poslužuje sistema darovanja, je težko uvrstiti v še tako široko pojmovan koncept prometa.  
 
Ureditev v skladu s prej omenjenimi politično-pravnimi težnjami bi pridelovanje in izdelavo 
mamil kaznovala samo, v kolikor bi šlo za ogrožanje družbeno-ekonomske ureditve ali za   
kršitev zakonskega nadzora nad javnim zdravjem. Enako bi moralo veljati za razpečevanje 
drog, pri čemer ne bi smeli spregledati kaznovanja zavajajoče propagande, pretehtati pa bi 
morali tudi možnosti za uvedbo ukrepov, ki bi varovali osebno svobodo v že omenjenem 
smislu. 
 
X. Nove oblike kaznivih dejanj, ki so jih predlagali Združeni narodi, je treba skrbno 
preučiti(45).  
   
Predvsem pa je treba reči, da za klasificiranje priprav na proizvodnjo, distribucijo in 
posedovanje materiala ali opreme, za katere se predpostavlja, da so namenjeni ilegalni 
proizvodnji ali izdelavi narkotikov ali psihotropnih substanc(46), kot avtonomnih kaznivih 
dejanj, velja ista kritika, kateri zapade vsako kaznovanje priprav te vrste; zaradi pomenljive 
razlike, ki ločuje pripravo na kaznivo dejanje od kršenja zakona, težko govorimo o ogrožanju 
pravne ureditve. Poleg tega odsotnost dokončnega dogovora, ki bi zadostil subjektivnim 
zahtevam, in očitne težave, v katere zaidemo pri iskanju dokazov, saj omenjeni material in 
opremo lahko uporabljamo v različne namene (pri tem imam v mislih npr. stroj za polnjenje 
kapsul), porajajo bojazen, da v primeru aplikacije takšnih normativov, principi pravne 
varnosti in legalnosti ne bi bili spoštovani. Seveda same    
priprave ni smiselno kaznovati, glede na to, da obstaja vmesna faza med pripravo nanjo in 
samo proizvodnjo oziroma izdelavo narkotikov ali mamil; tj. proizvodnja, distribucija ali    
posedovanje kemičnih surovin za izdelavo narkotikov ali mamil, so podvrženi le 
administrativni kontroli(47); na ugovore, da se ta sredstva lahko uporabijo tudi za izdelavo 
legalnih izdelkov, lahko odgovorimo s trditvijo, da enako velja za materiale in sredstva, zaradi 
katerih nameravamo ljudi kaznovati. Sam osnutek Konvencije priča, da je večja doslednost 
možna s tem, da izraz "cannabis" razširimo tudi na semena, ki so nujno potrebna za njeno 
pridelovanje(48). Če upoštevamo vse navedeno, ne preseneča, da je predlog za razširitev 
aktivnosti, ki naj bi jih zaobjela kazen, naletel na tako majhen odziv v razpravah, ki potekajo 
v okviru Evrope ali pa tudi izven nje. Kar se tiče Španije, pa bi bilo uvajanje podobnega 
principa v nasprotju s splošnim stališčem, da "posedovanje semen, sadik ali repromateriala za 
pridelavo ali izdelavo droge ni kaznivo in naj takšno tudi ostane."(49) 

 
Dodati je treba, da so bile nove kazenske norme za prikrivanje, tj. sprejem, hranitev in prenos 
ali reciklažo določenega izdelka, ki posredno ali neposredno izhaja iz ilegalne trgovine, v 
krogih Evropske skupnosti sprejete pod pogojem, da je "prejemnik" seznanjen z nelegalnim 
izvorom blaga(50). Tovrsten sprejem se od tistega, ki je običajno predviden v naši zakonodaji, 
razlikuje v naslednjem: kot prvo, ustrezati mora hipotetičnemu primeru substitutivnega 
sprejema, česar člen 546bis/a) v mnogih primerih ne pokriva, glede na to, da ne pride v poštev 
le okoriščanje z "učinki" kaznivega dejanja, torej denarni izkupiček od prodaje mamil, temveč 
tudi ostale dobrine, pridobljene s tem denarjem; v tem smislu je uporabljen pojem "proizvod" 
in kolikor se "posredno ali neposredno" nanaša na trgovino z mamili(51). Po drugi strani pa se 
kaznivo dejanje, od katerega ima korist tisti, ki ga prikriva, ne nanaša na pravno dobro, ki ga v 
tem primeru ščitimo, saj ne moremo trditi, da gre    
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za ogrožanje javnega zdravja(52). Prav tako bi za temeljni prestopek težko obveljalo kaznivo 
dejanje proti "ekonomskim dobrinam", saj danes za temeljen prestopek velja ogrožanje 
javnega zdravja; to bi bilo možno kvečjemu, če bi pojem "ekonomskih dobrin" močno 
razširili(53). Kljub vsemu, kar smo doslej navedli, so v španski Kazenski zakonik iz leta 1988 
uvedli normativ, ki v veliki meri upošteva predloge Združenih narodov, obenem pa ponuja 
specifično opredelitev sprejemanja(54). V vsakem primeru pa realna potreba po izdelavi 
podobnega koncepta (sprejemanja) in prav tako razliki, ki ju zasledimo v  primerjavi s členom 
546bis/a), kažejo, da je neprimerno in napačno, če tovrstna kazniva dejanja (pri velikem 
obsegu prometa) pojmujemo kot dejanja proti javnemu zdravju in ne proti družbeno-
ekonomskemu redu. 
 
Po drugi strani (če pustimo ob strani razširitev kazni, kar bi substitutivno sprejemanje imelo 
za posledico) pa bi v primeru, da je tisti, ki sprejema (sam ali še s kom) predhodno dal svoje 
soglasje, zadeva potekala po ustaljeni poti, torej ne bi bilo treba uvajati novih kategorij 
kaznivih dejanj, temveč bi veljale že obstoječe, ki se nanašajo na navajanje ali na soudeležbo 
pri trgovanju z mamili(55). 
    
Končno si oglejmo še, kaj prinaša nova določitev stopenj izvršitve kaznivega dejanja ali 
sokrivde pri njem, pri čemer gre za nesorazmerno širitev območja zakonske zaščite. Kot prvo, 
se kaznivost enostavnega "navajanja h kateremu koli kaznivemu dejanju" loči od ostalih 
priprav na kaznivo dejanje, soudeležbe in podpore pri kaznivem dejanju, ki so prav tako 
penalizirane, ne da bi bile vključene v različne stopnje sokrivde, kar prav tako podlega 
zakonu. Kot drugo, se s tem, da se vse navedene oblike kaznivih dejanj nanašajo tako na 
kaznivo dejanje trgovine z mamili kot na avtonomna kazniva dejanja, ki vključujejo pripravo 
ali prikrivanje, obseg kaznivosti močno poveča. Po drugi strani pa tak mehanizem ne bi imel 
opore v splošnih določbah Zakona glede izvršitve ali sokrivde pri kaznivem dejanju, ker po 
členu 55 ni možno kaznovati predpriprave na pripravo kaznivega dejanja    
ne prikrivanja določenega prikrivanja, čeprav je udeležba pri pripravah na kaznivo dejanje ali 
pri različnih stopnjah izvršitve v primeru avtonomne udeležbe kaznivo dejanje(56): za 
oblikovanje posebnih predpisov pa bi bilo treba ponovno prikrojiti splošne določbe zakonika. 
 
Ne glede na to, da je bil odziv na priporočila Združenih narodov v splošnem slab, češ, da 
splošne določbe glede soudeležbe in izvršitve zadoščajo(57), jih je španska reforma iz leta 
1988 upoštevala posredno, ko je z novim opisom kaznivih dejanj in predvsem z vkjučitvijo 
izrazov "spodbujati, podpirati, olajšati", poudarila kaznivost dejanj, ki še zdaleč ne ogrožajo 
pravne dobrine ali javnega zdravja. 
 
XI. Predlog agencij Združenih narodov, da se zaostri obstoječe kazni, je naletel na močno 
podporo(58). Priporočila o proporcionalnosti glob z doseženim profitom, o zastrašujočih    
zapornih kaznih, so upravičena le v primerih trgovanja srednjega ali velikega obsega, vendar 
gre danes za tako velike profite, da še tako stroga kazen ne bi imela zastrašuječega učinka, 
obenem pa bi bil to potem spet nov argument za poostritev represije. Ni pa upravičena trditev, 
da bi morali vsi primeri prekupčevanja z mamili veljati za težko kaznivo dejanje, ki ga je 
treba temu ustrezno kaznovati ali da naj za njih ne bi obstajala možnost alternativnih kazni ali 
olajšav pri prestajanju kazni. V tej opciji, ki so jo mnoge evropske države že upravičeno 
zavrnile(59), je skrita predpostavka, da ni nobene razlike v teži kaznivega dejanja in da bilo 
upoštevanje te razlike kontraproduktivno. Leta 1988 so v Španiji uvedli bolj velikodušen 
predpis, ki za prestopnike, ki so odvisni od droge, predvideva pogojen odpust kazni, v njem 
pa se odražajo principi razlikovanja, ki je tipično za evropske države(60). 
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Kakorkoli, razprava se je osredotočila na predlog, da bi uvedli razširjeno normativo v zvezi z 
zasego in zaplembo dobrin, ki izvirajo iz trgovine z mamili(61). Po tem predlogu bi morali    
predvsem oblikovati specifičen koncept zaplembe, različen od koncepta, ki je predviden v 
členu 48 Zakona o kazenskem postopku, ki ne vključuje koristi in zaslužka, izvirajočih iz 
kaznivih dejanj, in ki bi bil podoben tistemu iz člena 393(62). Taka razširitev koncepta, ki bi po 
nekaterih avtorjih na splošno morala veljati za vse tipe zaplemb(63), bi se zoperstavila    
strahovom, ki se v našem pravnem sistemu pojavijo vedno, ko se kak zakon približa ideji o 
popolni zaplembi(64) - strahovom, ki pričajo o tem, zakaj celo v današnjih strogih predpisih o 
zaplembi niso predvidene vse možnosti(65). Tako široka interpretacija zaplembe bi nedvomno 
omogočila združljivost proceduralnih postopkov, ki jih Združeni Narodi imenujejo 
"zamrznitev", in opredelitve zaplembe po členu 589 Zakona o Kazenskem postopku, saj bi s 
tem zagotovili kazensko odgovornost prestopnika vsaj v okviru, ki se nanaša na zaplembo(66). 
     
Po reakcijah nekaterih evropskih držav lahko sodimo, da sporna razširitev pojma zaplembe 
zbuja strah zaradi slabih garancij, ki jih nudi njegova aplikacija. Gre za to, da o   zaplembi 
lahko odločajo nesodne oblasti in da zaseg in zaplembo lahko odredi civilna sodna oblast. 
Sodi se, da se bo razširilo delovanje na osnovi suma ali spreminjanja teže dokazov pri 
ugotovljanju, če prihodki izvirajo iz nezakonite trgovine ali če je bil obtoženec s tem 
seznanjen... in vrh vsega je dovoljen odvzem dobrin ali pravic osebam, ki niso bile obsojene, 
niti obtožene, če sodišče oceni, da obstajajo zadostni dokazi o tem, da so bile seznanjene z 
izvorom produkta. Vse te možnosti spodbijajo enkrat in za vselej temeljne principe zasege in 
zaplembe, denimo princip, po katerem zaplemba ni možna, če gre za    
osebo, ki ni zakrivila kaznivega dejanja ali da ni moč zapleniti dobrin osebi, kateri ni 
dokazana kazenska odgovornost(68). 
 
Ko bodo omenjene pomanjkljivosti garancij odpravljene, bi lahko prišli do kazenskih sankcij, 
ki bi ustrezale trgovanju srednjega ali velikega obsega. Španska zakonodaja je leta 1988 
sledila tej smeri in pri tem upoštevala temeljne principe glede zaplembe in zasege, ki smo jih 
pravkar obravnavali(69). 
 
XII. V evropskih krogih je opazen tudi odpor do poostritve nekaterih drugih proceduralnih 
mehanizmov, ki so jih predlagali Združeni Narodi; gre za poostritev principa mednarodnega 
sodstva, in za vzpostavitev določb, ki odsvetujejo zastaranje ali olajšave    
pri predpisih, ki urejajo ekstradikcijo(70). Skratka, obstaja zavest, da je treba, kar se tiče 
ekstradikcije, uskladiti učinkovanje in pogostnost, ni pa, kot se zdi, nobenih teženj, da bi s 
težavo vpeljana načela Evropske konvencije o ekstradikciji(71) ignorirali. Načelo 
mednarodnega sodstva, kolikor se nanaša na omenjena kazniva dejanja, je v Španiji priznano 
v členu 23.4. (Konstitutivnega sodnega zakona), spreminjanje principov, ki    
omejujejo ekstradikcijo pa bi vodilo k spodkopavanju sedanjega zakona (iz leta 1985) o 
pasivni ekstradikciji(72). 
 
XIII. Oblika policijske aktivnosti, o kateri se zadnje čase veliko razpravlja, je t. i. 
"nadzorovana distribucija". Predlog Združenih narodov je zbudil sume nekaterih držav 
predvsem zato, ker se bojijo, da iniciativa in nadzor ne bi bila več v pristojnosti dotične 
države, in ker predlog nasprotuje nekaterim pravnim aspektom tako imenovanega 
kontinentalnega pravnega sistema(73). Dejansko v teh primerih policijska abstinenca 
nasprotuje principu kršitve specifičnih policijskih dolžnosti, kakor so predvidene v kazenski 
proceduri in v konstitutivnih zakonih(74), kar bi v primeru, da bi lahko preprečili kaznivo    
dejanje, lahko pomenilo celo sokrivdo zaradi neizpolnjevanja dolžnosti, če je to v splošnem 
dopuščeno in kjer to nalagata položaj in dolžnost(75). Vsekakor pa pravne ovire za vključitev 
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"nadzorovane distribucije" v naš Zakon o kazenskem postopku ne bi smele obstajati, če bi to 
zahtevala korist ali če bi bila potrebna sodna avtoriteta. V vsakem primeru se tu ne ukvarjamo 
s hipotetičnim primerom policijske provokacije, kar je treba    
reševati drugje, kajti domneva o neizpolnjevanju dolžnosti kot splošnem pravilu, je v tem 
primeru diskutabilna, če ne še kaj hujšega(76). 
 
Predlog, po katerem bi lahko stopili na krov ladje pod tujo zastavo izven teritorialnih voda, je 
seveda naletel na negodovanje držav, ki jih skrbi možnost ogrožanja nacionalne    
suverenosti, do česar bi lahko prišlo, če se ne bi dogovorili o postopku, s katerim bi bile dane 
določene garancije, ki sicer učinkovitosti ukrepa ne bi zmanjševale(77).  
    
V španskih uradnih listinah se ugotovitev, da je majhne trgovce treba preganjati, ponavlja kot 
odgovor na razburjenje, ki se dviga v javnosti, ker se zdi, da lahko le-ti nekaznovano    
delujejo in zaradi potrebe po ohranitvi javnega reda(78); prav tako pa izpostavljanje kritiki 
glede vprašanja, kdo konstituira resnični objekt zaščite v trgovini z drogo, o čemer smo že   
govorili, lahko privede do splošnega ustrahovanja in končno tudi do začaranega kroga, glede 
na to, da so problemi javne varnosti in družbene marginalizacije tesno povezani s 
prekomernim kazenskim preganjanjem trgovine z mamili, da ne govorimo o vplivu, ki ga ima 
vse to na trgovanje in potrošnjo na nižjih nivojih. 
 
XIV. Kar se tiče novih nadzorovalnih in opazovalnih ukrepov, poleg kazenskega zakona, so v 
Evropskem Parlamentu pogosto opozarjali, da pri nadomeščanju pridelka v deželah 
proizvajalkah opija ni možna uporaba prisilnih metod(79). Kar bi pomenilo, da pozabljamo na 
delež odgovornosti držav potrošnic in, kar je še pomembnejše, glede splošne razširjenosti tako 
imenovanih legalnih drog v deželah proizvajalkah; poleg tega obstaja nevarnost, da bi 
ogrožali njihovo kulturo, da ne govorimo o njihovi suverenosti. Vsa ta vprašanja je Evropski 
parlament že načel(80).  
     
Predlog Združenih narodov, da bi uvedli sankcije proti prevoznikom, ki ne upoštevajo 
primernih varnostnih ukrepov, s katerimi bi preprečili, da se njihova prevozna sredstva 
uporabijo za nelegalen promet, je bil sprejet z veliko mero previdnosti. Kajti ni povsem jasno 
ali gre za administrativne ali za kazenske sankcije, kar bi lahko pomenilo začetek uvajanja 
kazni za neprevidnost v zvezi trgovino z mamili(81). 
    
Industrializirane države so zavrnile predlog Združenih narodov, po katerem bi nadzorovali 
trgovino z materialom in opremo, ki bi lahko služila pri izdelavi mamil. S tem bi namreč    
okrepili pozornost, ki se vedno bolj usmerja na priprave na kaznivo dejanje, ki pa so vse dlje 
od ogrožanja zakonitosti(82). 
-------------------------------------------------------------- 
 
(1) Tako v "Plan Nacional sobre drogas" (Nacionalni program o mamilih), sprejetem 24. julija 
1975 in ki je trenutno v veljavi (glej "Legislacion sobre drogas", Tecnos 1986, str. 800-801) 
in v Ley de la Comunidad autonoma de Cataluna (Zakonu avtonomne    
katalonske skupnosti), z dne 25. julija 1985 (glej "Diari oficial de la Generalitata de 
Catalunya", št. 572, z dne 7. 8. 1985, preambula in člen 3), podobno pa tudi v skoraj vsej 
španski pravni doktrini, povzeti v Diez-Ripolles: "La politica sobre drogas en Espana a la luz 
de las tendencias internationales. Evolucion reciente". Anuario de Derecho penal y Ciencias 
penales. 1987, str. 373. 
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(2) Glej npr. obrazložitev predlogov, da bi v Konvencijo uvedli pet novih substanc, 
predvidenih v dokumentu Komisije za narkotike pri Združenih narodih E/CN.7/1987/0, z dne 
2. decembra 1986. 
 
(3) Glej paragrafe 30-34, 54-56, 119, 246 v Stewart-Clarkovem Poročilu A 2-114/86 serija A, 
z dne 2. oktobra 1986. Dokumenti zasedanja. Evropski Parlament. 
 
(4) Glej Diez-Ripolles in doktrino, ki jo citira, op. cit., str. 374. 
 
(5) Glej paragrafe 30-34, 246, 45, 54-56, 119 v Stewart-Clarkovem Poročilu, op. cit., str. 348 
in njegovo analizo, ter analizo novejših dokumentov Združenih Narodov o tem v Diez-
Ripolles, op.cit., str. 348 in naprej, str. 358. 
 
(6) Tako mnenje je zelo pogosto v dokumentih Evropskega parlamenta (Stewart-Clarkovo 
Poročilo, op. cit., paragraf 148 in Mnenje manjšine na str. 96), v uradnih sodnih in 
administrativnih krogih v Španiji ("Plan Nacional sobre drogas", op. cit., str. 800) in v španski 
pravni doktrini (gl. doktrino, ki jo navaja Diez-Ripolles, op. cit., str. 374-375). 
 
(7) Enako Beristain Ipina "Delitos de trafico ilegal de drogas",  v "La reforma del codigo 
penal del 1983". Tomo V. Vol. 2, Edersa 1985, str. 803; Prieto Rodriguez "El delito de trafico 
y el consumo de drogas en el ordenamiento juridico penal espanol" Bosc 1986, str. 3-4, 441. 
 
(8) Nedvomno Mnenje manjšin v Stewart-Clarkovem poročilu, op. cit., str. 96 in različne 
intervencije predstavnikov parlamentarnih skupin levice med razpravo o omenjenem poročilu 
na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 7. oktobra 1986 (Debats du Parlament 
Europeen. Document n. 2-343). 
 
(9) Tako v "Informe de la Comision especial de investigacion sobre el trafico y consumo de 
drogas en Espana". Boletin Oficial de las Cortes Generales. Senado. Il legislatura. Serie I n. 
206, z dne 25-11-85, str. 8276-8278. V španski doktrini (glej navedke v Diez--Ripolles, op. 
cit., str. 378) često navajajo deviantne učinke na preventivo, do katerih pride zaradi različnega 
pristopa k legalnim oziroma ilegalnim drogam. 
 
(10) Posebno "Ley de la Comunidad autonoma de Cataluna", z dne 15. julija 1985, čl. 15 in 
naprej, in "Proyecto de ley" o preventivi, pomoči in ponovni vključitvi odvisnih od drog, ki ga 
je v istem času obravnaval baskovski parlament. 
 
(11) Glej R.D., z dne 4. marca 1988. 
 
(12) Enako v Stewart-Clarkovem poročilu, op. cit., paragrafa 153 in 24, in številne 
intervencije predstavnikov vseh skupin med razpravo o tem poročilu na plenarnem zasedanju 
Evropskega parlamenta (Debats du Parlament Europeen op. cit.), v zvezi z 12.   točko osnutka 
resolucije, predložene Ministrskemu svetu Evropske skupnosti, via "Resolucion sobre el 
problema de la droga", ki jo je Evropski Parlament sprejel 9. oktobra 1986 (Diario oficial de 
las Comunidades No. C283, z dne 10-11-86). 
 
(13) Tako v "Informe de la Comision especial de investigacion sobre el trafico y consumo de 
drogas en Espana", op. cit., str. 8279-8281; Comision de Sanidad y Seguridad social del 
Senado. Comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. 
Diario de sesiones del Senado. Cortes generales. III Legislatura n. 7, z dne 4. 11. 86, str. 8, 12, 
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18, 19. Opcija, ki daje prednost preventivi pred represijo, je v španski doktrini močno 
razširjena. Glej navedke, ki jih je zbral Diez-Ripolles, op. cit., str. 376. 
 
(14) S tem v zvezi je zanimivo slediti dokumentom, ki jih je v skladu z Resolucijo Generalne 
skupščine Združenih narodov 39/141, z dne 14. decembra 1984, oblikovala Komisija za 
narkotike Sveta za ekonomijo in družbena vprašanja, za novo konvencijo proti   trgovini z 
narkotiki. Zelo pomembna sta nova dokumenta "Iniciacion de la elaboracion de un proyecto 
de convencion contra el narcotrafico". (Document E/CN.7/1985/19, z dne 19. januarja 1985) 
in "Aplicacion y elaboracion de instrumentos internacionales sobre la fiscalizacion de 
estupefacient y sustancias psicotropicas" (Document E/CN.7/1987/2), ki vsebuje preliminarni 
osnutek nove konvencije proti trgovini z narkotiki, ki ga je pregledala skupina ekspertov, 
katerih ugotovitve so podane v Dokumentih E/CN.7/1988/2 Part II, IV. Šele tu začenjajo 
omenjati možnost rehabilitacijskih ukrepov (Člen 2.2 pregledanega    
teksta osnutka Konvencije). 
 
(15) Na uradni ravni je tak odziv nedvomno vplival na izjave ministra za zdravstvo in 
socialno varstvo v njegovem nastopu pred Commision de Politica Social y de empleo del 
Congreso de las Diputados 14. maja 1987 (Diario de sessiones del Congreso de las Diputados, 
Cortes Generales, III, Legislatura No. 133, str. 4982), v katerem se je večkrat skliceval na 
spremembe v zakonodaji glede drog, kar je še posebej opazno v agencijah    
Združenih narodov in Sveta Evrope, ki se jasno nagibajo k represiji in ki bi jih španski uradni, 
pravni in upravni pristojni organi iskreno radi povzeli. (Glej str. 4985, 4986,    
4989, 4990, 4991, 4995, 4997, 5001, 5002, 5015). 
 
(16) Kot je razvidno v Stewart-Clarkovem poročilu in navezujoč se na udeležbo 
parlamentarnih skupin desnice v debati, ki je sledila predstavitvi prej omenjenega poročila, v 
kateri se je kritika osredotočila na politiko Nizozemske in Španije v zvezi z drogami. Glej 
povzetek debate v Diez-Ripolles, cit., str. 361-362. Vladni delegat iz odbora za Nacionalni 
program proti drogam, ki je nastopil pred senatom novembra 1986 (Comision de Sanidad y 
Seguridad social del Senado, op. cit., str. 20-21), je opazil negativno predstavo drugih 
evropskih vlad o španski politiki boja proti drogam, ki je v mnogih primerih posledica 
napačnih informacij. Nasprotno pa je maja leta 1987, ko so že uvajali spremembe v špansko 
politiko do drog, minister za zdravstvo in socialno varstvo v svojem nastopu pred Congreso 
de los Diputados zanikal, da bi tak negativen odnos v Evropi sploh kdaj obstajal. (Comision 
de la Politica social y de empleo, cit., str. 4997). 
 
(17) Kot je navedeno v Stewart-Clarkovem poročilu, odstavek 44 in v Stališču manjšine, odst. 
99, "Informe de la Comision especial de investigacion sobre el trafico y consumo de drogas 
en Espagna", op. cit., str. 8280, 8282, Plan nacional sobre drogas, op. cit., str. 802804. 
 
(18) Ta predlog je bil navdušeno sprejet v Stewart-Clarkovem poročilu, op. cit., odstavek 155-
157. 
 
(19) Prav tako razvidno kot v Informe de la Comision Especial, op. cit., str. 8288; Plan 
nacional sobre drogas, op. cit., str. 805806; Proyecto de ley, ki je v sprejemnem postopku v 
baskovskem parlamentu. 
 
(20) Prav tako Stewart-Clarkovo poročilo, op. cit., odstavek 211 in naslednji. Informe de la 
comision especial, op. cit., str. 8289. 
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(21) Na enak način v Stališču manjšine v Stewart-Clarkovem poročilu, op. cit., str. 99. 
 
(22) Stewart-Clarkovo poročilo v odstavkih 116 - 123 prav tako omenja to možnost; in čeprav 
jo zavrača, predlaga nadaljnjo razpravo. Po drugi strani pa je Stališče manjšine (Stewart-
Clarkovo poročilo, op. cit., str. 95, 96, 98) tej rešitvi bolj naklonjeno in predlaga, da se skliče 
mednarodna konferenca, ki bi preučila uporabnost antiprohibicionistične politike v povezavi z 
akcijami razširjanja informacij o nevarnostih zlorabe drog. Razprava o možnostih legalizacije 
drog se je nadaljevala na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta (glej Debats du 
Parlament Europeen, op. cit.) in se zaključila s tem, da so v    
osnutek resolucije, predložene v odobritev ministrskemu svetu evropske skupnosti, vključili 
obvezo, da se skliče evropsko konferenco, ki bi "preučila učinke in posledice uživanja drog in 
med drugim preučila aktivnosti kriminalnih organizacij, še posebej pa socialne in fizične 
posledice uživanja drog." op. cit.) 
 
(23) Kljub temu, da poročilo senata Informe de las comision especial in Plan Nacional de 
drogas ne ponujata alternativne rešitve, se v Comision de Politica Social y empleo del 
Congreso de los Diputados, op. cit., str. 4989, 5001, zelo eksplicitno izreka proti legalizaciji, 
kar je popolnoma v skladu s prej omenjeno politiko. 
 
(24) Glej opcije v tem pomenu, zbrane v Diez-Ripolles, op. cit., str. 376-377. 
 
(25) Prav tako Stewart-Clarkovo poročilo, op. cit., odstavek 6, in Stališče manjšin, op. cit., str. 
95. Prav tako v dokumentu Iniciacion de la elaboracion de un proyecto de Convencion..., op. 
cit. Preambulo. 
 
(26) Glej Stewart-Clarkovo poročilo, op. cit., odst. 116 do 123 in Stališče manjšin, op. cit., 
str. 98. 
 
(27) Kar je posebej razvidno v različnih intervencijah med Plenarnim zasedanjem Evropskega 
parlamenta (glej Razprava... op. cit.) in tudi v Stewart-Clarkovem Poročilu, op. cit., paragrafa 
118 - 119. 
 
(28) Glej preambule Enotne konvencije iz leta 1961 in Konvencijo o psihotropnih snoveh iz 
leta 1971 (v Legislacion sobre drogas, op. cit., str. 201, 267). Tudi Resoluciji 39/141 in    
39/142 Generalne skupščine Združenih narodov. 
 
(29) V španski doktrini javno zdravje zelo pogosto velja za predominantno pravno dobrino. 
(glej Diez-Ripolles, op. cit., str. 378). 
 
(30) Kot Bustos Ramirez, "Manual de Derecho penal. Parte Especial". Ariel (1986), str. 378. 
 
(31) Glej nov čl. 344 bis a) 5 španskega Kazenskega zakonika. 
 
(32) Glej špansko zakonodajo v tem pogledu, kot jo povzema Diez-Ripolles, op. cit., str. 379. 
 
(33) Kot v Informe de las Comision especial..., op. cit., str. 8289; Plan nacional sobre drogas, 
op. cit., str. 802. 
 
(34) Kot Bustos Ramirez, op. cit., str. 277 - 278. 
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(34a) Pri nekaterih od teh pogojev za odvzem svobode je reforma španskega Kazenskega 
zakonika iz leta 1988 vpeljala ali utrdila oteževalne okoliščine (gl. čl. 344 bis a)), ne da bi pri 
tem odpravila penalizacijo trgovanja med svobodnimi odraslimi osebami. 
 
(35) Kot Garcia-Pablos Molina, "Bases para una politica criminal de la droga". V "La 
Problematica de la droga en Espana", Ederas (1986), str. 39; Beristain Ipina, "Dimensiones 
historica, economica y politica de las drogas en la Criminologia critica". V    
"Delitos contra la salud publica", Universidad de Valencia (1977), str. 59; ex Beig-Mira 
Benaventi, "La reforma penal en relacion con la problematica de la droga". V "Drogas: 
Aspectos juridicos y medico-legales", Pravna fakulteta, Palma de Mallorca (1986), str. 15. 
 
(36) Glej kompilacijo različnih pravnih sodb v Diez-Ripolles, op. cit., str. 392. 
 
(37) Glede na prejšnje, glej čl. 1 e) preliminarnega osnutka nove Konvencije (Document 
E/CN. 7/1987.2), in spremembe, ki jih je predlagala skupina ekspertov, ki so se sicer izognili 
izrecni omembi razširitve, vendar so si pomagali tako, da so v seznamih Konvencije iz leta 
1961 (Document E/CN.7/1988/2 (part II)) zamenjali termin substance s terminom droge. Kar 
se tiče slednjega, se da opaziti, da v dokumentih ne omenjajo razlikovanja, ki ga poznajo 
Združeni narodi, prav tako v Stewart-Clarkovem poročilu ni opaziti pripravljenosti, da bi 
razlikovali med trdimi in mehkimi drogami, op. cit., paragrafi 119 - 122, kar se je še okrepilo 
s stališči parlamentarnih skupin med Plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta (glej 
Razprave..., op. cit.). 
 
(38) Kot v Mnenju manjšine v Stewart-Clarkovem poročilu, op. cit., str. 98, tudi 
parlamentarne skupine levice med Plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta (glej 
Razprave..., op. cit.). V Španiji, Informe de la Comision especial..., op. cit., str. 8283,  Plan 
nacional sobre drogas, op. cit., str. 804, in v večjem delu doktrine, kar tudi kaže na to, da 
pravna veda že nekaj časa upošteva to razliko pri določanju kazni (glej Diez-Ripolles, op.   
cit., str. 380 - 381). 
 
(39) V sami Španiji je veliko kriminalistov, ki so proti penalizaciji trgovanja s kannabisom, in 
to ne le glede na lege lata, ampak celo glede na lege ferenda, v Diez-Ripolles, op. cit., str. 
381. 
 
(40) Kot v Informe de la Comision especial..., op. cit., str. 8283, nastop vladnega predstavnika 
za Plan nacional sobre drogas pred Senate Comision de Sanidad y Seguridad social, op. cit., 
str. 21. Španska doktrina to zagovarja že od 70-ih dalje, in je    
glede tega neomajna in praktično enoglasna (glej Diez-Ripolles, op. cit., str. 383 - 384). 
Enako tudi Mnenje manjšine v Stewart-Clarkovem poročilu, op. cit., str. 98, in parlamentarne 
skupine levice na Plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta (glej    
Razprave..., op. cit.). 
 
(41) Kot Informe de las Comision especial..., op. cit., str. 8283; Plan nacional sobre drogas, 
op. cit., str. 805. Diez-Ripolles, op. cit., str. 385, povzema številna tozadevna mnenja iz 
španske doktrine. Ta pričakovanja je izpolnila Reforma leta 1988, skladno s členom 93 bis. 
Tudi Stewart-Clarkovo poročilo, op. cit., paragrafi 10, 108, 110, 111, in Mnenje manjšine, 
ibid., str. 98. 
 
(42) Do tega ni prišlo, dokler ni v oktobru 1987 skupina ekspertov spremenila Osnutka 
konvencije (glej revidiran tekst osnutka v Document E/CN.7/1988/2 (Part II), Art. 2.2 c). 
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(43) Glej reference na "dostavo pod kakršnimikoli pogoji" in "pomoč pri prej omenjenih 
operacijah ali akcijah" v čl.1i preliminarnega osnutka Konvencije (Document E/CN.7 
/1987/2), ali reference na "posedovanje katerekoli nadzorovane substance, namenjene 
katerikoli prej omenjeni aktivnosti", v tekstu, ki ga je revidirala skupina ekspertov (Document 
E/CN.7/1988/2 (Part II)). 
 
(44) Glej čl. 344 Kazenskega zakonika po reformi leta 1988. 
 
(45) Uporabiti moramo dokumente, ki vsebujejo preliminarni osnutek Konvencije in revidiran 
tekst osnutka, kakor ga je sestavila skupina ekspertov (Documents E/CN.7/1987/2 in 
E/CN.7/1988/2 (Part II, IV)). 
 
(46) Glej čl. 2.1b) preliminarnega osnutka in 2.1 a)ii, b)ii revidiranega teksta. Najnovejši tekst 
omejuje vedenje, za katerega velja prepoved, z določbo, da je bila oseba seznanjena s kaznivo 
namembnostjo takega materiala in opreme. 
 
(47) Kot v preliminarnem osnutku, čl. 8. 
 
(48) Glej čl. 1 e) preliminarnega osnutka in v revidiranem tekstu in zgoraj. Skupina ekspertov 
je opazila to protislovje, pa so v zadnjem trenutku vključili "promet s specifičnimi 
kemikalijami nasproti členu 8 sedanje Konvencije" v koncept prepovedane trgovine (glej 
revidiran tekst, čl. lh)), kar pa se ne zdi najboljši popravek te kontradikcije. Najbolje bi bilo, 
če bi se odpravilo avtomatično kaznovanje priprav. 
 
(49) Conde Pumpido, "El tratamiento penal del trafico de drogas, Las nuevas cuestiones", v 
"La problematica de la droga en Espana", Edersa (1986), str. 125, v analizi, ki je nastala pred 
reformo leta 1988, vendar je ostala veljavna. 
 
(50) Glej čl. 2.1.c) preliminarnega osnutka in 2.1.a)iii, b)i revidiranega teksta, v katerem se 
navaja prej omenjeni subjektivni element. Na evropskem nivoju so, kljub številnim 
pripombam na preliminarni osnutek, te nove kazenske prestopke dejansko sprejeli, vendar pod 
pogojem, da bo uveden ustrezen subjektiven element (glej Documents E/CN.7/1987/2 Add. 1 
in 2). Stewart-Clarkovo poročilo prav tako upošteva te ukrepe, op. Cit., str. 103-106, ugodno 
pa so jih ocenili tudi v različnih intervencijah med Plenarnim zasedanjem Evropskega 
parlamenta ("Debats du Parlament Europeen", op. cit.), in to do take mere, da so (povzeti po 
debatah v omenjenem Parlamentu) posebej navedeni v "Resolucion sobre el problema de la 
droga", (glej Diario oficial de las Comunidades europeas, op. cit.). 
 
(52) Tisti, ki vztrajajo pri zahtevi po relativni enakovrednosti obeh pravnih dobrin 
vključujejo, Bajo Fernandez, op. cit., str. 391, 392; Munoz Conde, "Derecho penal. Parte 
Especial", Universidad de Sevilla (1985), str. 314. 
 
(53) Vključitev te možnosti ni sprejemljiva za Baja Fernandeza, op. cit. str. 334; Rodrigueza 
Devesa, op. cit., str. 545; Martosa Nuneza "El delito de receptacion", Montecarvo (1985), str. 
195 in  naprej; Rodrigueza Mourulla, "Comentarias al Codigo penal", Ariel (1976), str. 921. 
Morda pa bi jo sprejela Bustos Ramirez, op. cit., str. 249 in naprej; Munoz Conde, op. cit., str. 
316. 
 
(54) Glej nov čl. 546 bis f) španskega Kazenskega zakonika. 
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(55) Glej stališče pravne vede v Munoz Conde, op. cit., str. 314; Bajo Fernandez, op. cit., str. 
338. 
 
(56) Glej predloge kazni za tovrstna vedenja v čl. 2.1.d) preliminarnega osnutka in v čl. 2.1.b) 
revidiranega teksta. O tem, kaj implicira čl. 55 našega Kazenskega zakonika, glej    
Rodriguez Mourullo, "Comentarios al Codigo penal", Tomo 1, str. 140-162, in Tomo II, str. 
240. Toda ne gre za povsem isto zadevo, glede na to, da se nanaša na dva avtonomna 
prestopka: pridobivanje dobrin, ki izvira iz prikrivanja ukradenega blaga upoštevata tako 
doktrina kot pravna veda; Rodriguez Devesa, op. cit., str. 544; Banjo Fernandez, op. cit., str. 
334; Martes Nunez, op. cit., str. 199-202. 
 
(57) Glej pripombe raznih dežel na preliminarni osnutek Konvencije (Documents 
E/CN.7/1987/2/ Add. 1) in 2). 
 
(58) Predlog za zaostritev najdemo v čl. 2.2 preliminarnega osnutka in v čl. 2.2 in 2.4 
revidiranega teksta. Glej povzetke pripomb raznih dežel glede tega vidika preliminarnega 
osnutka v Diez-Ripolles, op. cit., str. 355. Prav tako Stewart-Clarkovo poročilo, op. cit., 
paragrafa 10, 108 in naslednji, in različne intervencije na Plenarnem zasedanju Evropskega 
parlamenta (glej Debats du Parlament Europeen, op. cit.). 
 
(59) Glej evropske reference kot v prejšnji opombi. 
 
(60) Glej čl. 93 bis, uveden s špansko kazensko reformo leta 1988. 
 
(61) Glej predloge s tem v zvezi v čl. 3 preliminarnega osnutka in revidiran tekst. 
 
(62) Glej Manzanares Samaniego "Las penas patrimoniales en el Codigo penal espanol", 
Bosch (1983), str. 265-267; Cordoba Roda "Comentario al Codigo penal", Vol. II, Ariel 
(1976), str. 196; L. Diaz "Las consecuencias juridicas del delito", Tecnos (1985), str. 114. 
 
(63) Glej Manzanares Samaniego, op. cit., str. 352. 
 
(64) O zaplembi kot posebni vrsti konfiskacije (na kratko: posebni konfiskaciji), glej 
Manzanares Samaniego, op. cit., str. 251. 
 
(65) O primerih, v katerih bi lahko uporabili zaplembo, vendar do tega ni prišlo, glej Cordoba 
Roda, op. cit., str. 198; Landrove Diaz, op. cit., str. 113. 
 
(66) V vsakem primeru ne gre pozabiti novih predelav konceptov zaplembe in zasege, ki jih 
predlagana regulacija obsega z vključitvijo strogo denarnih elementov v koncept dohodkov, ki 
so predmet zaplembe; predhodno zaseženje pa se nujno ne nanaša le na    
"resposabilida es pecuniarias", kot to danes določa naš zakon o postopku. 
 
(67) Glej pripombe različnih dežel na preliminarni osnutek, v Documents E/CN.7/1987/2/ 
Add. 1 in 2, in sistematizacija v Diez-Ripolles, op. cit., str. 355. 
 
(68) Nasprotno od predloga v preliminarnem osnutku, revidiran tekst uvaja možnost, da 
zainteresirane strani (če tako zahteva njihova notranja zakonodaja) ohranijo vse aktivnosti v 
okvirih kazenske zakonodaje, pri čemer so domneve izločene, ne pa tudi potvorba dokazov in 
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tudi ne zadosti jasno zaplemba dobrin osebam, ki niso bile obsojene ali celo niti obtožene. 
Glej čl. 3 revidiranega teksta. 
 
(69) Glej čl. 344 bis e) španskega Kazenskega zakonika po reformi leta 1988. 
 
(70) Glej člene 2.7 in 4 preliminarnega osnutka in 2.5, 2 bis in 4 revidiranega teksta. Glej 
pripombe evropskih držav na predloge, vsebovane v preliminarnem osnutku, v Documents 
E/CN.7/1987/2/Add. 1 in 2. 
 
(71) Glej analizo teh načel v Cerezo Mire "Curso de Perecho penal espanol. Parte General 1. 
Introducion. Teoria juridica del delito", Tretja izdaja (1985), str. 221-233. Glej tudi Stewart-
Clarkovo poročilo, op. cit., paragrafa 92 in 93 in "Resolucion sobre el problema de la droga", 
op. cit. (Evropski parlament). 
 
(72) Glej Cerezo Mire, op. cit., str. 234-239. 
 
(73) Glej člena 1 d) in 7 preliminarnega osnutka, pripombe različnih držav glede uvedbe take 
tehnike (Documents E/CN.7/1987/2/ Add. 1 in 2) in člena 1 d) in 7 revidiranega    
teksta, v katerem je močno oslabljena uvedba te tehnike, ki so jo (za razliko od 
preliminarnega osnutka) bistveno preformulirali. 
 
(74) Stewart-Clarkovo poročilo podpira sistem nadzorovane distribucije, op. cit., paragrafa 
132 in 133 Zakona o kazenskem postopku, enako čl. 5 Zakona o Policiji in varnostnih silah. 
 
(75) O sokrivdi zaradi neizpolnjevanja dolžnosti glej Jescheck in Mir Puig, "Trat. de Derecho 
Penal. Parte General", Vol. II, Bosch (1981), str. 858, 863, 967 in 967-977, kjer so navedene 
tudi izčrpne nemške in španske pravne in bibliografske reference. 
 
(76) Ibid., str. 981, 962 in 975 in Mir Puig Derecho penal. Parte Generaal (1985), str. 345-
347. 
 
(77) Glej take predloge v čl. 12 preliminarnega osnutka in revidiran tekst. Enako, glej 
pripombe različnih držav o tej točki v Documents E/CN.7/1987/2/Add. 1 in 2. 
 
(78) Informe de las Comision especial..., op. cit., str. 8286, 8287; Plan nacional sobre drogas, 
op. cit., str. 829 - 831; Comision de Politica Social y de empleo, Congreso de Diputados, op. 
cit., str. 4989. 
 
(79) Stewart Clarkovo Poročilo, op. cit., paragrafi 63, 69, 70, 72 in parlamentarne skupine 
desnice na Plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, med diskusijo o poročilu (glej 
Debats du Parlament Europeen, op. cit.). 
 
(80) Glej Mnenje manjšine v Stewart-Clarkovem poročilu, op. cit., str. 97 in pripombe 
parlamentarnih skupin levice med Plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta (ibid.). 
 
(81)  Glej čl. 11 preliminarnega osnutka, pripombe različnih držav na ta člen (Documents 
E/CN.7/1987/2 Add. 1 in 2), in kasnejšo reformulacijo v revidiranem tekstu, ki se izogiba    
vsakemu posebnemu navajanju sankcij (čl. 11). 
 
(82) Glej čl. 9 preliminarnega osnutka in revidiran tekst. 
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GIANCARLO ARNAO - CENA BIROKRACIJE V BOJU PROTI DROGAM 
 
 

njig 

acionalni 
e 

ITALIJA - Giancarlo Arnao je zdravnik, avtor številnih k
o farmakoloških in družbenih aspektih mamil ter študij o 
legalnih drogah (alkohol in nikotin); znan kot eden 
najuglednejših raziskovalcev fenomena drog, vrsto let 
angažiran v boju za depenalizacijo indijske konoplje in 
njenih derivatov, eden od ustanoviteljev C.O.R.A. 
(Coordinamento Radicale Antiproibizionista). 
 

CENA BIROKRACIJE V BOJU PROTI DROGAM 
 
Za boj proti drogam so ustanovili vrsto ustanov na n
in mednarodni ravni. Večinoma so del Organizacij
združenih narodov, katere vrhovni organ, ki sprejema 
odločitve, je Generalna skupščina (Gospodarski in socialni 
svet (Economic and Social   
Council ECOSOC)). 
 
Agenciji v okviru ECOSOC sta: 
 
- Komisija za narkotična sredstva (Commission on Narcotic 

Drugs), ki je odgovorna za zakonodajne odločitve in pravila. 
 
- Mednarodna kontrolna komisija za narkotična sredstva (INCB - International Narcotic 
Control Board); ta je odgovoren za izvrševanje kontrol, ki jih predpisuje Single Convention. 
 
Ostale agencije ZN, ki skrbe za to problematiko so: 
- Svetovna zdravstvena organizacija (WHO - World Health Organization), ki s svojo sekcijo, 
t. j. strokovnim odborom za narkotična sredstva (Expert Committe on Narcotic Drugs, 
vključno z oddelkom za farmakologijo in toksikologijo), skrbi za ekspertne konzultacije. 
 
- Sklad Združenih narodov za kontrolo zlorabe drog (UNFDAC - United Nations Fund for 
Drug Abuse Control), ustanovljen na začetku sedemdesetih let za financiranje programov 
iskanja rešitev za probleme povezanih z zlorabo drog. 
 
V okviru Evropske skupnosti deluje Skupina Pompidou. 
 
Zaradi svojega nadnacionalnega statusa, ki se na splošno interpretira kot nepristranskost, 
uživajo mednarodne organizacije, zlasti tiste v okviru Združenih narodov, precejšen ugled. 
 
Glede problematike drog navzočnost predstavnikov različnih držav še ni jamstvo za 
raznovrstnost stališč, ki edina lahko zagotavljajo nepristransko razpravo, razen v primeru, če 
se merila za izbiro predstavnikov agencij ne določajo prav zaradi tega. 
 
Analize delovanja agencij ZN lahko te trditve le potrdijo.  Zelo zgovoren, čeprav skoraj 
neznan, je podatek, da uradni dokumenti ZN na čelu s Single Convention, uporabljajo vrsto 
ključnih besed za upravičenost mednarodne kontrole: zloraba, medicinska uporaba, narkotik, 
psihotropna substanca, droga. Niti eden od omenjenih izrazov ni nedvoumno definiran, niti v 
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tekstu Single Convention, ki vključuje podroben slovar, niti v drugih  dokumentih ZN ali 
WHO. 
 
Najzgovornejši primer subjektivnosti politike ZN na področju določil, ki se nanašajo na 
droge, je izbira kontroliranih substanc. Z ozirom na to, da naj bi bil namen kontrole varovanje 
zdravja prebivalcev, bi strokovna objektivnost terjala vključitev dveh najbolj priljubljenih 
psihotropnih snovi, to sta alkohol in tobak. Single Convention pa se ukvarja izključno s 
snovmi kot so derivati opija, kannabis in kokain - mamila, ki jih tradicionalno   
uporabljajo v Aziji, Afriki in Južni Ameriki. Takšne izbire ni težko povezati z ravnotežjem 
moči med industrializiranimi državami in državami v razvoju. Ta ugotovitev tudi opravičuje  
razloge, ki so povzročili, da je postala uporaba kannabisa kaznivo dejanje; le-ta se namreč 
uporablja v deželah v razvoju. 
  
Ravnotežje moči ni povzročilo le konflikta Sever-Jug temveč tudi hegemonijo ZDA nad 
drugimi zahodnimi državami. Ta hegemonija je obilno dokumentirana (prim. Hulsman 1984, 
str. 58; Inglis 1975, str. 198; Latimer 1981, str. 165-174; Solomon 1969, str. 80 in   
drugi). Politiko ZDA odraža tudi izbira predstavnika, ki so ga izvolili na mednarodno sceno. 
Harry Anslinger, direktor urada za narkotike (Narcotic Bureau), začetnik kriminalizacije 
cannabisa v ZDA leta 1937 s propagandno kampanijo, ki ni imela nobenega stika z realnostjo 
(prim. Becker 1966, str. 140 -142; Brecher 1972, str. 416; Grinspoon 1971, str. 24-26; Musto 
v Mikurryja 1973, str. 419-444;  Kaplan  J., 1971, str. 92-97 in 101;  National  Commissioon 
 1972, str. 16) Prav tako je bil izvoljen za predstavnika ZDA v Društvu Narodov kakor v 
Single Convention (prim. Inglis 1975, str. 198). 
 
Do kakšne mere lahko sprejemamo znanstveno verodostojnost agencij ZN, kaže tudi dejstvo, 
da še danes vztrajajo na enačenju kannabisa in heroina, ki sta vključena v Tabelo IV Single 
Convention, to je med substance, ki zahtevajo maksimalno kontrolo zaradi izjemno nevarnih 
lastnosti (čl. 2, par. 5a) v primerjavi s snovmi iz tabele I (opiati in morfij), tabele II (kodein in 
derivati) in tabele III (pripravki, ki vsebujejo opiate in kodein). Na ta način dokazujejo 
popolno nepoznavanje vsega, kar je bilo napisano in dokumentirano glede velikanskih razlik v 
nevarnosti med kannabisom in heroinom - kar je splošno znano tudi med bolj zaostalimi 
sektorji svetovnega javnega mnenja. Še bolj je paradoksalno dejstvo, da ZN niso opazili kako 
so nekatere nacionalne zakonodaje (med katerimi tudi italijanska in britanska) ignorirale 
klasifikacijo Single Convention ter za kannabis in heroin predpisale različne stopnje kontrole. 
Potreba po konceptualni ločitvi legalnih od ilegalnih drog je prisilila Svetovno zdravstveno 
organizacijo v poseben odnos do zasvojenosti   
s tobakom. 
 
WHO ni priznala obstoja dejavnikov, ki povzročajo zasvojenost s tobakom (ta je vse predobro 
znana miljonom kadilcev, ki so poskusili opustiti kajenje), vse do leta 1973, in je do tega 
datuma ni uvrstila v kategorijo specifičnih odvisnosti iz leta 1965, ki med drugim vključuje 
substance, kot so halucinogeni, ki ne povzročajo odvisnosti in substance kot kannabis - 
zasvojenost ki jo povzroča je še vedno predmet razprave. Za zasvojenost s  tobakom je tako 
pripravila posebno klasifikacijo imenovano zloraba, ki ne povzroča odvisnosti (prim. Jaffa 
1977, str. 210).   
 
Ločitev med legalnimi in ilegalnimi drogami so večkrat potrjevali tudi v novejšem obdobju. 
Na sestanku v Ameliji septembra 1987, je direktor UNFDAC izjavil:" Če smo povsem 
natančni, alkohol ni nič bolj droga, če ga ne popijemo preveč, kot so droga testenine."   
("Corriere della Sera", 19. sept. 1987).  
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Strukturalno razliko med legalnimi in ilegalnimi drogami je definiral znameniti znanstveni 
svetovalec ZN Gabriel Nahas, za katerega je zasvojitveni potencial cannabisa 7-krat večji od 
alkohola. Ta ocena temelji na primerjavi števila primerov alkoholizma oz. zasvojenosti z 
alkoholom v zahodnih državah in vsakdanje uporabe (kar ni nujno tudi zasvojenost) 
kannabisa na Jamajki (prim. "Bull. on Narcotics" vol.XXXVIII, str. 3-4 1986). 
 
Ustrezne službe držav tretjega sveta so večkrat nakazale porast uporabe alkohola med 
prebivalstvom (prim. Inglis str. 223 in Whitaker 1987, str. 134), toda intervencije ZN in WHO 
niso bile dovolj energične. Prav nasprotno, leta 1984 je sekretar Sveta za politiko do alkohola 
(Council on Alcohol Policy) terjal naj WHO cenzurira dokument: Alkoholne pijače: 
razsežnosti korporativne moči, kjer so analizirane zdravstvene posledice prodaje alkohola  v 
nerazvitih državah. Prof. Griffith Edwards z Londonske Univerze je izrazil sum, da bo 
birokracija WHO zatajila poročilo, potem ko je nek  uslužbenec WHO potrdil, da ga ne bi 
smeli izdati, ker zdravstveni aspekti problema še niso temeljito ovrednoteni. (ASPE, 1984, št. 
84, 0058). 
 
Politika agencij ZN kaže, da temelji na načelu nespremenljivosti. Francoski delegat pri 
Mednarodni komisiji za narkotična sredstva (International Commision on Narcotic Drugs)   
je na sestanku leta 1973 izjavil: " Vprašanje relativne škodljivosti različnih vrst kannabisa - 
uporaba v manjših in večjih količinah in podobno - je nedvomno teoretično in klinično 
zanimivo, zato bi WHO vsekakor morala nadaljevati z raziskovami v tej smeri. Te raziskave 
pa nikakor ne bi smele vplivati na ukrepe mednarodne kontrole" (cit. Whitaker 1987 str. 220). 
  
Skratka: pred seboj imamo primer popolne ločitve med znanstveno objektivnostjo in politiko 
do drog. 
 
Ločitev vključuje tudi bolj banalne aspekte fenomena. Po poročilu 1982 INCB-ja "tudi 
priložnostna uporaba cannabisa povzroča glavobol, vrtoglavico, diarejo, bruhanje, bolečine v 
trebuhu in celo vrsto bolezni ušes, nosu in grla" (cit. iz "Il Manifesto", 9. 2. 1982). Ob takih 
izjavah se lahko vprašamo ali so ti strokovnjaki sploh kdaj videli ali bili v stiku s katerim 
izmed stotisočev ljudi, ki to substanco uporabljajo.  
 
Težnjo po ohranitvi statusa quo podpira tudi Single Convention; pravila le - te so oblikovana 
tako, da omogočajo enostavno vključitev novih substanc med tiste, ki so pod kontrolo. 
Izločitev že obstoječih pa je skoraj popolnoma onemogočena.  
 
Možnost spremembe teh določil v bližnji prihodnosti je enaka ničli. To je postalo očitno, ko 
sta Nizozemska in ZDA - vsaka posebej - poskušale to storiti, vsaj kar zadeva kannabis. 
Formalno so spremembe Single Convention sicer mogoče, vendar so postopki za te 
spremembe tako komplicirani in pogojeni s sodelovanjem večine članov Komisije za 
narkotična sredstva (Narcotic Commission), da ni realnih možnosti za uspeh" (Hulsman 1984, 
str. 61). 
 
Doslej se še ni zgodilo, da bi bila kakšna substanca izbrisana iz seznama Single Convention, 
in najbolj prepričljiv argument, da ostajajo na seznamu, je očitno ta, da so tam od vedno. 
 
Takšno stališče prav tako opravičuje humanitarna podmena, da je eliminacija vseh vrst drog - 
ene glavnih bolezni, ki ogroža človeštvo - življenskega pomena. 
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V  tem kontekstu je zanimivo poudariti, da  agencije  ZN pretiravajo o nevarnostih tega 
fenomena. 
 
Poročilo INCB iz leta 1985 trdi, da so droge največja nevarnost za človeštvo (La Stampa, 18. 
1. 1985), v primerjavi s katero so jedrska  in konvencionalna oborožitev, katastrofalno stanje 
svetovnega ekološkega ravnotežja, lakota in draginja v nerazvitem svetu (da o problemih, ki 
jih povzročata legalni drogi kot sta tobak in alkohol, ki zahtevata neprimerno več žrtev kot 
nelegalne, niti ne govorimo) le banalni problemi. Časopisi jemljejo take izjave z odprtimi 
rokami; kaže, da še niso doumeli, da je v interesu teh agencij pred ljudmi ohraniti življensko 
pomembnost svojega delovanja in temu primerno tudi ekonomsko in  politično podporo (La 
Stampa je v tem primeru naslovila članek "Droga hujša od atomske bombe"). 
 
To agencijam ZN daje plemenito podobo ter daje vtis, da se bojujejo za visoke ideale.  
 
V resnici so ti ideali zgolj ideologija; to je zgolj načelna konceptualna struktura. To so 
ideologije, ki jim je pomemnejša vojna proti drogam, kot pa reševanje konkretnih problemov, 
ki jih droge povzročajo posameznikom. 
 
Ideološki pristop in birokracija se stikata v zavračanju pragmatizma in osredotočanja na 
konkretne probleme, prvi v imenu zvestobe načelom, drugi iz spoštovanja formalnih norm. 
  
Zgodovina in dokumenti agencij ZN kažejo mnoge primere kjer sta ideologija in birokracija 
prekašali pragmatizem in znanstveno objektivnost. 
 
Dovolj zgovoren je naslednji dokument: "... v razpravah o zlorabi droge se običajno 
uporabljajo različni izrazi, z dobrimi ali slabimi nameni, omogočajo napačno pojmovanje in 
preprečujo razumevanje problemov drog. ZN ne priporočajo uporabe izrazov in pojmov kot 
so: rekreativna uporaba drog, odgovorna uporaba drog, dekriminalizacija in razlikovanje 
definicijo drog na mehke in trde (ZN 1987, str. 49). 
 
ZN želijo s cenzuro določenih terminov in celo konceptov iz celotne razprave izključiti 
nekatere fenomene ali teorijo, kar kaže na naravnanost, ki spominja na formule eksorcizma iz 
religioznih tekstov.  
  
Problemov, ki se nanašajo na inštitucije se je leta 1973 dotaknilo poročilo vlade ZDA (US 
Government Report) v paragrafu z naslovom "Neminljivost problema". (Nanaša se na 
situacijo v ZDA, vendar jo lahko uporabimo tudi za vse ostale nacionalne in nadnacionalne 
situacije). Paragraf se glasi: 
 

 "Zaradi velike zaskrbljenosti javnosti in čustev, vezanih na problematiko drog, so bile 
vse vladne ravni prisiljene v akcijo kljub pomanjkanju časa potrebnega za načrtovanje. 
Politični pritiski (...)se kažejo v koncentraciji energije javnosti na najbolj neposredne 
vidike uporabe drog in v delovanju z najmanjšim političnim odporom. Rezultat je 
nastajanje vedno obsežnejših birokracij, vedno večjih finančnih stroškov in 
intenziviranje propagande z namenom, da se v javnosti vzbudi  vtis, da je nekaj 
vendarle storjenega. 

  
Najočitnejša posledica takšne politike je nastanek pobud, da se stvari nadaljujejo tako kot 
potekajo in to pri tistih na državni in družbeni ravni, ki se z zadevo ukvarjajo zato, da črpajo 
vedno nova in nova sredstva. (...) V zadnjih letih so programi za boj proti drogam postali 
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izjemno donosna industrija, ki poleg lastnih potreb pokriva tudi potrebe uporabnikov drog. V 
kontekstu dobronamernih prizadevanj storiti nekaj (...) je naša družba  nepovratno 
institucionalizirala problem kot neskončni projekt (Nat. Comm., 1973, str. 27). 
 
Komisijo skrbi, da bodo predpostavke o problemu ter organizacijski odgovor "industrije 
zlorabe drog", namesto rešitve ali omilitve problema, le-tega le povečale (op. cit., str. 3). 
Glede na razne AA je enako nagnjenje za povečevanje njene aktivnosti motiviralo Federal 
Bureau of Narcotics v tridesetih letih, da je začelo z nasilno kampanjo proti marihuani, ki se 
je spremenila v prohibicijo te snovi na federalni ravni. 
 
Anslinger je leta 1936 ugotovil, da se je proračun FBN v štirih letih zmanjšal za 26 odstotkov. 
FBN je povdarjal pomen svojega delovanja in ga poskušal razširiti... To je opravičeval z 
nujnostjo kontrole marihuane na federalni ravni. Rezultat tega je Marijuana Tax Act iz leta 
1937, s čimer se je povečalo število aretacij, obsodb in zaplemb, ki jih je izvedla FBN, čeprav 
so do tedaj upadale; v letu 1938 je bila vsaka četrta obtožba zaradi  drog na federalni ravni v 
zvezi z marihuano (Young 1971, str.103). 
 
O mednarodnih agencijah je treba povedati še tole splošno stvar. 
 
Fenomen rabe in zlorabe drog ne zadeva samo substanc, temveč je močno odvisen tudi od 
okoliščin, osebnosti uporabnika ter kulturno-družbenega konteksta.  
 
Zaradi tako kompleksne problematike in različnih kulturnih in geografskih okolij, je politika 
agencij ZN vedno kazala popolno nezainteresiranost za lokalne dejavnike. Tak pristop je 
očiten že od trenutka uvedbe prohibicije za tiste droge, ki so bile v tradicionalni rabi v 
državah tretjega sveta in v podpiranju oziroma pospeševanju uporabe zahodnih drog, kot so 
tobak, alkohol in psihotropne substance. Ta naravnanost je ostala nespremenjena   
do danes, saj spričo nenehnega naraščanja uporabe ilegalnih drog, agencije ZN poleg 
zaostrovanja represivnih ukrepov, priporočajo enotne ukrepe za vse države sveta. To 
vključuje tudi ignoriranje rezultatov eksperimentov, ki so prinesli pozitivne rezultate vsaj   
na lokalnem nivoju.  
 
V tem kontekstu je bila hvalevredna tudi kritika Nizozemske vlade. Poročilo INCB za leto 
1983 jekritizirala zaradi njenega permisivnega pristopa, ki naj bi ogrožalo soglasje, ki je 
osnova mednarodnega kontrolnega sistema ter načelo, ki zavezuje vse države k zmanjšanju 
ponudbe drog (prim. Kaplan C. 1984, str. 1). Skratka, ne kritizirajo toliko rezultatov, ki jih je 
prinesla nizozemska politika, kot to, da so postavili vprašanje načela   
samega. 
 
Mednarodna konferenca ministrov ZN na Dunaju leta 1987 je znova grajala nekatere vlade 
zaradi njihove prevelike popustljivosti ali premajhnega upoštevanja zakonov in predložila 
novo mednarodno konvencijo, ki naj bi še bolj poenotila nacionalne politike do   
drog (prim. Engelsman 1987, str. 8). 
 
Tako so si nadnacionalne agencije prilastile pravico vplivanja na lokalne kulture in 
napovedujejo svetovni dogovor o izbiri občasnih intoksikantov. Hulsman takole opisuje 
njihovo povratno delovanje na demokratične procese: "Drug aspekt mednarodne zakonodaje o 
drogah je dejstvo, da je uvajanje le-te nekompatibilno z demokratičnimi mehanizmi. V 
trenutku, ko so evropske države sprejele Single Convention je bila uporaba  substanc, ki jih 
pogodba prepoveduje, praktično nična. Pred sprejetjem pogodbe ni bilo nikakršne javne 
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razprave; na vso zadevo so gledali kot na tehnično vprašanje, ki je namenjeno kolonialnim 
teritorijem, in ki ne bo imelo nikakršnega vpliva na domovino (Hulsman 1984, str. 60-61). 
 
Toda ta centralizacija zadeva tudi nekatere funkcionalne probleme. Druga zanimiva 
Hulsmanova analiza je določila 4 ravni delovanja, ki se nanašajo na uporabo ilegalnih drog: 
 
1. prva raven, ki je v neposrednem stiku s fenomenom: policaji, socialne službe, zdravstveni 
delavci; 
  
2. druga raven zajema lokalne izvajalce določil:  mestni svet, lokalna administracija;# 
 
3. tretja raven zajema izvajalce na državni ravni: pravosodno ministrstvo, ministrstvo za 
zdravstvo, ministrstvo ta zunanje zadeve... 
 
4. četrta raven zajema izvajalce na mednarodnem nivoju: agencije ZN, INTERPOL, itd... 
 
Četrta raven (seveda po posvetovanju z agencijami tretje ravni) naloži zakone tistim, ki 
delujejo na prvih dveh ravneh.  
 
Po drugi strani pa Hulsman meni: " Jasno je, da je odzivanje na signale iz različnih okolij 
možnejše na prvi in drugi ravni. Kot smo videli (...) je element majhnosti nujen pogoj za 
sodelovanje, le-to pa pogoj za prilagodljivost politike na tem področju. To pomeni, da 
potrebujeta prvi dve ravni izvajalcev politike do drog  opazno veliko svobode v odnosu do 
tretje in četrte ravni (...).  Četrta raven zaseda v kontekstu prilagodljivosti posebno mesto.   
Trenutno se na to raven stekajo sila nepopolni in manj zanesljivi podatki o uspehih politike do 
drog. Informacij o stranskih učinkih te politike pa sploh ni. Organizacija na tem nivoju sploh 
ne bi bila sposobna obdelati tovrstnih informacij. Tudi če bi organizacijo izpopolnili, da bi 
bila tega sposobna, običajni postopki ne bi  bili primerni za takšna opravila.  
Tendenca k okostenelosti na četrti ravni povzroči nasprotovanje sprejemu kakršne koli 
politike, ki bi jo pripravili na prvih treh nivojih. Osredotočenje  na četrto raven bi pomenilo 
nepremakljivost politike do drog" (Hulsman 1984, str. 69). 
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ZN IN KONTROLA ZLORABE: PREDPOSTAVKE, 

KOMENTARJI IN PREDLOGI 
 

A. PODMENE 
 
1. V številnih državah, pa tudi pri dvanajsterici Evropske 
skupnosti, temelji politika do drog  na dveh konvencijah 
Združenih narodov: popravljeni Single Convention of 
Narcotic Drugs (1962/1972) in Convention on Psychotropic 
Substances iz leta 1971. Obe konvenciji izhajata iz podmene, 
da narkotiki in psihoaktivne snovi, ki jih seznama konvencij 
zajemata,  povzročajo  

zasvojenost, škodijo zdravju in predstavljajo veliko nevarnost za družbo v celoti. Kontrola 
zlorabe mamil iz prve konvencije leta 1912, se je razvila do točke, ko se smatra, da je to v 
interesu javnega zdravja; splošni blagor družbe je sicer šele v zadnjem desetletju postal njen 
osnovni cilj.  
 
2. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) določa, katere droge ali substance povzročajo 
zasvojenost. WHO mora na zdravstveni osnovi določiti, ali je treba novo snov vpisati v enega 
od dveh seznamov. Kriteriji so: 
  
a) če ali neka substanca povzroča zasvojenost ali stimulira centralni živčni sistem ter povzroča 
halucinacije in motnje motoričnih funkcij, koncentracije, vedenja, percepcije in počutja; 
b) zloraba substance mora imeti škodljive učinke podobne tistim, ki jih povzročajo substance, 
ki jih seznam že vključuje (The United Nations and Drug Abuse Control, U.N., N.Y. 1987, 
str. 70). 
 
3. V dvanajstih državah Evropske skupnosti politika drog posega na tri področja: 
 
a) kazenska zakonodaja, ki izpolnjuje zahteve prej navedenih konvencij ZN,  
b) izvršilni ukrepi za odkrivanje in preganjanje kršilcev zakonov, ki se nanašajo na droge, 
c) pomoč ilegalnim zasvojencem (zdravljenje in rehabilitacija) v skladu z normativi in pravili 
posameznih držav. 
 
4. Politika do droge je lahko različna od države do države v  katerikoli ali v vseh treh točkah, 
toda skupni imenovalec je vedno kontrola droge s hudo represijo do uporabe/zlorabe in 
prometa; promet zajema kultivacijo, pridelavo, obdelavo, špedicijo, trgovino, financiranje, 
izvoz, uvoz in prodajo na  
drobno.)  
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5. V vseh državah se pojavljajo zelo resni problemi, povezani z ilegalnimi drogami in njihovo 
uporabo. Kljub mednarodnemu sodelovanju carine in policije jim uspe zaseči le 10 odstotkov  
celotne količine ilegalnih substanc. V vseh zahodnih državah so sistemi kazenskega prava  
obremenjeni s primeri povezanimi z uporabo, posestjo ali trgovino z mamili ter z drogami 
pogojeno kriminaliteto, na primer v prenapolnjenih zaporih. Programi pomoči navadno 
dosežejo le majhen del uporabnikov in zasvojencev ter željeni cilj - popolno rehabilitacijo 
zasvojencev. Infekcije z virusom HIV-a med intravenoznimi uporabniki drog  so danes 
vsepovsod največji problem. 
 
6. Z vidika javnega zdravja prinašata tobak in alkohol mnogo resnejše probleme - za 
posameznika v kontekstu epidemiologije in v socialnem kontekstu - kot uporaba ilegalnih 
drog in substanc. Teoretično ni razlogov, da tudi teh dveh snovi ne bi vključili na seznam 
obeh konvencij. Tako tobak kot alkohol sta psihoaktivni substanci, ki lahko povzročita 
nepopravljivo zdravstveno škodo. Od njiju je odvisno na milijone ljudi in alkohol še posebej 
pogosto pogosto povzroča nesreče, ki so nevarne tudi tretjim osebam. 
 
7. Osnovna karakteristika politike do drog v vseh državah, ki so ratificirale konvencije ZN je 
očitno zanašanje na sistem kazenskega prava, kot možne rešitve problemov povezanih z 
drogami. Zakoni o drogah so večinoma kazenski zakoni. Vsi ukrepi in finančne implikacije 
le-teh, kakor tudi pomoč, so del kazenske zakonodaje. Celo Švica, ki ni ratificirala teh 
konvencij, je izbrala to načelo kontrole zlorabe drog.  
 
8. To pomeni, da mora pomoč uporabnikom in zasvojencem:  
- biti v skladu s pravno prepovedjo nekaterih substanc; 
- imeti relativno nižjo prioriteto kot represivni organi. 
 
9. Konvencije ter nacionalne politike, ki na njih temelje, so proizvod zgodovinskega procesa 
političnega razvoja, ki se je začel že v prejšnjem stoletju v ZDA. Po drugi svetovni vojni smo 
bili priča pospeševanju tega procesa, pri čemer so Združene države zopet imele glavno vlogo. 
Kompleks mehanizmov kontrole zlorabe drog (UN Division on Narcotic Drugs, International 
Narcotics Control Board, ECOSOC, Commision on Narcotic Drugs, UNDFAC, WHO - 
Expert Committee on Drug Dependence, Skupina Pompiduo Sveta Evrope, uprave za droge 
Evropske skupnosti, strokovnjaki ministrstev za pravosodje, zdravstvo in socialno varstvo 
različnih držav, razne organizacije za državno in mednarodno sodelovanje carine in policije 
(DEA, ICA, TREVI, Interpol, Carinski koordinacijski svet)), se v zadnjem času vse bolj 
nagiba h kazenskemu obravnavanju. Zadnjo, morda najpomembnejšo točko, je dosegel 
multidisciplinarni prospekt bodočih aktivnosti za kontrolo zlorabe drog (CMO), kakor ga je 
zasnovala UN Commission on Narcotic Drugs na 1. mednarodni konferenci ZN o zlorabi drog 
in prometu z njimi na Dunaju junija 1987. V bližnji prihodnosti bo izšla nova Konvencija 
(glej Draft Convention against Illicit Traffic and Drug Abuse). 
 
B. KOMENTARJI 
 
Prepričan sem, da omenjene agencije ne bodo nikoli uspele rešiti problema drog tako, da bi 
jim uspelo povsem eliminirati njihovo uporabo v naši družbi - kar pa je seveda njihov namen. 
Po mojem mnenju so problemi, opisani v nedavni publikaciji ZN  The United Nations and 
Drug Abuse Control, neposredno povezani z ilegalno naravo teh substanc, ne pa z drogami ali 
snovmi samimi.  
Kriminalizacija uporabe teh substanc je povsem onemogočila kontrolo njihove kakovosti in 
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cene, omogočila velikanske zaslužke tistih, ki se ukvarjajo s prometom z njimi, začetek in rast 
kriminala povezanega z drogami in povzročila vse ostale probleme, ki so opisani v tej knjigi. 
 
Presenetljivo je, da si noben dokument svetovne mašinerije proti drogam nikoli ni zastavil 
naslednjih vprašanj: 
1) ali je reševanje problema drog s kaznovanjem res edini in najučinkovitejši način? 
2) ali ni morda prav ta mašinerija probleme še nakopičila, če ne celo ustvarila novih, 
podobnih tistim,  ki jih naj bi odpravila? 
 
 Zato bi rad, da udeleženci tega prvega mednarodnega seminarja razmislijo o teh dveh 
vprašanjih. Mislim, da se današnji problemi, povezani z drogo, močno razlikujejo od tistih, s 
katerimi so se spopadali leta 1912 ustvarjalci mehanizma proti drogam. Prav tako menim, da 
danes obstaja več razumnih načinov spopadanja s temi problemi kot jih je obstajalo na 
začetku stoletja. 
 
Rad bi zastavil tretje vprašanje glede koristnosti oziroma primernosti odgovornosti WHO za 
odločitve ali neka droga potencialno lahko povzroči odvisnost. 
 
Sledijo tri vprašanja: 
a) V prejšnjih opisih politike do drog (glej A.) igrata glavno vlogo dva ekonomska dejavnika: 
ponudba drog in povpraševanje po njih. Sprašujem se zakaj nista deležna enako pomembne 
vloge tudi psihološki in sociološki dejavnik. Snovi, o katerih govorimo, so iskane zaradi 
sposobnosti vplivanja na človeške občutke in čustva (bolečina, strah, stres, tesnoba, slabost 
itn.). Enak razlog bi  
lahko navedli za priljubljenost tobaka in alkohola.  
 
b) Kazenski zakoni nikoli ne morejo biti več kot le opozorilo. Učinek represije je dvojen: 
(začasna) odstranitev krivca iz družbe in opozorilo ostalim, naj ga ne posnemajo. Ostro 
kaznovani bi morali biti tisti, ki so izključno na lovu za večjim dobičkom. Čeprav 
predstavljajo le majhen del celotnega števila uporabnikov prepovedanih drog jih mašinerija za 
kontrolo zlorabe drog brez razlike uvršča v isto kriminalno kategorijo. 
 
c)Če nameravajo naše vlade imeti kakšno vlogo na področju uporabe drog in posledic le-te, bi 
morale poleg kazenskega pristopa upoštevati tudi druge možne poti, ki bi lahko preprečile ali 
vsaj zmanjšale kakršnekoli škodljive učinke na minimum.  
 
d) Ker je WHO odgovorna za medicinsko-farmakološko oceno potencialne sposobnosti drog 
za ustvarjanje odvisnosti, obstaja možnost uporabe zastarelih modelov, ki se ne ozirajo na 
prirojene psihološke, socialne in kulturne aspekte problema odvisnosti od drog, kar proizvede 
nepopolne in napačne ugotovitve. 
 
C. PREDLOGI 
 
Na podlagi zgoraj navedenih argumentov predlagam udeležencem tega seminarja, da 
agencijam Združenih narodov za kontrolo zlorabe drog predlagajo: 
 
1. organiziranje srečanj, kjer bi obravnavali postavke kontrole zlorabe drog; 
 
2. organiziranje srečanj, kjer bi obravnavali primernejše metode preprečevanja in 
zmanjševanja problemov zlorabe drog; 
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3. organiziranje znanstvene konference, kjer bi obravnavali učinkovitost ocen WHO in 
odločitev, ki se tičejo drog in substanc. 
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otrok. Vstopil je v vojno akademijo, kjer je devet let 
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izdal je sedem knjig, med njimi Zgodovina italijanskih 
varnostno-obveščevalnih služb od Napoleona do današnjih 
dni in Protiobveščevalna dejavnost. Je član Radikalne 
stranke, od leta 1989 poslanec v parlamentu. 
 

 
TEHNIČNO OPERATIVNE OPOMBE K PROMETU Z DROGAMI 

 
UVOD 
 
Tale prispevek ima namen poudariti neprimernost aktualne represivne politike do prometa z 
mamili, in sicer s tehnično-operativnega stališča in v okviru izmenjave spoznanj in dvomov o 
omenjeni problematiki ter sprožiti revizijo sedanjih državnih in mednarodnih ukrepov in 
definicijo učinkovitejših alternativ. 
 
V tekstu uporabljam besedo droga  v splošnem in najširšem pomenu; pod terminom trgovina z 
mamili razumem vse aktivnosti, ki so zajete v treh osnovnih točkah in sicer: proizvodnja, 
transport in uporaba; skušal bom govoriti enostavno, logično in jasno, tako da me bodo lahko 
razumeli vsi, saj so predsodki povezani s tem problemom, izjemno močni. Problem drog je 
danes v svojem najširšem smislu problem vsakega naroda in posameznika, na katerem koli 
nivoju družbe. Na kratko, to je problem nas vseh. 
 
Mednarodni vidik tega problema je zato treba jemati izjemno resno, ne le zaradi pravilne 
ocene njegovih razsežnosti, temveč tudi zaradi iskanja primerne rešitve, ki je kljub 
posebnostim lokalne narave ni mogoče iskati samo na nacionalni ravni. 
 
Ne moremo oporekati dejstvu, da se je večina držav že seznanila s problemom: prva 
mednarodna pogodba nosi letnico 1912 (Haaška konvencija, ki so jo nato priznali v mirovnem 
sporazumu leta 1919). Prvo mednarodno telo, ki se je ukvarjalo s problemom trgovine z 
mamili, so leta 1921 ustanovili pri Društvu narodov. Sledilo je na desetine mednarodnih 
pogodb, ki so utirale pot za   
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Single Convention iz leta 1961, ki je bila dopolnjena leta 1972, in v Dunajsko konvencijo leta 
1971. 
 
Januarja leta 1987, na 1. mednarodni konferenci ZN o uporabi in zlorabi drog, je komisija za 
narkotike predstavila izčrpen multidisciplinarni projekt nadaljnih ukrepov zoper droge v 
pričakovanju nove konvencije. 
 
Mednarodno sodelovanje poteka v glavnem preko OICS, (Mednarodno telo za kontrolo drog),  
ki ima nalogo omejevati kultivacijo rastlin iz katerih pridobivajo droge, omejevati pridelavo, 
promet in uporabo mamil v zgolj medicinske in znanstvene namene, preprečevati ilegalen 
promet, uporabo in  prizvodnjo ter omogočati redne konzultacije in posebne skupne misije 
skupaj z vpletenimi državami. 
 
OICS sodeluje z drugimi mednarodnimi telesi kot so.: 
- Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 
- Komisija za mamila pri Ekonomskem in Socialnem svetu,  ki je od leta 1946 odgovorna za 
politiko ZN do drog; 
- Oddelek za mamila pri sekretariatu ZN, ki skrbi za mednarodne odnose in raziskave;  
- Svet za koordinacijo carinskih služb; 
- Skupina Pompidou Sveta Evrope; 
- komisije za droge EGS 
- Komisija ECOSOC za narkotike; 
- sklad ZN za boj zoper zlorabo drog (FNULAD), v katerega prispeva Italija 65 milijard; 
- organi mednarodne organizacije kriminalne policije (OPIC-INTERPOL), ICA in TREVI. 
 
Že 75 let je skupni imenovalec vseh teh listin in mednarodnih organizacij represija, skratka 
vojna proti drogam. 
 
Droge štejejo za zunanjega sovražnika, ki napada mladino, naš najdragocenejši sektor 
populacije in zaradi katerega je napoved represije - vojne - sprejeta kot pošten in plemenit 
ukrep. Vladam je lahko napovedovati vojne; vojna je popularna. Javno mnenje z lahkoto 
sprejme tak kriterij, ne da bi se v zadevo poglobilo, to pa je usodna napaka. 
 
Da bi lahko pravilno ocenili problematiko drog, bi se bilo morda pametno poglobiti  v tri 
odločilne faze fenomena, in sicer v proizvodnjo, promet in uporabo. 
 
PROIZVODNJA 
 
Ta faza je v glavnem pod kontrolo velikih kriminalnih organizacij, ki to počnejo zelo 
neodvisno in varujejo svojo dejavnost s privatnimi vojskami, flotami ladij in letal (na primer 
Khun Sha v Burmi). 
 
Obstajajo države - proizvajalke, katerih vlade bi lahko imenovali narkokratske, kot Laos, 
Pakistan, Iran, Turčija, Sirija, Afganistan in ki so velikokrat celo uradno iz drog naredile 
državnoekonomski projekt in instrument ohranjanja oblasti, čeprav se v končnem seštevku le 
petina izkupička od   
prodaje drog vrne v te države. Na primer leta 1987 so latinskoameriške države - proizvajalke 
(podatki DEA - Drug Enforcement Administration) od skupne vrednosti prodaje na drobno, ki 
je znašala 130 milijard US $, dobile le 20 milijard US dolarjev. 
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Obstajajo pa tudi države (Peru, Mehika, Tajska), ki postanejo ali ostanejo proizvajalke zato, 
ker nimajo družbenopolitičnih in vojaških struktur, ki bi bile zmožne uvesti represijo na 
celotnem ozemlju, ker je le-to preveliko in nepristopno, ter države (Kolumbija, Bolivija, 
Burma, Tajska), kjer oblast nadzorujejo ali pa jo predstavljajo velike družine proizvajalcev. 
 
Čeprav mednarodne konvencije zavezujejo države podpisnice (toda samo te) k določeni 
politiki kontrole, dobro vemo, da mednarodni sporazumi - čeprav so potrebni in koristni - 
velikokrat   
služijo le za demonstracijo dobre volje in neredko tudi za prikrivanje nečistih namenov. 
 
Kako potem preprečiti proizvodnjo, ali bolje, kako jo omejiti le na potrebe zdravstva in 
znanosti oziroma kako jih usmerjati? Obstaja že omenjeni posebni sklad ZN,  FNULAD, za 
pomoč državam  
proizvajalkam drog (leta 1987 jih je bilo 35) pri zamenjavi ilegalnih kultur z legalnimi. Toda 
sklad se je, kot nič koliko podobnih, izkazal kot nepotrebno zapravljanje javnega denarja v 
prid tistih, ki s tem denarjem upravljajo. 
  
Kako si drugače zamisliti , da se bo kmet odrekel pridelovanju donosne kulture? Kako verjeti, 
da se bo z zvišanjem njegove socialne in kulturne ravni odpovedal dobičku samo zato, ker mu 
tako narekuje vest. 
 
Že sam Generalni sekretar ZN je priznal polom Sklada, ko je oznanil, da so kmetovalci v 
Kolumbiji sicer privolili v denarna nadomestila in zamenjali svoje ilegalne kulture z 
legalnimi, kakih 50 kilometrov stran pa zasadili nova polja in imeli desetkrat večji dobiček. 
 
Zamenjava kultur s silo ali uporaba vojaškega aparata za uničenje nasadov teh kultur, bi bila 
prav tako nerealna. Kjerkoli so za uničenje nasadov in pristajalnih stez ali za zaplembo na 
stotine ladij in letal uporabili vojaško intervencijo, rezultat ni bil le neuspeh pri doseganju 
zastavljenega cilja, ampak sta tako pridelava kot cena drog  porasli. 
 
Vojaška intervencija, ki so jo nekatere ugledne osebnosti že predlagale in s katero bi eni ali 
več državam nasilno preprečili pridelovanje droge,  bi bila popolna katastrofa,in sicer ne le s 
tehničnega vidika, ampak tudi v kontekstu možnih reakcij drugih držav. Pojavil bi se lahko 
sum, da ne gre le za represijo usmerjeno proti prometu z drogami; to bi sprožilo legitimen 
protest zaradi kršitve  mednarodne suverenitete. In sploh, kako se vojskovati z državami, s 
katerimi nas vežejo pogodbe in  zavezništva zaradi drugih interesov? Kako se izogniti 
možnosti, da s tem prizadanemo nedolžne ljudi? Podobno akcijo bi morda lahko izpeljali 
Združnei narodi, čeprav iskreno dvomim, da bi   
imela vsaj minimalne operativne učinke. 
 
In kakšni bi bili učinki? Po intervenciji bi si organizirani kriminal znova pridobil vpliv nad 
okoljem, ki ga je skoraj nemogoče kontrolirati in kjer bi konflikti med interesnimi skupinami 
vodili k brezvladju in gverili. 
 
Materialni, družbeni in duhovni stroški takšne vojne bi bili veliki in nesmiselni. 
 
Na splošno so represivne akcije povzročile le povečanje proizvodnje in cene drog. 
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Rešitev je lahko le v zagotovitvi take proizvodnje, ki bo pokrivala samo 
zdravstvenoraziskovalne potrebe, torej moramo zmanjšati povpraševanje, tako da naredimo 
proizvodnjo drog neprofitno ali pa vsaj manj profitno od ostalih. 
 
TRANSPORT 
  
Veriga je poleg tega strukturirana po nivojih (ocenjeno na 6), tako da pozna vsak operater le 
operaterja na nivoju nad njim, kar  v primeru represije omeji morebitno škodo za sistem. 
  
Leta 1987 so v Italiji aretirali prekupčevalce iz 81-ih različnih držav, 545 italijanskih 
prekupčevalcev pa so odkrili v 29 tujih državah. 
 
Ta močna kriminalna mreža je tehnično izjemno učinkovita in temelji na visoko 
profesionaliziranih operaterjih in neomejenih, kot tudi nereguliranih finančnih virih. Promet 
ne poteka samo na ozemlju držav proizvajalk (leta 1987 jih je bilo 35), temveč tudi v 
sosednjih državah (Kuba, Nikaragva itn.),  v zračnem prostoru, mednarodnih vodah in na 
vozilih, ki so deležna, kot je znano, visoke stopnje eksteritorialnega statusa. 
 
Kako blokirati vse ladje in letala, jih preiskati in odkriti v njih skrivališča? Kako pregledati na 
miljone tovornih  pošiljk, od najmanjšega paketa do največjih kontejnerjev, ki jih vsak dan 
razpošiljajo po svetu? 
 
Samo v Italiji pristane na leto 65.000 ladij, 95.000 mednarodnih in 122.000 letal v notranjem 
prometu. In kdo nam lahko pove, koliko tovornjakov in avtomobilov vsako leto pripelje v 
Italijo? Admiral Trost, poveljnik mornariških operacij ZDA, je nedavno izjavil:"Vojska in 
policija skupaj ne bi mogli preprečiti ilegalnega prometa z drogami, pa četudi bi se ukvarjali 
samo s tem." 
 
Pa še element, ki ga ne gre prezreti: učinkovito organiziran transportni sistem, ki se ga 
poslužujejo za transport drog, uporabljajo zaradi njegove popolnosti tudi za druge vrste 
kriminalnih dejavnosti, na primer za ilegalno trgovino z orožjem in  kapitalom, za prostitucijo 
... 
 
Glede transporta v navezavi s produkcijo so ugotovili, da se tudi v Italiji velike mednarodne 
organizacije zatekajo k terorizmu (832 hudih zločinov na  svetu v letu 1987), da bi odvrnili 
pozornost policije od trgovine z mamili. 
 
Samo za represijo v ZDA porabijo na leto 2034 milijonov dolarjev, v Italiji pa 6 tisoč milijard 
lir. 
 
Zaključek: Edini način za zaustavitev proizvodnje in transporta drog je zmanjšanje 
povpraševanja. 
 
UPORABA 
 
Pri represiji nad uporabo drog se vsaka država kljub mednarodnemu sodelovanju, loteva 
problema s svojimi metodami. To je verjetno neizogibna posledica različnih mentalitet, 
navad, okolja, itn. s katerimi se je treba spoprijeti. 
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Uporabo vsekakor določa povpraševanje, za katerim se skrivajo potrebe, kot na primer 
reakcija na določeno depresivno stanje, ki ga povzročajo nerešeni problemi (nezaposlenost, 
osebne težave),   
iskanje vedno novih oblik zadovoljstva, banalni vzroki kot radovednost, posnemanje, moda, 
nevednost in podobno. 
 
Toda uporabo pogojuje predvsem ponudba. Organizirani kriminal organizira prave 
promocijske kampanje za promocijo prodaje drog, ki se po učinkovitosti lahko primerja s 
katerokoli kampanjo   
komercialne korporacije in ki vključuje: brezplačne vzorce, ponudbo vedno močnejših 
izdelkov (lahke droge, heroin, kokain) in v vedno večjih količinah (bolj bel sneg, plačaj dva, 
vzemi tri), ponudbo novih in bolj ekonomičnih drog (crack), iskanje novih trgov s pošiljanjem 
trgovskih potnikov, odpiranje novih prodajnih točk (disko klubi, pizzerije, igralnice) in tako 
dalje. 
 
V končni fazi (zadnja raven) se v prodajno propagandne namene uporablja še same 
zasvojence, kar nam pove zakaj je kar 95% aretiranih prekupčevalcev zasvojenih z mamili. 
 
V Italiji že pozabljen in neprimeren Zakon 685 šteje za skrajno patološko vsako uporabo v 
kakršnih koli okoliščinah. 
 
Nujno moramo poudariti, da se v vseh državah poleg fenomena uporabe sorazmerno povečuje 
tudi t.i. mikrokriminal in sicer tisti majhni, na videz nepomembni kriminal, ki je povezan s 
potrebo zasvojencev po denarju, da si kupijo vsakodnevni odmerek.  Ta kriminalna dejanja so 
sama po sebi nepomembna. Vendar pa skupaj predstavljajo izjemno skrb zbujajoč fenomen, 
ki vse resneje ogroža državljana-posameznika. Ugotovili so na primer, da je bilo leta 1987 v 
Neaplju kar 420 tisoč mikrokriminalnih dejanj, v zvezi z uporabo drog. Tukaj je treba 
upoštevati tudi fenomen žrtve; upoštevajo težave zasvojencev, pozabljajo pa  na občane, 
nedolžne žrtve prvih. Na individualne probleme pozabljajo v korist večjih, družbenih 
vprašanj. 
 
Mogoče so vzroki takega vedenja posledica grozljive podobe zasvojenca v krizi, usmiljenja 
nad njegovim stanjem in kolektivni občutek krivde, da nastale situacije nismo znali preprečiti. 
Če se odrasel, polnoleten človek odloči, da bo užival droge, ima družba do njega določene 
dolžnosti. To vsekakor ne pomeni uporabo sile, da ga obvaruje pred njim samim. Življenje mu 
pripada enako kot samomorilcu. Nanj ni mogoče paziti dan in noč, ker si bo prej ali slej  vzel 
življenje. 
 
Vendar naš namen ni preseči mejo tehnično-operativnega konteksta. 
 
Ne glede na represivno (prohibicija) ali normativno rešitev (antiprohibicija), v vsakem 
primeru ostaja nujna potreba vplivati tako na povpraševanje, kot tudi na proizvodnjo in 
transport. 
 
 
STANJE V ITALIJI 
 
Preden končamo, bi rad opozoril še na stanje v Italiji, kjer na to temo nikoli ni bilo opravljene 
resne znanstvene raziskav. 
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V Italijije skoraj 500.000 zasvojenih, od teh se jih približno 30.000 zdravi v približno 500 
javnih in 300 zasebnih ustanovah, ki niso registrirane, so brez kontrole in ne delujejo po 
predpisih Ministrstva za zdravstvo (člen 1, Zakon 685). Te ustanove so popolnoma 
neustrezne, med njimi ni nikakršnega sodelovanja, njihova razporejenost po državi pa zelo 
slaba. 
 
Leta 1987 smo imeli 10.000 smrtnih primerov zaradi drog (pred desetimi leti 40), ni pa točnih 
podatkov o smrtnih primerih zaradi stranskih pa tudi neposrednih učinkov v bolnišnicah in 
klinikah. 
 
Javna glasila nam ob vsakem smrtnem primeru z ritualno slovesnostjo posredujejo skupno 
število smrtnih primerov od začetka leta (Danes je umrl... število smrtnih primerov se je tako 
povzpelo... število zasvojencev...). Ravno tako bi  morali posredovati tudi podatke o smrtnih 
primerih zaradi alkoholizma, vendar tega ne počno. Če bi to počeli, bi se slišalo nekako 
takole: "Danes je zaradi učinkov alkoholizma umrlo 241 oseb; skupno število umrlih za to 
boleznijo se je od začetka leta  povzpelo na 38.000." V Italiji vsako leto umre zaradi 
alkoholizma približno 80 tisoč oseb; uradni podatki navajajo 20 tisoč. Enako bi lahko veljalo 
tudi za kajenje, promet in drugo. 
  
Tako se po možnosti še s kakšno tragično fotografijo fenomen droge emotivno publicira, to pa 
poraja nenaravno histerično napetost, ki škodi objektivnemu ocenjevanju razsežnosti 
problema.   
Tako dobi le-ta prioriteto pred drugimi, resnejšimi problemi človeštva, kot so lakota, 
bakteriološka in kemična orožja, ekološke katastrofe. Od skupnega števila kriminalcev leta 
1987,  ki so bili privedeni po 12.000 (uradno 10.090) operacijah varnostnih organov (36 
odstotkov več glede na leto 1986), jih je bilo prijavljenih zaradi prekupčevanja 23.000 (23 
odstotkov več glede na leto 1986); od teh je bilo aretiranih 19.000, zaprtih pa 13.000. V celoti 
je osem kaznivih dejanj od desetih storjenih v Italiji, povezanih z drogami in kar 80 odstotkov 
zapornikov je v ječi zaradi kaznivih dejanj, ki so povezana z drogami. Celotni izkupiček od 
prodaje drog v Italiji je dosegel 30.000 milijard lir (podatki CENSIS). 
 
Danes naše tri glavne varnostne službe – policija, karabinjerji, finančna policija - štejejo 
skupaj približno 200.000 ljudi, od katerih jih je nenehno v službi približno 70.000. 
 
Če je torej res, da je kar osem prekrškov od desetih povezanih z drogo, se vsak trenutek z 
represijo nad fenomenom droge ukvarja kakih 50.000 mož, kako se torej lahko ukvarjajo še s 
čim drugim? 
 
Po drugi strani se tudi sodstvo duši v zločinih, ki so v zvezi z drogami. Teh je toliko, da jih 
lahko obdela le v določenem času. Kaj pa vsi drugi primeri? 
 
In kaj predlaga italijanska država za rešitev tega problema? Po zakonu 685 (člen 1) bi se dalo 
sklepati, da je tako v Italiji, kot na mednarodni ravni, za vse odgovorno ministrstvo za 
zdravstvo. Toda prav ta zakon (člen 7) določa za preventivne in represivne ukrepe ministrstvo 
za notranje zadeve. Tema dvema je potrebno dodati še ministrstvo za posebna vprašanja, ki 
trenutno pripravlja nov zakon. 
 
Osrednja služba za boj proti drogam Ministrstva za notranje zadeve je odgovorna za: 
- koordiniranje oddelkov za boj proti drogam policije, karabinjerjev, finančne policije in če se 
pokaže potreba tudi oddelkov oboroženih sil (člen 3, Zakon 685); 
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- sodelovanje s carinsko administracijo; 
- skupne analize mednarodnih vidikov problema v sodelovanju s podobnimi službami v tujini, 
z nacionalnimi centralnimi uradi Interpola, z lastnimi uradi pri diplomatskih predstavništvih v 
tujini, ki so v službi zunanjega ministrstva. 
 
Informativno dejavnost v službi represije do trgovine z drogami opravljajo varnostno-
obveščevalne službe neposredno (zadnje poročilo 1988) in deloma posredno (glede na 
institucionalne naloge) preko SIMSI, SISDE, služb treh rodov oboroženih sil in vojaške 
policije. Neposredno so udeležene tudi centralna preiskovalna služba za splošne operacije, 
obveščevalna služba karabinjerjev, obveščevalna služba finančne policije UCIGOS. 
 
Vsakemu je takoj jasno, da enotno delovanje vseh teh ministrskih teles praktično ni mogoče. 
 
Po neuradnih podatkih porabi Italija za boj proti drogam na leto 6000 milijard lir. 
 
UGOTOVITEV 
 
Rezultati 80 let trajajoče državne in mednarodne represije nad trgovino z drogami  
(proizvodnjo, transportom, uporabo) so nični. Uporaba in zloraba sta dramatično narasli. 
Zadnje poročilo mednarodnega telesa za kontrolo mamil (OICS) iz leta 1987, več kot potrjuje 
to trditev. Samo poročilo (paragraf 5) trdi, da v zaustavitvi ilegalnega prometa z drogami ne 
bo mogoče doseči  nobenega vidnega napredka, če ne bomo zmanjšali ponudbe in 
povpraševanja. 
  
Če upoštevamo italijansko situacijo, je enako pomankljivo poročilo ministrstva za notranje 
zadeve iz leta 1987; to poročilo smo že omenjali. Odnosi med raznimi državami, ki jih 
prizadeva ta problem, so ravno tako neuspešni. 
 
Mednarodna telesa in privatne ustanove so ustvarile pritisk in interesne skupine, da bi ohranili 
politiko represije in prohibicije. S tako politiko upravičujejo posamezniki in skupine svoj 
obstoj, si z njo  pridobivajo prestiž, časti, javna priznanja in ne nazadnje tudi javno 
financiranje. Lahko torej   
trdimo, da je trgovina z drogo v rokah dveh vrst mafij: mafije in antimafije. 
 
Vojne proti drogam, tako kot jo zdaj urejajo nacionalni zakoni in mednarodne konvencije, ne 
moremo dobiti, saj se je pokazala za neučinkovito in kar je še huje, za povsem odveč. 
 
Pred sliko popolnega zgodovinskega poloma represivne politike, ki je povzročila današnjo 
tragično situacijo, ni nobena alternativa dobrodošla. Represija se bo nadaljevala, čeprav 
postaja organizirani kriminal iz dneva v dan močnejši. 
   
Videli smo, da je optimalen odgovor na tri stopnje trgovine z drogami vplivanje na 
povpraševanje. To rešitev, čeprav je očitno nepopolna, se da izraziti takole: svariti - 
kontrolirati -  legalizirati. 
 
SVARITI 
 
Programi informiranja in vzgoje, ki se izvajajo sistematično in  resno, lahko zaustavijo 
naraščanje povpraševanja, omejijo uporabo in preprečijo zlorabo. V informiranje bi morali 
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vključiti tudi propagando, ki danes brez sramu reklamira psihotropne snovi, kot sta denimo 
tobak in alkohol. 
 
Informiranje ne pomeni prepovedi in še manj prepovedi s silo. Informiranje pomeni tudi 
korektno obveščati o vseh stopnjah, od  lahkih drog (vino, tobak, pomirjevala, uspavala, hašiš, 
marihuana   
in tako naprej) vse do heroina in podobnega. 
 
 Potencialni zasvojenci in drugi občani morajo biti obveščeni o nevarnostih, ki jih prinaša 
uporaba drog, sprejeti morajo odgovornost  za posledice, ki jih ta izbira prinese njim samim in 
drugim. 
 
Odločiti se moramo, kaj hočemo: družbo informiranih in odgovornih posameznikov, ki vedo, 
kaj je dobro in kaj škodljivo, kaj je pametno in kaj ne, ali smo za jasli, kjer bomo s prisilo 
uvedli  izbiro med dobrim in zlim, če je to sploh mogoče? 
 
 
KONTROLIRATI 
 
Zdravljenje in rehabilitacija zasvojencev (ali bolje tistih, ki se želijo zdraviti in rehabilitirati) 
sta dolžnost države do tistega dela državljanov, ki jih ne smemo imeti za kriminalce in 
pokvarjence, kakor bi si to nekateri želeli. Tudi pokvarjenost, nagnjenost k zlu, tiha privolitev 
prepovedanemu, napake in človeške slabosti, so sestavni del objektivne vsakdanjosti in to je 
treba upoštevati. Prav tako kot moramo spoštovati - ne pa tudi odobravati - osebno izbiro. 
Zdravljenje in rehabilitacija morata biti posledici informiranosti in osebne izbire, nikakor pa 
ne smeta postati obveznost. Po drugi strani, kako prisiliti k zdravljenju na stotisoče ljudi? Ali 
je mogoče zdraviti človeka, ki si tega ne želi? Ali naj sprejmemo metode, kot sta jih imela 
Hitler in Stalin? Kdor terja pravico do izbire, ali bo užival droge ali na (kakor v primeru 
alkohola in tobaka), se posledicam ne bo izognil niti pred njimi obvaroval drugih. 
 
 
LEGALIZIRATI 
 
Danes je trg z drogami svoboden s široko in neregulirano ponudbo in kot takega ga ni mogoče 
zatreti s silo. Kdor želi drogo poskusiti, ima danes za to vse možnosti. 
 
Potreb zasvojenca, bolnika ali brata, ki ga je treba negovati, ne sme zadovoljevati organizirani 
kriminal, temveč v vseh pogledih  - tako kvalitativnih kot kvantitativnih- zaupanja vreden 
zdravnik, ter lekarnar, odvisno od primera. Spoštovati moramo torej profesionalno etiko 
zdravnikov. 
 
Ne želimo, da bi droge prodajali enako kot tobak in alkohol; predlagamo le sprejetje 
zdravstvene strategije, ki bo nadomestila neuspešno represivno politiko. 
 
Legalizacija ni niti liberalizacija niti nekontrolirana ponudba, temveč kontrolirana 
zadovoljitev realnega povpraševanja. Legalizacija je kontrola trga, ki je danes tragično 
svoboden. Liberalizacija ne predstavlja sprejemanja droge kot normalni pojav, kakor tudi ne 
potrditve njene moralne neoporečnosti. 
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Problem je vsekakor skupen in mednaroden, toda s politiko informiranja, kontroliranja in 
legaliziranja bo mogoče: 
- odstraniti  organizirani kriminal iz prometa z drogami; 
- odpraviti mikrokriminal; 
- uporabiti sodstvo in  policijo za  boj proti kriminalcem (vključno s tistimi, ki ponujajo droge 
otrokom in ki jih danes pri tem praktično nihče ne ovira); 
- uporabiti denar, ki se ga danes po nepotrebnem zapravlja za odsvetovanje, kontrolo, kakor 
tudi za reševanje drugih socialnih problemov, povezanih z drogo, kot so marginalizacija, 
nezaposlenost, nevednost; 
- resno in konkretno pomagati zasvojencem. 
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JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA - DEPENALIZACIJA PROMETA Z DROGAMI 
IN UPORABE LE-TEH TER FUNKCIJA POLICIJE 
 

ŠPANIJA - Jose Manuel SANCHEZ GARCIA je policijski 
funkcionar in sindikalni aktivist. Predava specializirane 
študije o javni varnosti na akademiji v Madridu, kjer vodi 
tečaje o kriminološki dejavnosti policije. Je tudi član 
specializiranih organov policije za boj proti 
prekupčevanju z mamili. V časnikih El Pais in Diario 16 je 
objavil vrsto člankov o problemih narkomanije.  
 

DEPENALIZACIJA PROMETA Z DROGAMI IN 
UPORABE LE-TEH TER FUNKCIJA POLICIJE 

 
Že sam naslov Depenalizacija prometa z drogami in uporaba 
le-teh ter funkcija policije se lahko zdi protisloven, kajti že 
sama beseda policija je za večino ljudi sinonim za represijo.  
 
Sem poklicni policaj in sem nekaj časa delal na področju 
izvajanja represivnih ukrepov, ki se tičejo prometa s 
prepovedanimi drogami - prav te izkušnje so me prepričale v 
nujnost popolne dekriminalizacije tako prometa kakor 

uporabe sleherne droge ali toksične substance. 
 
Ko rečem, da je trud policije fundamentalno represiven do prometa z drogami, s tem mislim 
na to, da je v Španiji, v skladu z zakonom o nevarnosti in socialni rehabilitaciji (Lay de 
Peligrosidad y rehabilitacion Social) iz leta 1971, kaznivo ne le preprodajanje, ampak tudi 
jemanje drog, čeprav uporabo praksa nekoliko bolj tolerira.  
 
Ko govorim o zasvojencih, govorim o bolnih osebah, ki potrebujejo na sleherni stopnji 
uporabe (priložnostna-pogosta-odvisnostna) razumevanje, socialno skrb in seveda zdravljenje.  
 
Alkohola, kave in čaja, kljub temu da so zame to prav tako droge, zlasti prvi dve, četudi 
dovoljene in splošno sprejete ter katerih uporaba se celo pospešuje, v tej študiji ne bom 
posebej obravnaval. Naj navedem nekaj statističnih podatkov o alkoholizmu v Španiji: že leta 
1965 je bilo v Španiji po podatkih direkcije zdravstvenega varstva 2.145.000 alkoholikov. 
Danes se je to število podvojilo, poraba alkohola na osebo pa ocenjujejo na 7 litrov letno. 
Vsako leto za cirozo jeter umre 8.000 ljidi, 40 do 60 odstotkov vseh bolnikov v psihiatričnih 
bolnišnicah je alkoholikov. Tu moramo sicer upoštevati veliko ponudbo alkohola in 
propagando zanj, ter dejstvo, da je pitje alkoholnih pijač 
integralni del španskega socialnega življenja. Po drugi strani pa prispevata proizvodnja in 
legalna trgovina z alkoholom pomemben delež k nacionalni ekonomiji. 
 
Navedeni podatki naj služijo za primerjavo s trgovino in uporabo mamil, da bi lahko 
natančneje videli problem v njegovih resničnih razsežnostih, in nikakor ne, da bi 
prepovedovali uporabo alkohola, kajti primer prohibicije v ZDA, ko je uporaba alkohola 
dosegla najvišjo zgodovinsko raven, je dovolj zgovoren, čeprav je bil njihov namen opozoriti 
na nevarnosti te droge, ki je bila sicer socialno sprejemljiva.  
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Reševanje socialnega problema prodaje in uporabe toksičnih ter psihotropnih drog zahteva 
oblikovanje učinkovitejše mednarodne politike, kajti do sedaj je že postalo jasno, da se teh 
problemov ne da reševati z represijo. Takšna politika bi morala vključevati koncentracijo na 
vzroke teh problemov, izvor le-teh, na dimenzije, posledice, kot seveda tudi možne rešitve. Iz 
policijskih poročil sledi, da je drogam bolj izpostavljena mladina, da jim prej podležejo osebe 
z emocionalnimi težavami, osebe, ki so preobčutljive na bolečine, z občutki manjvrednosti, 
itn.. 
 
če zanemarimo snobizem in radovednost, ki ženeta mlade v pokušanje tega prepovedanega 
sadu, smo lahko prepričani, da je vzrok oziroma element, ki določa bodočo odvisnost, resni 
notranji 
konflikt, ki blokira integracijo osebe v njeno lastno okolje. Dve naravnanosti sta očitni: upor 
in tesnoba. 
 
Prvi vključuje vse droge in jih združi v isto smer, antikulturni fenomen, ki se kaže na štiri 
različne načine: 
 
1. dramatiziranje velikanskega razkoraka med svetom drog in konvencionalnim svetom 
drugih; 
2. zamenjava "umetnih, praznih vrednot srednjega razreda" s podporo in povezanostjo z 
uporabniki drog in odvisniki; 
3. sozvočje in sprejem drugačnega pogleda na svet; 
4. brezpogojna ločitev od utečenega družbenega reda (statusni simboli, potrošniška družba, 
odgovornost, družina, izobraževanje) v protest proti ustaljenim odnosom in dedovanim 
vrednotam. 
 
To se v antikulturnem smislu ujema z moralnim kodeksom hipijev, vključno s srečanjem z 
vrhovno resnico skozi uporabo psihadeličnih substanc in popolnim zavračanjem družbe. 
 
Morda bi bilo dobro pobliže si ogledati še drugo naravnanost, ki včasih vodi v odvisnost: 
upor. To naravnanost so opazili med prostovoljnim zdravljenjem. Seveda se tisti, ki se podajo 
v svet drog zavedajo škodljivosti in nevarnosti, ki jih uporaba drog prinaša. Vse to odlično 
izrabljajo tisti, ki jim promet z drogami prinaša ogromne dobičke. V njihovem interesu je, da 
se ohrani prohibicija, ki jim omogoča kontrolirati uporabo, proizvodnjo in distribucijo. 
 
Eden najpomembnejših vidikov problema je vdor novih snovi v kulture, ki jih ne poznajo, kar, 
prek reakcij in konfliktov, povzroči spremembe pri generacijah, ki se prilagajajo tem novim 
navadam. Tako na primer hašiš in marihuana v Severni Afriki ne predstavljata nikakršnega 
socialnega problema, žvečenje kokinih listov pa je povsem normalno in sprejemljivo, pogosto 
celo nujnost na visokih planotah Bolivije.  
 
VPLIV UPORABE IN PROMETA Z DROGAMI NA ORGANIZIRANI KRIMINAL 
 
če zanemarimo, da se šteje promet z drogami za kriminal - kar je po mojem mnenju, napaka - 
pa je povzročil in spodbudil vse vrste kriminala (umori, ropi...) in splošen porast kriminalitete. 
Uporaba drog je sicer vzrok mnogih zločinov - predvsem proti zasebni lastnini - vendar 
znotraj kriminalnega sveta, ki ga ustvarjajo razmere, v skladu s katerimi se droge lahko širijo. 
Tak kriminal imenujemo funkcionalna delinkvenca, npr. v povezavi z drogami. Po drugi 
strani pa je organiziran promet z drogami predvsem političen problem, ker pogojuje 
korupcijo, z njo pa tudi prisotnost organiziranega kriminala v administrativnih in 
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zakonodajnih odločitvah. V boju zoper to je treba uporabiti visoko specializirane preizkovalne 
tehnike, predvsem pa nadzorovati pretok denarnih sredstev preko državnih meja. 
 
Organizirani kriminal (npr. mafija, camorra) že dolgo deluje tudi zunaj nacionalnih meja. 
Udejstvovanje na ekonomsko-finančni ravni je temelj preprečevanja velikanskih pretokov 
denarja ilegalne trgovine (italijanski zakon 646 iz leta 1988 predvideva tako možnost). 
 
Omenil sem že demagogijo, kajti očitno je, da razen v izjemnih primerih, delovanje ni 
usklajeno. 
Vsekakor (kot bomo pozneje videli) menim, da bi z depenalizacijo trgovine in uporabe drog 
prenehala tudi potreba po intervenciji oblasti, saj bi v tem primeru omenjeni dohodki 
popolnoma 
usahnili. 
 
MNENJE O ŠPANSKEM PRAVNEM ASPEKTU ZASVOJENOSTI 
 
Kot smo že videli je vpliv trgovine in uporabe drog na javno varnost in kriminaliteto 
velikanski. Bivši minister za notranje zadeve D. Jose Barrionuevo je izjavil, da je kar 80 
odstotkov zločinov v Španiji povezanih z drogo. Tako stališče nenehno ponavljajo tudi zapisi 
policije, pravosodja in financ. Vseeno pa želim opomniti na različen zakonski pristop, kjer ni 
razlike med dovoljenimi in nedovoljenimi drogami. Tako se člen 9-2 zakona o kazenskem 
postopku nanaša na olajševalno okoliščino močne pijanosti, medtem ko nikoli ne omenja 
uživanja toksičnih drog ali psihotropnih snovi. Kljub temu pa medicina stanje intoksikacije in 
vinjenost obravnava enako. Kar zadeva abstinenčni sindrom, obstajajo različne sodbe 
prizivnega sodišča, ki štejejo delikvente za začasno duševno prizadete osebe (razsodbe 3-5-
47; 10-4-81; 28-6-85; 4-7-85). 
 
Poleg tega želim izpostaviti nekatere sodbe, ki obravnavajo problem stanja duševne 
prizadetosti, kot na primer sodbo iz 16. novembra 1984, citiram: "Zaradi določene kazenske 
odgovornosti zasvojenca v skladu z doktrino, ki se je je to sodišče držalo v različnih sodbah, 
konkretno 25.3. in 24.5.82 ter 25.2.83, je potrebno v tem trenutku poudariti: 
 
a) da lahko jemanje drog povzroči nenavadna psihična stanja, ki vplivajo na pravno oceno 
kazenske odgovornosti; 
b) da danes take okoliščine štejejo med toksikomanije, pri katerih lahko droge povzroče 
popolno uničenje zmožnosti razsojanja, njeno zmanjšanje ali vsaj minimalno zmešnjavo v 
okviru kazenskega zakona; 
c) da je eden izmed mehanizmov v sklopu te skupine, ki povzročajo psihične alteracije, znan 
pod imenom abstinenčni sindrom, posledica zasvojenosti z mamili, ki pogosto pomeniju 
zasvojencu 
edini življenjski cilj kar pogojuje nastanek odvisne osebnosti-nevropatika.  
 
Iz te pravne doktrine izhaja, da mora kazenskopravna obravnava zajemati mentalno alienacijo 
in delne motnje psihičnih lastnosti. Tukaj bi poudaril to, kar navajajo nekatere mednarodne 
konvencije, ki jih je podpisala tudi Španija.  
 
Tako člen 38 Enotne konvencije (Single Convention) določa: Pravna telesa bodo upoštevala 
morebitne zdravniške ukrepe, zdravljenje in rehabilitacijo zasvojencev. 
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Konvencija o psihotropnih substancah, iz leta 1971, člen 22 pravi: "V primeru, da kaznivo 
dejanje store osebe, ki uživajo psihotropne snovi, lahko telesa namesto obtožbe in kazenskega 
ukrepa, počakajo na njihovo rehabilitacijo in ponovno vključitev v družbo." 
 
člen 15 protokola iz leta 1972 pravi: "Telesa bodo namenila posebno pozornost preprečevanju 
uporabe mamil in takojšnji identifikaciji, obravnavi, vzgoji, rehabilitaciji in ponovni vključitvi 
prizadetih oseb v družbo, sprejela bodo tudi vse ukrepe, da bi dosegla pozitivne rezultate s 
koordiniranjem svojih moči." 
 
Zelo podoben je tudi projekt mednarodnega zakona o kazenskem postopku BASSIOUNI, člen 
XV, 3. odstavek, specialni del iz leta 1983, str. 152 in naprej).  
 
Nazadnje, resolucija (73) 6 Sveta Evrope o kazenskih aspektih zlorabe drog, med drugim 
priporoča: Zakon bi moral predvideti možnost obravnave znotraj in zunaj kazenskih ustanov 
in prav tako tudi pomoč po prestani kazni" (IB 5). 
 
Pametno bi bilo predvideti možnost, ki vseeno ohranja posebnosti posameznih držav, da lahko 
javno tožilstvo in sodišča opustijo preganjanje tistih zasvojencev, ki bi pristali na zdravljenje 
in 
nadzor ali ki so (kot posledica sodnoadministrativnega ukrepa) že pod zdravstvenim 
nadzorom (ID 2). 
 
Uporabnikov drog, še posebno mladih, ki so prvič prekršili zakon ali tistih brez kartoteke, ne 
bi smeli zapirati, razen v primeru, ko je verjetno, da alternativni ukrep ne bi bil primeren (IB 
3). V primeru aretacije, je potrebno zasvojencu zagotoviti bivanje v instituciji, ki je primerno 
opremljena za zdravljenje in rehabilitacijo (I, E).  
 
Ob koncu naj pripomnim, da je kaznovanje zaradi prometa in uporabe drog socialna farsa, 
kajti povsem očitno je, da poglablja tragično neenakost med bogatimi in revnimi uporabniki 
drog, kjer 
so drugi, za zadovoljitev svojih potreb, prisiljeni v delinkvenco, prvi pa zaradi materialnih 
ugodnosti, ki so jim na voljo, lahko nadaljujejo, ne da bi bili v podobni nevarnosti. 
 
Nobenega dvoma ni, da so korenine problema v obstoju ponudbe in povpraševanja. če bi 
izločili enega izmed faktorjev, bi problem izginil, če bi ga zmanjšali, bi omejili posledice. 
 
če pa katerega od obeh povečamo, le še dodatno zapletemo zadevo, ki bo še bolj 
problematična, če ne bomo razširili spoznanja o resnosti problema.  
 
Iz različnih razlogov prohibicija in represija nikoli nista dali nikakršnih pozitivnih rezultatov. 
Povzročili sta le prikrivanje problema in omogočili nastanek povsem neprimerne politike. 
 
Ne bom se spuščal v podrobnosti, prav tako ne nameravam navajati statističnih podatkov, ker 
s tem ne bi prispeval k boljšemu razumevanju pravega problema. 
 
POSLEDICE 
 
Posledice, ki jih prinaša uporaba drog, lahko strnem takole: 
1. Droge škodujejo zdravju - tako na individualni kot na družbeni ravni; 
2. Droge generirajo kriminal in ogrožajo javno varnost. 
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Zdravstvene posledice, ki izhajajo iz uporabe alkohola, tobaka in kave, so bolj ali manj realno 
ocenjene, česar ne moremo reči za preostale droge.  Razlog za to je v tem, da vse od rojstva 
prohibicije, obstoja poseben fenomen, imenovana črna statistika.  
 
REŠITVE 
 
Prva in najbolj logična rešitev bi bila legalizacija uporabe mamil, z vsemi njenimi 
implikacijami. 
 
To naj bi potekalo pod zdravniškim nadzorstvom v posebej opremljenih centrih, kjer denimo 
delijo insulin.  
 
S tem bi odpravili: 
a) širjenje nalezljivih bolezni kakor sta AIDS in hepatitis; 
b) večino kriminala povezanega z drogami, ki ga izvajajo uporabniki drog;  
c) promet z drogami (ali ga vsaj spravili na najnižjo raven);  
d) akumulacijo kapitala kriminalnih tolp in probleme, ki se na to navezujejo; 
e) socialno odtujitev; 
f) nepoznavanje števila uporabnikov in tako lahko realno ovrednotili razsežnost problema. 
 
Izvajali bi lahko naslednje ukrepe:  
1) spodbujali izobraževanje družin v zvezi z drogami; 
2) ustvarjali preventivne programe v okviru skupnosti in njenih institucij; 
3) pridibivali podatke, na podlagi katerih bi ugotovili katere so rizične skupine; 
4) razglašali dejstvo, da je uporaba drog znak osebnih težav.  
 
V luči zgoraj naštetega Evropski komite za zdravstvo priporoča: Odvisnost od drog ne sme 
zavzemati posebnega mesta v preventivnem programu: posameznike je treba upoštevati 
globalno in oblikovati programe, ki so v skladu s problemi, povezanimi z odvisnostjo. Ti se 
lahko razlikujejo od skupine do skupine in od države do države. 
 
Preventivna politika se mora zavzemati za zmanjševanje povpraševanja na osnovi informacij, 
ki jih podajajo izobraževanlne ustanove v okviru skupnosti, le-te pa ne smejo biti niti 
pretirane niti zastrašujoče. Pri oblikovanju se je treba za vsako ceno izogibati poveličevanju in 
sprevračanju. Tako je potrebno opozoriti medije, da se morajo izogibati predsodkom, 
neodgovornim izjavam, mistifikacijam in tendencioznem poročanju.  
 
Strinjam se z mnenjem nekdanjega specialista za droge, pravnika Don Jose Jimenez Villareja, 
da se je povpraševanju po drogah potrebno upreti tako na kulturnem nivoju, od koder je treba 
izriniti tiste vrednote, ki bolj ali manj očitno navajajo k uporabi psihoaktivnih snovi, ter na 
strukturalnem nivoju z eliminacijo, ali vsaj omejevanjem, tistih protislovij, ki vplivajo na 
posameznike, predvsem mladino, in ki vodijo v antisocialno življenje z drogami, in sicer 
marginalizacija, brezposlenost, urbane subkulture, nedostopnost možnosti za izkoriščanje 
prostega časa itd. 
 
Na konkretnejši ravni je treba skrb za zmanjševanje povpraševanja v sferi izobraževanja 
prevesti v primerne in intenzivne programe usposabljanja učiteljev, s poudarkom na 
zviševanju čim širše zdravstvene zavesti mladine; poudarek naj bo na telesu in izobraževanju, 
brez napak nepopolnega informiranja in neproduktivnega poenostavljanja ali dramatiziranja. 
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Prav tako je treba usmeriti pozornost na tiste, ki so bolj izpostavljeni nevarnostim drog, kot na 
tiste, ki so se z drogami že srečali in tiste, ki žive na področjih, kjer je zaradi specifičnih 
okoliščin možnost uporabe mamil največja. V navedenih primerih morajo preprečiti 
povpraševanje posebne mešane skupine in pedagoški svetovalci, psihologi in družbeni 
delavci, katerim morajo s svojim zgledom pomagati znane osebnosti, ki po možnosti izhajajo 
iz istega okolja. 
 
In navsezadnje, za vsak politični program dezintoksikacije odvisnikov in njihove 
rehabilitacije ter ponovne vključitve v družbo, je prva naloga zmanjšanje pritiska 
povpraševanja. Zavreči moramo instiktivni pesimizem, velikokrat preuranjen, ki nas prežema, 
ko se srečujemo s tem problemom. Ne odlašajmo in poiščimo pravilno rešitev na tragično 
dilemo, v katero se zapletajo zasvojenci. Rešitev mora biti raznovrstna, kot so raznovrstni 
primeri, in tudi strokovno izpeljana. Zato je nujno 
izobraževanje specializiranih terapevtov, če hočemo enkrat za vselej odpraviti improvizacijo 
in samovoljo, ki sta značilni za vse prevelik del sodobni metod.  
 
Strinjam se s teorijo g. Sancheza del Ria, ki je tako kot jaz policijski uradnik, ki pravi, da je 
treba odstraniti sam razlog obstoja trgovine z mamili, to pa je dosegljivo edino z znižanjem 
cen, z uskladitvijo cene proizvodnje in prodaje. To vključuje organiziranje centrov 
pridobivanja drog za potrebe zdravljenja vsakega pacienta, predpisovanje primernih količin 
drog po proizvodni ceni bolnikom po sistemu kontrolnih injekcij in receptov, seveda pod 
uradnim zdravstvenim nadzorom v prav zato ustanovljenih centrih. Ti centri bi imeli dve 
primarni funkciji: nudenje nege in informacij, brez prisotnosti policije. Ideja ni nova. V 
Španiji že obstoja program ponudbe nadomestnih drog za 
potrebe zdravljenja, v Amsterdamu pa smo priča resnim poskusom poiskati alternativne poti 
reševanja problema. Kar zadeva stališče policije, je pomembno najti način za uničenje tistih 
mednarodnih kriminalnih organizacij, ki jih je treba zato, ker niso neposredno vpletene v 
širjenje odvisnosti od drog, napasti na povsem drugem področju. 
 
Zaradi vsega, kar sem povedal, menim, da je najprimernejša oblika boja proti problemu 
zasvojenosti, naslednja: 
1) nudenje primerne informacije  
2) zmanjšanje dobička, ki ga prinaša promet z drogami.  
 
Treba je tudi razrešiti policijo informativno-pedagoških nalog glede zdravstvenih posledic 
uživanja mamil ter prenesti te naloge izključno na zdravstvene oblasti in tisti sektor zdravstva, 
ki nudi bolnim konkretno pomoč.  
 
Naj še pripomnim, da bodo navedeni predlogi učinkoviti le, če jih bomo izvajali najširše, brez 
normativnih omejitev, ki se razlikujejo od področja do področja. Izpeljava torej ne sme biti 
omejena le na nekaj holandskih mest, ampak na območju celotne zahodne Evrope, za 
realizacijo tega pa bo seveda potreben meddržavni konsenz.  
 
Potrebno je torej: 
1) dekriminalizirati uporabo toksičnih drog; 
2) zasvojenca obravnavati kot bolnika, ki sta mu za ozdravitev potrebna zdravstveni nadzor in 
predpisovanje droge; 
3) vzpostaviti mednarodni konsenz in sodelovanje, če hočemo doseči splošno zavest o tem 
problemu; 
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4) problem strokovno obravnavati in upoštevati družbene možnosti, ki so na voljo in se 
izogibati nevarnosti, da se ujamemo v past pretiranega poenostavljanja ali mistifikacije; 
5) pristop k problemu odvisnosti od drog terja sodelovanje medicine in socialnih faktorjev; 
6) sprejeti je potrebno novo in vsestransko zakonodajo, ki se nanaša na bolezni, ki se 
pojavljajo v zvezi z drogami; 
7) vzpostaviti integriran sistem preventive in zdravljenja odvisnikov, načrtovano mrežo 
storitev v sklopu socialnih in zdravstvenih služb. 
 
Za zaključek sledi pesem Alberta Coesira Varuh čred: 
 
To, kar vidimo kot stvari, so stvari same. 
Zakaj bi nas oči in ušesa varala, 
če je videti videti in slišati slišatič 
Bistveno je znati videti,  
znati videti brez misliti, 
znati videti, ko vidimo, 
ne pa misliti, ko vidimo, 
niti gledati, dokler mislimo. 
Toda to (ubogi mi, ki imamo oblečeno dušo) 
zahteva globoko učenje, 
vajenstvo ne-učenja 
ter zasek v svobodo tistega samostana, 
za katerega pesniki pravijo, da so zvezde večne sestre 
cvetje pa spokorniki, prepričani v en sam dan, 
toda kjer so na koncu zvezde le zvezde in cvetje je le cvetje, 
ker prav zato jih imenujemo zvezde in cvetje. 
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MANUELA CARMENA CASTRILLO - ANTIPROHIBICIJSKE PRAVNE TEHNIKE IN 
MEJE ZAKONA 
 

ŠPANIJA- Po dvanajstih letih advokature je Manuela 
CARMENA CASTRILLO danes poklicna  sodnica. V času 
frankove diktature je bila aktivistka opozicije; trenutno se 
aktivno zavzema za pravico do dela ter za politične 
svoboščine. Je članica združenja "Sodniki za demokracijo". 
Izdala  je veliko esejev, med katerimi izstopa esej "O 
sodnikih malo drugače".  

 
ANTIPROHIBICIJSKE PRAVNE TEHNIKE IN MEJE 

ZAKONA 
 

V tej naši debati se mi ni zdela najbolj pomembna izmenjava 
različnih mnenj (kajti vsi, ki smo se tukaj zbrali, smo že 
načeloma proti prohibiciji), temveč izkušenj. Izmenjava 
mnenj in stališč med ljudmi iz različnih dežel je zelo 
pomembna, kajti le tako lahko poiščemo primernejšo 
alternativo.  
 
Kot je povedal že predsednik, sem sodnica, trenutno v 

Madridu; zagotovim vam lahko, da zakoni vezani na droge povzročajo pojav čisto posebnih 
vprašanj. Tako lahko že povedanemu dodam nekaj več. 
 
Menim, da prohibicijski pristop ni le v nasprotju s človekovimi pravicami, nepravičen, krut 
itn., temveč je tudi dejansko in predvsem nesmiselen. 
 
To je po mojem mnenju izhodiščna točka. Vsi pogovori s španskimi oblastmi so razkrili 
stališče, da bi bile stvari še veliko slabše, če bi problemu pristopili permisivno. In vendar 
nihče ne upa priznati, da je stanje dejansko katastrofalno.  
 
Zanimivo je bilo spoznanje, da v nekaterih državah, kot na primer v Franciji ali tu v Belgiji, 
zakon sankcionira že samo posedovanje droge, pa čeprav je namenjena le osebni uporabi. V 
Španiji je drugače. Velika medijska kampanja je ustvarila vtis, da je prišlo do liberalizacije 
uporabe t.i. lahkih drog. To ne drži, kaže pa, da državljani zakonov ne poznajo. To pravim 
zato, da bi se za trenutek zamislili nad nevednostjo in nepoznavanjem zakonov (kasneje se 
bom vrnila k tistemu, kar se mi zdi pri tem zanimivo), kajti navadna medijska kampanja je 
bila dovolj za nastanek napačnega mnenja, da je prišlo do liberalizacije. 
 
Tradicionalna španska kazenska zakonodaja (Zakon o kazenskem postopku) je bolj ali manj 
ves čas, celo v času Francove diktature, zastopala stališče, da mora enako kot obstajata 
pravica do samomora in pravica do prostitucije, obstajati tudi pravica do rabe drog, pa čeprav 
so te škodljive, povzročajo  
zastrupitve, smrt... Zakonodaja se tako ni bistveno spremenila, spremenil se je le pristop.  
 
Permisivnost, ki so jo prinesli novi zakoni demokratične države, je v državi brez takšne 
tradicije, proizvedla ozračje tolerance do uporabe substanc, ki jih lahko v grobem imenujemo 
"droge".  
 

 79



Vsekakor menim, da so veliki razširjenosti drog na španskem trgu botrovali ekonomski 
razlogi. Tako se je heroin širil predvsem v delavskih četrtih industrijskih con, kjer se je konec 
sedemdesetih in v začetku osemdesetih let čutila huda ekonomska kriza. Danes lahko iz svojih 
sodniških izkušenj - čeprav statistični podatki niso na voljo - trdim, da je bilo devetdeset 
odstotkov oseb, ki so se znašle v zaporu zaradi kraje, roparskih dejanj in podobnega, 
zasvojenih s heroinom. Te osebe so izhajale iz deprimiranih četrti in so jemale heroin, ki so si 
ga lahko zagotovile le na črnem trgu ali s kaznivim dejanjem. Iz nastalega stanja smo 
potegnili zaključek, da današnji zakoni o drogah vzpodbujajo le naraščanje kriminalitete. 
 
Treba je še poudariti, da se na raznih sestankih in konferencah pa tudi ob drugih priložnostih, 
v krajevnih skupnostih, šolah in univerzah vedno postavlja naslednje vprašanje: "Kako je 
mogoče, da imam pravico uporabljati droge, si jih pa ne morem legalno priskrbetič"  
 
Edini možen odgovor se glasi: Zakonodaja je absolutno neumna ter jo je povsem nemogoče 
spoštovati. Kaj naj to pomenič To pomeni, da smo ubogljivi državljani, ki morajo - hočeš, 
nočeš - prestopiti mejo med legalnim in ilegalnim, v svet kriminalitete in socialne odtujitve. 
 
Menim, da je to izjemno pomembna točka. Tak dolg in neizprosen boj zoper droge izčrpava 
mnoge demokratične inštitucije, to pa postavlja pod vprašaj cilj in funkcijo zakona v pomenu 
človekove suverenosti. Ko se marginalnost širi na vedno nova področja, pa tudi med 
državljane, ki nimajo razloga, da bi imeli stik z družbenim robom, moramo pristopiti k 
ponovnem ovrednotenju celotnega problema. 
 
Zelo pomembno dejstvo, ki ga nikakor ne smemo pozabiti, je vloga, ki jo igrajo velika mesta 
(ne smemo pozabiti, da je dvajseto stoletje stoletje velikega razvoja urbanizacije) pri razvoju 
naroda. V teh velikih konglomeratih ne bo mogoče učinkovito izvajati zakonov, če prebivalce 
ne uspemo prepričati, da je spoštovanje zakonov realno možno. 
 
Menim, da se bodo tu prisotni španski kolegi strinjali z menoj,  da to ni le španski problem. Iz 
ameriških nanizank lahko jasno zaključimo močno družbeno potrebo po več policije, po več  
sodnikih, po večji represiji. To kaže na obstoj globoke družbene ogroženosti in spoznanja, da 
se tradicionalne dolžnosti, ki se nanašajo na lastnino, življenje, osebno integriteto, ipd. ne 
spoštujejo.  
 
Vrtimo se v začaranem krogu proti vedno več sodstva, policije, zaporov, kontrole, represije. 
 
Zelo sem se zgrozila, ko je zjutraj kolega omenil, kako je žena ameriškega predsednika 
pohvalila človeka, ki je prijavil lastnega očeta. Menim, da nas kombinacija splošne nemoči 
zakonodaje in veliko povpraševanje po represiji in kontroli vodi, postopoma proti demokraciji 
brez smisla, ki vse bolj vlada z instrumenti policije in represije. Zato menim, da je pomembno 
prepoznati dejstvo, da zakonodaja, ki temelji na negativni socialni izkušnji in izvira iz 
prikladnosti, ne prinaša pravih temeljev za gradnjo demokracije.  
 
Zdi se mi, da moramo v tem kontekstu iskati koncept alternative prohibiciji. Z upoštevanjem 
tega je potrebno razmisliti, kako uporabiti različne inštrumente zakona. Moje mnenje je, da 
moramo poudariti, da je v demokratični družbi prva naloga zakonodaje, ščititi svobodo 
vsakega posameznega državljana pred kakršnim koli zakonskim omejevanjem. Zasebno 
življenje državljana mora biti osvobojeno kakršnekoli zakonske omejitve. Nikomur se ne sme 
predpisovati kako naj uravnava svojo moralo, spolnost, prehrano, zdravje, itn. Določimo 
lahko le meje, ki spoštujejo vsaj minimum človekove integritete, ki je potrebna vsakemu.  
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Tista zakonodaja, ki bo brezpogojno spoštovala nevmešavanje v zasebno življenje, brez 
odvečnih normativov, bo vsekakor dosledna in logična. In to je hkrati tudi prvi pogoj za njeno 
spoštovanje.  
 
Kaj odgovoriti, ko nas vprašajo: "če je zakon neprimeren, čemu potem tak zakonč" Na to 
vprašanje bom odgovorila s primerom, s katerim smo se pred kratkim srečali in ki je dokaj 
zgovoren glede možnih alternativ za prihodnost.  
 
Prejšnjo pomlad sta bila v Madridu sprejeta dva zakonska popravka: prvi je znatno zvišal 
kazni za pridelavo, promet, skladiščenje, trgovino itn. drog, drugi pa prepovedal uporabo 
tobaka v vseh javnih delovnih prostorih in javnih mestih. Tu je treba pripomniti, da se je pred 
dvema letoma v Španiji začel obširen izobraževalni program o škodi, ki jo povzroča tobak.  
 
Kakšna je pravzaprav zveza med novo represivno zakonodajo na eni strani in obširno 
izobraževalno kampanja o škodi, ki jo prinaša tobak, na drugič Dejstvo je, da so se že mnogi 
odpovedali kajenju vendar ne zaradi visokih denarnih kazni. Primer: v moji pisarni so 
nekatera mlada dekleta ne le prenehala s kajenjem ampak tudi zaprosila kolege, naj store 
enako. Za to ni bilo potrebno uvesti nobene denarne kazni (ki - povejmo še to - znaša kar pol 
milijona pezet).  
 
Kaj lahko iz tega zaključimo? Da zakon na tem področju nikoli ne more biti učinkovit ali 
povzročiti kaj več kot le povečanje birokracije. Še več, vsak zakon, ki se ga sprejme pa četudi 
se ga sicer ne spoštuje, lahko po lastnem preudarku uporabi katerikoli sodnik. 
 
Menim, da je primer dokaj zgovoren. Zakonodaja bi morala biti v osnovi v nasprotju s 
prohibicijo in predvsem postavljati meje do kam gre lahko zakonodajna politika. če temu ni 
tako, obstaja vedno možnost, da se zakone uporabi na nelegitimen način. Zakon ne bi nikoli 
smel predpisovati uniformnosti vedenja državljanov ampak varovati njihovo svobodo, in 
predpisovati omejitve samo tam kjer je možna kolizija med temi pravicami in recipročnimi 
dolžnostmi enega državljana do drugega. 
 
Tako je pomembno, da naredimo načrt za prihodnost. Pomembnejši vidik tega pa bi bila 
primerjava tipičnih socioloških pristopov različnih držav in zveza med temi pristopi in 
pravnimi tradicijami, ki so pomembne za določitev rešitev, ki jih moramo najti.  
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ERNESTO UGO SAVONA - PROHIBICIJA IN SPREMEMBE NA PODROČJU 
KRIMINALA 
 

ITALIJA - Ernesto Ugo Savona je profesor kriminologije na 
Pravni fakulteti Univerze v Trentu. Gostoval je na številnih 
univerzah: Oxford, Berkeley, Yale Law School, Institute of 
Criminology Cambridge... in je avtor mnogih raziskav v 
Italiji in tujini. Izdal je večje število knjig in esejev, med 
njimi Pravo in rasna diskriminacija, ki obravnava angleški 
prostor, situacijo v Italiji pa v delu Institucionalni aparati in 
gradbena špekulacija. Zadnje čase se ukvarja z 
ekonomskimi analizami kriminalnega vedenja in delovanja 
sistemov kazenskega prava. V svojih delih obravnava  
spremembe različnih oblik kriminala, zvezo med 
organiziranim in ekonomskim kriminalom ter odkrivanje 
najprimernejših metod medsebojnih primerjav teh pojavov. 
Pred kratkim je objavil esej z naslovom Sistemi kazenskega 
prava in organiziran kriminal. 

 
PROHIBICIJA IN SPREMEMBE NA PODROČJU 

KRIMINALA 
 

Dokazano je, da je velik del kriminalnega vedenja na razne načine in na različnih ravneh 
povezan s "problemom drog". Problem ostaja  in zato lahko v tem trenutku le ugibamo ali bi 
se  "cena" (kriminal) s spremembo današnje prohibicijske politike zmanjšala ali celo 
povečala. 
 
Moj današnji namen je poskušati analizirati učinke, ki jih ima prohibicija na organiziran 
kriminal in ugotoviti kakšne spremembe v kriminalnih strukturah bi povzročila 
antiprohibicionistična zakonodaja. 
 
K problemu lahko pristopimo z več strani. Lotil se ga bom z analizo medsebojnih odnosov 
med različnimi dejavniki, ki sestavljajo strukturo kriminalnega sveta in njihovimi zvezami s 
"problemom drog". Te odnose sestavljajo: uporabniki drog, ki store kaznivo dejanje; navadni 
kriminalci, ki uživajo droge; uporabniki in/ali prekupčevalci, ki izvajajo kazniva dejanja, 
povezana s prometom drog; tisti kriminalci, ki so sedaj "aktivni" v prometu z drogami in bi se 
začeli ukvarjati z drugimi vrstami kriminala, če ta dejavnost za njih ne bi bila več mogoča. 
 
DROGE IN KRIMINAL 
 
Verodostojni podatki o povezavah med mamili in običajnim kriminalom - le-ti vključujejo 
tudi rezultate izpopolnjenih postopkov testiranja (test urina) -, razkrivajo število in vrsto 
kriminalcev, uporabnikov drog. Tako vidimo, da je bilo skoraj 50 odstotkov aretiranih leta 
1984 v času aretacije pod vplivom ene ali več vrst drog. Ta odstotek se je v zadnjem času še 
povečal. Raziskava, ki so jo opravili v Washingtonu, D.C., kaže, da je od 56 odstotkov marca 
leta 1984 do septembra 1985, to število že naraslo na 75 odstotkov takšnih, ki so bili v času 
aretacije pod vplivom drog. Leta 1986 je bilo v New Yorku od 400 aretiranih kar 80 
odstotkov pozitivnih na test za kokain, medtem ko jih je biloše leta 1984 42 odstotkov. V 
dveh letih je torej prišlo do podvojitve, ki je zajela vse starostne skupine, zlasti pa mlade med 

 82



šestnajstim in dvajsetim letom, kjer zasledimo porast od 6 odstotkov leta 1984, na 72 
odstotkov leta 1985. 
 
Gre za podatke, do katerih so prišli raziskovalci v ZDA in ki nam, ob upoštevanju razlik, 
lahko prikažejo približno sliko v ostalih državah. 
 
Iz teh podatkov ne moremo razbrati ali so uporabniki drog tisti, ki naredijo več kaznivih 
dejanj ali pa so običajni kriminalci tisti, ki uživajo več mamil. Le ugibamo lahko ali gre v 
ZDA (kjer trenutna prohibicija omejuje ponudbo in povpraševanje po mamilih) za naraščanje 
števila uporabnikov, ki 
store kazniva dejanja (večinoma predstavniki revnejših slojev prebivalstva) ali pa za 
naraščanje števila kriminalcev, ki uživajo droge.  
 
Navedeni podatki vsekakor kažejo, da je fenomen drog vedno tesneje povezan s kriminalom, 
kar po drugi strani kaže na neprimernost in neučinkovitost današnje represivne politike. O 
tem, kako vpliva prohibicijska politika na kriminal, povezan z drogami, nam ni treba 
izgubljati besed. Kriminal obstaja prav zato, ker obstaja takšna politika. Med mnogimi 
dokazanimi posledicami bom izpostavil le dve: 
- veliko družbeno žigosanje zasvojencev/kriminalcev s strani javnega mnenja (ki ga v primeru 
alkoholikov ni, kar neposredno zmanjšuje učinkovitost rehabilitacije prvih); 
- večje povezovanje vloge uporabnika in prekupčevalca, kot del procesa, ki iz nuje po 
zagotovitvi finančnih sredstev potrebnih za vzdrževanje navade, vodi v kazniva dejanja; 
 
Gre za pomembne posledice temeljnega vprašanja – kakšne spremembe lahko prinese 
legalizacija v aktivnosti organiziranega kriminala. Odgovor se seveda lahko opre le na 
domneve in je zato zgolj hipotetičen. 
 
Predvidevanje učinkov nekega bodočega scenarija predpostavlja obstoj jasnih smernic, ki so, 
v okviru namerno poenostavljene izbire med prohibicijo in legalizacijo, seveda zelo številne. 
Med tema dvema skrajnima točkama obstajajo različne stopnje prohibicije in legalizacije ter 
različne kombinacije obojih, seveda v skladu z značilnostmi raznih skupin tako imenovanih 
ilegalnih drog. 
 
Ker ne moremo obravnavati vseh alternativ, bom skušal izpostaviti nekatere osrednje vidike 
vprašanja, ki ga lahko razumemo kot modifikacijo trga samega (ponudba in povpraševanje), 
vpletenih drog (heroin, kokain) in sprememb kriminalnega trga v najširšem smislu. 
 
SPREMEMBE NA TRGU DROG 
 
V zvezi s temi spremembami moramo najprej ločiti vpliv na ponudbo in vpliv na 
povpraševanje. Glede povpraševanja po drogah lahko v prvi fazi predpostavimo, da bi se le-to 
začasno povečalo, 
seveda le v primeru, če bi se ukrep legaliziranja odrazil v dostopnosti drog po legalni (vendar 
kontrolirani) tržni ceni, ki bi bila mnogo nižja, kot so današnje cene ilegalnih drog. 
Povpraševanje bi po vsej verjetnosti ostalo stabilno, če bi "legalni" ceni država dodala davek, 
ki bi preprečeval naraščanje števila priložnostnih uporabnikov. To bi v vsakem primeru 
prineslo prednosti; "enostavna"  legalizacija bi prinesla občuten upad kaznivih dejanj za 
dobiček, medtem ko bi se število občasnih in rednih uživalcev povečalo. V drugem primeru, 
pri "liberalizaciji z davkom", bi ostalo število uporabnikov praktično nespremenjeno (v 
odnosu na ilegalni trg), prav tako pa se verjetno ne bi povečalo število kaznivih dejanj, 
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povezanih z drogami. V zadnjem primeru bi država z davki pridobila določena sredstva, ki bi 
jih skupaj s prihranki kazensko-pravnega sistema (zaradi odsotnosti kaznivih dejanj), lahko 
uporabila za zdravljenje rednih uporabnikov in za preventivne akcije zmanjševanja  skupnega 
števila uporabnikov drog. Danes  ilegalno od uporabnikov pritekajo velikanske vsote denarja, 
ki se nato investirajo nazaj v krepitev črnih trgov  ter drugih ilegalnih  
aktivnosti, kar povzroča škodo in povečuje možnost podkupljivosti inštitucij države. 
 
Ta problem nas pripelje do drugega vidika, do spreminjanja ponudbe. Splošno mnenje, da 
prohibicija omogoča obstoj in razvoj organiziranega kriminala, legalizacija  pa bi ga 
odpravila, je preveč poenostavljeno in ne upošteva  mnogih spremenljivk. Med njimi je nujno 
upoštevati predvsem razlike med posameznimi vrstami drog (trg heroina se razlikuje od trga 
kokaina), razlike 
med različnimi organizacijskimi strukturami raznih sektorjev organiziranega kriminala in 
razlike v področjih njihovega delovanja. 
 
Danes se prisotnost organiziranega kriminala progresivno zmanjšuje na trgu heroina, kar je v 
skladu s trenutno težnjo po kontroli dobičkonosnih poslovnih aktivnosti znotraj "legalnih" 
tržišč. Izpraznjeno mesto zavzemajo manjše organizacije, katerih delokrog je večinoma 
omejen na njihov ozek  operativni teritorij. Opazna je torej usmeritev od veletrgovine s 
heroinom v srednje veliko prodajo na drobno. Tu lahko razberemo zaton monopolizma, ki je v 
preteklosti kontroliral ilegalni trg. Na njegovo mesto prihajajo bolj omejene in konkurenčne 
strukture. Razlogi za tako preobrazbo 
so različni in jih lahko strnemo takole: kriminalne organizacije spreminjajo svojo 
infrastrukturo v želji po povečanju dobička in zmanjševanju cene, ki jo prinaša  kaznovalna 
politika (ta se je z represivno zakonodajo precej povečala). 
  
Na tržišču kokaina je stanje drugačno. Velike kriminalne organizacije  na ta trg nikoli niso 
resno stopile. Tržišče je v rokah velikih trgovcev in malih kriminalnih organizacij, ki skrbe za 
posredništvo in prodajo na drobno. 
 
Kaj bi se torej zgodilo, če bi se cena droge z legalizacijo znižala in s tem izničila ogromne 
ilegalne zaslužke, ki jih prinaša sedaj? 
 
Odgovor ni enostaven in zahteva večjo poglobitev kot je možna tukaj. Glede na skope 
informacije, ki bi nam lahko pomagale napovedati bodoče dogodke, lahko domnevamo le 
naslednje:  
 
- tradicionalne kriminalne organizacije, kot sta Cosa Nostra ali Mafija, bi v kratkem času 
doživele izgubo manjšega dela svojega celotnega dobička in bi svoje investicije v trgovino s 
heroinom hitro preusmerile na ostale legalne in ilegalne trge; 
- novonastale kriminalne organizacije na lokalnem trgu heroina, bi legalizacija povsem 
uničila. Podobno bi se zgodilo s trgom kokaina, razen če bi se preusmerili na druge trge, kar 
pa je zaradi obstoja in konkurence tradicionalnih kriminalnih organizacij malo verjetno. V 
primeru obdavčene liberalizacije, ki bi držala visoko ceno izdelkov za uporabnike, bi se 
majhen del ilegalnega trga ohranil. Stanje bi bilo podobno kot je pri tihotapljenju cigaret; to 
pomeni, da bi bile določene količine pretihotapljene droge na voljo po cenah, nižjih od 
legalnih. To bi ohranjalo dovolj visoke cene za zmanjševanje povpraševanja in obenem dovolj 
nizke, da ne bi vzpodbujale nastanka ilegalnega trga, ki bi tekmoval z legalnim. 
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SPREMEMBE NA KRIMINALNIH TRGIH  
 
Najnovejši podatek, ki ga je treba temeljito preučiti, zadeva spremebe v organizaciji 
kriminalnih dejavnosti po legalizaciji. Tudi tu lahko postavim le hipotezo. 
 
Iz navedenih opažanj strukturnih sprememb tržišča drog, lahko domnevamo, da bi prav 
vztrajnost velikih kriminalnih organizacij in izginotje manjših, ki se ukvarjajo izključno z 
drogami, povzročila korenite spremembe organiziranega kriminala. Spremenila bi se 
povezanost organiziranega kriminala z ekonomskim kriminalom, drobnimi kaznivimi dejanji 
in deloma tudi političnim kriminalom, posledica tega pa bi bilo očitno povratno delovanje na 
vrsto nasilja v družbi.  
 
Izpostavim lahko dve močni tendenci: 
1) izginjanje nekaterih kriminalnih aktivnosti in 2) razvoj drugih, katerih obsega še ne 
moremo točno določiti. Poskus analize posledic bi lahko dal zgolj nepopolne in hipotetične 
rezultate: 
- zmanjšanje tistega dela ekonomskega kriminala, ki se ukvarja s pranjem denarja; 
- spremembe pri storilcih kaznivih dejanj zaradi prehoda na druge kriminalne dejavnosti (ropi, 
kraje itn.) in povečanje nasilja, ki bi bila posledica tekmovanja med kriminalnimi tolpami in 
pomanjkanja kontrole organiziranega kriminala nad to dejavnostjo; 
- zmanjšanje korupcije v političnih, sodnih in policijskih telesih, s katero si zdaj organiziran 
kriminal lajša ilegalni promet z drogami. 
 
ZAKLJUČKI 
 
Vsa ta predvidevanja podajajo primere morebitnih sprememb v različnih oblikah kriminala, ki 
bi sledile liberalizaciji ponudbe drog. 
 
Domnevamo lahko, da bi se kriminal in družbena škoda, ki jo ta povzroča, s prehodom od 
prohibicije na legalizacijo, zmanjšal na vseh ravneh. Obseg zmanjšanja bi bil večji, če bi 
legalizacijo spremljala velika investicija v ponovno vključevanje zasvojencev v družbo in  
prizadevanje za preventivne vzgojne akcije s katerimi bi zmanjšali povpraševanje. 
 
Stopnja družbene zaskrbljenosti, ki je pomembna za odločitev med pozitivno ali negativno 
opcijo liberalizacije, bi se vsaj teoretično morala zmanjšati v skladu z boljšim poznavanjem 
kriminalnih pojavov, ki ogrožajo družbo. Poleg verjetnega zmanjšanja drobnih kaznivih 
dejanj, bi prišlo po vsej verjetnosti tudi do zmanjšanja tiste vrste kriminala, katero bi resneje 
ogrožale učinkovitejše antikriminalne dejavnosti, ki bi jih omogočala prerazporeditev tistih 
sredstev, ki so sedaj namenjena 
zatiranju kriminala, vezanega na droge (za obstoj slednjega namreč ne bi bilo več razloga). 
 
Omenil sem le nekaj možnih rezultatov legalizacije drog. Moj namen ni bilo razmišljanje o 
obliki te legalizacije, določilih te kontrole ali o negativnih mnenjih, ki bi jo spremljala. Gre za 
bistvena vprašanja, ki jih je potrebno obravnavati na mednarodni ravni, kajti pristop na 
nacionalni ravni bi  vse navedene pozitivne učinke, tudi na področju kriminala, verjetno 
izničil. 
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ROGER LEWIS - POGLED NA TRŽIŠČE MAMIL V DANAŠNJI EVROPI 
 
VELIKA BRITANIJA - Roger LEWIS je izredni profesor in 
raziskovalec na Univerzi v Kalabriji. Izdal je knjigo raziskav 
o 'ndragheti in njenem nedavnem pojavu na trgu z drogami, 
ki je povzročil pretresljivo naraščanje števila umorov. Od 
leta 1983 je član Antimafijske komisije pri italijanskem 
parlamentu. Leta 1985 je izdal knjigo z naslovom Velik posel 
- politika ilegalnega prometa z drogami. 

 
POGLED NA TRŽIŠČE MAMIL V DANAŠNJI EVROPI 

 
Na področju drog Evropa že ima svoj skupni trg. Ni treba 
čakati na leto 1992." - besede španskega policijskega 
častnika (Time, 1.avgust, 1988). 
 
Od Preble & Caseyjevega temeljnega dela Taking Care of 
Business, ki je izšel leta 1969, je etnografija mest na 
področju raziskav ilegalnih drog dosegla že spoštljivo raven. 
Prevlado medicine in psihiatrije je zamenjal 
multidisciplinarni pristop, ki poudarja, da podatki zbrani 

zgolj v procesu zdravljenja in z zdravstvenimi sredstvi, ne prikazujejo dejanskega stanja na 
ulici. Velika večina uživalcev cannabisa in kokaina, pa tudi uživalcev heroina, nikoli ne pride 
v stik z zdravstvenimi službami ali organi zakona. Etnografska raziskava je eden redkih 
načinov, s katerim se tem ljudem lahko približamo in zabeležimo njihove izkušnje. 
 
Relativno nove so tudi resne ekonomske raziskave ilegalnih trgov z mamili. Dolga leta smo 
mislili, da "zasvojenci" niso sposobni racionalnih ekonomskih odločitev. Menili smo, da je 
njihova potreba po drogi tako močna, da so pripravljeni plačati kakršno koli ceno in zakriviti 
kateri koli zločin, samo da bi prišli do tistega, kar si želijo. To absurdno mnenje so 
podkrepljevali na nedavnih volilnih shodih, kjer smo lahko slišali, da bi kratko in malo 
odpravili skoraj ves ulični kriminal, če bi ozdravili ali pozaprli vse zasvojence (glej Epstain, 
Agency of Fear, 1976). V resnici pa bodo zasvojenci namesto plačevanja nesprejemljivo 
visoke cene, rajši poiskali alternativna tržišča, zamenjali heroin z drugim mamilom, zmanjšali 
ali odpravili potrošnjo ali pa prostovoljno pristopili k zdravljenju. 
 
Z boljšim poznavanjem vedenja, vezanega na droge, je padla strpnost do nestrokovnih poročil 
o načinu delovanja tržišča ter o sistemu njegove preskrbe. Kadar časopisje poroča o zaplembi 
pošiljke mamil, pogosto preceni njeno vrednost, ko domnevno čistost droge (X) množi z 
domnevno ceno na ulici (Y), kar da skupno ceno (Z). To je sicer pohvalno za udeležene 
agencije, o dejanskem stanju pa pove le malo ali pa čisto nič. Podobno mediji pripisujejo 
kontrolo tržišča monolitnim zunanjim organizacijam, ki jih praviloma vodi diktator Khun Sa, 
mafijska družina Bossano ali pa Medellinski kartel. Tudi to prispeva zgolj k razburljivosti 
člankov in ima le malo zveze z resničnim stanjem. 
 
S tem vprašanjem sem se začel ukvarjati najprej posredno. Delal sem v londonski agenciji, ki 
je zrasla iz "alternativnih" subkultur, ki so bile v šestdesetih letih vezane na mamila. Vedno 
znova me je presenečala razlika med informacijami, ki so jih prinašali časniki in uradna 
poročila ter dejanskim stanjem, ki je izhajal iz izkušenj klientov in kolegov. Enako zbegani so 
bili advokati in redki razmišljujoči policisti, s katerimi sem se pogovarjal. Ob koncu 
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šestdesetih let sem se na lastno presenečenje znašel v vlogi sodnega svetovalca ravno za to 
področje. Študij trga ilegalnih drog v Veliki Britaniji je v tistem času, kljub delu Silvermana, 
Browna, Spruilla, Moora in ostalih v ZDA, veljal za ekscentrično početje.  
  
Ko sem leta 1980 sprejel delo uličnega etnografa v raziskovalni skupini, ki se je ukvarjala z  
epidemiologijo uporabe mamil v Londonu, mi je bilo takoj jasno povedano, da je obravnava 
cene, čistosti in dostopnosti drog, sekundarnega pomena. O tem, kako so se stvari spremenile, 
priča dejstvo, da je leta 1986 britansko notranje ministrstvo omogočilo raziskave o 
ekonomskih aspektih ilegalnega tržišča drog in politike v odnosu do mamil. 
 
To nepričakovano zanimanje izvira iz naslednjih petih dejavnikov: 
1) bojazni pred socialnimi stroški, ki so posledica uporabe drog; 
2) ekonomskih stališč britanske in ameriške administracije v odnosu do tega vprašanja od leta 
1980 dalje; 
3) priznavanja očitne ekonomske moči in vpliva skupin, ki se ukvarjajo s trgovino z mamili in 
njihovega destabilizacijskega vpliva na lokalnem in regionalnem nivoju; 
4) prisotnosti posameznikov v znanstvenih in vladnih agencijah, z posredno ali neposredno 
izkušnjo ilegalne uporabe ali prekupčevanja na drobno; 
5) tega, da se je vprašanje drog razvilo v eno glavnih političnih vprašanj. 
 
Od leta 1980 sem preučeval tržišča drog v Londonu, Neaplju in Rimu, trenutno pa raziskujem 
razmere v raznih mestih severne in srednje Italije. Do te naloge je privedla vedno večja 
zaskrbljenost italijanske družbe nad naraščanjem števila uživalcev heroina (okoli 150 tisoč), 
naraščanjem števila smrtnih primerov, t.i. "overdose" (242 primerov leta 1985, 292 leta 1986 
in 516 leta 1987) ter nad aktivnostjo sicilijanske mafije, napolitanske Camorre in kalabrijske 
'ndraghete, ki kujejo vedno večje dobičke s trgovino na debelo. Izrazi mafija, 'ndragheta in 
camorra niso uporabljeni v splošnem pomenu, temveč gre za njihov zemljepisni, kulturni in 
kriminalni izvor. 
 
ZBIRANJE PODATKOV 
 
Podatki in informacije o delovanju evropskega tržišča z drogami, nihanju cen in stopnji 
čistosti (heroina, kokaina, amfetaminov) so zelo skopi. Večinoma niso sistematično urejeni, 
niti lahko dostopni. Če izpustimo dostop do sodnih dokumentov, so naš glavni vir informacij 
neposredni razgovori z zasvojenci in prekupčevalci. Metoda direktnega pristopa se je izkazala 
za najproduktivnejšo. Ilegalna narava raziskovanih aktivnosti je seveda zahtevala previdnost v 
stikih, sodelujoči se niso vedno držali dogovorov in pristanek ni bil kar sam po sebi umeven. 
Do omenjenih težav pa ni prihajalo tako pogosto kot smo pričakovali in v glavnem je bilo 
sodelovanje zadovoljivo. Poleg osebnih izkušenj smo zabeležili tudi mnenja in splošne 
komentarje o tržišču, njegovi oskrbi in delovanju. 
 
Nekajkrat smo izprašali tudi uvoznike velikih količin cannabisa in kupce heroina, čeprav so 
bili iz varnostnih razlogov in monopola na tem področju takšni primeri zgolj izjema. 
Večinoma smo bili v stiku z uporabniki in prekupčevalci, ki operirajo z manj kot unčo heroina 
ali kokaina (unča=28,5g) ali z manj kot kilogramom cannabisa. V takem primeru so v 
Londonu, za razliko od Italije, prekupčevalci večinoma tudi uporabniki in zasvojenci. 
Enostavnost dostopa do poceni heroina, predstavlja veliko skušnjavo za prekupčevalce, ki 
tako sčasoma postanejo odvisniki. 
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PRAVA CENA 
 
Kokain in heroin sta naprodaj v prahu, kar omogoča mešanje z drugimi nenevarnimi ali 
psihoaktivnimi snovmi. Z mešanjem se poveča teža in s tem zaslužek. Doslej še nismo 
naleteli na "crack", čeprav je na londonskem tržišču prisoten že od osemdesetih let. Prodaja 
na kilogram, gram ali unčo v Angliji, zahteva natančno tehtanje proizvodov. Določanje 
čistosti je nekoliko težje. Uporabljamo lahko amaterske ali profesionalne teste, kar je 
večinoma odvisno od distribucijske ravni, na kateri poteka transakcija. Kokain lahko 
potencialni prekupčevalec ali kupec kar "poskusi" in tako oceni učinek. Pri nabavi kokaina 
imajo stranke pogosto še posebne zahteve glede čistosti in kvalitete izdelka. Nepredvidljivost, 
prenapeto vedenje ali celo nepričakovano ukinitev nekaterih distribucijskih mrež gre pripisati 
uporabi droge s strani samih razpečevalcev. 
 
Pri uličnem razpečevanju je pokušanje izjema, kajti "doza" je večinoma že pripravljena, 
stehtana in na debelo narezana, prekupčevalcu pa se v glavnem mudi čimprej zaključiti posel. 
Kupčije so smotrne, stranke, nezadovoljne s težo ali kvaliteto, lahko kupčijo odklonijo 
oziroma je ne ponovijo. Nekatere trmaste in svojeglave prekupčevalce, ki vztrajajo na 
nespremenljivih načinih poslovanja, pogosto nasilno izločijo. 
 
Povpraševanje po kokainu in amfetaminih je precej bolj elastično kot povpraševanje po 
heroinu. Uporabniki namreč menijo, da kokain in amfetamini ne povzročajo abstinenčnega 
sindroma fizične zasvojenosti. Odsotnost očitnih znakov fizične zasvojenosti (značilnih za 
heroin), postavlja uporabnike v nekoliko ugodnejši položaj in jim daje večjo možnost 
barantanja pri nakupu. To se odraža tudi v večji čistosti zaplenjenih vzorcev kokaina (v 
primerjavi s heroinom). Nakupa ne pogojuje časovna stiska, ob veliki uporabi lahko pride le 
do dviga cene, če je kupec prepričan, da mu bo kvaliteta proizvoda prinesla višji status. 
 
HEROIN V MESTU 
 
Evropske izkušnje kažejo, da se trg z mamili najprej razširi po velikih mestih. Šele kasneje 
razvijejo lasten trg tudi ostala središča. Širjenje uporabe ni vedno enotno. Že v samih mestih 
smo priča decentralizaciji tržišča v smeri proti predmestjem, kar je posledica povpraševanja in 
represivnih ukrepov policije. Takšen razvoj opažamo zadnjih deset let v Londonu, Parizu in 
Rimu. 
 
Heroin, kokain in hašiš v Evropo uvažajo. Ko je tržišče še majhno, organizirajo oskrbo in 
prodajo posamezniki, majhne skupine ali kar sami uporabniki. S širjenjem tržišča narašča tudi 
število kriminalnih organizacij, etničnih skupin ali posameznikov, ki se skušajo prebiti na 
tržišče in sodelovati pri uvozu na veliko, vendar ne do te mere, da jih ostale dejavnosti ne bi 
zanimale. Njihov delokrog je odvisen od dežele, mesta, vrste in izvora proizvoda ter seveda 
možnosti za ustvarjanje dobička. 
 
Farmakološke lastnosti posameznih drog in njihova razširjenost pogojujejo sistem trga, kjer se 
uporabniki lahko organizirajo v neformalne sisteme trgovanja in izmenjave ali pa ostanejo na 
brezosebni ravni. Konec šestdesetih in na začetku sedemdesetih let je velik del pošiljk mamil 
prihajal v Evropo na relativno prijateljski in neformalni ravni, omejen je bil predvsem na 
študente, "boheme" in privatne kroge. Sčasoma se take prijateljske niti pretrgajo. Z 
uravnoteženjem tržišča heroina se povečuje tudi vpliv organiziranega kriminala. Cene rastejo, 
kakovost pada, izdelek se prodaja v vedno manjših količinah, redčenje in prodaja pod težo pa 
postajata najbolj pogosta oblika goljufije. 
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Med državami in mesti smo opazili velike razlike. Čeprav so se procesi v Ameriki razvijali 
drugače kot v Evropi, je služila ameriška literatura kot zanesljiva podlaga za ocenjevanje 
dogodkov na starem kontinentu. Na začetku osemdesetih let londonsko tržišče ni bilo niti 
približno tako stabilno in nasilno kot newyorško. "Posel" je potekal na amaterski ravni, 
okoliščine pa so se hitro spreminjale. Že na začetku naše londonske raziskave smo opazili, da 
nekateri samostojni nasilneži poskušajo prodreti v distribucijski sistem prodaje na veliko, da 
bi s tem izsilili višje cene in ogoljufali uvoznike, ki jim takšna struktura distribucije ni bila 
domača. 
 
V primeru Neaplja se je heroin tako razširil predvsem po predmestjih in v zaledju, ker ga je 
ovirala kultura uličic ("vicoli"), ki ni dovoljevala uporabe drog v starem delu mesta. Toda v 
mestu, ki ima toliko brezposelnih, novačenje novih prekupčevalcev ni težko. Heroin je najbolj 
razširjen med brezposelno mladino, ki živi na družbenem robu. Razpečevanje je eden od 
načinov kako priti do denarja in mamil. V obeh mestih je potrošnja najglobje zakoreninjena v 
predmestnih "slumih". 
 
Mreža prodaje na drobno oskrbuje določene četrti. Prodajo na debelo v obeh mestih nadzoruje 
organiziran kriminal. Ena izmed večjih razlik med Rimom in Neapljem je v tem, da je rimsko 
podzemlje neorganizirano in razdeljeno, pri nabavi pa je skoraj popolnoma odvisno od 
uvoznikov, proizvajalcev in preprodajalcev iz južne Italije. Neapeljske skupine so bolje 
porazdeljene in premorejo večje finančno zaledje, saj imajo za seboj dolgoletno tihotapsko 
tradicijo. Z organizacijami s Sicilije in iz Kalabrije pokrivajo potrebe celotnega srednjega in 
višjega sloja rimskega trga heroina. 
  
Čeprav je Neapelj tranzitno in razpečevalno središče, je čistost snovi v ulični prodaji precej 
nižja kot v Rimu. To je verjetno posledica večjega števila posameznikov, ki si preko vrinjanja 
v prekupčevalski sistem, skušajo zagotoviti vir dohodka za preživetje. Kaže, da raven čistosti 
rimskega heroina, ki prihaja v prodajo na drobno direktno, dvigajo uvozniki iz držav tretjega 
sveta, ki jim mehanizem takšne trgovine na drobno verjetno še ni povsem domač. 
 
Lahko bi torej trdili, da je v Rimu in Neaplju dobava na veliko v rokah organiziranega 
kriminala. Povsem drugače pa je v "Pandoru", kjer so klanom iz Kalabrije in iz Neaplja 
spodleteli vsi poskusi vdora v razpečevalni sistem. "Pandoro" je skladiščni in sprejemni center 
južnoazijskih trgovcev in izhodišče za distribucijo v ostale predele Italije. Z leti so domači 
dobavitelji navezali neposreden stik s tujimi proizvajalci in si, kot kaže, pridobili soliden 
ugled učinkovitosti, poštenja in zanesljivosti. Na ilegalnem trgu, kjer ni pisnih pogodb, je tak 
sloves vreden zlata. Provinca je bogata in produktivna, malo je nezaposlenih, kljub temu pa je 
uporabnikov heroina veliko. Kdor kupuje heroin v količinah okoli kilograma, lahko pričakuje 
za polovico nižje cene kot v Rimu. Čeprav je v Italiji ta pojav precej redek, esej o 
"Southdownu", ki je izšel pred nedavnim, prinaša informacijo o obstoju razpečevalnih skupin 
zasvojencev, ki kupujejo in preprodajajo heroin na kilograme. 
 
SKLEPNE OPOMBE 
 
Opazili smo, da se kljub vzporednim sistemom distribucije, nismo veliko oddaljili od 
piramidalnega sistema Prebleja & Caseya, čeprav lahko opazimo nekatere razlike. Upam, da 
bomo omenjene osnutke lahko razvili v razpravi in nekaj časa posvetili tudi ponudbi in 
povpraševanju na italijanskem trgu. 
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Zaključim lahko z ugotovitvijo, da se bomo v naši družbi s problemom mamil srečevali še 
dolgo. Že razviti sistemi razpečevanja nudijo neslutene možnosti zaslužka proti čemur lahko 
represivni ukrepi store kaj malo. Nasprotno, nekateri trdijo, da prav represija omogoča 
prekupčevalcem vzdrževanje visokih cen. Najboljši dosežki nizozemskega pristopa, ki je 
požel toliko kritik, in slabo razumljenega angleškega "sistema", pa lahko predstavljajo 
različice možnih odgovorov. V času, ko je AIDS zasenčil nevarnosti drog, lahko 
zmanjševanje škode namesto "vojne proti drogam", predstavlja edino pametno možnost. 
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Medicinski in farmakološki vidiki 
 

PETER COHEN  - NIZOZEMSKA IZKUŠNJA 
 
NIZOZEMSKA - Peter COHEN je docent sociologije na 
Univerzi v Amsterdamu, vladni svetovalec, pobudnik 
dekriminalizcije marihuane, hašiša in iniciator državnih 
pobud za ponovno vključitev zasvojencev v družbo. 
Trenutno je vodja Raziskovalnega programa o zasvojenosti z 
drogami v mestu Amsterdam. Zadnja leta je raziskoval 
posledice uporabe kokaina v različnih družbenih razredih. 

 
NIZOZEMSKA IZKUŠNJA 

 
V tem poročilu sem si zadal nalogo, da prikažem nekatere 
manj znane vidike nizozemske politike do drog. Uporabil 
bom podatke o uporabi mamil v Amsterdamu in pokazal, da 
nizozemska  strategija ne vodi k večjemu številu 
zasvojencev, temveč prav nasprotno. Preden pa se lotim tako 
akademske snovi, bi rad izrazil nekaj pripomb na p
 

rohibicijo. 

e bi prohibicioniste uporaba drog resnično in iskreno 
itosti 

elo pomembno je tudi dejstvo, da ta sistem omogoča zaposlitev velikemu številu ljudi, tako 

cija 

odobna komunikacijska tehnologija je ta "lov na čarovnice" spremenila v svetovni dogodek 

rohibicija je vsekakor le groteskna polomija, ker njene tehnike temeljijo na  utvari o moči 

, da 

enim, da je iniciativa Radikalne stranke, ki želi grozljivosti in nesmiselnosti vojne proti 
drogam nameniti več pozornosti, zelo pogumna in humana. V Italiji, kjer celo komunisti 

Č
skrbela, bi  morali večjo pozornost usmeriti k neučinkov

lastne vojne proti mamilom. Če bi bili resnično zaskrbljeni zaradi uporabe in  zlorabe drog, bi 
za oblikovanje boljših in veliko manj škodljivih strategij, uporabili vsa dostopna sodobna 
spoznanja o uporabi drog. Toda prohibicionistom vsega sveta je za probleme mamil in za 
vpletene ljudi v resnici kaj malo mar. Prohibicionizem je gibanje, ki je nasprotno 
racionalnosti. V političnem smislu sodi med ideologije kot sta totalitarizem in rasizem. 
 
Z
na področju diplomacije in poslov kot tudi, če sem povsem odkrit, mafije. V ogromni in 
potratni birokraciji, ki je zrasla iz vojne proti drogam, je lahko priti do denarja. Ta birokra
deluje na državni ravni, ki legalizira vse vrste nasilja, predvsem proti nemočnim manjšinam in 
šibkim državam. 
 
S
s tragičnim razpletom. Tako v ZDA kot v Evropi, milijoni ljudi resnično verjamejo, da so 
droge vzrok vseh prekletstev. Enako kot so dolga stoletja milijoni zares verjeli, da so 
čarovnice odgovorne za kugo, sušo in pomanjkanje. 
 
P
države. To utvaro dodatno ustvarjajo še same državne službe. Če razglasimo, da so droge 
smrtno nevarne in verjamemo, da nas lahko pred njimi zaščiti le oblast, bo ljudstvo čakalo
državne inštitucije same rešijo problem. Na ta način vprašanje droge postane instrument s 
katerim državna oblast ohranja svojo avtoriteto in zatiralno moč. 
 
M
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napačno enačijo vojno proti drogam z vojno proti mafiji, k sreči vendarle obstaja politična 
osnova za spremembo politike v odnosu do mamil. Želim si, da bi temu primeru sledile tu
druge države. 
 
Povabili so me

di 

, da bi govoril o t. i. nizozemski izkušnji z drogami. Za začetek bom poskusil 
zložiti, kaj  bi utegnil pomeniti izraz "nizozemska izkušnja". Nato bom podčrtal, kako lahko 

stavlja "nizozemska izkušnja", na Nizozemskem nima posebnega pomena. 
 naši državi je to le eden izmed mnogih dogovorov na družbena vprašanja. Pri opisovanju 

i 
raj 

ja, kjer 
e strategije obravnave drog razlikujejo.  Za razliko od Nemčije, na Nizozemskem ni enotne 

 ne 

 to tudi za opijate, ne le za 
annabis. V Amsterdamu je danes mogoče v specializiranih trgovinah kupiti cannabis, kar pa 

zemsko, vendar v 
msterdamu že od 17. stoletja veljajo veliko večje individualne svoboščine kot v ostalih 

 bomo 
 650 

vi 

olicijskih intervencij v mestu Amsterdam zadnjih petindvajset let. Če bi moral govoriti o 
nje 

m 

 interpretacija "nizozemske izkušnje" precej bolj 
apletena kot si misli večina tujcev. Do začetka osemdesetih let je bilo na Nizozemskem v 

nski 
 

ra
ta izraz ohrani pomen le v okviru mednarodne razprave in z zornega kota, ki presega 
nizozemske meje.  
 
To, kar tujcem pred
V
pojma "nizozemska izkušnja" imam med drugim težave tudi zato, ker ne vem, če ta izraz 
ohranja v različnih državah enak pomen. Ker Nizozemci veljamo za popustljive in strpne, 
bom iz ljubezni do jedrnatosti sklenil, da "nizozemska izkušnja" pomeni, da imata kazensk
zakon in uporaba droge zelo malo zveze drug z drugim ali pa celo čisto nič. To pomeni sko
popolno odsotnost represivnih ukrepov zoper uživalce drog, torej permisiven pristop.  
 
Druga težava je v tem, da na Nizozemskem, kljub majhnemu ozemlju, obstajajo območ
s
politične strategije v odnosu do mamil. Italijanom bodo lokalne razlike nekoliko bližje. (V 
Italiji so na primer v Neaplju in Firencah zasvojencem predpisovali morfij, kar je bilo v 
drugih mestih nemogoče, če že ne prepovedano. V Torinu je vedno obstajala kakšna oblika 
uradne uporabe metadona, kar pa ne velja za Milano; če se ne motim, v Milanu še vedno
obstajajo centri, kjer bi zasvojnim z opijati delili metadon.) 
 
Prav tako so velike krajevne razlike tudi na Nizozemskem in
c
ne velja za Utrecht in Rotterdam, kjer so taki primeri le izjema. 
 
Možno je, da tujci enačijo izkušnje mesta Amsterdam z vso Nizo
A
predelih države. Vsekakor je Amsterdam največje središče uporabe drog (k temu se
kasneje še vrnili). Amsterdam ni le največje mesto na Nizozemskem, čeprav ima le okrog
tisoč prebivalcev, temveč je tudi intelektualna in umetniška prestolnica. Tu nove ideje in no
življenjeski slogi z lahkoto prodirajo. (Poleg tega je v Amsterdamu že utrjena tradicija 
sprejemanja novih izkušenj, ker je mesto vedno gostilo veliko število izseljencev in 
pregnancev.) Poleg tega je bil Amsterdam tudi pomembno pristanišče za ladje vsega sveta. 
 
Zato bo verjetno najboljše, če pojem "nizozemska izkušnja" povežem z odsotnostjo 
p
homogenih vidikih državne politike, bi citiral uradno sprejete smernice za nekaznova
individualne uporabe cannabisa in njegove prodaje na drobno. Toda teh smernic na celotne
državnem ozemlju ne interpretirajo enako. V nekaterih središčih jih lokalna sodišča 
obravnavajo celo zelo restriktivno. 
 
V terminologiji kazenskega prava je
z
ječah 25 ljudi od 100.000, v Nemčiji je razmerje 100 na 100.000. Za nizozemski kaze
zakon je bilo nekoč značilno, da je vztrajal na tem, da ostane čimveč ljudi izven zaporov. V
zadnjih šestih, sedmih letih se je to nekoliko spremenilo, treba pa je dodati, da se 
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nekaznovanje ne nanaša samo na uporabo drog, temveč tudi na druga nelegalna in 
delinkventna vedenja. Zelo znan primer je bil pojav številnih okrepčevalnic in zbir
emancipiranih homoseksualcev v sedemdesetih letih. Izoblikovala se je zelo pomem
homoseksualna subkultura, ki je tuje turiste pogosto šokirala. Najbolj znan primer pa je 
vsekakor dekriminalizacija prostitucije in večine oblik pornografije, ki je omogočila nast
popolnoma odprtega in v glavnem nekriminalnega erotičnega trga. 
 
Prisotnost alternativ je posredno omogočila omejevanje kazenskih s

ališč 
bna 

anek 

ankcij v mnogih primerih 
eobičajnih vedenj ali prestopkov. V primerih, ko so oblasti "morale" ukrepati, so se, namesto 

u, ko 

dstavlja (po pojmovanju tujcev) le veliko svobodnejši odnos do 
ekaterih vedenjskih odklonov. Takšnemu odnosu bi lahko rekli socialni pragmatizem. 

ojeli, 
a so se 

a 

ikov. 
om 

pomeni "nizozemska izkušnja", ne smemo pozabiti, da tako v 
dravstvenem kot v sodnem pogledu, nizozemska politika v odnosu do  drog  ustreza 

gre za 

 nemogoče izvajati politiko 
strakizma. Med ljudmi, tudi v samem Amsterdamu, so bile vedno določene skupine, ki so 

en otok 

atke lahko sklenemo z ugotovitvijo, da gre pri nizozemski politiki do drog le za 
plikacijo splošnega principa družbene administracije, katere značilnosti so predvsem 

nje posebnih zdravstvenih ustanov, ki so dostopne vsem uporabnikom; 
e deviantnih skupin;  

tatus ali 

n
k sodnim mehanizmom, raje zatekle k zdravljenju. Kadar pa oblasti ni bilo nujno treba 
intervenirati, so lahko zaključile primer brez procesa. Zakon  nizozemskim sodnikom namreč 
omogoča, da se sami odločijo ali bodo nekoga preganjali ali ne. To pomeni, da v primer
nemškega sodnika zakon obvezuje, da naredi popolno preiskavo, njegov nizozemski kolega 
lahko pusti primer povsem zunaj kazenskega postopka, če meni, da bosta od tega imela korist 
tako kršilec kot država. 
 
Nizozemska izkušnja pre
n
Dokler vedenje neke skupine ne ogroža drugih, je prepuščena sama sebi, včasih pa ji 
priskočijo na pomoč posebne službe. V primeru zasvojencev z opijati so pristojni hitro d
da njihova odvisnost od črnega trga zahteva posebne oblike družbene pomoči. Sčasom
prek poskusov in napak razvili različni sistemi. Tu se srečamo z drugo posebnostjo 
nizozemske socialne politike. Eden glavnih ciljev zdravstvenih ustanov je, da omogočajo 
čimbolj raznovrstno pomoč. To nam pojasnjuje, zakaj so se v Amsterdamu odločili z
specifičen način zdravljenja zasvojencev. Ker so se ti prejšnjim zdravstvenim institucijam 
izogibali, so sklenili, da  je treba te ustanove prilagoditi potrebam potencialnih uporabn
Od tod izvira amsterdamski program delitve metadona na drobno, ki ga poznamo pod imen
"metadonski avtobusi". 
 
Če želimo razumeti, kaj 
z
splošnim zdravstvenim in sodnim principom. To pomeni, da pri nizozemski politiki ne 
kako posebno zamisel, uporabno le na nacionalni ravni. 
 
Drugi aspekt nizozemske socialne politke je zavest, da je
o
hotele izločiti zasvojence in druge prestopnike iz družbe ter jih spraviti v geto na majh
v bližini nizozemske obale. Toda ta del populacije je majhen in ne uživa nobene pomembne 
politične podpore. Enako se dogaja tudi z ekonomskim ostrakizmom. Na Nizozemskem 
nikomur ne pade na misel, da bi brezposlenim zasvojencem odvzel 500 dolarjev mesečne 
podpore. 
 
Vse te pod
a
naslednje: 
1. najmanjša možna uporaba kazenskega prava; 
2. oblikova
3. minimalno državno podprto družbeno izločanj
4. zagotovljena realna ekonomska osnova za vse državljane, ne glede na družbeni s
stopnjo deviacije. 
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Povsem razumljivo je, da so metode in ravni aplikacije teh temeljnih principov nenehna tema 

olitičnih razprav. Prav v tem trenutku so  nekateri izmed omenjenih postopkov pod 

ja o tako imenovani "nizozemski izkušnji" le retorična zvijača ali bolje - 
oenostavljanje, ki se ga v različne namene poslužujejo tako prohibicionisti kot 

alcem, 

h 

oročilu sem želel prikazati, da sodi nizozemska politika do drog med splošne 
dministrativne principe države. To pomeni, da take politike ni mogoče kar tako izvoziti. Če 

a 
 

ombah, ki pojem "nizozemske izkušnje" nekoliko spreminjajo, bi želel posredovati 
e nekaj novejših podatkov o uporabi droge v Amsterdamu,  pogosto imenovanem tudi 

vin, kjer lahko kupite hašiš ali indijsko konopljo. Cena 
roge, do katere pridete na tako neposreden način, je seveda relativno nizka, med štirimi in 

  
 

 je 

e v Amsterdamu dostopna že od začetka 70-ih let, 
d 80-ih naprej pa v modi? Leta 1987 sem v svojih raziskavah ugotovil, da je čistost kokaina 

v celotne populacije kdaj v življenju poskusilo kokain, samo 
,6 odstotkov pa ga je uživalo v zadnjem mesecu pred anketo. 

oge", kjer je treba za dober 
eroin odšteti le približno 10 dolarjev, kar je dostopno domala vsakomur? Kljub upoštevanju 

 ni 
 

p
drobnogledom. 
 
Menim, da je ide
p
antiprohibicionisti. Ko pretirano in napačno ocenjujejo stopnjo svobode na Nizozemskem, 
oboji poudarjajo, da nizozemske oblasti niso nikoli napovedale vojne homoseksu
zasvojencem z mamili ali obolelim za aidsom. Kljub temu menim, da med Nizozemsko in 
drugimi državami obstajajo majhne, a pomembne razlike na nekaterih področjih človeški
svoboščin. 
 
V svojem p
a
bi neka država želela uporabiti samo določen del nizozemske politike, bi kmalu opazila, d
prinaša drugačne rezultate kot v Amsterdamu. Nizozemskih izkušenj ni mogoče presaditi brez
mnogih posebnosti, ki so z njimi povezane in brez osnovnih načel družbene in ekonomske 
politike. 
 
Po teh op
š
"evropska prestolnica drog". To je, po mojem mnenju, ena najbolj smešnih in napačnih 
definicij, ki si jih lahko zamislimo. 
 
V  Amsterdamu je kakih dvesto trgo
d
petimi dolarji za gram, kar je skoraj polovica manj kot v Rimu ali Milanu in le tretjina cene v
Frankfurtu ali Berlinu. Koliko ljudi se poslužuje izdelkov, ki jih prodajajo na teh mestih? Na
začetku leta je amsterdamska univerza anketirala preko 4000 prebivalcev Amsterdama, 
starejših od 12 let /1/. Vsem so postavili vprašanje ali so v lanskem letu vsaj enkrat poskusili 
indijsko konopljo. Dobili so 9,3 odstotkov pozitivnih odgovorov. Mesec dni pred anketo
uporabilo indijsko konopljo 5,5 odstotkov anketirancev. Največ pozitivnih odgovorov (14,5 
odstotkov) na vprašanje o uporabi v zadnjem mesecu je bilo v starostni skupini okoli 23 let. 
Podatki kažejo, da je tudi pri lahki dostopnosti in relativni odsotnosti kazenskih ukrepov, 
popularnost indijske konoplje precej nizka. 
 
Kaj pa kokain, sodobna hudičeva droga, ki j
o
v Amsterdamu izjemno visoka /2/. Povprečna cena je bila 90 dolarjev in je še padala. V 
Amsterdamu je osebna uporaba ali prodaja kokaina v majhnih količinah takorekoč prosta. 
Kako velika pa je ta uporaba? 
 
Po raziskavah je le 5,6 odstotko
0
 
In kaj naj povemo o uporabi opijatov v "evropski prestolnici dr
h
legalnih in ilegalnih opijatov - tako predpisovanih kot nepredpisovanih -, doseženi odstotek
presegal 9,9 odstotkov, pri uporabi v zadnjem mesecu pa je šlo za pičlih 0,9 odstotkov. Četudi
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bi te številke podvojili, (da se izognemo neupravičenim dvomom v iskrenost anketiranih), 
vseeno lahko zaključimo, da je uporaba drog v t.i. "evropski prestolnici drog" izjemno nizka. 
 
Kljub stoletni sveti vojni je uporaba psihotropnih snovi v ZDA, če ohranimo enake kriterije 
merjenja kot za Amsterdam, mnogo, mnogo večja. 

za druge evropske prestolnice, toda ti 
reprosto ne obstajajo. To je med drugim eden od primerov, zakaj lahko prohibicijo 

elativno lahek dostop do drog, kot so indijska konoplja, heroin ali kokain, 
e pogojuje stopnje uporabe. Zadnja pripomba je zelo pomembna za ocenjevanje posledic 

pred 
st 

i 

ja samo zaradi ilegalnosti drog. Te nevarnosti, ki se 
ztezajo od minimalnih oblik mikro izobčenja do popolnega državnega izobčenja ali ječe, 

 
dkih aspektov nizozemske politike do drog, ki bi ga lahko izvažali. Ali če 

/ Sandwijk, P.; Westerp, I. in Musterd, S.: The use of illegal drugs in Amsterdam. Report of 
 survey among the population of 12 years and older, University of Amsterdam 1988. Kmalu 

. in Sandwijk, P.: Cocaine use in Amsterdam in not 
eviant subcultures University of Amsterdam 1988. Prvi izvod v angleškem jeziku. 

 
Podatke za Amsterdam bi želel primerjati s podatki 
p
definiramo kot religijo - vse kaže, da ne potrebuje konkretnih podatkov za opravičevanje 
svojega obstoja.  
 
Jasno je torej, da r
n
policijskih metod v boju zoper mamila. Uporabo droge pogojujejo mnogi faktorji, med 
katerimi so najpomembnejši moda in družbena korist. Toda, bolj kot sama uporaba je 
pomembne način uporabe. Če bi rekli, da je 50% prebivalcev uživalo mamila v mesecu 
anketo to ne bi imelo posebnega pomena. Pomembna je spretnost pri uporabi, pogostno
uporabe in v katerih okoliščinah je bila droga uporabljena. Jemati kokain v depresvnih 
družbenih razmerah urbane četrti kaže na povsem drugačne vzorce in pravila kot pa njuhat
kokain v disko klubu ali na zabavi, da bi si povečali užitek. To sta dve povsem različni 
zadevi. Enako velja za vsa mamila. 
 
Do velike družbene nevarnosti priha
ra
ustvarjajo  
masovno viktimizacijo. Na srečo so na Nizozemskem politiki hitro dojeli to nevarnost. To je
torej eden re
parafraziramo  
odličen Nadelmanov članek v Foreign Policy: "To bi bil odličen izvozni produkt" /3/. 
 
 
/1
a
v izdaji. na voljo le v nizozemščini. 
 
/2/ Cohen, P. v sodelovanju s Korf, D
d
 
/3/ Nadelman, E.: U.S. Drug Policy: a bad export, Foreign Policy 70, pomlad 1988. 
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LUIGI DEL GATTO - OKOVI PROHIBICIJE IN ZDRAVNIKOVA SVOBODA 
 
Italija - Luigi del Gatto je zdravnik in raziskovalec na 

ačetku 
semdesetih let je bil v Italiji eden tistih zdravnikov, ki so 

anega 

m 

 
 

Možnosti predpisovanja mami
 
Če bi zdravniki lahko predpisovali mamila, bi imelo to pri 

je učinke: 
upadanje števila smrtnih primerov; 

nikov kar bi 
iminalnega vedenja; 

 i inalitete. 

p
 potrdila kot 

ozitivna (Cotri, 1988) in danes ostaja kot ena možnih alternativ prohibiciji. 

ipoteza temelji na predvidevanju spontanega odvajanja, potrdil jo je Winick (1962) in 
 zasvojenosti z mamili pride najpogosteje v starosti od 

estnajstega do tridesetega leta, po tej starosti pa 60-70 odstotkov uporabnikov nekako 
 ni 

ruga predpostavka skupine zdravnikov je bila, da se problem zasvojenega ne skriva v 
ajema različne snovi, temveč v vedenju, ki si ga na nek način izbere 

 v procesu učenja, katerega učinke sprejema kot prijetne.Po drugi strani pa je tudi res, da 
ke, 

- udarec črnemu trgu z drogami
 
To hipotezo je okrog leta 1980 

univerzah v Berkeleyu (Kalifornija) in Londonu. V z
o
poskušali s terapijo z morfijem odvisnike rešiti iz začar
kroga kriminala in zasvojenosti z mamili. Zato je bil med 
glavnimi osumljenimi v spornem sodnem procesu, v katere
je bil obsojen celo na zaporno kazen. Danes je predsednik 
organizacije CO.R.A. 

 
OKOVI PROHIBICIJE IN ZDRAVNIKOVA SVOBODA

l 

zdravljenju zasvojenosti nasledn
- 
- zmanjševanje števila obolelih; 
- napredek v vsakodnevnem življenju odvis
prineslo zmanjšanje deviantnega in kr
n s tem občuten upad mikro-krim

ostavilo nekaj deset zdravnikov v odgovor na absolutno 
pomanjkanje kakršnihkoli iniciativ s strani oblasti. Na splošno se je hipoteza
p
 
 
Spontano odvajanje od mamil 
 
H
kasneje Coperman (1973): "Do
š
"dozori" in prostovoljno preneha z uporabo." (Beltrame, 1980): "Zdravljenje zasvojenega
odvisno toliko od same terapije, temveč predvsem od okoliščin in možnosti, ki jih za 
ozdravljenje nudi življenje samo." 
 
 
Vedenje in proces učenja 
 
D
samem mamilu, ki lahko z
in
vsaka kemična substanca, ki jo damo živemu organizmu, prinaša določene biološke učin
kateri lahko povzroče tudi psihopatološke probleme. To velja za vse farmaceutske substance. 
 
 
Regionalni farmakološki opazovalci 
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V tem kontekstu je Skupina evropskih federalistov v italijanskem parlamentu predstavila 
redlog zakona za ustanovitev skupine Regionalnih farmakoloških opazovalcev, ki naj bi 

e 
a 

e 

etode regulacije 

m za droge bi moral biti v našem stoletju več kot upravičen, saj smo bili 
iča celi seriji podobnih postopkov, vse od, zdaj že preživete Sinclairjeve džungle v daljnjem 

st in 
ar na 

bira nezakonitosti 

no omeniti zlasti zaradi obsodb, ki so jih bili v takih primerih deležni 
dravniki v Italiji, vendar pa je treba upoštevati pridržek, da bi se tak proces lahko razširil na 

prašanja pravnega reda 

na osnovi katerih je prišlo do obtožb, se pojavlja naslednjih pet 
prašanj. Iz možnih odgovorov nanje iščejo sodniki razloge za obsodbo ali oprostitev, bodisi 

li neterapevtske namene? 
čine mamil? 

ve razlagi za bolezen odvisnosti od mamil 

rva je širša in pojmuje kot bolezen "ne le 
rganske spremembe, ampak tudi psihične motnje kot so depresija, razdražljivost, 

.74; 
redmet 

, 

p
razširjala znanstvene informacije o drogah in vršila farmakološki nadzor. Glede na kriterij
PMS (Post-Marketing Surveillance), bi opazovalci lahko zlahka razširili svojo dejavnost n
problem zasvojenosti z mamili. To dokazujejo izkušnje v eni od italijanskih regij (Le March
1986). Torej obstajajo močni razlogi za sprejetje takšnega eksperimentalnega pristopa, ki bi 
vključeval predpisovanje tistih drog, ki lahko povzročajo probleme, in nadzor po celotnem 
ozemlju, tako nad temi drogami kot tudi vsemi drugimi  farmaceutskimi substancami. 
 
 
M
  
Regulativen progra
pr
letu 1905 pa do Ullmanove "Bavbav regulative" (orig. naziv "Regulation Bogey") iz leta 
1983. Sedanja zakonodaja predvideva vse večjo politično vlogo medicine in znanosti v 
domenu javnega zdravja. Vendar se problemi nanašajo na stopnjo negotovosti, ki je znano
medicina ne moreta izključiti, in nevarnosti  birokratizacije (Blau in Mayer, 1984). Vend
področju uporabe drog - ki je veliko manj nevarna človekova aktivnost, kot mnoge druge - tak 
pragmatičen pristop ni sprejemljiv. Pravzaprav je celo očitno nelegalen, zdravnikovi vesti  in 
odgovornosti navklub. Pač okovi prohibicije. 
 
 
Iz
 
To možnost je potreb
z
vse prohibicionistične zakone. 
 
 
V
 
Ob spoznavanju razlogov 
v
popolno ali pogojno. Ta vprašanja so naslednja: 
- Ali je odvisnost od drog bolezen? 
- Ali je predpisovanje narkotikov v terapevtske a
- Ali vključuje majhne ali večje koli
- Ali gre za vprašanje materialne koristi? 
- Kakšni so bili zdravnikovi nameni? 
 
 
D
 
V pravu za to bolezen obstajata dve razlagi. P
o
razburjenost, melanholija, zaspanost, tresenje rok...". (Kasacijsko sodišče: 1.10.56; 4.12
29.5.62;). Druga, bolj restriktivna razlaga, pa označuje kot bolezen le tisto kar "je p
diagnoze, za kar je možno postaviti prognozo in kar se ne da odpraviti drugače kot z 
zdravljenjem". Če je torej zasvojenost z mamili bolezen, jo je možno najprej diagnosticirati
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predvidevati njen konec in s časovno omejeno terapijo zmanjšati potrebo organizma p
mamilu. Terapija pa bolezni ne sme podaljševati ali poslabšati. Obe razlagi sta daleč od pojm
"zdravja", sprejetega in potrjenega s strani WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) in
italijanske zakonodaje leta 1970 (Zakon 833/70), po katerem je "zdravje ne le odsotnost 
bolezni, ampak splošno dobro počutje v najširšem pomenu besede, ki ga urejajo odnosi m
človekom in okoljem na eni strani ter človekom in družbo na drugi strani." Omenjena 
restriktivna razlaga s svojim pojmovanjem diagnoze, prognoze in terapije, značilnim za 19. 
stoletje, velja predvsem v sodstvu. To vidimo že iz samega razvoja italijanske zakonod
Zakon 685/ 75 določa nekaznovanje zasvojenca že zaradi same razlage pojma bolezen, Zako
297/ 85 pa nekaznovanje pogojuje z zdravljenjem, ki naj bi omogočalo zasvojenemu neke 
vrste azil pred sramotnim sodnim preganjanjem.  
 
 

o 
a 

 

ed 

aje: 
n 

asvojenost ne kot klinična/biološka bolezen, ampak kot socialni problem 

m kontekstu 
arginalnega značaja, medtem ko ima svoj pomen v socialnem kontekstu saj predstavlja 

ili 
 pa 

s, 1970). 

dravljenje in etični kodeks 

zdravljenju zasvojenosti z mamili v odnosu medicina - 
asvojenost, je prav predpisovanje drog v terapevtske namene. Na tem mestu prihaja do 

emo: 

len 1 - zdraviti svobodno in neodvisno od sodbe in vedenja drugih. 

len 4 -  opravljati  svoje delo  marljivo, na osnovi izkušenj, vendar previdno, po znanstvenih 
 norme deontologije, ki urejajo opravljanje zdravniškega 

, lahko 
praviči izključno rigorozna ocena terapevtskih zahtev, katerih edini cilj je bil zdravljenje 

len 52 - kadar  zapornik odklanja hrano, ga zdravnik - ki ugotovi ali se pacient zaveda 
sme nagovarjati ali siliti k jedi, kot tudi ne sodelovati 

a 

a 

Z
 
Zasvojenost z mamili je tako na biološko/kliničnem planu kot tudi v pravne
m
fizično stanje, ki ga lahko poimenujemo in zahteva specifičen socialen pristop. Značaj 
socialnega problema dajejo zasvojenosti z mamili predvsem kriminalna dejanja v katera s
odvisnike vsakodnevna potreba po mamilu. Bolezen deluje izrazito destruktivno, bolnikom
daje lažen občutek svobode. Odvisnež je v primerjavi z zdravim, ki dela in ustvarja, 
neaktiven, prav v tem pa se odraža odnos posameznika do družbe. Njegovo sodelovanje v njej 
je odvisno od tega ali se podreja splošnim načelom družbe ali pa jih odklanja (Parson
 
 
Z
 
Najbolj sporno vprašanje pri 
z
številnih sporov med pravom in medicino. V etičnem kodeksu medicine lahko preber
 
Svoboda in neodvisnost 
Č
 
Marljivost, izkušenost in previdnost 
Č
načelih in po svoji vesti, upoštevajoč
poklica kot tudi pravna načela, vendar ta ne smejo biti v nasprotju s cilji madicine.   
 
Člen 19 - posege, ki bi povzročili zmanjšanje fizične ali psihične odpornosti pacienta
o
pacienta ali lajšanje njegovega trpljenja. 
 
Zdravnik ne sme siliti zapornika k jedi 
Č
posledic svojega odklanjanja hrane - ne 
pri prisilnem, umetnem hranjenju. Ugotovitev zapornikovega zdravnika, da se le-ta zaved
posledic odklanjanja hrane, mora biti potrjena še s strani drugega zdravnika. Poleg tega 
morata oba pojasniti zaporniku vse možne posledice, ki bi jih gladovna stavka lahko prinesl
za njegovo zdravje.  
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 ga deontološkega kodeksa italijanskih zdravnikov sedmega januarja 

970, je predsednik Italijanskega zdravniškega združenja (FNOOMM) govoril o "zdravnikovi 

okijska deklaracija 

o (1975) o uporabi in zlorabi psihotropnih snovi je Svetovno medicinsko 
druženje spodbudilo zdravnike k civilnemu, socialnemu in humanitarnemu izobraževanju z 

urnberg, Helsinki 

deksu" in v različnih izjavah (poleg Tokijske predvsem Nürnberška, 
947, in Helsinška, 1964) najdemo številne razloge in argumente v prid večjemu spoštovanju 

ih 

erapevtski postopki in sodstvo 

sodnik dopušča možnost, da je zakonodajalec medicinski 
nanosti razumno prepustil razlago pojmov bolezen in terapija. To denimo velja za italijansko 

akone v zvezi s preventivo, kurativo in 
habilitacijo, interpretirajo tako, da je predpisovanje drog v terapevtske namene dovoljeno v 

ine, 

uje vsakršno uporabo drog, razen v naslednjih primerih: v  
rapevtske namene tistih oseb, ki droge posedujejo, omejeno s količino, ki je za to potrebna 

akon 

sti 

Ob predstavitvi Nove
1
profesionalnosti in neodvisnosti ter njegovi nalogi v socialnem pogledu". 
 
 
T
 
S Tokijsko deklaracij
z
namenom demonstracije praktičnih in neškodljivih rešitev v primerih, ko je uporaba drog 
nujna in jih po drugi strani spodbudilo k opozarjanju in zbiranju podatkov o tveganjih, ki jih 
prinaša nemedicinska uporaba drog. 
 
 
N
 
V "Deontološkem ko
1
in bolj humanemu odnosu do zasvojenih z mamili. Kljub temu  pa je v zakonodajah številn
držav predpisovanje mamil opredeljeno kot kaznivo dejanje, čeprav nikjer ne najdemo 
nedvoumne definicije terapevtske in neterapevtske uporabe. 
 
 
T
 
Redki so sodni procesi v katerih 
z
ustavo, člen 39. Najpogosteje  v razsodbah beremo: " v skladu s splošnimi zakonitostmi se 
lahko kot zdravljenje pojmuje le tisti poseg, ki neposredno in hitro vodi k odvajanju od mamil 
ali vsaj čimprejšnjemu zmanjšanju potrebe organizma po mamilu ..." Veliko redkejše so 
naslednje izjave: "..v medicini zdravljenje ni le skupek sredstev, ki jih ima zdravnik na 
razpolago za zdravljenje neke bolezni, pač pa tudi posegi, ki niso neposredno povezani z 
ozdravitvijo bolnika, vendar vplivajo na to, da se bolezen ne poslabša in da zdravnik kasneje 
lahko preide na neposrednejši način zdravljenja".  
 
Navadno zakone, bodisi kazenski zakonik, bodisi z
re
procesu odvajanja, včasih pa tudi za ohranjanje obstoječe stopnje zasvojenosti. V zvezi s 
pojmovanjem uporabe mamil v zdravstvene oziroma nezdravstvene namene, je količina 
mamila, ki bi jo zdravnik lahko predpisal, omejena in naj ne bi presegala minimalne količ
potrebne za zdravljenje. 
 
Natančneje: "Zakon kazn
te
in za neterapevtsko uporabo, ki je vedno osebna in v majhnih količinah. S tem nam z
natančno določa pogoje za neterapevtsko uporabo, med ostalim tudi uporabo kjer je najtežje 
določiti terapevtski namen, to je čista in enostavna uporaba z namenom ohranjanja odvisno
od drog. Če pa bi  to uporabo pojmovali kot terapevtsko, možnost neterapevtske uporabe 
sploh ne bi obstajala, katero pa zakon prepoznava. 

 99



Lahkomiselnost in površnost antiprohibicije 
 
Ta sodba je bila ena prvih s tega področja in je prišla v zgodovino italijanskega sodstva kot 
Genovska sodba". Oblikovala je kriterije, na osnovi katerih bi lahko analizirali vse kasnejše 

 njegovih "moralnih in 
ocialnih vrednot" ne oprosti, pa še to se zgodi le v primeru, če pri tem ni imel materialne 

rohibicija analgetikov in anoreksičnih zdravil 

 vprašanje. Predpisovanje omenjenih sredstev 
redstavlja za zdravnika tveganje, čeprav so ta zdravila potrebna in se pri vsakdanjem delu 

edicinska etika 

o vse prisege, deklaracije in deontološke kodekse, ki povzdigujejo svobodo 
 odgovornost zdravnika, na drugi strani pa zakonodajo, ki je ponavadi razumljena in 

ktoren 
ikt med 

u 

željen saj 
redstavlja možnost kritike in znanstvene refleksije. 

78 in v členih 34. in 35. Zakona 833/78. 
endar pa bi morala biti sodnikova naloga predvsem zagotavljanje in zavarovanje ravnotežja 

"
obsodbe in oprostilne sodbe, dokončne ali pogojne, glede na zdravnikov namen, glede na 
njegov odnos do prohibicije, politično prepričanje in socialno poreklo. V neki sodbi beremo: 
"Sodišče je spoznalo lahkomiselnost in površnost postopkov obtoženega v tem, da je, po 
mnenju sodišča, hotel v svojih dejanjih izrabiti še ne dovoljeno liberalizacijo na področju 
uporabe mamil, ki je bila v zadnjem času že večkrat predlagana." 
 
Najpogostejši izid je obsodba zdravnika, razen če se ga na podlagi
s
koristi. Vendar je mogoče tolmačiti kot materialno korist že običajen obračun zdravniške 
storitve. To se je zgodilo v primeru  zdravnika, ki je zasvojenim z drogami predpisoval 
buprenorfin. 
 
 
P
 
Prepoved zadnjega predstavlja naslednje sporno
p
stalno uporabljajo. To dejstvo je še posebno resno pri zdravljenju novotvorb, kjer mora 
zdravnik znati izbrati pravilno možnost - katero zdravilo bo uporabil in kako zanesljiva je 
njegova uporaba ter celo upoštevati možnost, da jemanje zdravila lahko pripelje do 
zasvojenosti organizma. 
 
 
M
 
Na eni strani imam
in
interpretirana na najbolj restriktiven način. Če drži, da "se človekov organizem", kot opozarja 
Haring J., "biološko gledano, ne obnaša po nekih določenih zakonitostih, zaradi česar 
medicina svojega poslanstva ne more vedno opravljati na najbolj optimalen način in 
upoštevati samo bioloških zakonov", potem se zdi pravo še bolj marginalen in kontradi
poklic od medicine. Spor med sodstvom in medicino je razumljiv, ne toliko kot konfl
dvema samostojnima intelektualnima poklicema, temveč zaradi temeljnih razlik v pristopu. 
Zdravnik se dnevno sooča z "Weltanschauungom" drugega (kot v delu Legenda o svetem 
pivcu J. Rotha ali v Lowryjevem Pod Vulkanom), medtem ko bi moral sodnik pri svojem del
to povsem odmisliti ter se obnašati strogo racionalno in ravnati le po predpisih. 
 
To ne pomeni odklanjanja nadzora nad zdravstvenimi posegi, ki je pravzaprav za
p
 
Na to opozarja zakonodajalec v členu 3. Zakona 180/
V
med oblastjo in svobodo, prostovoljnim in prisilnim sodelovanjem ter med tem kaj je javno in 
kaj zasebno. 
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Schwarzenberg: od zdravnika do ministra in nazaj 

oda prof. L.  Schwarzenberg je v reviji 
iberation 5.2.1987 objavil, da zagovarja "nadzirano prodajo drog, da bi se tako izognili 

 

kinitev prohibicije 
redlagati ukinitev prohibicije, katere negativne posledice je pred kratkim v eni od svojih 

 založba Lancet, se zdi smiselno ob naslednjih predpostavkah: 

ova bioetika 

e (na osnovi Nurmberške deklaracije) določajo:  
da je privolitev posameznika prostovoljca v eksperiment popolnoma prostovoljna in 

o voljo. To pomeni, da je 

ke listine, le na osnovi pridobljenega soglasja; to pomeni, da je 

en če to ni v nasprotju z 

gije 
titi posameznikovi vesti, ne pa državnim oblastem; 

nad vedenjem posameznika znanstvena realnost, je potrebno doseči, da 

rašanj in problemov kot 
a jih rešuje. Še več, zapira eno od možnosti eksperimenta v interesu ukinjanja prohibicije.  

 
Morda je naivno označiti neko politiko kot dobro, t
L
nevarnosti smrtnih doz". Če pa kot francoski minister za zdravstvo predlaga "možno 
razdeljevanje drog zasvojenim pod pogojem, da ne napeljuje k ustvarjanju odvisnosti, ker
bolniki še niso prestopniki", je bolje, da odstopi in se vrne k profesuri. 
 
 
U
P
publikacij predstavila
- če bi medicini in farmakologiji zaupali nalogo pravilnega informiranja o različnih kemičnih 
substancah in njihovih bioloških učinkih; 
- če bi se zakonodaja in sodstvo držala  svoje osnovne naloge, to je predpisovanja zakonov in 
njihove pametne uporabe; 
- če bi sprejeli nekatere predloge iz obsežnih razprav o etiki, danes imenovani bioetika. 
 
 
N
 
Principi bioetik
- 
svobodna in da država na noben način ne more vplivati na njegov
volja posameznika primarna; 
- da se z novimi farmacevtskimi substancami lahko eksperimentira, v skladu z določili 
Helsinške deklaracije in Beneš
možni preskuševalec pred privolitvijo primerno informiran; 
- da je avtoeksperimentiranje možno v okviru omejitev, ki jih prepisuje zakon (5. člen KZ). 
Možno je, da posameznik na sebi preizkuša učinke droge, raz
zdravnikovimi navodili; 
- da problem uporabe in zlorabe mamil sega na področje religije, filozofije in antropolo
zato je to potrebno prepus
- da je v absolutnem smislu pri posamezni substanci nemogoče določiti terapevtski in 
neterapevtski učinek; 
- da uporaba drog ni nujno simptom nepravičnih in represivnih družb; 
- ker je nadzor družbe 
se vrši v skladu s pravicami posameznika in z njegovim soglasjem. 
 
Zaključek: Akcija "natakniti zdravniku lisice" rojeva več spornih vp
p
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MICHELINE ROELANDT - ALI JE KRIMINALIZACIJA DROG DOKAZALA 
KAKRŠNO KOLI KLINIČNO ALI EPIDEMIOLOŠKO PREDNOST? 
 

l od leta 
e tričnega inštituta 

olnišnice Brugmann v Bruslju. Je članicarazličnih 

LI EPIDEMIOLOŠKO 
PREDNOST? 

 
Č  
Belgijcev vsaj enkrat v a alkohol in da ga 

recej Belgijcev uživa redno, lahko z enako gotovostjo 

nja 
o o pogostega uživanja kokaina v Montrealu, 

 zasvojenosti, do  tega, da velika večina posameznikov, ki so 
d

ove  
sebnosti - vsaj v začetnih fazah zasvojenosti. 

ljučnem zaužitju neke snovi pričel tudi z 
dnim uživanjem ali ne. 

mi 
jenju postal zasvojen. To bi pomenilo, da puščamo ob strani druge 

ejavnike, predvsem socialne; pomenilo bi, da ne upoštevamo sposobnosti nekaterih 
 

a, niti ni tako pomembno. Kaže pa, da ni konca 
eznosnih notranjih ran, ki jih nekega dne posameznik lahko poskuša zaceliti z drogo. 

Belgija - Micheline Roelandt je psihiatrinja, in bi a 
1970 do 1987 vodja Kriznega c ntra psihia

koke, kar brez posledic počno b
ki le redko povzroča probleme
jim v post operativnem času pre

b
znanstvenih in zdravstvenih organizacij, ki se ukvarjajo z 
odvisnostjo od drog. Trenutno je odgovorna za belgijske 
prispevke v reviji "Psychotrope". 
  

ALI JE KRIMINALIZACIJA DROG DOKAZALA 
KAKRŠNO KOLI KLINIČNO A

eprav lahko z veliko gotovostjo trdimo, da je velika večina
 življenju zaužil

p
trdimo, da ga le majhen delček populacije uživa do te mere, 
da lahko to uživanje - ne glede na vzrok - imenujemo 
problematično. 
 
To trditev lahko razširimo na vrsto primerov, od žveče
livijski kmetje, d

pisovali narkotike, preneha z jemanjem, ko za to ni več 
potrebe. Enako pričajo tudi izkušnje ameriških vojakov iz Vietnama, med katerimi so imeli le 
redki težave z odvajanjem od heroina, ki so ga uživali v Vietnamu v velikih količinah. 
 
Te domneve nas opozarjajo, da se moramo pri razlagi zasvojenosti zavedati osebnih lastnosti 
posameznika. Kadar govorimo o teh lastnostih pa mislimo izključno na lastnosti človek
o
 
Da bi se teorije lahko držali in jo uporabljali, moramo nujno upoštevati osebnostne lastnosti 
od katerih je odvisno ali bo posameznik po nak
re
 
Vendar tudi v tem primeru ne moremo zagotovo  trditi, da bo vsakdo z rizičnimi lastnost
nujno nekoč v svojem živl
d
posameznikov, da razvijejo druge vrste obrambe. V končni fazi bi to vodilo v prepričanje, da
med abstinentom, gorečim zagovornikom abstinence in zasvojencem, ni nobene razlike. 
 
V grobem lahko rečemo, da velika večina avtorjev in zdravnikov pojmuje kot predispozicijo 
za jemanje mamil narcisoidnost.  
 
Ali je to primer nevzdržnega Lacanovskega "pomanjkanja" ali anglosaške narcistične napake 
ali pa Ollivensteinove teorije razbitega ogledal
n
Anksiolitiki, ki povzročajo učinek ugodja, očitno lahko vzpodbudijo posameznika, da 
nadaljuje s to obliko zdravljenja, ki si jo je predpisal sam. 
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Psihoanalitične teorije in pristopi so številni; npr. pristop Andrewa Weila, ki zasvojenos
mamili razlaga s psihično nesposobnostjo (občutek tesnobeč) nekaterih, da bi naravno 
privolili v drugačno stanje zavesti, ali pa Georges Greaves,

t z 

 ki pri narkomanih opaža 

rog 
sti. Tisti, katerim ni potrebna določena 

nov, da bi se znebili občutka tesnobe in dosegli ugodje, bodo po mamilu segli le redko in pri 

sti, ali enostavneje, preprečiti narcistično 
apako pri vseh in vsakomer. Žal pa se to zdi le malo verjetno. 

rani pa je psihotropne snovi mogoče 
ločiti iz cele vrste derivatov. Zelo enostaven primer za to je bencin, ki ga z navdušenjem 

 
tevilo odvisnikov od drog. Da pa bi bilo njihovo število čim manjše in 

redvsem, da bi bila škoda za posameznika in družbo čim nižja, je današnja družba na ta 

ih 

svojenih z drogami - povzročimo več novih 
žav kot pa jih rešimo.  

oraba prepovedanih sredstev vzpodbuja njihovo narcisoidnost, saj 
o s tem dobili v družbi poseben status. Pravzaprav vse to ne bi bilo tako zaskrbljujoče, če ne 

višala 
i 

izvod, pogosto pa ima to hude posledice za odvisnika, ker novega 
roizvoda ne pozna. Uživalec heroina se bo v abstinenčni krizi zatekel k preveliki dozi 

nezmožnost za senzorične užitke. Narcistična napaka vodi v stanje neke nezadovoljene 
potrebe, ta pa povzroči tesnobo in zapiranje vase.  
 
Vrnimo se k osnovni tezi. Zdi se torej, da so za to, ali bo nekdo zapadel v odvisnost od d
ali ne, odločilne določene lastnosti njegove osebno
s
tem vedno upoštevali njegove negativne učinke. 
 
Lahko bi torej rekli, da je, če hočemo rešiti probleme odvisnosti od drog, potrebno rešiti 
celotno pahljačo psiholoških težav rizične osebno
n
 
Druga pot bi vodila preko enostavnega uničenja vseh proizvodov, ki povzročajo občutek 
ugodja in blaženosti ter vodijo v ustvarjanje odvisnosti. 
 
Vendar je tudi ta možnost malo verjetna. Ti proizvodi so namreč nujno potrebni in 
nenadomestljivi v zdravstvu (npr. analgetiki), po drugi st
iz
vdihavajo v Afriki. 
 
Torej je potrebno razmišljati v drugi smeri in upoštevati sledeče: vedno bo povsod po svetu
obstajalo določeno š
p
problem odgovorila z represijo. Onemogočanje dostopa do proizvodov pa je le prevara. To 
pomeni le, da se zmanjšuje dostopnost do nekaterih proizvodov v nasprotju z drugimi, kater
neškodljivost ni bila nikdar dokončno dokazana. 
 
Še več. S tem, da onemogočimo dostop do določenih proizvodov - kar ne more imeti 
nobenega pozitivnega učinka na skupno število za
te
 
Za rizično populacijo so na začetku ti proizvodi prav zaradi težke dosegljivosti še bolj 
privlačni in dragoceni. Up
s
bi prepoved nekega proizvoda ovirala kontrole njegove kakovosti in mu s tem znatno z
cene. čezmerna uporaba nekega proizvoda je namreč relativno odvisna od cene in kvalitete. T
dve značilnosti pa lahko le poslabšata situacijo, v kateri se je znašel odvisnik; fizično zaradi 
posledic, ki jih pušča na organizmu nečistost droge, psihično pa zaradi finančnih problemov, 
ki jih prinaša zasvojenost. 
 
Popolna trenutna prepoved nekega proizvoda na trgu lahko v najboljšem primeru povzroči 
prehod na nek dovoljen pro
p
alkohola in sedativov. V takih primerih neredko nastopi smrt, ker njegov organizem na te 
snovi v takšnih količinah ni navajen.  
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Osebe, zasvojene z drogami so odrinjene na rob družbe, ki jih običajno obravnava kot 
zločince. To pa še poslabšuje psihične težave, značilne za njihovo "rizično osebnost" in 

večuje tesnobo, ki jih je v zasvojenost tudi pripeljala. 

ihove odvisnosti v drugih dejavnikih. 
risiljeni smo ugotoviti, da ima prepoved nekaterih proizvodov le škodljive posledice za tiste, 

akršenkoli opazen učinek. Drug problem je vprašanje ali 
 prinesel tak ukrep kakšne negativne posledice.  

 enega namesto drugega, je ta odločitev 
olj kot od same razpoložljivosti odvisna od družbenega "backgrounda", razen v izjemnih 

 
re 

 
na in je odvisna predvsem od njunih učinkov. Prav zaradi 

kih individualnih odločitev, so v obdobju, ko je bilo predpisovanje mamil manj nadzirano, 

 

našnje 

 na zahodu ni postal "šiba božja" zaradi svojega 
činka na organizem, temveč zaradi svojega ilegalnega statusa. 

. Določen tip osebnosti je predisponiran za razvoj odvisnosti od drog; 
e števila teh rizičnih oseb; 

. Nobenega upanja ni, da bi izkoreninili psihotropne snovi, ki povzročajo zasvojenost; 
ne učinke; 

a enako 

uživalcev teh proizvodov (to samo po sebi ne bi smelo povzročati hujših težav), le 

po
 
Vse to vodi k sklepu, da prepoved drog ni prednost za zasvojenega, pa tudi števila 
narkomanov po svetu ne more zmanjšati, saj so vzroki nj
P
ki te proizvode uživajo kot mamila. 
  
Bistvenega pomena je ugotoviti ali bi legalizacija na tem področju, v dramatičnem svetu, v 
katerem živi rizična oseba, prinesla k
bi
 
Odgovor na taka in podobna vprašanja lahko najdemo le z razmišljanjem in refleksijo. Kadar 
je na razpolago več proizvodov, pa raje uporabimo
b
primerih, kadar je npr. ta izbira rezultat natančnega preizkušanja učinkov posameznih mamil. 
Tak primer je npr. nedavna odločitev v Amsterdamu, da uživanje hašiša ni kaznivo dejanje.
Uživanje različnih proizvodov v Indiji je pogojeno z versko pripadnostjo uporabnikov (ali g
za Hindujce, Kristjane ali Muslimane). Takih primerov je še na ducate, saj je odločitev za nek 
proizvod ponavadi odsev socialne simbolike, s katero želi posameznik poudariti, da pripada 
določenemu socialnemu razredu. 
  
Če sta dva proizvoda dovoljena in ima uživanje enega oz. drugega že značaj zasvojenosti, pa
je izbira med njima bolj individual
ta
nekateri zdravniki postali odvisni od amfetaminov in morfinov. V času, ko je v Evropi 
alkohol eden od kulturno sprejemljivih proizvodov s psihotropnim učinkom, mnogi zdravniki
niti ne skrivajo svojega alkoholizma. Izkušnja zdravnikov, amfetaminomanov in 
morfinomanov kaže na to, da se njihova zasvojenost ni zdela nič bolj destruktivna od da
zasvojenosti njihovih kolegov alkoholikov. 
 
Uživanje heroina med uživalci te droge v deželah proizvajalkah ne povzroča nič večje 
smrtnosti kot alkoholizem v Franciji. Heroin
u
 
Če na tem mestu povzamemo naše ugotovitve, lahko zaključimo:  
 
1
2. Le malo upanja je, da bi lahko neposredno vplivali na zmanjšanj
3
4. Zakonska prepoved nekaterih proizvodov ima za zasvojene le negativ
5. Na izbiro droge nezasvojenih vpliva predvsem družbeno okolje, medtem ko že zasvojeni 
izbere drogo predvsem na osnovi potrebe svojega organizma; 
6. če primerjamo dva proizvoda katerih učinke dobro poznamo, lahko rečemo, da st
nevarna. 
 
Torej lahko zaključimo, da bi legalizacija psihotropnih snovi povzročila povečanje števila 
občasnih 
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relativno bi se povečalo število zasvojenih s temi proizvodi, ni pa nujno, da bi se povečalo 
tudi absolutno število odvisnih od drog. 
 
Zasvojenost z eno ali drugo psihotropno snovjo bi morala biti  pred zakonom enaka (izjema je 

bak), to pa je dobro tako za posameznika kot za celotno družbo. S tem lahko izpodbijamo 

 kjer je "Martini" predmet ponudbe in 
klame, vedno večje število ljudi pilo Martini in ne Saint Raphaela, dokler ne bi v modo 

eč 

rjenost odvisnosti, bo najlaže 
bdolžiti  za zasvojenost Martini. Sčasoma bo res vedno več ljudi pilo Martini in s tem bo v 

ti, 

arleroi, pokrajini, ki jo je hudo prizadela ekonomska kriza, 
i povezano z večjo ponudbo piva. Če bi šlo za jemanje heroina, bi bilo po vsej verjetnosti v 

zročil 
i bi 

sprotovati tistim, ki nam ugovarjajo z naslednjo trditvijo: če bi 
opolnoma preprečili ilegalno prodajo heroina v zalivu Charleroi, bi bili ljudje le alkoholiki. 

nomskega reda, je 
k poskus prav tako nerealen kot preprečevanje vseh narcističnih napak. 

oudariti, da bi 
orala biti ta legalizacija tesno povezana z zdravstvenim izobraževanjem. 

ar seveda ne 
ključuje alkoholizma pri nekaterih), mnogo teže pa bi se bilo naučiti ustreznega ravnanja pri 

sakim 
ogalom. 

, pomeni, da bomo od vsakogar pričakovali, da se bo seznanil z učinki teh substanc, 
 njihovimi nevarnostmi, omejitvami in tveganju, ki ga prinašajo s seboj. 

 

to
eno od najbolj razširjenih hipotez na tem področju, ki pravi, da narkomanija v zahodnem 
svetu narašča vzporedno z naraščanjem ponudbe drog. 
 
Nihče ne more zanikati dejstva, da bi v določeni družbi,
re
prišla Bitter ali Port. Tako bi večje število ljudi postalo odvisno od Martinija kot od Saint 
Raphaela, kar pa bi nas lahko pripeljalo do napačnih zaključkov. V družbi, v kateri je vse v
stresnih situacij, bo vedno več posameznikov razvilo narcistično napako in v takih okoliščinah 
je zelo verjetno, da bo absolutno število odvisnikov naraslo. 
 
Vsem tistim, ki zanikajo ekonomski in socialni vpliv na razši
o
resnici tudi vedno več razlogov za njegovo inkriminacijo, nikakor pa ob tem ni mogoče trdi
da je bolj škodljiv od drugih pijač. 
 
Povečanje alkoholizma v zalivu Ch
n
tej pokrajini precej več ljudi zasvojenih s to drogo kot pa v vsej ostali Belgiji. Te odvisnosti 
ne bi povzročila večja ponudba heroina; če pa bi bilo njegovo uživanje legalno, lahko 
sklepamo, da na daljše obdobje ne bi povzročal nič večje škode kot alkohol. Lahko pa z 
gotovostjo trdimo, da bi v času, ko heroin še vedno spada med prepovedane droge, pov
številne druge probleme in s tem postal dosti nevarnejši od alkohola. Vrsta hudih težav, k
jih ti heroinomani povzročili zdravnikom, bi le-te zapeljala, da bi se začeli zavzemati za 
kriminalizacijo heroina. 
 
Seveda pa ne moremo na
p
To pa bi povzročilo manj problemov, ker je alkoholizem dobro poznan. 
 
Ker pa tega ni mogoče realizirati, predvsem zaradi "nekega drugega" eko
ta
 
Za zaključek te kratke razprave v prid legalizacije drog pa je nujno treba p
m
 
Belgijsko prebivalstvo se je skozi generacije naučilo ravnati z alkoholom (k
iz
substancah s psihotropnim učinkom, ki predstavljajo popolnoma drugačno izkušnjo. 
 
Legalizacija psihotropnih snovi ne pomeni prodaje heroina, kokaina in hašiša kar za v
v
 
Nasprotno
z
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Ker nas izkušnje z alkoholom uče, da so potrebne generacije in generacije pridobivanja 
znanja, da se ljudje naučijo inteligentno ravnati z nekim proizvodom (ponovno poudarjam, da 

bira produktov ostaja odvisna od individualnih dejavnikov, ki so sami po sebi podvrženi 
 

stmi jemanja 
spaval in njihovimi omejenimi pozitivnimi učinkič "Prikrita odvisnost od uspaval" ne bi 

iz
socialnemu in ekonomskemu stanju), bodo prav tako potrebne generacije kontroliranega
omejevanja, preden se bodo ljudje naučili ravnati z drogami.  
 
Le v pogojih uravnotežene legalnosti lahko upamo na uspeh programov zdravstvenega 
izobraževanja. Ali se niso ljudje v času ene generacije seznanili z nevarno
u
nikoli omogočala prepričljivega programa zdravstvenega izobraževanja. 
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JACQUES BAUDOUR - V EVROPI, HEROIN ALI METADON? 
 
Belgija - Jacques Baudour je psihoterapevt, ki zdravi 

dologije, psihoterapija 
 se je srečal z ne-

olitiko zdravniškega združenja v Belgiji in bil celo obsojen 
vljenje 

eje mednarodnih 
strokovnjakov, ki tu zagovarjaj  ukinitev prohibicije na 
področju eznaniti 
z svojimi kliničnimi izkušnjam

itvi 
ije 

e
e
em ojem delu srečal na stotine poliodvisnikov, ko so med 
fetamine, kokain, hašiš, kodein ter vrsto benzodiazepinov in 

, 
secih preiskušanja pravilnosti moje 

rapije ni umrl. V istem obdobju so umrli 3 odstotki mojih pacientov. To so bili tisti, ki so 
sikacije v 

zmanjšuje potrebo po heroinu in 
 intenzivne pomožne psihoterapije, s katerimi sem zasvojenim vračal voljo do življenja, ki 

ročila dolgoletna zasvojenost s heroinom in pri 
ogočalo opustitev drog. 

 jih 
 

rvanost, kakor tudi 
sakodnevne težave med partnerji in v družini. 

Na povabilo Marca Taradasha s
svoj prispevek omejil na zasvoj
prepoved ostalih drog, čeprav s
terapijo prekomerno uživali am

zasvojene z mamili. Zaradi svoje meto
združena s predpisovanjem metadona,
p
na zaporno kazen. Bil je direktor dveh centrov za zdra
odvisnosti mladih in otrok ter 12 let asistent na Šoli za 
zdravstvo pri Bruseljski univerzi. 

 
V EVROPI, HEROIN ALI METADON? 

 
Kot odgovor na splošno sprejete id

o
danes prepovedanih drog, vas bom skušal s

i terapevta zasvojenih z 
drogami. Ne vem, če je pametno vztrajati na predstav
tega, kar sem spoznal ob vsakdanjih izkušnjah psihoterap
zasvojenih s heroinom, s čimer sem se pričel ukvarjati leta 
1978.  
 
m se odločil predstaviti svoj odnos do tematike. Vendar bom 
ne s heroinom in ne bom predstavljal svojih pogledov na 

 pri sv

drugih nepredpisanih zdravil s psihotropnimi učinki. 
 
Od leta 1978 sem zdravil približno 400 odvisnikov. Uporaba metadona (oralno ali 
intravenozno) mi je pri številnih zdravljenjih (ki so pogosto trajala tudi po več let) omogočila
da nobeden od mojih pacientov v prvih petdesetih me
te
kljub mojemu nasprotovanju opustili zdravljenje ali pa so bili žrtve prehitre deintok
bolnišnici ali zaporu, kjer so pristali zaradi prevelike doze mamila v kombinaciji z zdravili. Za 
primerjavo lahko povem, da v Veliki Britaniji letno umre povprečno 1,6% zasvojenih s 
heroinom. (1) 
  
Če analiziram svoje zdravniške izkušnje, lahko zatrdim, da je na moje rezultate pri zdravljenju 
narkomanov vplivalo dvoje dejavnikov: 
1) metadon, ki 
2)
je potrebna za soočanje z vsakodnevnimi stresnimi situacijami. Le-to jim je pomagalo pri 
premagovanju depresivnosti, ki jo je povz
vzpostavljanju takšnega načina življenja, ki je om
 
Ker udeleženci tega srečanja napovedujejo legalizacijo drog, želim, da spoznajo učinke, ki
heroin lahko pušča na človekovi psihi. Kot sem lahko spoznal v desetih letih svojega dela,
povzroča heroin psihično, moralno, intelektualno, socialno in čustveno raz
v
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Nekateri smatrajo, da do kriminalnih dejanj, ki jih povzroča zasvojenost s trdimi drogami, 
prihaja izključno zato, ker so te droge prepovedane. V resnici pa je z učinki heroina na 
loveško psiho  povezana vrsta problemov. Da me boste bolje razumeli: za heroinomana, ki je 

a, 

rih 

o 

 so 
 

ič 

 
 

 

. 
amida Ghodsa (2) je bilo v 20-ih letih med uživalci opija odvisnikov nekaj sto, med katerimi 

da 
da so 

kateri zdravniki predpisovali heroin tudi v druge namene. Zdravniki londonske Drug 

nih 
 ki ne le, da dovoljuje 

mbulantno zdravljenje, ki je ceneje, ampak tudi zmanjšuje ilegalno trgovino s heroinom (3) 

onom stabilizirali 75% s heroinom 
asvojenih državljanov. Četrtina jih je ostala zasvojenih s heroinom, saj so jih zaradi predolge 

 z 

č
postal odvisen od te droge, so značilna nerazložljiva nihanja v njegovem razpoloženju. Je 
izredno občutljiv, egocentričen, brez volje, pasiven in ponavadi je njegov edini interes t
kako si bo priskrbel naslednjo dozo mamila. Heroin v teku let spremeni njegov občutek za 
moralo; čustva in dejanja njegovih bližnjih mu niso več pomembna; živi le zase. Pri nekate
droga povsem uniči vsakršno iniciativo, vsako željo po delu. Tisti, ki imajo v svojih žilah 
heroin že kakšno leto, postanejo družbeni relikti, ker so izgubili vsak stik z normalno družb
in ostali edini prijatelji s podobnimi "junkies", samomorilskimi depresivci, kakršni so oni 
sami. S heroinomanom, ki je izgubil tla pod nogami, je dialog izredno težak: njegove misli
kaotične, slabo razume smisel besed sogovornika, ves čas spreminja teme pogovora, ne občuti
dialoga. Tako se mu dogaja, da pozablja, kaj je rekel ali doživel prejšnji dan, ne upošteva n
drugega kot le lastne osebne potrebe in s stalno željo po novi dozi, dan za dnem greni 
življenje svojim bližnjim. Heroin uničuje njegovo zaznavanje, slabi čustva in zmanjšuje ali 
celo povsem uniči njegovo sposobnost sprejemanja čustev in želja drugih. Ne poznam hujšega
strupa za človeka in medčloveške odnose. Te posledice uživanja heroina na človekove
psihične, intelektualne in čustvene sposobnosti pa se prepletajo z mizernim življenjem 
zasvojenih: izredno visoka cena mamila jih sili v prestopništvo, živijo na robu družbe in so 
neproduktivni, pogosto zaprti, rezultat vsega tega pa je, da jih družba popolnoma izloči.
 
Če hočemo razumeti, kako to, da je bila v Veliki Britaniji pol stoletja dovoljena uporaba 
heroina v terapevtske namene, je potrebno spoznati zgodovinske okoliščine. Po mnenju A
H
je bilo največ zdravnikov, zasvojenih z morfinom ali petidinom. Leta 1926 je "Rolleston 
Comittee" priporočil, naj takim bolnikom predpisujejo heroin ali morfin iz dveh razlogov: 
prvič zato, da pomanjkanje pri njih ne bi povzročilo simptomov, ki jih drugače ne bi bilo 
mogoče pozdraviti v zadovoljivi meri; drugič pa zato, ker bi, če bi jim bila droga povsem 
odvzeta, postali povsem nesposobni živeti koristno in emocionalno normalno življenje.  
  
V 60-ih letih se je število zasvojenih z drogami podvojilo približno na vsake dve leti, tako 
jih je Home Office leta 1968 zabeležil že 2782. Pomemben vzrok za to naraščanje je bil, 
ne
Dependence Clinics so poskušali uravnavati stanje bolnikov, tako da so jim predpisovali 
heroin. V tem obdobju so iz ZDA prišli prvi ohrabrujoči rezultati pri terapiji z metadonom, 
tako da so v 70-ih letih londonski zdravniki počasi opustili heroin in začeli predpisovati 
metadon v obliki injekcij ali oralno, slednje v večji meri v 80-ih letih. 
 
Trenutno so evropski specialisti najbolj naklonjeni oralnemu uživanju metadona. Iz različ
vzrokov se Francija, Belgija, ZRN in Grčija najbolj upirajo tej terapiji,
a
in s tem število kriminalnih dejanj, ki jih le-ta povzroča. 
 
Najbolj presenetljive rezultate so dosegli na Nizozemskem: amsterdamski župan je oznanjal, 
da so od leta 1986 dalje po zaslugi oralne terapije z metad
z
odvisnosti smatrali za neozdravljive. Naredili so poskusni program (vendar kolikor vem, 
nikoli realizirali), po katerem naj bi tem narkomanom brezplačno priskrbeli kakovosten 
heroin in s tem vsaj deloma poskrbeli zanje in za družbo. Moja izkušnja (1978 - 1983) z 
intravenozno uporabo metadona pri približno dvesto pacientih, ki so bili močno zasvojeni
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opijem, mi dopušča domnevo, da bo ta postopek uspešen tudi pri "neozdravljivih". Nekaj
mesecev terapije zadošča, da se pacienta stabilizira na primerni dozi, ob tem se zmanjša a
povsem ukine heroin ter pripelje narkomana do tega, da absolutno zavrača večje doze heroin
 
Na tej točki se lahko začne z intenzivno psihoterapijo in socialno pomočjo. Potrebno je preit
od metadona v injekcijah na oralno uporabo in upoštevati, da bo zdravljeni velikokrat 

 
li 

a. 

i 

onovno zapadel jemanju mamil. Šele po treh ali štirih letih lahko pričakujemo skromne 

nov, 
 pogosto agresivni zaradi abstinenčne krize. Ker metadon 

mogoča paru ponovno znosno življenje, ki je bilo prej pekel in ker odstrani močno nagnjenje 

kimi 
i in zdravniško terapijo v "procesu zdravljenja odvisnika od heroina." (5) 

eroinoman se reši odvisnosti, če preneha živeti sam, si najde stalnega partnerja in  začne z 

 
galna ali prepovedana. Po odkritju splošnih prednosti metadona pred 

etindvajsetimi leti mislim, da ne bi smelo biti več terapevtov, ki bi prevzeli odgovornost za 

 enega zaključkov v 
ojem delu L'amour condamne, objavljenem leta 1987. 

; uničiti trg in istočasno zdraviti 
dvisne: si je mogoče zamisliti bolj preprost, bolj human, bolj upravičen in cenejši poseg, ki 

 z 

------ 
. A.H. GHODSE, M. SHEEHAN,  C. TAYLOR, G. EDWARDS, Death of drug addicts in 
e United Kongdom, 1967-1981, The British Medical Journal, 1985, pp. 290, 425-428. 

reatment of Drug Addiction in London, The Lancel, 1983, pp. 636-639. 
 

l", Cahier de Sante' Publique 
de l'OMS, No.73, Geneva, 1982. 

p
rezultate, kakršne je Stimmel (4) objavil leta 1978: 57% pacientov je postalo po 
triinpolletnem zdravljenju abstinentov (povprečno tri leta po dezintoksikaciji s pomočjo 
metadona pride do ozdravitve). 
 
Zakaj nadomestiti heroin z metadonom? Ker metadon temeljito stabilizira voljo narkoma
ki so preobčutljivi, brezvoljni in
o
k samomoru. Normalizira voljo, obnašanje in intelektualne funkcije do stopnje, ko ima 
izkušen zdravnik pogosto občutek, da bi njegov pacient že lahko živel brez nadomestne 
"droge". 
 
V svoji praksi (kot Deylon v Ženevi in tudi Britanci) vztrajam na povezavi med življenjs
razmeram
H
rednim delom.(6) 
 
Naj strnem svoje zaključke. Predvsem bi rad poudaril škodljive posledice heroina, pa najsibo
njegova uporaba le
p
predpisovanje heroina, pa čeprav pod zdravniško kontrolo. Kdo bi si še drznil uporabiti to, 
danes opuščeno ne-terapijo? Kateri zdravnik bi jo še lahko opravičil? 
 
Učinki metadona so evropskim zdravnikom dobro poznani že dvajset let. Mislim pa, da je 
poglaviten razlog za njegovo uporabo naslednji. Dovolite mi, da citiram
m
 
"Toda kaj storiti najprej? Poskušati pretrgati ilegalno dobavo heroina in zadovoljiti potrebe 
odvisnikov z uporabo metadona pod zdravniško kontrolo
o
bi ga sprejeli vsi: bolni, družine, zdravniki, Cerkev, ljudje vsega planeta... z izjemo trgovcev
drogami?" (7) 
 
 
------------------
1
th
2. A.H. GHODSE,  T
3. cf. The pilot ekperiments in Chicago by Patrick H. Hughes, "Behind the Wall of Respect -
Community Experiments in Heroin Addistion Control-1977". 
4. STIMMEL and coll. "Detoxification from Methadone Maintenance", Ann. New York 
Academy of Sciences, 311 (1978), pp.173-180. 
5. "Les Problemes de la drogue dans leur contexte socioculture
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6. J. BAUDOUR,"Rapport a la Commission de la drogue (1985, 1986) du Parlement 
europeen". 
7. J. BAUDOUR, "L'amour condamne'-esquisse d'une psychoterapie des toxicomanes", 
Liege-Brussels, P. Marvaga Editions, 1987.  
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Obeti za antiprohibicijo 
 

MARC REISINGER - PREDPOSTAVKE OB LEGALIZACIJI 
 
Belgija - Marc Reisinger je psihiater, antropolog in 
raziskovalec v univerzitetni bolnišnici Brugmann, 
strokovnjak za farmakoodvisnost, avtor  številnih člankov o 
zdravljenju heroinomanov z buprenorfinom. 

 
PREDPOSTAVKE OB LEGALIZACIJI 

 
Antiprohibicijski projekt lahko označimo kot liberalizacijo, 
legalizacijo ali regulacijo, osnovno načelo le-tega pa je 
nadomestitev ilegalne ponudbe mamil z legalno ponudbo, po 
pravilih, ki jih moramo še določiti.   
 
Naš projekt opravičuje dejstvo, da velikanski dobički, ki jih 
prinaša trgovina z mamili, onemogočajo njen nadzor. 
Trgovino z mamili vodijo mednarodne organizacije, katerih 
glavni vodje se verjetno nikoli ne dotaknejo mamil. 
Posamezniki, ki jih aretirajo zaradi trgovine z mamili, so 
samo delavci, kvečjemu kadri določenega sistema. Lahko jih 
je nadomestiti in največkrat svojih delodajalcev niti ne 
dnoteni na 100 milijard dolarjev letno, se reciklirajo v 

svetovni ekonomiji. Denar operejo družbe, ki z rastjo svoje lastne moči postajajo na videz 
vedno bolj nepristopne, izginjajo pa tudi sledovi izvora njihovega denarja. 
 

poznajo. Prihodki od mamil, ovre

azumljivo je, da tako razvite finančne mašinerije policijski prijemi ne morejo zaustaviti. In 

o tej perspektivi naj bi zakonita ponudba mamil povzročila padec njihove cene, kriminalne 

rojekt vključuje spremembe v ponudbi mamil ne pa njenega zmanjšanja. V antiprohibicijski 

endar kako lahko torej predvidevamo, kako se bo v antiprohibicijskem kontekstu  razvijalo 

 

islim, da je to temeljno vprašanje. Vsebuje etično dimenzijo projekta, brez  te dimenzije pa 

 

R
prav to je spodbudilo Ralpha Salerna, bivšega šefa policije v New Yorku, da je opustil vero v 
represivne metode in sprejel antiprohibicijsko perspektivo.  
 
P
organizacije pa bi potem izgubile interes za promet z mamili. Nič več ne bi investirale v 
trgovino z mamili in jo podžigale. 
 
P
perspektivi se lahko ponudba zmanjša samo ob zmanjšanju povpraševanja. 
 
V
povpraševanje po drogah? Kako bodo reagirali zasvojenci  in drugi na možnost legalnih in 
poceni narkotikov? To vprašanje smo si na tem kolokviju že večkrat postavili. Privrženci in
nasprotniki prohibicije se ločijo prav pri odgovoru na to vprašanje. 
 
M
se mi nobena politika do drog ne zdi utemeljena. Ne smemo biti prepričani, da bo že sama 
opustitev prohibicije prinesla spontano zmanjšanje povpraševanja. Naivno bi bilo misliti, da
bodo mamila, potem ko bodo izgubila čar ilegalnosti, postala manj privlačna za mlade in manj 
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mlade. S tem bi zanemarili učinke mamil: stimulativne, sprostitvene... Nižja cena mamil bi 
lahko celo še dodatno privabila mlade, kot je to že dokazal crack. 
 
Ali torej ni izhoda iz te slepe ulice? Se sploh lahko izognemo prohibiciji in njenim 
posledicam? Lahko, vendar moramo najprej skozi preliminarno  fazo, vsaj kar zadeva heroin, 
o čemer bom še govoril. 
 
Najprej moramo razviti politiko javnega zdravstva ter tako zmanjšati naraščanje uživanja tega 
mamila in ga morda celo zaustaviti. 
 
ZDA so bile pri tem uspešne z metadonsko terapijo. To je nadomestek heroina, podoben 
morfiju, ki so ga od leta 1970 naprej predpisovali približno 80.000 ljudem letno. Z 
epidemiološko raziskavo, ki so jo izvedli v Chicagu, so ugotovili, da se je število zasvojenih s 
heroinom močno znižalo v četrtih, kjer so odprli centre za zdravljenje z metadonom /1/. 
Razvoj teh centrov je najbolj verjetna razlaga, da po nedavnih epidemioloških raziskavah: 
- v zadnjih petnajstih letih število zasvojenih s heroinom v ZDA ni poraslo; 
- da povprečna starost teh zasvojencev narašča, da gre za precej stabilno skupino skoraj brez 
novincev. Sestavljajo jo posamezniki, ki so začeli uživati heroin ob koncu šestdesetih in 
začetku sedemdesetih let in se starajo. Statistično pravimo, da se kohorta stara /2/.  
  
Epidemiološka situacija, vsaj kar zadeva heroin v ZDA, je trenutno stabilna. Sistem bi se 
zagotovo izboljšal, če bi povečali število centrov, kjer delijo metadon, če bi skrajšali čakalno 
dobo za tiste zasvojence, ki se želijo vpisati, in če bi poenostavili pristopne formalnosti. 
 
Rad bi vas spomnil, da je angleška praksa zdravljenja s heroinom zasvojenih s heroinom, 
vplivala na to, da v Veliki Britaniji ni bilo takšne epidemije heroina kot drugod v Evropi; to je 
dokazal Arnold Trebach /3/. 
 
Naj končam z mislijo Paula Watzlawicka: "Ne smemo misliti, da je nasprotje negativnemu 
zmeraj pozitivno." (Ultrasolutions. How To Fail Most Successfully, 1986). Legalizacija ni 
nasprotje prohibicije. Nasprotno z mnenji nekaterih predavateljev na tem seminarju, menim, 
da moramo legalizacijo obravnavati od primera do primera, da je treba ustvariti sistem 
pomoči v skladu z izkušnjami, pridobljenimi v raznih državah in vključiti prožne in različne 
programe podpore, uporabo metadona, buprenorphina (Temgesic) ali heroina samega. 
 
To bi dajalo tistim, ki so se naveličali jemanja drog - in takšnih je več, kot  si mislimo - 
priložnost, da se osvobodijo svoje zasvojenosti, namesto da jo  še povečajo. V takšnih 
okoliščinah bi se zmanjšal proselitizem zasvojenih s heroinom še toliko bolj, kajti tista 
majhna skupina starajočih se zasvojencev, bi bila za mlajšo generacijo kar se da neprivlačna. 
 
Ob tej priložnosti bi rad izrazil misel, ki se mi zdi zelo pomembna in se tiče preventive, ki ste 
jo tukaj večkrat omenili. Menim, da je zdravljenje zasvojenih s heroinom oblika preventive, 
verjetno celo najbolj učinkovita, vsekakor bolj kot kakr šnakoli propaganda, najsi bo 
govorjena, pisana ali grafična. 
 
Oblikovanje takšne zdravstvene politike je že dovolj pomemben predmet za mobilizacijo vseh 
naših naporov. Še več, pomenilo bo možnost vzpostavitve povezave med trenutno situacijo in 
možnostjo, ki jo vse preveč ljudi sprejema kot utopično (glej poročilo Marca Pannelle v 
odnosu na Pierra Joxa 29. 9. 1988) Prav tako nam bo omogočilo spoznati, kam gremo in 
spotoma vrednotiti učinke eksperimenta. 
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Priznati moram, da nisem prepričan v primernost preseganja teh začetnih ukrepov v 
legalizaciji heroina. Ker sem od blizu videl učinke te substance, težko sprejmem idejo, da bi  
ga prosto prodajali na vsakem vogalu.  
 
/1/ HUGHES, Behind The Wall of Respect, University  of Chicago Press, 1977 
/2/ KOZEL, N.J.; Epidemiology of Drug Abuse: An Overview, Science, Vol. 234, 21. 11. 
1986 
/3/ TREBACH, Arnold; The Heroin Solution, Yale University Press, 1982 
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MARCO TARADASH - PROTI NARKOKRACIJI? 
 

ITALIJA - Marco TARADASH je po poklicu novinar, na 
radiu Radicale že nekaj let vodi zelo poslušano oddajo: 
Pregled dnevnega tiska. Je predsednik zveznega sveta 
Radikalne stranke in eden od ustanoviteljev CO.R.A. 

 
PROTI NARKOKRACIJI? 

 
1. Moj prispevek naj bo le nekakšen uvod v razpravo tega 
popoldneva. Rad bi povedal nekaj stvari, govoril bom kot 
novinar in kot politično angažiran državljan. Tako položaj 
novinarja kot položaj politika za svoje etično pravilo 
postavljata sposobnost generaliziranja, če uporabim izraz 
Roberta Junga. To je po eni strani sposobnost, da si 
izoblikuješ celovit pogled na stvari, po drugi strani pa 
pomeni, da ti gre v prvi vrsti za splošni interes. To seveda ni 
kakšna posebna lastnost novinarjev in  
politikov, izkušnje pričajo celo nasprotno, temveč gre za 
njihovo specifično najstvo. 
  

Kar se tiče polemik o problemu drog in o ilegalnemu prometu z njimi, ki jih vodijo po vsem 
svetu, je po mojem najbolj sporno in najbolj zavaja s prave poti dejstvo, da se vsaka skupina 
omejuje na svoje ozko, specifično, sektaško gledanje na problem. To se redno dogaja tako na 
uradnem nivoju vlad ali z njimi povezanih teles; tako dobimo politike proti odvisnostim od 
drog, politike proti organiziranemu kriminalu, politike proti aidsu in tako naprej. V Italiji, če 
navedem en sam primer, se je nedavno okrepila moč visokega komisariata za boj proti mafiji, 
ki mu omogoča: 
- prisluškovanje telefonskim pogovorom, ne da bi zato potrebovali dovoljenje sodišča; 
- prost vstop v zapore z namenom opravljanja zaupnih pogovorov z zaporniki; 
- prosto izvajanje bančnih preiskav; 
- dostop do sodnih spisov procesov, ki so še v postopku; 
- pravico do sodelovanja s tajnimi službami in drugo. 
 
Po drugi strani pa centralna vlada in periferne oblasti porabijo na desetine milijard lir za 
rehabilitacijo zasvojenih z drogami, pri čemer imajo velike težave, ker mnogi od njih končajo 
v zaporu in jim je zanje predvideno zdravljenje tako nedostopno. 
 
Ker gre vedno le za obravnavo določenega aspekta problema, brez vpogleda v globalni okvir, 
v katerem se manifestirata kriminalna ali socialno-zdravstvena patologija, se spregleda prav 
tisto, kar želi razkriti splošni pogled: da je današnji problem drog bolj kompleksen kot smo 
mislili nekoč - tako zaradi medsebojne povezanosti ekonomskih, kriminalih, zdravstvenih in 
socialnih dejavnikov, kot zaradi vedno močnejšega povratnega učinka na politiko posameznih 
držav in na mednarodne odnose. 
 
2. Zato preseneča nepripravljenost, da bi potegnili logične konsekvence iz analiz (ki bi bile 
izjemno uporabne, če jih ne bi brali po specialističnem ključu), saj bi se  s tem lahko približali 
rešitvi problemov, ki jih postavlja pred nas današnja prohibicionistična politika. Navedel bom 
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nekaj odlomkov iz nedavnega poročila mednarodne organizacije za nadzor nad mamili: 
"Uporaba ilegalnih tako naravnih kot sintetičnih drog,  v zadnjih letih tako hitro narašča, da 
danes ogroža vse države in vse družbene sloje. Pojav ni omejen le na velike urbane centre, na 
intelektualce ali analfabete, na bogate ali revne: razširjen je povsod, v šolah, na delovnih 
mestih, v klubih, v športu."  In naprej:"Ilegalna proizvodnja in pridelava sta navzoči v vse 
večjem številu držav na raznih koncih sveta. To dejavnost, ki dosega alarmantne razsežnosti,  
financirajo in vodijo kriminalne organizacije, ki so mednarodno razvejane, in ki računajo na 
sodelovanje svetovnega finančnega sistema. Veliki trgovci z drogo pogosto uporabljajo 
popolnoma legalne kanale, ki so jih vzpostavile pomembne večnacionalne družbe. Ker 
razpolagajo s tako rekoč neomejenimi sredstvi, podkupujejo funkcionarje, širijo nasilje in 
terorizem, vplivajo na uveljavljanje mednarodnih konvencij za boj proti drogam, in imajo v 
mnogih delih sveta  v rokah tudi dejansko politično in ekonomsko oblast." 
 
To je oris nove oblike vladavine, najslabše, ki si jo lahko zamislimo, narkokracije. Sicer pa 
vemo, da sklepi OZN ne dosegajo omenjenih premis in da delajo za to, da bi neuspešni 
konvenciji iz leta 61 in iz leta 71 poostrili z uvedbo represivnega aparata; ta pa moči, s katero 
razpolaga kriminal, ne bo kos, ampak bo samo omejil liberalno-demokratična jamstva v 
mnogih državah. 
 
Tako OZN. Poglejmo še dokument, ki so ga lani julija potrdili na vrhu sedmih najbolj 
industrializiranih držav sveta v Torontu: "Ilegalna poraba in nedovoljen promet z 
narkotičnimi substancami pomenita za  prebivalstvo dežel vrha veliko nevarnost, da ne 
omenjamo držav - proizvajalk in tranzitnih držav. Na pristojnih mestih je potrebno  izboljšati 
mednarodno sodelovanje pri oblikovanju programov za boj proti vsem aspektom problema 
nedovoljenih narkotičnih substanc." Premisa, ki zbuja upanje in ki bi lahko pripeljala do 
podobnih  sklepov,  kot so jih naredili mnogi udeleženci tega srečanja, če je ne bi takoj nato 
demantiral pojav specialistične razvade: "... posebno proti produkciji, prometu in financiranju 
prometa z drogami." 
 
Drug dokument, poročilo o mamilih State Departmenta (ZDA), navaja,  da so "produkcija, 
poraba in promet z drogami brez nadzora"; vse to pa presega zmožnosti katerekoli vlade, da 
jih obvaduje, in dodaja, da "trgovci z drogami lahko svoje milijarde uporabijo za korupcijo in 
v bistvu lahko celo zakupijo vlade držav zahodne poloble." Raziskovalna komisija pri 
Evropskem parlamentu se je, kot poroča konservativec Stewart Clarck, leta 1986 dokopala do 
enakih ugotovitev, in med drugim potrdila, da je promet z ilegalnimi drogami tako ušel 
nadzoru, da so droge pravzaprav v prosti prodaji. Sklep obeh delovnih komisij je: nadaljevati 
dosedanjo strategijo. In tako imajo v ZDA zakone, ki na federalnem nivoju ponovno 
vpeljujejo smrtno kazen, predloge za uporabo vojske, načrte za povezovanje med Evropo in 
ZDA.  Skratka, vprašanje moralnega in kazenskega reda so tako napihnili, da je postalo 
glavna nevarnost gepolitični stabilnosti - in vendar tega nihče noče priznati. 
 
3. Naslednjega primera ne bom potegnil iz nesrečnih okoliščin kakšne banana republike, 
temveč pripada srcu demokratičnega, kapitalističnega in industrijskega Zahoda.  V nekaterih 
italijanskih regijah, kot so Neapelj z okolico, Kalabrija in Sicilija, sta se v zadnjih letih s 
pojavom trgovine s heroinom (danes tudi s kokainom) in z njo povezanimi dobički, grozljivo 
povečali moč in aroganca tradicionalnih kriminalnih organizacij, kot so mafija, camorra in 
'ndragheta. V zadnjih desetih letih so na Siciliji po vrsti ubili pokrajinskega tajnika krščanske 
demokracije v Palermu, sodnega poročevalca v Palermu, načelnika mobilnih enot v Palermu, 
palermskega sodnika, ki je bil tudi poslanec v parlamentu in član komisije za boj proti mafiji, 
krščanskodemokratskega predsednika regije, komandanta karabinjerjev v Monrealu,  javnega 
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tožilca v Palermu, regionalnega tajnika Komunistične partije Italije, sodnega izvedenca v 
Palermu, najbolj vplivnega in znanega generala karabinjerjev, ki je imel posebna polnomočja 
za boj proti mafiji, namestnika javnega tožilca v Trapaniju, novega komandanta specialne 
enote za boj proti mafiji, preiskovalnega sodnika v  
Palermu, bivšega župana Palerma in na tisoče drugih ljudi. 
 
Samo v zadnjih urah se je ta seznam povečal še za bivšega predsednika sodišča v Trapaniju, 
sodnika palermskega sodišča in za bivšo vodilno osebnost italijanskega leta 68, ki je bil 
ustanovitelj liberalne terapevtske skupnosti in ki je že nekaj časa vodil medijsko vojno proti 
političnim in mafijskim šefom, vpletenim v trgovino s heroinom. Danes je sicilijanska mafija 
organizacija, ki  se je sposobna gibati znotraj določene demokratične države kot podtalna 
vojska, ki uporablja tako gverilske tehnike kot sistematično korupcijo. 
 
Vedno bolj krut je tudi boj med rivalskimi skupinami za nadzor nad bogatim plenom: leta 87 
so v Kalabriji, pokrajini, ki jo kontrolira 'ndragheta, zabeležili 204 umore, kar je za 47,8 
odstotkov več kot leto prej. Velik del regije ni pod nadzorom državnih oblasti. Nedavno 
poročilo višjega sodnega sveta govori o nadalnjem slabšanju stanja, kar se tiče ekonomsko-
socialnih razmer, o rasti organiziranega kriminala, ki se je ne da omejiti in nadzorovati, o 
padcu morale; ilegalna dejavnost pa se širi tudi na vse več področij, med drugim tudi po 
sektorju javne uprave.  
 
Podobno stanje je v mnogih delih prenaseljenih predmestij Neaplja, kjer so v bojih med 
družinami camorre, ki tekmujejo za nadzor nad teritorijem, zabeležili povprečno  en umor na 
dva dni. 
 
V velikem delu južne Italije kriminalne organizacije zaradi velikanskega dohodka od trgovine 
z drogami vedno bolj nastopajo kot pravi holdingi podjetij, ki delujejo in investirajo v vse 
sektorje legalne ekonomije. Tako v Siciliji kot v Kalabriji ali Campagni je tesna povezanost 
med nadzorom nad prometom z drogami in smermi toka javne porabe. 
 
Obstaja poskus analize te paralelne ekonomije: glavni italijanski gospodarski dnevnik 'IL 
SOLE 24 ORE', ki je v lasti Zveze industrialcev, je ocenil, da italijanska kriminalna industrija 
obrača na leto okoli 50 tisoč milijard, od tega pride 35.000 milijard na trgovino z drogo na 
italijanskem ozemlju. Gre za številko, ki se približuje zaključnemu računu najmočnejšega 
italijanskega privatnega podjetja - FIAT. Tej številki bi bilo treba prišteti še dobičke 
italijanske mafije, ki deluje na mednarodnem nivoju kot posrednica med državami – 
proizvajalkami in državami - potrošnicami v severni Evropi in Severni Ameriki. 
 
Tako je jasno, da  promet z drogami grozi vsemu planetu. In kot sem že omenil, to stanje 
prepoznavajo uradni dokumenti različnih držav, vštevši poročila, ki temeljijo na rezultatih 
raziskav Evropske skupnosti, in poročilo ZN o nadzoru nad narkotiki. Kljub temu vse doslej 
nobena država ni pokazala poguma za spremembo svoje politike kazenskega zatiranja porabe 
in prometa z drogami. Kajti priznati, da je prohibicija neuspešna, bi za mnoge pomenilo 
priznanje, da so vseh trideset let uresničevali napačno politiko. Nadaljevanje sedanje politike 
prohibicije opravičuje strategijo minulega obdobja in hkrati ohranja izjemen ekonomski in 
socialni status tistih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vojno proti drogam tako na nivoju 
nadnacionalnih organizacij kot na nivoju posameznih držav. V modernem svetu je postal 
velikanski kapital, ki ga kopiči organizirani kriminal z industrijo mamil, eden glavnih virov 
nasilja, korupcije in socialne degradacije, obenem pa je resna ovira za razvoj kateregakoli 
potenciala, tako v revnejših področjih sveta kot tudi v industrializiranih državah. Dobički, ki 
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jih ustvarjajo droge, bi v dveh do treh letih  zadostovali za odplačilo vseh zunanjih dolgov 
držav v razvoju.     
 
4. Denar od mamil vdira v vse ustanove civilne družbe - v banke, na borzo, v  legalne in 
ilegalne ekonomske dejavnosti, ustvarja korupcijo, izsiljevanje, oboroženo nasilje v sodnih in 
političnih institucijah. 
 
Denar od mamil bogati kriminal. Število zasvojenih s heroinom raste iz leta v leto, ker je vsak 
novinec prisiljen postati preprodajalec, da bi podpiral svojo razvado. Alternative temu so 
kraje, umori, prostitucija. Od Nemčije do ZDA, od Španije do Italije, od Kanade do 
latinskoameriških mest je promet z drogami vzrok večine kaznivih dejanj, za skoraj 80 
odstotkov tatvin, ropov in umorov. Vsako leto je na milijone ljudi žrtev nesmiselnega nasilja, 
ki ne izvira iz narave mamil samih ali narkomanov, temveč iz nenehne potrebe po denarju, za 
katero so krivi nepremišljeni in nehumani zakoni. In prav ta denar milijonov anonimnih vedno 
bolj bogati in vedno bolj krepi in dela kriminal za nepremagljivega sovražnika, ki se ga 
prohibicija trudi unučiti, pa  ga ne more niti oslabiti. 
 
5. Za konec bom v obliki trditev postavil nekaj vprašanj, na katera bi moral ta del razprave  
odgovoriti. Z legalizacijo proizvodnje, trgovanja in prodaje danes prepovedanih drog - od 
marihuane do heroina ali kokaina - bomo dosegli zmanjšanje, vsaj v mnogih državah uporabe 
le-teh na nivo drog, ki so že legalizirane, kot sta alkohol (od vina do pijač z visokim 
odstotkom alkohola) in tobak. Cena drog bo padla za 99 odstotkov in naloga držav bo določiti 
primerne davke, ki bodo odvračali od porabe in obenem zagotoviti kvaliteto ter s tem 
zmanjšati škodljive učinke na minimum, vštevši aids in druge bolezni. Ko bo tako hipoma 
izgubila poglavitni vir svojega bogastva in razlog svoje nepremagljivosti, bo mednarodna 
mafija doživela poraz, ki ji ga ne bi mogle povzročiti niti združene armade Vzhoda in Zahoda. 
Legalizacija bo čez noč odstranila vzrok milijonov nasilnih dejanj, storjenih v škodo ljudi, ki 
so večinoma šibki in nezaščiteni. Razbremenila bo sile javnega reda in sodstvo, ki se morajo 
danes ukvarjati s tovrstnimi kaznivimi dejanji; in tako bodo te avtomatično postale 
učinkovitejše in sposobnejše za zagotavljanje varnost prebivalstva. Velikanske vsote denarja, 
ki jih danes  nekoristno porabljajo za lov na ljudi, bodo na razpolago za kampanjam proti 
uporabi drog in za zdravljenje zasvojenih od le-teh. 
 
Današnje nasilje v mestih po vsem svetu je rezultat prepovedi drog, podobno kot je bilo med 
prohibicijo alkohola v Chicagu v času Al Caponeja. Toda neuspešna prohibicija pomeni hudo  
nevarnost za posameznika, svobodo, mir in pravice držav ter stanju teh pravic, kar se vedno 
dogaja, kadar zakoni ogrožajo človekove pravice (omenimo le ponovno uvajanje smrtne kazni 
v mnogih državah, ki so jo že odpravile) in zagotavljanje pravice do poštenega sojenja.  
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MARIE ANDREE BERTRAND - NEMORALNOST PROHIBICIJE  
 
Kanada - Marie Andree Bertrand je docentka na oddelku za 
kriminologijo na univerzi v Montrealu. Kot svetovalka 
kanadske vlade je bila ena od petih članov vladne komisije, 
ki je na začetku 70. let preučevala fenomen razčirjenosti 
mamil v državi. Pri tem so izšla tri njena poročila, ki so še 
danes temeljna dela na področju preučevanja tega pojava. O
zaključkov vladne  komisije se je distancirala in že leta 1973
predlagala legalizacijo marihuane ter nadzor nad distrib
heroina. V zadnjih letih se je zavzemala za odpravo vojn
proti drogam, leta 1986 pa je izšlo njeno poročilo Politik
drog: prisotnost škodljivih učinkov in odpor do sprememb 
zakonov o drogah. 

d 
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a do 
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NEMORALNOST PROHIBICIJE 

 
Pred petnajstimi leti sem po štiriletnih raziskavah, ki so 
potekale po vsem ozemlju Kanade in v tujini, kanadski vladi 
predstavila poročilo, v katerem sem se zavzemala za o
kontrole nad mamili. Vzroki za ta nasvet so bili: 

1.  Da je posedovanje mamila zločin, ni  učinkovit način odvračanja; 
2. Na splošno je uporaba kazenskega prava za zločine brez žrtev: a) neučinkovita; b) privede 
do uporabe postopkov, ki so v nasprotju s človekovimi pravicami (preiskave brez naloga, 
uporaba  
ovaduhov, infiltrirani agenti); c) je vedno zelo enostranska, ker so navadni instrumeni 
neprimerni in zato represija doseže le naivne, in tiste, ki jim je sreča obrnila hrbet.  
 
V bistvu je veliko pravnih strokovnjakov in politikov že priznalo, da je uporaba kazenskega 
prava pri zločinih brez žrtev nelegitimna; 
 
3. Cena prohibicije je velikanska - tako družbena kot moralna in ekonomska. Države 
razmetavajo  svojo čast in javna sredstva za trud, katerega rezultati so minimalni. 
 
4. Pedagoška funkcija kazenskega prava, ki naj bi državljane opominjalo na najpomembnejše 
socialne vrednote družbene skupnosti, je v bistvu iztirjena, če zakon neurejeno in zmedeno 
vključuje snovi različnih stopenj toksičnosti in dejanja različnih stopenj nevarnosti. V bistvu 
zakoni o mamilih v mnogih državah predvidevajo stroge kazni - celo zapor - za dejanja, ki 
niso škodljiva in ne povzročajo škode drugim osebam in kazni za posest in prodajo substanc,  
katerih škodljivost ni dokazana in ki so enako stroge (kazni namreč) kot za posest in prodajo 
mamil, katerih toksičnost je potencialno višja. Še več, te države se sklicujejo na svojo dožnost 
varovanja javnega zdravja, da bi  
opravičile institucijo kazenske kontrole določenih substanc, po drugi strani pa sprejemajo 
visoke dohodke, ki izvirajo iz prodaje drugih mamil, kot sta, denimo, tobak in alkohol, za 
katere je  
znano, da so popolnoma škodljiva. 
 
5. Prohibicija ustvarja in širi nezakonite trge z  vsemi deviacijami, ki jih to prinaša. 
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6. Kaznivo dejanje same posesti ali uporabe pooblašča določene države, na primer Francijo, 
da vsiljuje obtoženim obvezno zdravljenje. To pomeni še en primer krčenja človekovih 
pravic. Pomeni pa tudi vrh ignorance ali licemerstva, kajti še nikoli ni bilo nedvoumno 
dokazano, da je obvezno zdravljenje pri komer koli povzročilo spremembo vedenja. Po drugi 
strani  je obče znano, da  
je v zaporih, v katerih se nahaja določeno število uživalcev, polno psihotropskih substanc 
vseh vrst in da je promet z drogami vsaj tako, če ne celo bolj razširjen kot v svetu zunaj. 
 
Vsi našteti argumenti govore v prid abolicije veljavnih zakonov o mamilih. In ko čas teče, se 
nujnost le še stopnjuje. 
 
Še več, vse bolj in bolj postaja jasno: 
1. Če bi vrednotili na podlagi rezultatov, bi ugotovili, da so poskusi odvračanja povsem 
neuspešni - razen morda nekaterih določenih uporabnikov -  vsaj pri populaciji, ki ji je to 
nemenjeno. Število uporabnikov je naraslo, promet je postal, kjer je bilo to potrebno, bolj 
prefinjen, toda najpogosteje večina ilegalnih transakcij zajema majhne količine, katerih 
izvedba poteka ob polnem zavedanju policijskih oblasti, ki pa se ne odločijo intervenirati. 
Uporaba določenih drog, ki so bile zelo popularne v šestdesetih letih (LSD, lepila, močni 
halucinogeni), je upadla, vendar vsi vemo, da pri tem kazensko pravo ni imelo nikakršne 
zasluge. Uživalci sami in javno mnenje na splošno so povzročili upad popularnosti teh 
substanc, ko so spoznanja o njihovih škodljivih učinkih postala splošno dostopna; 
  
2. Kazenska kontrola uporabe in prodaje drog se je pokazala za zelo diskriminacijsko, saj 
prizadeva (v šestdesetih letih) mlade in osebe z očitno nekomformistično pojavo (vedenje in 
obleka), nato pripadnike etničnih skupnosti in od nedavna v nekaterih evropskih državah 
tujce, revne in nezaposlene; 
 
3. Stroški uvajanja zakonov, ki regulirajo droge, še naprej naraščajo, ti zakoni so povzročili 
nastanek specialnih policijskih oddelkov, in preobremenjenost sodišč, zaporov in centrov za 
zdravljenje in rehabilitacijo; 
 
4. Epidemiološke napovedi so se izkazale za neutemeljene. Seveda če obstajajo zasvojeni, ki 
potrebujejo pomoč, toda oddelki prve pomoči v bolnišnicah so manj zasedeni kot v 
sedemdesetih letih, ko je mrgolelo pacientov s tako imenovanimi bad tripi; 
 
5. Kot  smo predvidevali, je  prohibicionistična politika povzročila le rast nezakonitega trga in 
intenzifikacijo mednarodnega prometa z drogami. Policijske sile sveta so izgubile vojno proti 
drogam. 
 
6. Prisilno zdravljenje in zapiranje zasvojenih z namenom, da bi spremenili njihove navade, 
sta doživela očiten poraz.  
 
Vzrokom, ki so me pred petnajstimi leti privedli do tega, da sem se odločila za abolicijo 
zakonov o drogah, so se pridružila še tale dejstva. 
 
1. v številnih zahodnih državah so ugotovili, da veliko dovoljenih drog povzroča očitno škodo 
zdravju ljudi in da stroški, ki jih taka zloraba in zdravljenje povzročita, presegajo sprejemljive 
meje. To ilustrira: prvič, zmedo akcij tistih držav, ki prepovedujejo določene substance, 
obenem pa  prikrito podpirajo in javno tolerirajo uporabo nikotina in alkohola. Drugič, 
ilustrira dejstvo, da so družbene reakcije na učinke teh dveh legalnih drog veliko bolj 
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racionalne od reakcij na ilegalne droge. Države, oziroma vsaj nekatere, prepovedujejo 
medijsko reklamo za te substance na državnih radijskih in televizijskih postajah, ali pa 
določajo, da mora reklama jasno govoriti tudi o nevarnostih. Javna združenja državljanov so 
se organizirala z namenom, da bi omejila škodo, npr. pri cigaretah  le na kadilce. Prav tako je 
zelo zanimiv odnos do alkohola. Ker je vožnja v vinjenem stanju družbeno nevarna, je 
sankcionirana vožnja kot taka, ne pa uporaba alkohola na splošno. Nekatere inteligentno 
vodene reklamne kampanje dovoljujejo pitje, pod pogojem, da ni  ogroženo življenje drugih 
(npr. akcija "rdeči nos"). 
 
2. Kot mnoge druge je tudi mene zelo presenetil odpor do ugotovitev in nasvetov 
mednarodnih komisij v zvezi z vprašanji drog. V bistvu je v poznih šesdesetih in v začetku 
sedemdesetih let najmanj ducat držav prek nacionalnih komitejev in študijskih komisij 
preučevalo t. i. problem mamil: razširjenost le-teh, vzroke in načine rešitve. Razen 
francoskega komiteja PELLETIER, ni niti en sam komite ali komisija svojemu parlamentu 
priporočal ohranitev statusa quo. Nekateri so se zavzemali za odpravo kriminalnega statusa 
določenih substanc, drugi pa za depenalizacijo posesti, itd.. In kljub vsemu  v nobeni državi 
poročila teh komitejev niso bistveno vplivala na zakonodajo. Kazenska praksa se je v mnogih 
točkah spremenila; sledila je določena dekriminalizacija, vštevši z vso samovoljo, ki jo tak 
pristop prinaša (kot, denimo, sojenje uporabnikom ali manjšim razpečevalcem, v primeru, da 
so to tujci, marginalci, ali da po zunanjosti niso všeč policaju ali pa sodniku).  
 
Sledi oris izvora odporov do sprememb zakonov, ki uravnavajo droge, ki mi je jasno razkril 
NEMORALNOST, DVOLIČNOST  IN NEZAKONITOST prohibicije. 
 
Te odpore čutimo tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju. Vsi, ki želijo spremembo 
sedanjih zakonov o drogah, morajo te odpore preučiti, da bi jih morda lahko odpravili.  
 
ODPOR NA NACIONALNEM NIVOJU 
 
Priporočila nacionalnih komisij niso bila nikoli radikalna - ali pa le redko. Kljub temu so jih 
njihovi parlamenti ignorirali ali pa tako omilili, da so postala absurdna ali neprepoznavna. In 
vendar so komisije in komiteje ponavadi sestavljale spoštovane osebnosti, na katerih 
znanstveno in moralno stališče je bilo težko vplivati. Še več, raziskave so pogosto trajale več 
let oziroma se je več komisij ukvarjalo z istim problemom (kakor v primeru ZDA in Velike 
Britanije), študije pa so stale po več  
milijonov dolarjev. 
 
Čemu bi lahko pripisati odpore parlamentov in vlad do priporočil svojih komitejev in komisij? 
 
Sprijaznimo se z dejstvom, da je v interesu mnogih pomembnih socialnih skupin, da se ohrani 
prohibicija na določene substance. Na podlagi svoje analize situacije v ZDA in Kanadi bom 
naštela te skupine po vrstnem redu njihovega pojavljanja (vključno z njihovimi posebnimi 
interesi) na sodiščih ali koridorjih politične moči.  
 
1. Prva skupina, ki je glasno razglašala svoje nasprotovanje vsakršni liberalizaciji drog, je bila 
policija - na vseh ravneh: federalni, pokrajinski, občinski - še posebno pa specialni oddelki, ki 
delajo na področju mamil. Le-ti imajo, kot vemo, precejšen ugled, ki izvira iz mednarodnih 
stikov in učinkov njihovih akcij. Izjave policije so se izkazale za zelo dvolične (vključno z 
njihovimi trditvami, da je situacija pod nadzorom ali pa bi lahko bila) in kažejo na tako 
fundamentalistično moralo, da jo je treba slišati iz prvih virov, če ji hočemo verjeti. Vpliv 
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organov policije na vlade, na ministrstvo za pravosodje, notranje ministrstvo itd., je splošno 
znan... poleg tega pa  pogosto razpolagajo z določeno in tajno močjo nad preostalimi oddelki 
vlade. Policijski lobi deluje na nacionalnem nivoju, pogosto ob mednarodni podpori. Na 
kratko, policija opravičuje vsako sredstvo, ki ga uporabi; sem sodijo pretiravanje ali popačene 
informacije v dosjejih, javne obtožbe in podobno, da bi diskreditirali zagovornike 
liberalizacije zakonov o drogah). 
 
2. Zadnjo trdnjavo odpora spremembam pa pomenijo zdravniki. V šestdestih letih so bili 
zdravniki ogorčeni nad dejstvom, da so bili mladi in osebe dvomljivega videza sposobni 
prepoznavati poživilne, analgetične in evforizirajoče učinke nekaterih zdravil in celo odkriti 
protistrupe, denimo, valium, za primer "bad tripa". Prav ta branža pa je celo odklonila 
sodelovanje pri novih problemih, ki jih je ta uporaba prinesla. Le manjše število splošnih 
zdravnikov ter nekateri psihiatri in farmacevti so bili pripravljeni iti na cesto in pomagati 
uporabnikom, čeprav  so jih njihovi kolegi hudo obsojali. Nekaj socialnih delavcev je 
ustanovilo informacijske centre, nekaj klinik za nujno pomoč ter mobilne enote. Skratka, 
medicinska stroka je zanikovala obstoj problema - ali vsaj, da gre za vprašanje, ki se tiče tudi 
njih - in tako pošiljala uživalce nazaj na sodišča in tako prispevala k okrepitvi pozicij 
prohibicije. 
 
3. Farmacevti so prav tako kazali užaljenost nad tem, da so ljudje po lastnem preudarku 
uporabljali zdravila brez njihovega nasveta, in to celo substance, ki ne sodijo v pristojnost 
farmacevtov.  Poleg tega lahko dodamo, da je imela ta profesionalna kategorija tudi druge 
razloge, da se je čutila ogroženo, saj  je del uporabnikov poskušal družbo odvrniti od uporabe 
sintetičnih zdravil v prid naravnih. Po drugi strani je precej uživalcev in predstavnikov 
alternativne kulture na obtožbe o škodljivosti drog s ceste ali ilegalnih drog odgovarjalo z 
obtožbo o realni škodljivosti zdravil. 
 
4. Med najbolj ogrožena združenja, ki pa so bila najglasnejša in so izvajala politični pritisk v 
obliki najrazličnejših izsiljevanj, sodijo farmacevtske hiše. Predstavniki večjih, kot je Roche, 
so šli celo tako daleč, da so poslali predstavnike, ki so zagovarjali korporacije pred 
preiskovalnimi komisijami, ki so bile pred tem, da objavijo učinke nekaterih njihovih zdravil, 
ki povzročajo zasvojenost.  
 
5. Proizvajalci alkoholnih pijač in pivovarji niso le uporabljali lobijev za vplivanje na politike, 
ki so vsi služili pri alkoholni industriji, ampak so skušali pred javnostjo tudi ublažiti vtis 
neodgovornosti  in ustvariti vtis dobrih namenov. V sedemdesetih letih, potem ko so razne 
raziskovalne in študijske komisije objavile poročila o negativnih učinkih alkohola, so nekateri 
proizvajalci alkoholnih pijač in pivovarji začeli kampanjo za zmernost -zmernost, a ne 
abstinenco! 
 
6. Podobne pritiske je izvajala tudi tobačna industrija. Ko so objavili neizpodbitne dokaze o 
škodljivih učinkih kajenja cigaret, so se predstavniki nekaterih proizvajalcev takoj  začeli 
zagovarjati, da so občutno znižali vsebnost nikotina in da ni pošteno primerjati droge, ki je 
povsem družbeno sprejeta in je postala del vsakdanjega življenja ter je tako pod družbenim 
nadzorom, s substancami, katerih škodljivost še ni znana in je njihova uporaba še vedno 
marginalna. Toda glavni argument tobačne industrije, ki se je dotaknil najobčutljivejše točke 
mnogih vlad, je bil: veliko ljudi bi izgubilo službo, če bi zmanjšali uživanje tobaka ali če bi 
tobačni cigareti konkurirala cigareta z derivati kanabisa. 
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7. Zadnja skupina, ki je stopila pred nacionalne komisije, ki so se ukvarjale s problemom 
drog, so bili t. i. moralna iniciativa: AA (Alcoholic anonymous), NA (narcotist anonymous), 
organizirane skupine staršev, predstavniki različnih cerkva in člani ali predstavniki raznih 
socialnih poklicev (zveze socialnih delavcev, psihologov, psihiatrov, advokatov, vzgojiteljev, 
sodnikov, ki se  
ukvarjajo z mladoletniškim prestopništvom), ki so vsi razglašali svoje ogorčenje in osuplost 
nad možnostjo omilitve zakonodaje, ki se nanaša na droge. Za vsako ceno se je bilo treba 
upreti liberalizaciji. 
 
Vse te skupine niso bile le številne ampak tudi pomemben dejavnik vpliva in moči v obliki 
političnih pritiskov. Industrija alkoholnih pijač, pivovarne, farmacevtski laboratoriji in 
tobačna industrija so bili izjemno učinkoviti v prepričevanju političnih strank, da branijo 
njihove interese, še posebno, ko so jih spomnili na volilne prispevke, ki jih pogosto prispevajo 
ti dejavniki. Na drugi strani, kar se tiče velikih poklicnih združenj, si lahko zelo malo vlad 
privošči, da  bi  jim nasprotovale. Bilo bi nemogoče povsem zanemariti interese t. i. moralne 
iniciative in socialnih poklicev (ki so na nekaterih instancah bile iste skupine, ki so začele biti 
plat zvona in spodbudile preiskave), ki predstavljajo pomemben del volilnega telesa. 
 
Ali bi te skupine moči, te interesne skupine, ki so odločno izražale svojo podporo kazenskemu 
nadzoru nad uporabo in prometom z  določenimi substancami  pred desetimi leti v  Franciji,  
petnajstimi leti v Kanadi, v ZDA, Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Novi Zelandiji, v 
Avstraliji itn., danes zagovarjale enako stališče? Če bi, ali bi jim oblast enako pozorno 
prisluhnila? In druge skupine, ki uporabljajo drugačen jezik, bolj naklonjen depenalizaciji ali 
aboliciji prohibicije, bi jih bilo slišati? Mislim da. Toda, če naj bo naša analiza resna in 
prepričljiva, mora upoštevati posebne okoliščine vsake posamezne države. Jasno je, da 
odgovori ne bodo povsod enaki. Jasno pa  je to:  če hočemo spremeniti zakone, moramo 
takšno analizo izpeljati. Določiti moramo, kdo so naši zavezniki in tisti, ki se še vedno vedejo 
kot bojevniki za čisto in trdo prohibicijo.  
 
NASPROTOVANJA NA MEDNARODNEM NIVOJU 
 
Že sedemdeset let je minilo od podpisa prvih mednarodnih dogovorov o drogah (1912). Pred 
tem veliko evropskih držav, med njimi Francija in Nizozemska, ni kazensko preganjalo 
uživanja različnih substanc, ki so dandanes prepovedane, medtem ko so v skandinavskih in 
anglosaksonskih deželah že prepovedali njihovo uporabo, s tem da je bila kaznivo že sama 
posest le-teh.  
 
Od 1912 leta, ki je leto prvega sporazuma, je opazen stalni porast: 
1. števila držav - podpisnic mednarodnih sporazumov o nadzoru nad drogami; 
2. števila prepovedanih substanc; 
3. števila dejanj, ki jih prepovedujejo državni statuti o drogah. 
 
Mehanizmi delovanja policije, zakonodaje in kazenske kontrole v deželah - podpisnicah 
sporazumov so se progresivno širili in kažejo namen spreminjanja objekta kontrole, to je od 
prometa na uporabnika. Politika do drog je pod pritiskom ZN postala centralizirana. V 
državah - podpisnicah prevladuje ameriška politika do drog. Drug Enforcement 
Administration je postala mednarodni model policijske kontrole drog (Hulsman, 1983, str. 
273). Predvsem Konvencija iz leta 1961 pa tudi druge so postale za države - podpisnice 
osnova za nasprotovanje spremembam zakonov o drogah, ker se ameriški imperializem in 
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moralni pritisk držav članic na države - proizvajalke izvaja prav prek teh mednarodnih 
dogovorov.  
 
V odmevnem članku o politiki do drog in njihovih negativnih učinkih Louk Hulsman, 
profesor kazenskega prava na univerzi Erasmus v Rotterdamu pravi, da ne smemo spregledati 
mednarodnega okvira, v katerem posamezne države sprejemajo svoje zakone, ali 
zakonodajnih procesov držav samih. Najrazličnejše skupine so iz najrazličnejših vzrokov - 
nekatere iz religioznih, druge iz moralnih, spet tretje v interesu zaščite ekonomskih ali 
profesionalnih interesov - odgovorne za prohibicijo. Te skupine vključujejo: (1) misijonarje in 
osebe, ki so  v imenu humanih in moralnih načel začeli vojno proti opiju; (2) pooblaščenci 
držav, kot sta Kitajska in ZDA, ki imata komercialni interes za zakonsko urejanje tega 
proizvoda in prometa z njim; (3) osebe, ki so v načelu naklonjene mednarodnemu 
sodelovanju; (4) ameriški funkcionarji, ki žele obdržati pozicije, pridobljene v času  
prepovedi alkohola in (5) pooblaščenci držav tretjega sveta, ki so del naprednih krogov svojih 
držav (Hulsman,1983, str. 276). 
 
Hulsman pravi, da "je težko razumeti, kako se je takim skupinam pritiska, ki so včasih 
zanemarljivo majhne, na svetovni ravni posrečilo vsiliti svoje poglede, ki nasprotujejo 
interesom večine. Da bi to razumeli, je treba spet pregledati mednarodni kontekst". Izjemno 
težko je skupinam državljanov in posameznim državam dobiti korektne informacije o tem, kaj 
se dogaja med večjimi razpravami v zvezi s konvencijami o drogah v OZN. Še težje je tem 
dejavnikom izraziti svoje interese, čeprav predstavljajo interese večine. Zato "je mogoče 
vplivati na mednarodne zakonodajne procese le v primeru, da imajo skupine protipritiska 
zadostno moč in obvladajo mednarodni politični jezik" (1983, str. 277). 
 
Med faktorji, ki so v boj proti drogam - ali vsaj proti določenim drogam - vpletli severne in 
razvite države, je treba ločiti nasprotje Sever-Jug, konflikt med razvitimi državami in 
državami v razvoju. Tako so se sprva, kot opaža Hulsman, konvencije ukvarjale izključno z 
drogami iz tretjega sveta in še danes je v Kanadi in ZDA njihova droga tista, za katero velja 
prohibicija. V zadnjem času pa je treba k faktorjem mednarodnega in nacionalnega 
nasprotovanja odpravi prohibicije prišteti še dejstvo, da "imajo celotni sektorji naših 
nacionalnih družb korist od nezakonitosti določenih substanc. Ti sektorji vključujejo med 
drugim nekatere teroristične skupine in centre javne moči, ki se okoriščajo s črnim trgom 
trgovine z drogami in orožjem" (pogosto gre za isti trg), da bi podprli njihove zahteve in 
odločitve (Hulsman, 1983, str. 277). 
  
   
ALTERNATIVA PROHIBICIJI 
 
Namesto prohibicije, ki se je izkazala za neučinkovito in negativno, je treba na nivoju države 
vzpostaviti nov avtoriziran sistem nadzorovane nabave, kvalitete in distribucije tistih drog, ki 
so danes prepovedane.  
 
 Ta sprememba bi morala potekati na državnem ali celo na mednarodnem nivoju, če hočemo 
odpraviti vse zlo, ki ga prinaša nezakoniti promet z drogami.  
 
Družba kot celota in posameznik v njej morata biti pravilno obveščena, če hočemo 
izkoreniniti dezinformacije in zagotoviti primerno kontrolo, podobno kot za alkohol in tobak. 
Moči ne smemo prepustiti mednarodnim funkcionarjem in policija. Dejstvo je, da so zakoni o 
drogah doslej povsod  naredili več škode kakor pa droge same. 
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FERNANDO SAVATER - SOCIOPOLITIČNE TEZE O DROGAH 
 
Španija - Fernando Savater je španski filozof mednarodnega 
slovesa in glavni urednik španskega dnevnika EL PAIS. V 
zadnjih dveh letih je vodil kampanjo za revizijo španskih 
zakonov, ki obravnavajo droge, in za ukinitev prohibicije na 
mednarodni ravni. 

 
SOCIOPOLITIČNE TEZE O DROGAH 

 
Moj osnovni namen je spodbuditi potrebno institucionalno 
razpravo o t. i. "problemu drog". Vse do sedaj smo bili priče 
histeričnemu hrepenenju po kaznovanju, ki je povzročilo 
transformacijo kemičnih produktov in ljudi v "duhove", 
patološke dezinformacije in sramotne psevdoznanstvene 
pravljice. 
 
Mit, ki se spleta okoli droge, lahko razložimo takole: "Droge 
- in vse v zvezi z njimi - so pogubna iznajdba brezobzirne 
mednarodne mafije, katere namen je  nagrabiti si ogromne 
dobičke, zasužnjiti mladino ter fizično in moralno pokvariti 

človeštvo. Tej grožnji se je zoperstaviti samo z energično represivno politiko na vseh nivojih, 
od navadnega "joint-a" do nasadov koke v bolivijskih gozdovih. Ko bo policija zaprla 
zadnjega pomembnega razpečevalca, bo človeštvo rešeno grožnje, ki jo predstavljajo droge". 
 
V teh obrabljenih frazah so pomešani dejstva in predsodki, posledice se prikazujejo kot 
vzroki, to pa pripelje do tega, da so resnične korenine problema spretno prikrite. Ustvari se 
očitno koristnega političnega grešnega kozla, čemur se postavlja nasproti odličen posel, tuja 
nesreča opere lastno vest in se gre nazaj vse do pravnih in tehničnih možnosti zares moderne 
države. 
   
To, da so t.i. "levičarski"  intelektualci - s svojimi dejanji in svojim molkom - sokrivi za to 
mračnjaštvo, kaže da problem današnjega intelektualca ni v njegovi reciklaži v službi oblasti 
(kakor še naprej hočejo misliti tisti, ki ne želijo zapustiti Zimskega dvorca - nikoli ga niso 
osvajali zato, ker bi bilo zunaj mraz), pa tudi ne v pomanjkanju globalnega pogleda na svet, 
kot trdijo novi svečeniki, temveč v stalnem pomanjkanju trdno utemeljenih stališč do 
specifičnih konfliktov aktualnih družb. 
 
To, kar predstavljamo tukaj, ni nič več kot le referenca na sociopolitične aspekte zadeve; 
mednje štejejo tudi tisti, ki jih ponavadi nekaznovano imenujejo "etični" - samo zaradi sledov 
preostanka religioznih verovanj.  
 
Z drugimi besedami, o resnično pomembnih razsežnostih drog se ne govori - o tem, da so 
lahko vir užitka ali da lajšajo bolečine ali da spodbujajo ustvarjalnost. Z eno besedo, 
učinkovita pomoč za človeka in njegovo življenje, je tisto, za kar so jih uporabljali skozi 
tisočletja in jih bodo tudi vnaprej. Vendar pa bi moral biti ta vidik vključen v dosti 
podrobnejši študij, kot pa je ta, ki smo se ga lotili tukaj. 
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PRVA TEZA 
 
Uporaba drog - to pomeni uporaba substanc ali telesnih praks, ki spreminjajo normalno 
percepcijo realnosti - je razširjena v vseh družbah. Včasih so jih uporabljali tudi v religiozne 
namene. Ljubili so jih in se jih bali, včasih celo zlorabljali. Zgodovina drog je ravno tako 
bogata in raznolika kot zgodovina človeštva samega, saj obe potekata vzporedno. 
 
 
DRUGA TEZA 
 
Sodobna družba temelji na poudarjanju posameznika, na njegovi kompleksni in ustvarjeni 
osebni svobodi - svobodi političnega prepričanja, svobodi izražanja, pravici do informacij in 
iskanja, umetniškega, religioznega ali seksualnega izražanja, itd. - vse to so temelji moderne 
demokracije. 
 
Totalitarizem, na drugi strani, ni drugega kot podreditev človeka družbi - družbi, ki jo 
označujejo varuhi javnega dobra - v obliki nacije, države, politične dogme ali načina življenja, 
ki kulminira v konfliktu osebnih interesov in okusov. "Habeas Corpus" je potrebno razširiti, 
da bo vključeval vse vidike svobodnega razpolaganja z lastnim telesom in energijami, 
lastnega iskanja užitka ali spoznanja, lastnih eksperimentov s samim sabo (človeško življenje 
ni ali vsaj ne sme biti nič drugega kot velik eksperiment), četudi našteto pripelje v destrukcijo 
samega sebe. 
 
 
TRETJA TEZA 
 
Prohibicija drog je v demokratični družbi ravno tako nepravična kot prohibicija pornografije, 
religiozno ali politično preganjanje, preganjanje zaradi seksualnih deviacij ali prehranjevalnih 
navad. Je ravno tako nekoristna in škodljiva kot katerakoli druga prohibicija - kar pa bi 
moralo biti že končno jasno. Nadvse očitno je, da živimo v klinični državi, ki si jemlje 
neomejeno pravico, da določa, kaj je najboljše za naše zdravje, potem ko je zgubila tisto, s 
čimer nas je lahko poprej kontrolirala na političnem, religioznem, umetniškem področju, 
področju prehranjevanja... 
 
 
ČETRTA TEZA 
 
Problem drog je problem preganjanja drog. Uporaba mamil ni nevarnost, ki bi jo bilo 
preprosto odstraniti. "Nevarnost", če ta obstaja, je v prepovedi drog, v ponarejanju le-teh, v 
pomanjkanju informacij o različnih mamilih, o  pripravi le-teh in reakcijah, ki jih povzročajo 
v konvencionalni družbi, v gangsterstvu, ki obkroža uporabo, v obsesiji "zdraviti" tiste, ki jih 
potrebujejo ali dobavljajo, itn. Poleg tega in predvsem pa je vprašanje pravice tisto, ki ga je 
potrebno braniti.                     
 
 
PETA TEZA 
 
Preganjanje droge je naslednik religioznega preganjanja. Dandanašnji je fizično zdravje laični 
nadomestek za odrešenje duše. Droge so ravno tako preganjali iz religioznih razlogov, vendar 
v preteklosti zaradi njihovih orgiastičnih učinkov - to je motenj, ki so jih povzročale v 
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duševnosti in morali. Danes jih preganjajo zaradi posledic, ki jih imajo za organizem - 
bolezen in zmanjšanje storilnosti, ki se kaže v delovnem okolju (kar naj bi se nanašalo na 
"javno zdravje"). 
 
Seveda obstajajo droge, ki so lahko nevarne (kot je lahko nevaren alpinizem, avtomobilske 
dirke ali delo v rudniku) ali škodljive (kot denimo seksualni ekscesi, ples ali politična 
lahkovernost), vendar nikoli toliko kot je nevarna in škodljiva vojna. So ljudje, ki so mrtvi, ki 
umirajo in bodo umrli zaradi drog. Vendar ne pozabimo: 
a) da je življenje, ki ga zgubijo, njihovo in ne last države ali skupnosti; 
b) da je smrt bolj kot rezultat same substance rezultat njene nečistosti, pomanjkanja 
informacij o drogi sami in neznanje o pripravi le-te, in bolj rezultat podzemlja, v katerem se 
odvija promet z drogami, ker so le te prepovedane, etc.. 
 
Zasvojenci, ki želijo opustiti svojo navado (vsakdo ima svoje navade ali manije, ki jih 
ohranja, dokler ne spozna, da so škodljive, in se jih odloči znebiti) imajo vsekakor pravico do 
pomoči družbe. Prav tako kot tisti, ki se žele ločiti, prestopiti v drugo vero, spremeniti spol, 
ali pa se odpovedati terorizmu. Družba obstaja zato, da v okviru zmožnosti pomaga 
posameznikom realizirati njihove želje in popraviti njihove napake, ne pa da jih kaznuje in 
žrtvuje v čast idealov plemena. 
 
Rehabilitacija stane, toda družba služi na račun dela vsakega svojih članov in vsi dajemo 
denar, misleč, da je prispevek namenjen natančno temu, da bi omilili posledice naravnih 
nezgod, ali pa nespametnega, nepremišljenega ravnanja pri iskanju osebnega zadovoljstva. 
 
Na delu prihaja do nesreč in vem, da ni še nihče zahteval prepovedi dela, ali pa prepovedi 
prometa zaradi prometnih nesreč - ker velja tisto, kar se proizvaja, za potrebno, so izgube 
opravičene; nasprotno pa velja tisto, kar se uporablja le za užitek, za družbeno neupravičeno, 
ker se kaže kot potrata. Nobena teza ni bolj totalitarna in nedemokratična od te. Tako se krivo 
javno neodobravanje izraža nasproti individualnosti, kar naj bi opravičevalo kolektivno 
eksistenco. 
 
ŠESTA TEZA 
 
Včasih se dekriminalizacija drog enači z legalizacijo kriminala. Očitno nič ne bi moglo biti 
dlje od resnice, saj je kriminal škodovanje drugemu v korist storilca, medtem ko nobena droga 
sama po sebi ni zlo niti to ne postane kot posledica okoliščin, v katerih se uporablja. V tem 
smislu se zdi, da se sprejema vprašanje depenalizacije kot družbena grožnja, nevarnejša od 
samomorov, splava, evtanazije, ločitev, homoseksualnosti etc. Z drugimi besedami, pomeni 
postavljanje preprek, ki preprečujejo posamezniku zavestno in svobodno uživanje v njegovem 
lastnem telesu. Ni lahko razumeti - pa tudi razlag za to ne poznamo - zakaj podporniki 
zakonskega priznanja teh drugih oblik emancipacije po drugi strani nasprotujejo 
depenalizaciji drog. To je poskus rešitve problema s poskusom prepoznati njegovo pravo 
naravo. Če hočemo, da bo proces dekriminalizacije resnično učinkovit, ga moramo izpeljati 
na mednaroden ravni. 
 
Mednarodne razprave in srečanja na to temo bi se morali posvetiti problemu bolj racionalno, 
namesto da preprosto zvišujejo kazni za trgovce z drogo, saj to ne prinaša drugega, kot višje 
cene mamil. V vsakem primeru gre za podoben način, kot ga izvajajo zagovorniki enostranske 
razorožitve, ki od svojih držav zahtevajo takšno ravnanje, pri tem pa se zavedajo nevarnosti, 
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ki jih to prinaša - v prepričanju, da bodo njihovemu načinu ravnanja sledile tudi ostale države 
in sprejele takšno politiko. 
 
SEDMA TEZA 
 
Škodovanje javnemu zdravju je danes glavni argument proti mamilom. To škodovanje zajema 
smrtne primere zaradi prevelikih doz, izgubljene delovne ure in stroške, ki jih prinaša 
rehabilitacija odvisnikov državi. Tako so rigidno moralni in orgijastični razlogi, ki  so stoletja 
motivirali preganjanje, postali drugotnega pomena. O stroških odvisnosti od drog sem govoril 
že v peti tezi, treba je le dodati, da bi z ustreznimi davki na izdelke, ki so danes razširjeni na 
črnem trgu in tako zunaj vsakršnega nadzora,  lahko pripomogli k temu, da bi se dobrine, ki 
so jih sedaj deležni le nekateri, prerazporedile.  
  
Političnih koristi, ki jih prinaša takšna križarska vojna, pa najbrž ni treba posebej omenjati. Če 
so pred vojno razmišljali o zdravju države, bi lahko danes rekli, da je zdravje 
najpomembnejša tema, ki jo je ta vojna prinesla. Posledica tega je lažen občutek aktivnega 
političnega prizadevanja na področju, ki pomeni splošno grožnjo in kjer ne bo nikoli manjkalo 
demagoške podpore. V kaj boljšega bi lahko prve dame vložile svoj trud in čas - konec 
koncev se s poljubljanjem neznanih otrok na javnih zborovanjih izpostavljajo celo AIDS-u. 
 
Vendar pa se mi zdi sočustvovanje ob smrti ali bolečini drugih že manj verjeten razlog. Prvič 
predvsem zato, ker večina mamil ne ubija, mnoga celo ublažijo več bolečin kot pa jih 
povzroče (končno, kaj je  za alkoholika bolj boleče - ciroza jeter ali duševne, psihične 
bolečine, prek katerih mu, tako kot še milijonom njemu podobnim, pomaga nekaj 
kozarčkov?).  
 
Drugič, smrt zaradi drog je pogosteje posledica mešanja in redčenja drog ali pa okoliščin, v 
katerih se uporabljajo (ilegalnost, neznanje pri doziranju, okužene igle), ne pa njihove 
potencialne škodljivosti same. Če bi bile vlade res tako zaskrbljene zaradi umiranja in 
trpljenja, ki ga povzročajo droge,  bi se  podvizale in čimprej dekriminalizirale njihovo 
uporabo. Jasno je, da bo, vsem zdravstvenim racionalizacijam navkljub, prastara zavist do 
tistih, ki si privoščijo individualen in neproduktiven užitek, še naprej spodbujala prohibicijo in 
histerično željo po kaznovanju.  
 
Veliki Macaulay v svoji "Zgodovini Anglije" trdi, da "puritanci ne sovražijo lova na medvede 
s psi zaradi škode, ki jo dožive živali, temveč zaradi užitka, ki ga imajo pri tem gledalci". 
Bojim se, da bi lahko tudi danes našli kakšno podobnost. 
 
OSMA TEZA 
 
Drugi pomembni argument proti drogam v prid večjega zakonskega preganjanja, je velika 
razširjenost med mladino in to predvsem iz nižjih slojev. Najprej je treba reči, da je razlog za 
to razširjenost prohibicija sama in način trgovanja, kajti razpečevalci iščejo nove stranke med 
bolj spretnimi, tistimi, ki so pripravljeni lotiti se česarkoli, da bi si zagotovili velikanske vsote 
denarja, potrebnega za nabavo droge. Veliko se govori o prodaji heroina pred šolskimi vrati in 
v centrih, kjer se mladi zbirajo, po drugi strani pa prav nič o alkoholu in pornografskih 
revijah. Ker so lahko dostopne, ne prinašajo velikih dobičkov. Nezaposlenost in zanemarjanje 
mladih spodbujata razne vrste prestopništva in nasilja.  
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Mit o drogah dopušča domneve, da so krive za pokvarjenost mladostnikov, čeprav je v resnici 
krivec zanjo socialno okolje. Očitno prepričanje, da je treba otroke in mladostnike zaščititi 
pred brezobzirnim špekuliranjem, v nobenem primeru ne opravičuje brezobzirnega tretmaja 
celotne populacije, kot  bi bila otroški vrtec. 
 
DEVETA TEZA 
 
Trdi se, da so droge glavni krivec moralnega propada družbe. Način opisovanja tega propada 
se razteza od puhlosti do moralistične retorike - "Danes ni večje grožnje za človeško dušo, kot 
so droge - edina izjema je jedrska vojna -, torej za dušo nezrelega in občutljivega človeka 
moderne družbe, v času, ko se nered in moralna dekadenca širita vsenaokrog", nam zagotavlja 
dr. Francesco Llavero v časniku El Pais (11. 5. 87) Ne vem, kaj je bolj zanimivo: Llaverova 
ideja, da je jedrska vojna nevarna za človeško dušo, ali njegova ideja družbe, ki jo sestavljajo 
zrele, asketske osebe, ali nedavni članek, ki razkriva promet z drogami s strani policije, z 
namenom zmanjšati nasilje in revolucionarni potencial mladih Baskov. 
 
Takšno moraliziranje demonstrira splošno in neomejeno zaničevanje človeške svobode, ki je 
temelj človekovega dostojanstva. Edini način za zagotovitev moralnega zdravja družbe je po 
prepričanju teh ljudi to, da se odstrani priložnost greha. Temelj kakršnekoli morale, ki temelji 
na samokontroli, za njih ni vreden obravnave; nepremagljiva narava zla samega je tista, ki 
določa naše vedenje. Vrnimo se torej k moralni heteronomiji - za katero je ubogi Kant že v 
18. stoletju mislil, da je zastarela - kjer je afirmacija avtonomne etike na področju drog lahko 
le taka, kot jo je postavil Gabriel Matzneff: "Hašiš, ljubezen in vino lahko prinesejo najboljše 
ali najslabše, vse je odvisno od načina uporabe. Torej se nam ni potrebno učiti abstinence, 
ampak samoobvladovanja" ("Le Taureau de Phalaris"). 
 
ZAKLJUČEK 
 
Izmišljen mit, opisan v uvodu, je potrebno nadomestiti z naslednjim: kot vse druge kulture 
tudi naša pozna droge, jih uporablja in odkriva nove. Vzgoja, strahovi in cilji pri vsakem 
posamezniku odločijo, katero drogo bo  izbral in kako jo bo uporabljal. 
 
Naloga države ne more biti nič drugega kot to, da čimbolj popolno in racionalno informira o 
vsaki substanci, kontrolira predelavo in kakovost le-te in da pomaga tako tistim, ki jih želijo 
uporabljati, kot tistim, ki čutijo, da jih ta socialna svoboda ogroža. Seveda bo zaradi sedanje 
politične klime ponorelega preganjanja drog - tako ga vsaj vidi naivno javno mnenje - 
potrebna faza readaptacije, predno bi lahko uvedli končno fazo dekriminalizirane normalnosti.  
 
Tezo o pravni toleranci in skupnem prizadevanju bo treba s pomočjo medijev čimbolj 
razširiti. Ker ni dvoma, da se bo tega potrebno lotiti prej ali slej, je najbolje, da se lotimo 
takoj. To je bil poudarek in namen tega predavanja.  
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THOMAS S. SZASZ - MOTIVACIJE ZA PRENEHANJE NAJDALJŠE VOJNE 20. 
STOLETJA - VOJNE PROTI DROGAM 
 

ZDA - Thomas S. Szasz je profesor psihiatrije na New York 
State University in svetovno znan kot eden utemeljiteljev 
antipsihiatrije. Med njegovimi najbolj znanimi deli je Mit o 
duševni bolezni (1971), Manipulatorji z norostjo (1972), 
Dehumanizacija človeka (1974) in Mit o drogi (1974). 
Trenutno sodeluje s pomembnimi mednarodnimi revijami in 
dnevniki. 
 
"Če bi nam država predpisovala zdravila in dieto, bi bilo za 
naše telo poskrbljeno tako kot za našo dušo. Tako je bilo 
sredstvo za bljuvanje nekoč v Franciji prepovedano zdravilo 
in krompir prepovedana hrana."    
   Thomas Jefferson (1782) /1/ 

 
MOTIVACIJE ZA PRENEHANJE NAJDALJŠE VOJNE 

20. STOLETJA - VOJNE PROTI DROGAM 
 

I. Navidez je vojna proti drogam boj proti "nevarnim" 
drogam. Vendar pa so substance, ki jih imenujemo "droge", 

preprosto produkti narave (na primer listi koke) ali pa izum človeka (npr. valium). Gre za 
materialne objekte: liste, tekočine, prah in tablete. Kako se torej lahko človek bojuje proti 
drogam? Treba je biti slep, da ne razumeš, da gre pri vojni proti drogam za metaforično 
vojno; kakor v vseh vojnah gre tudi pri tej za agresijo nekaterih ljudi proti drugim ljudem. 
Vendar pa uničenje, ki ga prinaša ta vojna, ostaja prikrito, ker po eni strani moderni človek 
zavrača spopad s tem, kar droge so, in po drugi strani zaradi skrbi politikov, da izkoristijo to 
zavračanje. Za besedo "droga" bi mislili, da je del znanstvenega besednjaka, vendar je danes v 
resnici pomembnejši del političnega besednjaka. To nam pove, da takšne stvari, kot bi bila 
"nevtralna" droga, ni. Droga je ali dobra ali slaba, učinkovita ali neučinkovita, zdravilna ali 
škodljiva, legalna ali ilegalna. In to je razlog, zakaj uporabljamo droge obenem kot 
medicinsko orodje boja  proti določenim boleznim in kot grešnega kozla v boju za osebno 
varnost in politično stabilnost.  
 
Če nas zgodovina sploh česar koli uči, je to to, da imajo ljudje potrebo po združevanju v 
skupine in da je žrtvovanje grešnih kozlov pogosto nepogrešljivo sredstvo za ohranitev 
socialne kohezije med člani teh skupin. Racionalna analiza prave narave grešnega kozla ni 
možna, ker se ga doživlja kot utelešenje zla. Ker grešni kozel predstavlja zlo, je naloga 
dobrega državljana, da ga sovraži in izobči iz skupnosti, ne pa da ga razume. Poskusi, da bi 
analizirali in razumeli to ritualno očiščenje družbe preko žrtvenih kozlov, veljajo za 
nezvestobo ali napad na "trdno večino" in njene interese.  
 
Menim, da je (ameriška) " vojna proti drogam" le še ena oblika starodavne strasti človeške 
skupnosti "očistiti" se "nečistoč" z uprizarjanjem predstav preganjanja grešnih kozlov./2/ V 
preteklosti smo bili priča religioznim ali svetim vojnam proti narodom, ki so izpovedovali 
napačno veroizpoved; v polpreteklosti smo bili priče rasnim ali evgeničnim vojnam proti 
narodom z napačno genetsko zasnovo. Danes smo priča terapevtski in zdravniški vojni proti 
osebam, ki uporabljajo napačne droge. 
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Ne pozabimo, da je moderna država politični aparat, ki ima monopol nad vojno: izbira si 
sovražnike, jim napove vojno in vleče dobičke iz posla. S tem samo obujam klasično 
pripombo Randolpha Bournea, da je "vojna zdravje države". V družbi avtomatično sproži 
nezadržne želje po uniformnosti in strastnem sodelovanju z vlado, da bi prisilili k poslušnosti 
manjšinske skupine in posameznike, ki jim manjka črednega nagona"./3/ 
 
Ne smemo tudi pozabiti, da je le pred 50 leti Hitler naščuval svoje ljudstvo proti Židom (s 
tem, da jim je "pojasnil" različne razloge, zakaj so židje nevarni Nemcem kot posameznikom 
in Nemčiji kot celoti). Milijoni Nemcev, med njimi pomembne osebnosti iz znanosti, 
medicine, prava in medijev, so verjeli v realnost "židovske nevarnosti". Ljubili so podobo 
tega rasnega mita, čutili so se vzvišeni zaradi večjega samospoštovanja in bili prevzeti nad 
možnostjo "očiščenja" naroda "rasnih nečistosti". Danes v Nemčiji le malokdo še verjame v 
mit o "židovski nevarnosti", čeprav ima ta sprememba kaj malo opraviti z raziskavami ali 
nedavnimi znanstvenimi odkritji o problemu "židovske nevarnosti". 
 
"Mutatis mutandis". Vsak ameriški predsednik od Johna F. Kennedija naprej in številni drugi 
ameriški politiki so nahujskali ameriško ljudstvo - in seveda ljudstva vsepovsod - proti 
"nevarnim drogam", s tem, da so razložili različne načine, kako te droge ogrožajo Američane 
kot posameznike in kot nacijo. Milijoni Američanov, med njimi pomembne osebnosti 
znanosti, medicine, prava in medijev, verjamejo v realnost "nevarnosti drog". Ljubijo podobo 
tega farmakološkega mita in se navdušujejo nad možnostjo, da bi narod očistili ilegalnih drog. 
Na kratko, smo sredi "terapevtske" vojne proti "drogam", ter proti ljudem, ki jih prodajajo in 
ljudem, ki jih kupujejo/4/. 
 
II. Velika napaka je gledati na moderno kontrolo drog tako kot nanjo gleda večina in kot bi 
želeli predlagatelji le-te, da bi jo videli, torej kot na ukrepe, podobne tistim, katerih namen je, 
denimo, preprečiti širjenje tifusa z onesnaženo vodo ali hrano. Namesto da bi nadzor slonel na 
objektivnih temeljih (tehničnih in znanstvenih), se zdi, kot da nadzor nad drogo danes temelji 
na religioznih in političnih postavkah (družbeni rituali). V tem kontekstu ne smemo pozabiti, 
da se le s težavo lahko spomnimo snovi ali vedenja, ki kadar koli in kjer koli v zgodovini ne 
bi bila prepovedana, in tega, da je prohibicija za tiste, ki so vrjeli vanjo, veljala za racionalno 
in ustrezno. V nadaljevanju sledi kratek (in nepopoln) seznam takšnih prohibicij s kratkimi 
komentarji. 
 
Židovski predpisi o prehrani, navedeni v  Stari zavezi, prepovedujejo uživanje številnih 
užitnih substanc. četudi danes te predpise često upravičujejo s higienskimi razlogi, nimajo 
nobene zveze z zdravjem; nasprotno, opraviti imajo s svetostjo, s spoštovanjem Boga, s ciljem 
pridobiti si njegovo milost. S poveličevanjem tistega, kar v spoštovanju do boga smemo in 
česa ne smemo jesti, pravi verniki spremenijo vsakodnevne dogodke (na primer rakov koktail) 
v dejanja, ki imajo v duhovnem smislu opraviti z življenjem in smrtjo. Podobni prehrambeni 
predpisi so značilni tudi za druge religije - denimo muslimanom je prepovedano jesti svinjino, 
hindujcem pa govedino. Nekatere religije prepovedujejo oziroma predpisujejo določene 
pijače; židovsko-krščansko versko obredje zahteva uporabo alkohola, ki ga Koran 
prepoveduje.  
 
Prav tako kot pijača in hrana je tudi spolnost človekova potreba, katere prakticiranje strogo 
nadzorujejo običaji, religija in zakoni. Med oblikami seksualnih aktivnosti, ki so bile ali so še 
vedno prepovedane, najdemo: masturbacijo, homoseksualnost in heteroseksualne odnose 
izven zakona; heteroseksualne odnose, katerih edini namen je spolni užitek; seksualni odnos z 
uporabo kondomov, diafragem ali drugih "umetnih" sredstev za kontrolo rojstev; negenitalne 
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heteroseksualne odnose, incest in prostitucijo. Skoraj dvesto let - in še tudi globoko v  20. 
stoletje - je zloraba samega sebe (kakor so imenovali masturbacijo) veljala z medicinskega in 
moralnega vidika za največjo grožnjo človeštvu. Zaposlenost s samozlorabo, tako na 
popularnem kot znanstvenem nivoju, je zamenjala zaposlenost z zlorabo drog.  
  
Verbalni ali slikovni prikazi določenih idej ali podob so verjetno eden prvih produktov 
človeške inventivnosti, ki jih je prepovedovala človeška inventivnost. Takšno vedenje ima 
svoje korenine tudi v religioznih ritualih, zgled za to pa najdemo v židovski prepovedi 
slikanja podobe Boga in torej tudi človeka, ki je ustvarjen po Njegovi podobi. Prav zato pred 
moderno dobo ni bilo židovskih slikarjev in kiparjev. Vzporedno s pojavom laične literature, 
je cerkev prepovedala prevode Biblije v "vulgarne" jezike. Tako je v 15. stoletju posedovanje 
Biblije v angleškem jeziku v veljalo za podoben prekršek kot je danes posedovanje heroina, s 
to razliko, da je bila kazen smrt na grmadi. Od takrat so sledile različne vrste prohibicije, 
vezane na pisano ali govorjeno besedo ali slike, na primer: preklinjanje, herezija, subverzija, 
vstajništvo, obscenost in pornografija. Te prohibicije so bile uvedene tako z 
institucionaliziranimi intervencijami, kot so denimo Rimskokatoliški indeks prepovedanih 
knjig (Index librorum prohibitorum), Comstockovi zakoni (v ZDA), nacistično sežiganje 
knjig in cenzorska politika raznih totalitarnih režimov. 
 
Denar, naj bo v obliki dragocenih kovin ali papirja, je naslednji človeški izum, ki je bil v teku 
zgodovine pogosto prepovedan. Četudi veljajo ZDA za steber svetovnega kapitalizma, je bilo 
tam še pred kratkim prepovedano imeti zlato. Imeti zlato (razen v obliki osebnega okrasja) je 
seveda prepovedano v vseh komunističnih deželah; enako velja za pretok papirnatega denarja 
preko državnih meja. Prepoved oderuštva je globoko zakoreninjena v vseh krščanskih in 
muslimanskih religijah. Na zaračunavanje kakršnih koli obresti se je pogosto gledalo kot na 
nekaj zlega, kar je treba prepovedati; v drugih časih je bilo prepovedano le zaračunavanje 
"prekomernih" obresti, ki jim pravimo "oderuške". Današnje obresti, ki jih zaračunavajo ali 
plačujejo ameriške banke, bi v srednjem veku srednjem veku gotovo veljale za oderuške.  
  
Četudi so bile v antičnih časih časih igre na srečo zelo razširjene in dovoljene, so v 
krščanskem svetu veljale za greh in bile zato prepovedane. Kockanje kot dejavnost privatnega 
podjetja je v večini držav ZDA šteto za kaznivo dejanje, če pa ga organizira država, ki 
igralcem nudi mnogo manjšo možnost dobička, velja za plemenito dejanje pod 
pokroviteljstvom same vlade. 
 
Na kratko, ni ne snovi ne človeškega vedenja, ki ne bi v določenih okoliščinah veljalo za 
"nevarno" ali "škodljivo" Bogu, kralju, javnim interesom, nacionalni varnosti, fizičnemu ali 
duševnemu zdravju in bilo zato prepovedano s strani cerkvenih oblasti, psihiatrije, medicine 
ali zakona. V vseh primerih teh prepovedi se soočimo z določenimi ceremonialnimi pravili,  
racionaliziranimi in opravičevanimi na pragmatično-znanstveni podlagi. Značilno je učenje, 
da takšne prepovedi ščitijo zdravje in blaginjo posebno  ranljivih posameznikov ali skupin. V 
resnici pravila ščitijo blaginjo - ali integriteto - skupnosti kot celote (kar pojasni ceremonialne 
funkcije določenih pravil obnašanja).  
 
III. Na kakšen način pomenijo droge nevarnost za človeka individualno ali kolektivno, kot 
narod? V čem se droge - posebno opij (heroin ipd.), kokain in marihuana - razlikujejo od 
drugih drog? In če so danes te droge tako zelo nevarne za človeštvo, kako da niso bile že 
tisočletja prej? Če bi razmislili o teh vprašanjih, bi razumeli, da naše kulturno sprejete droge 
(predvsem alkohol, tobak in droge, ki učinkujejo na možgane in veljajo za psihoterapevtske), 
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pomenijo dosti večjo grožnjo in povzročajo veliko očitnejšo škodo ljudem, kot jo 
prepovedane oz. "nevarne" droge. 
  
Seveda obstajajo zelo kompleksni gospodarski, zgodovinski in religiozni razlogi, ki jih v tem 
kontekstu ne bom navajal, ki vplivajo na to, katere droge ljudje uporabljajo in katerih se 
izogibajo. Vendar ne glede na te zgodovinsko-kulturne faktorje in ne glede na farmakološke 
značilnosti "nevarnih drog", o katerih teče beseda, ostaja preprosto dejstvo, da teh drog 
nikomur ni treba uživati, če tega noče. To dejstvo pokaže "problem droge" povsem v drugačni 
luči kot uradna verzija. Uradno mnenje je, da "nevarne droge" predstavljajo zunanjo 
nevarnost za ljudi oziroma nevarnost, podobno naravni katastrofi. Iz te slike lahko izpeljemo, 
da je naloga moderne, znanstveno prosvetljene države, da zaščiti svoje državljane pred takšno 
nevarnostjo, medtem ko je dolžnost državljanov, sprejeti to zaščito v blagor skupnosti. 
 
Vendar t. i. "nevarne droge" ne predstavljajo takšne grožnje. Nevarnost "nevarnih drog" se 
precej razlikuje od nevarnosti, ki jo predstavljajo orkani ali kuge, bolj je podobna nevarnosti, 
ki jo za nekatere pomeni masturbacija ali svinjina. Problem je v tem, da nas določene grožnje 
- "naravne katastrofe" še posebej - postavljajo v  položaj "pasivnih žrtev", medtem ko nas 
druge, na primer prepovedani spolni odnosi in hrana, postavijo v položaj "aktivnih žrtev", kar 
je le v primeru, če podležemo skušnjavi. Zaradi tega bo kakšnemu ortodoksnemu Židu 
skušnjava sendvič s pršutom, katolik pa bo v skušnjavi, ali naj uporablja umetna zaščitna 
sredstva pred zanositvijo. Kljub temu pa svinjina ali kontracepcija nista "nevarnosti", pred 
katerima bi nas morala država zaščititi.  Naprostno, menimo, da je prosta izbira takšne hrane 
in raznih kontracepcijskih pripomočkov naša pravica. 
 
Danes ima t.i. "problem droge" - še predvsem v ZDA -več razsežnosti. V prvi vrsti gre za 
problem  farmakoloških značilnosti drog, o kateri govorimo. Ta problem je tehnične narave: 
vsi novi praktični in znanstveni izumi ne le ponujajo rešitve starih problemov, ampak 
ustvarjajo tudi nove. Droge niso izjema. Na drugem mestu je problem, ki se človeku postavlja 
kot skušnjava, da bi uporabil nekatere droge, še posebej tiste, za katere velja, da človeku 
"dajo" užitek. Ta problem je tako moralni kot psihološki: nekatere droge nam nudijo nove 
oblike skušnjav, ki se jih moramo naučiti premagovati ali pa v njih zmerno uživati. Tretji 
problem je prohibicija nekaterih drog. Ta problem je delno politične in ekonomske narave ter 
delno moralno-psihološke narave. Prohibicija drog je, kakor smo že rekli, neke vrste grešni 
kozel; poleg tega pa ustvarja nove pravne, medicinske ali socialne probleme, probleme, ki se 
navezujejo na avtoritarno-prohibicionistično vmešavanje v tisto, kar ima večina za zasebno 
življenje.  
  
Poleg vsega povedanega politika prohibicije drog generira široko paleto sicer nedosegljivih 
eksistenčno-ekonomskih opcij in priložnosti. Članom višjih in srednjih slojev daje vojna proti 
drogam možnost pridobitve samospoštovanja, javnega priznanja za radodarnost, smisla 
življenja, dela in denarja; ženam ameriških predsednikov denimo omogoča, da do svojih 
obdarovancev  igrajo vloge, ki so nekje med Božičkom in dr. Schweitzerjem in zdi se, da bi se 
ti brez pomoči teh dam ne mogli odreči uživanju teh prepovedanih drog. Podobno daje 
zdravnikom in predvsem psihiatrom možnost, da zahtevajo posebne izkušnje za zdravljenje 
mitičnih bolezni, ki jih povzroča zloraba drog; tej zahtevi politiki nemudoma hitijo ustreči. Ti 
primeri predstavljajo le vrh ledene gore: ni treba naštevati vseh služb na področju 
"rehabilitacije" zasvojencev in nam dobro znanih učinkov na gospodarstvo.  
  
Za člane nižjih in najnižjih slojev je vojna proti drogom verjetno še bolj koristna; mladim 
brezposelnim ali nesposobnim za delo daje priložnost za preživetje, tako da se ukvarjajo z 

 133



razpečevanjem drog - če pa se znebijo odvisnosti od drog, lahko postanejo svetovalci o tem 
problemu. Ljudem, sposobnim za delo in brez izkušenj, ponuja številne priložnosti 
organiziranja in vodenja infrastrukture imperija zlorabe drog. Končno vojna proti drogam 
ponuja osebam na vseh ravneh družbe priložnost za dramatiziranje svojega življenja, s tem da 
povzdigujejo svojo individualnost in se upirajo določenim modernim zdravniškim tabujem. 
  
Pomen zavračanja pri t. i. zlorabi drog je resnično kar očiten. Jasno se kaže v različnih 
sodobnih subkulturnih upravičenih zavračanjih konvencionalnih ali legalnih drog in strastnem 
sprejemanju uporabe nelegalnih oz. nekonvencionalnih drog. Večna konfrontacija med 
avtoriteto in avtonomijo, stalna napetost med obnašanjem, ki temelji na pokornosti 
omejitvam, in svobodno izbiro lastne življenske poti so temeljne snovi človeške morale in 
psihologije na odru, kjer nastopajo v glavnih vlogah droga in zakoni proti njej. 
 
IV. Za Američane sta svoboda govora in veroizpovedi temeljni pravici. Do leta 1914 je med 
temeljne pravice po njihovem mnenju sodila tudi svoboda prehranjevanja in uživanja mamil. 
Danes očitno ni več tako. Kaj se skriva  za to usodno politično in moralno spremembo, ki se 
kaže v večinskem odklanjanju pravice do lastnega nadzora nad prehrano in uživanjem drog? 
Kako se je lahko to zgodilo, glede na očitno paralelnost med svobodnim izražanjem mnenja in 
državnim omejevanjem s cenzuro tiska ter glede na svobodo uživanja določenih snovi in 
njenim omejevanjem z državnim nadzorom nad drogami? 
 
Odgovor na navedena vprašanje lahko najdemo pretežno v tem, da je naša družba terapevtska 
v istem smislu kot je bila srednjeveška španska teokratska. Tako kot  moški in ženske v 
teokratski družbi niso verjeli v možnost ločitve cerkve od države, ampak so, nasprotno vneto 
podpirali njuno zvezo, tako mi, ki živimo v terapevtski družbi, ne verjamemo v možnost 
ločitve medicine od države in navdušeno podpiramo njuno zvezo. Cenzura drog izvira iz te 
ideologije, tako kot je cenzura knjig izvirala iz prejšnje. To pojasnjuje, zakaj so tako liberalci 
kot konzervativci (in mnogi drugi v tem imaginarnem centru) naklonjeni nadzoru nad 
drogami. Pravzaprav so v ZDA ljudje vseh veroizpovedi in političnih prepričanj, razen 
indeterministov, naklonjeni nadzoru nad drogami.   
 
S političnega vidika so za ljudstvo in njegove vladarje droge, knjige in religiozna praksa enak 
problem. Država kot predstavnik določenega razreda ali dominantne etike se lahko odloči 
nekatere knjige, droge, religiozne prakse sprejeti, druge pa zavrne kot nevarne, pohujšljive, 
blazne ali diabolične. Takšna ureditev je bila v zgodovini značilna za večji del družb. Ali pa 
lahko država kot predstavnik ureditve, ki formalizira prevlado individualne izbire nad 
kolektivnim udobjem jamči svoboden promet z drogami, knjigami in religioznimi praksami? 
Takšno stanje je bilo vedno značilno za ZDA, vendar danes ni več tako. 
 
Ironija je, da v sodobnem t.i. svobodnem zahodnem svetu cenzura besede in slike v splošnem 
velja za politični in moralni anahronizem, ki ga zavračajo vsi politiki in intelektualci, medtem 
ko se s cenzuro drog dogaja ravno nasprotno. Argument, da ljudje potrebujejo državno 
zaščito, ko gre za nevarne droge, ne pa, ko gre za nevarne ideje, ni prepričljiv. Nihče ni 
prisiljen jemati drog proti svoji volji, tako kot nihče ni prisiljen brati knjig ali gledati slik, če 
tega ne želi. Glede na to, da si država lasti pravico kontrole nad takšnimi stvarmi, je to lahko 
samo z namenom podjarmiti državljane, ko jih kot otroke ščiti pred skušnjavami in ko jim 
preprečuje, da bi sami odločali o svojem življenju. Kako je lahko prišlo do tako nevšečnega 
stanja?  
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Danes velja mnenje, da je legitimna naloga države,  da nadzoruje določene substance, ki jih 
uživamo, posebno t. i. psihoaktivne droge. Po tej teoriji mora država za blaginjo družbe poleg 
nadzorovanja nevarnih oseb nadzorovati tudi nevarne droge. Očitna nezadostnost te analogije 
je prikrita z dejstvom, da se enačita pojem nevarnih drog in pojem nevarnih dejanj. Tako 
ljudje "vedo", da nevarne droge vodijo k nevarnemu obnašanju in da je naloga države, da 
svoje državljane zaščiti pred narkotiki tako kot jih ščiti pred tatovi in morilci. Težava je v tem, 
da so vsa ta domnevna dejstva neresnična. 
 
Jasno je, da se trditve, da sta heroin in kokain prepovedana zato, ker povzročata zasvojenost 
oziroma sta nevarna, ne da podpreti s konkretnimi dejstvi. Veliko drog obstaja, od insulina do 
penicilina, ki ne vodijo v zasvojenost, pa so vseeno prepovedane: dobite jih lahko samo na 
zdravniški recept. Poleg tega obstajajo mnoge druge snovi, od strupov do orožja, ki so mnogo 
bolj nevarne kot narkotiki (posebno drugi), ki pa niso prepovedane. V ZDA lahko stopite v 
trgovino in odidete s pištolo, medtem ko to ne velja za barbiturate ali sterilne injekcijske igle. 
Te možnosti v resnici nimamo zato, ker bolj cenimo zdravniški paternalizem kot pravico do 
nabave in uporabe drog brez zatekanja k zdravniškim posrednikom.  
 
Zato sem mnenja, da je problem zlorabe drog del naše socialne etike, ki sprejema "zaščito" in 
represijo, sklicujoč se na zdravje, podobno kot so ju sprejemale srednjeveške družbe, ker ju je 
opravičevala vera. Zloraba droge (kakršno poznamo mi) je ena neizogibnih posledic 
zdravniškega monopola nad drogami, ki ga vedno znova terjata znanost in zakon, država in 
cerkev, profesionalci in laiki. Medtem ko je v preteklosti cerkev nadzorovala človekov odnos 
do Boga, danes medicina nadzoruje človekov odnos do svojega telesa. Odmik od pravil, ki jih 
je postavila medicina, danes imenujejo zloraba droge (ali  vrsta "duševne bolezni") in je zato 
kaznovan z ustreznimi zdravniškimi sankcijami, imenovanimi zdravljenje. 
 
Ni dvoma, da droge vplivajo na telo in duševnost v dobrem in slabem smislu. Zaradi tega 
potrebujemo zasebne in državne (kot menijo nekateri) prostovoljne asociacije, ki bi nas 
opozarjale na nevarnosti heroina, soli ali shujševalnih diet. Vendar pa je za  naše t. i. 
zaščitnike eno "informirati" nas o tem, kar imajo za nevarne substance, in čisto nekaj drugega 
"kaznovati" nas, če se z njimi ne strinjamo ali pa se upiramo njihovim željam. 
 
Človeštvo, po stari Cezarjevi formuli, potrebuje le dve stvari: PANEM ET CIRCENSES, 
kruha in iger. In to drži še danes. Danes nas tovarne in kmetije zalagajo z obilico "kruha", 
medtem ko so droge in nadzor nad njimi naše "igre". Z drugimi besedami, današnjo 
zaskrbljenost glede uporabe in zlorabe drog, skupaj s preganjanjem (ilegalnih) drog, 
drogirancev in razpečevalcev, najbolje razumemo kot posvetni ritual, ki zabava, privlači, 
spravlja v grozo in zadovoljuje današnje ljudi enako kot so Rimljane privlačile in jim nudile 
zadovoljstvo gladiatorske igre. 
 
Žal je modernemu človeku vojna proti drogam ponujala in še vedno ponuja tisto, kar se zdi, 
da si goreče želi: lažno usmiljenje in odkrito prisilo; psevdoznanost in resnični paternalizem; 
imaginarne bolezni in metaforična zdravljenja; oportunistično politiko in hlinjeno dvoličnost. 
Težko razumem, kako lahko ljudje, ki poznajo zgodovino, farmakologijo, in temeljni 
človekov boj za samodisciplino in na videz enako močno potrebo po njeni zavrnitvi in 
podreditvi prisilni paternalistični avtoriteti - kako se lahko tak človek izogne zaključku, da je 
vojna proti drogam preprosto le še eno poglavje naravne zgodovine človeške neumnosti./5/ 
 
Mislim, da bi moralo samozdravljenje veljati za eno temeljnih pravic, enako kot veljata 
svoboda govora ali veroizpovedi in da bi morali, namesto da razširjamo sezname ilegalnih 
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drog, za vodilo sprejeti naslednjo parafrazirano Voltairovo maksimo: "Ne odobravam tega, 
kar jemljete, toda do smrti bom branil vašo pravico, da to vzamete." 
 
Za konec je pomembno poudariti, da je vojna proti drogam najdaljša uradno napovedana 
vojna v tem nemirnem stoletju: traja dlje kot prva in druga svetovna vojna ter vojni v Koreji 
in Vietnamu skupaj in še vedno ji ni videti konca. Ker gre za vojno proti človeškim željam, v 
tej vojni ni mogoče zmagati v nobenem pomenu te besede. In ker imajo od nje največjo korist 
politiki, ki jo spodbujajo, moramo med njimi z vsemi silami poskusiti poiskati poštene in 
humane, ki bodo javnemu mnenju pomagali razumeti, da je mir boljši od vojne, četudi se 
"sovražnik" imenuje tako neumno, kot se sliši, "droge". 
 
/1/ T. Jefferson, O državi Virginia (1781), v A. Koch in W. Peden, Življenje in izbrana dela 
Thomasa Jeffersona (New York, Modern Library, 1944), str. 275 
/2/ T.S. Szasz,  Proizvodnja norosti: Komparativna študija o Inkviziciji in Gibanju za duševno 
zdravje (New York: Harper & Row, 1970), str. 242-75 
/3/ R. Bourne, Radikalna volja: Izbrani eseji, 1911-1918 (New York; Urizen Books, 1977), 
str. 360. 
/4/ sistematičen razvoj te teze glej v T.S.Szasz, Ceremonialna kemija: Ritualni pregon Drog, 
odvisnikov in razpečevalcev (Garden Citz, New York: Doubledaz, 1974). 
/5/ Glej, v splošnem, C. Mackay, Popularne zablode in množična norost (1841) (New York: 
Noonday Press, 1962). 
/6/ "Ne strinjam se s tistim, kar pravite, toda do smrti bom branil pravico, da to poveste." V 
resnici te fraze, ki jo pripisujejo Voltaire, ni najti v nobenem njegovih del. Glej C. Morley, ed. 
Bartlett's Familiar Quotations (Boston: Little, Brown, 1951), str. 1168. 
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Univerzi Simon Fraser (Burnaby, Britanska Kolumbija). 
Specializiral se je za raziskave zasvojenosti. Je član društva 
Concerned Citizens Drug Study and Education Society iz 
Vancouvra, združenja državljanov, ki deluje proti družbeni 
marginizaciji, restrikciji pravnih jamstev in proti brutalnosti 
policijskih represalij, katerih žrtve so narkomani.  Je aktivni 
animator Drug Policy  Fundation iz Washingtona in sodeluje 
v njihovem svetovalnem odboru. Pred kratkim je objavil 
knjigo z naslovom "Miroljubni ukrepi" - kanadske 
alternative v boju z drogami. 

 
ALTERNATIVE VOJNI PROTI DROGAM 

 
Predpisi o uporabi alkohola so šli v Kanadi in v ZDA skozi 
tri faze razvoja. Od prvih evropskih naseljevanj do približno 
leta 1840 so alkohol obravnavali kot koristen. Uporabo le-
tega so  uravnavale vest posameznika in lokalne navade. V 
drugi fazi, ki je nastopila približno leta 1840, je postal 

alkohol vražja pijača, ki naj bi bila virvečine socialnih problemov 19. stoletja. Ta faza je 
dosegla v obeh državah vrh v obdobju med prvo svetovno vojno z nasilno nacionalno 
prohibicijo. Tretja faza se je začela s polomom in odpravo prohibicije in traja še danes.  
 
To obdobje ni preprosto povratek v prvo fazo, nasprotno, individualni izbor in lokalne navade 
sedaj podpira lokalna zakonodaja za prodajo žganih pijač, ki temelji na zvezni kontroli 
njihove pridelave, reklame in distribucije. Tretja faza ni utopija, njene koristi pa so glede na 
prvi dve fazi, vredne upoštevanja; ljudje pijejo, izgredi in nasilje pa so se zmanjšali na 
minimum.  
 
Kaže, da so šli predpisi o psihoaktivnih drogah, v Ameriki in morda tudi v Evropi v enako 
smer. Trenutno smo dosegli vrh nasilne druge faze, faze prohibicije. Le-to označujejo trije 
elementi: strogi prohibicionistični zakoni, nenehna propaganda, pogosto jo imenujejo tudi 
vzgoja proti drogam, ki daje legitimnost tem zakonom in zdravljenje, ki se vsiljuje 
uporabnikom droge. Ti trije elementi so pripeljali do takšnih ekstremov nespametnosti in 
nasilja, da je izraz vojna proti drogam postal že povsem primeren. 
 
Zakoni, propaganda in zdravljenje odvisnosti so spodleteli. Ne bi navajal dokazov za ta 
polom, ker so to storili že mnogi znanstveniki, od katerih jih veliko sodeluje na tej konferenci. 
 
Kaže, da se je v Ameriki javna razprava o politiki do drog ustavila pri vprašanju, ali je 
potrebno skrčiti represivni sistem v korist vzgoje proti drogi in zdravljenja odvisnosti. Vse tri 
poti so v tem stoletju temeljito preizkusili, vendar so se kjub prizadevnosti tistih, ki so jih 
predlagali, izkazale za neuspešne. Vse tri temeljijo na enakih napačnih domnevah in bi jih 
morali zamenjati. 
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Govoril bom alternativah vsakega od treh elementov vojne proti drogam. Moja osnovna teza 
je, da so najobetavnejše tiste alternative, ki obravnavajo probleme drog kot normalne socialne 
probleme, in ne kot izredne probleme, ki terjajo nasilni poseg. 
 
Občinstvo bi rad opozoril naj ne pričakuje preveč. Predvsem ne predlagam nič originalnega. 
Poglavitno je, da problemi vezani na droge terjajo normalno obravnavo, ne pa izjemnih. 
Povsod po svetu so ljudje, ki aktivno pristopajo k alternativnim metodam in dokumentirajo 
njihov učinek. Čeprav so njihovi pogledi na reševanje socialnih problemov videti morda 
neprivlačni, lahko od njih v daljšem obdobju pričakujemo več kot pa od nemogočih obljub 
bojevnikov proti drogam.  
 
V tej kratki razlagi vam lahko predstavim le nekatere primere teh alternativ in metod. 
 
Zdaj pa še zadnje opozorilo: v Evropi nekatere izmed navedenih alternativ ne bodo imele 
smisla. Uporaba drog je vezana na načina življenja, moralo in okus. Pristop in politika morata 
biti lokalno koncipirani in ne preneseni iz Združenih držav, Združenih narodov, Evropskega 
Parlamenta ali celo iz Kanade. Poskušal bom navesti nekatera osnovna načela, ki bi jih lahko 
uporabili najširše. 
 
 
PROHIBICIONIZEM 
Alternativa univerzalni prohibiciji ni univerzalna legalizacija, ki se je tako boje zagovorniki 
vojne proti drogam. Prej bi rekel, da je ključ alternative v vrnitvi na lokalno kontrolo, pravno 
in kazensko, tako da občine, pokrajine in države razvijajo metode kontrole drog v skladu s 
svojim okusom in odpori ter svojo tradicijo osebne svobode. 
 
Če izraža občutje skupine, je lokalna kontrola drog lahko bolj učinkovita, kot pa oddaljena in 
arbitrarna autoriteta. Če se izkaže za neučikovito, jo zlahka spremenijo, saj so postopki 
sprememb v lokalnih skupnostih veliko bolj preprosti kot v državnih in mednarodnih 
organizacijah. Kazni, ki jih predvideva lokalni nadzor, so nujno milejše od tistih, ki 
označujejo aktualno vojno proti drogam, ker lokalne oblasti ne razpolagajo s tolikšno močjo. 
 
Prednost lokalnega nadzora pred popolno legalizacijo je v tem, da ta nadzor priznava dejstvo, 
da človeška družba povsod izvaja določen nadzor nad načinom življenja posameznika. Kljub 
romantičnim trditvam liberalnih filozofij, ni družbe, ki ne bi izvajala določenega nadzora nad 
načinom življenja njenih članov. 
 
Vloga zvezne vlade v sistemu lokalnega nadzora bi bila omejena na funkcije, ki jih ni mogoče 
izvajati lokalno; to so na primer: doseganje standardov kvalitete uvoženih drog, uravnavanje 
reklame in definiranje minimalnih ustavnih svoboščin, ki jih tudi lokalni zakoni ne morejo 
omejevati. 
 
Prednost legalizacije lahko ilustriramo na primeru legalizacije marihuane v ameriški zvezni 
državi Aljaski, ki meji na kanadsko provinco Britanska Kolumbija. Aljaska je leta 1975 
nadomestila prohibicijo marihuane z legalizacijo. Aljaska je edina zvezna država v ZDA, ki 
ne sankcionira posesti določene količine marihuane (do štiri unče oziroma približno 110 g) 
niti gojenja za osebno rabo. Posedovanje večjih količin marihuane ostaja nelegalno, vendar so 
kazni v primerjavi z ameriškimi standardi relativno blage. 
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Klub temu, da se ameriškim zagovornikom vojne proti drogam zdi ta politična odločitev 
alarmantna, zakon dobro funkcionira in niso od leta 1975 v tej državi sprejeli nobenega 
novega zakona o prepovedi drog, pa čeprav o tem razpravljajo vsako leto. Celo predstavniki 
policije Aljaske so na nedavnem sestanku izjavili, da sedanji status quo ne prinaša kakšnih 
posebnih problemov. Nadalje so izjavili, da ne bi nasprotovali ponovni prepovedi marihuane, 
če bi hoteli zakone Aljaske uglasiti z zakoni drugih zveznih držav; vendar se jim ne bi zdelo 
upravičeno truditi za ponovno uvajanje prohibicijskega zakona za marihuano, glede na to, da 
menijo, da marihuana ne povzroča policiji nobenih problemov (Funk, 1988, osebno 
sporočilo).  
 
Prav tako ni nobenih dokazov za naseljevanje oseb iz drugih sodnih okolišev, da bi tako 
izkoristili dostopnost marihuane.  
 
V nekaterih okrajih so legalizaciji marihuane za osebno rabo dodali prepoved prodaje 
alkohola (Zeese, 1987). Samo čas bom lahko pokazal, do kakšne mere te nevsakdanje uredbe 
zadovoljujejo potrebe prebivalcev Aljaske. 
 
Če se zakoni ne bi izkazali kot dobri, bi jih volilci v kratkem spremenili. Seveda je prav tako 
možno, da posamezni okraji prepovedo prodajo marihuane in dopustijo alkohol, vendar pod 
pogojem, da je zakon pripravljen v enakem duhu in da lahko zahtevajo spremembo, če se 
izkaže za neučikovitega. 
 
PROPAGANDA 
Ne moremo spremeniti zakonov, ki inkriminirajo droge, če pred tem ne spremenimo 
množične propagande boja proti drogam. Alternativa aktualni propagandi proti drogam so 
 nepopačene informacije.  
 
To seveda pomeni povedati vso resnico o drogah: tako o njihovi koristnosti, kot tudi o njihovi 
ceni in nevarnostih; povedati, da večina ljudi uživa droge le občasno in da so zasvojeni v 
manjšini; seznaniti s pogoji, v katerih je uporaba drog relativno varna in seveda s pogoji, v 
katerih je uporaba droge nevarna. Najbolj pomembno pa je, da bi resnica nemudoma 
diskreditirala neosnovano prepričanje, da so droge pomembenen vzrok socialnih problemov v 
družbi. 
 
Ljudje lahko razumno funkcionirajo šele, ko razpolagajo s čim več resničnih podatkov, ki 
vodijo njihove odločitve. Res je, da je veljavnost korektnih informacij v mnogih okoljih zunaj 
vsake razprave, da pa je prohibicionistična mentaliteta na točki, ko se šteje za nevarnost 
oziroma prevratništvo razkrinkavanje resnice o drogah. 
 
Širjenje resnice je odgovornost tistega, ki mu uspe sprevideti neresničnost propagande. Za 
občo dezinformiranost javnosti so krivi predvsem akademiki, mediji in politiki, ki razpolagajo 
s sredstvi za prepoznavanje resnice in kredibilnostjo za njeno širjenje. Mnogi ne bodo 
pripravljeni plačati cene odkritosti, tisti pa ki bodo spregovorili, lahko pričakujejo vse več in 
več poslušalcev, saj se bodo ljudje slej ko prej naveličali banalne propagande. 
 
Osemnajst let predavanj o kanadski politiki do drog na Univerzi Simon Frazer, mi je služilo 
kot osebni eksperiment, kako ljudje reagirajo na nepopačene informacije o drogah. Svoja 
predavanja sem opremil izključno s standardno literaturo iz zgodovine, medicine, prava in 
psihologije, vendar se nisem nikoli obotavljal vreči dokazanih dejstev v obraz prevladujoči 
doktrini vojne proti drogam. 
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Na začetku je bila večina študentov šokiranih, vendar so mi bili kasneje hvaležni, saj so jim 
sicer prikrita dejstva omogočila razumeti droge na nov, produktivnejši način. Mnogi so 
izrazili ogorčenje zaradi dimne zavese propagande, ki jim je  prej onemogočala pogled na 
tako pomembno temo. Z leti je le malo študentov zavrnilo moja predavanja, češ da so 
hujskaška in nevarna.  
 
Kljub temu, da so študentje, ki so obiskovali moja predavanja o drogah, stopili v stik z novimi 
idejami, zaradi tega niso postali narkomani ali pokvarjenci. Osebno nisem sistematično zbiral 
podatkov, vendar pa je Arnold Trebach, ki vodi predavanja podobna mojim, raziskal učinke 
svojih predavanj. Odgovori, ki jih je dobil na svoj vprašalnik, kažejo, da predavanja niso 
vplivala na osebno porabo drog pri njegovih študentih. Izmed tistih, ki so izjavili, da so 
predavanja imela učinke, je 2,8 odstotka anketiranih izjavilo, da so povečali porabo mamil, 
11,3 odstotke anketiranih pa je izjavilo, da so porabo zmanjšali. V dveh primerih  se je 
izkazalo, da so Trebachova predavanja, v kombinaciji z osebnimi nasveti, pomagala 
študentom kontrolirati resne probleme vezane na droge. 
 
Vloga zaskrbljenih akademikov je popolnoma jasna: vedno moramo vstrajati pri iskanju 
resnice in spodbujati mlade možgane s socialno nekonvencionalnimi idejami. Ta tradicija je 
premočna, da bi jo lahko izkoreninili brez ugovorov, vendar so  jo akademiki, v zameno za 
drobne koristi, sposobni tiho prepustiti pozabi. 
 
Seveda ni mogoče, da bi univerzam samim uspelo  obnoviti racionalnost glede tega vprašanja. 
Mediji so tisti, ki usmerjajo javno mnenje. V Ameriki kaže, da so se zavezali mentaliteti vojne 
proti drogam. Očitno se ta vojna ne more končati, dokler sredstva obveščanja ne spremene 
svoje usmeritve. Kdor upa, da bo konec vojne proti drogam, bo lahko razočaran, ker kaže, da 
je kontrola medijev v birokratski stratosferi, kamor navadni smrtniki ne morejo. 
 
Kaže pa, da so se spremembe začele v najbolj neverjetni veji tiska - v stripih. Nekatere 
sodobne teme v ameriških stripih kot so na primer Doonesbury, Bloom County, Kudzu in 
Tank McNamara kažejo, da se je v Ameriki mogoče javno smejati vojni proti drogam. Na tej 
točki bi bil humor lahko edino orožje množičnih komunikacij, na voljo tistim, ki upajo, da se 
jim bo posrečilo diskreditirati propagando vojne proti drogam. 
 
ZDRAVLJENJE 
Danes mnogi ljudi, ki uživajo prepovedane droge prepričajo ali prisilijo v zdravljenje. 
Nekatere obravnave so pravzaprav programi kontrole vedenja, maskirani kot terapija, drugi so 
bolj konvencionalni in naj bi predvidoma pomagali. Statistični podatki pa kažejo, da nobena 
od omenjenih oblik zdravljenja ni učinkovita.  
 
Osnovni razlog za njihovo neuspešnost je, da niti najhujši zasvojenci niso bolniki, temveč 
osebe prilagojene obupno bolečim situacijam, na najboljši način, ki so ga sposobne. Očitno je, 
da osebe, ki se prilagodijo z najboljšimi možnimi sredstvi ne morejo biti zdravljene, ker niso 
bolne. Takšno videnje odvisnosti, kot instrumenta prilagoditve, so razvili mnogi sodobni 
znanstveniki, med drugimi: Herbert Fingarette, Allan Marlatt, Stanton Peele, Isidon Chein, 
R.K. Merton in Edward Khantzian in jaz z mojimi kanadskimi sodelavci. 
 
Strokovnjaki ne morejo zdraviti tistih, ki niso bolni, lahko pa pomagajo ljudem, uporabnikom 
drog, spoznati, da se bodo lažje soočili z eksistenčnimi problemi, če bodo zmanjšali uporabo 
drog na nivo, ki ni nevaren niti njim niti družbi. Poleg tega bi strokovnjaki lahko pomagali 
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oblikovati in sprožiti socialne spremembe, ki bi naredile inštitucije in okolje primernejše, tako 
da bi vedno manj oseb našlo najprivlačnejšo alternativo v pretirani uporabi droge.  
 
Za ilustracijo navajam tri kanadske primere. Prvi se nanaša na nacionalno organizacijo 
strokovnjakov prostovoljcev, drugi na gibanje za krepitev zdravja, tretji pa je odgovor skupine 
Indijancev na kronični problem alkoholizma. 
 
Canadian Intramural Recreation Association (CIRA) je začela z nacionalnim programom 
širjenja in sodelovanja v dvoranskih športih v Kanadi. CIRA meni, da športno udejstvovanje 
pozitivno vpliva na zdravje, samozavest in sposobnosti. Ugotovili so, da  tradicionalna šolska 
atletika izključi večino otrok v šolskem razvojnem obdobju, celo iz dvoranskih športov, ker 
otroci ne morejo dosegati visoko zastavljenih ciljev.  
 
CIRA je razvila program urjenja za učitelje z željo, da bi spodbudila študentske vodje za 
organiziranje športnih dejavnosti, ki bodo dajale manjši poudarek tekmovalnosti in se bolj 
osredotočale na sodelovanje, izvrševanje nalog ter na zabavo (CIRA, 1985). Od svojega 
začetka leta 1985, je ta program na področju študentskega sodelovanja beležil odlične 
rezultate, tako na nivoju vodenja, kot tudi športnega udejstvovanja. Čez 1000 kanadskih šol se 
je pridružilo tej pobudi. Četudi ta program ne posveča posebne pozornosti drogam, vsebuje 
očiten potencial za zmanjšanje njene uporabe in zasvojenosti, hkrati pa je popolnoma tuj 
represivni mentaliteti vojne proti drogam. 
 
Kljub temu prejema CIRA le minimalno finančno pomoč vlade. Pri svojem delu se naslanja 
na prostovoljce in na sredstva, ki jim jih namenijo sponzorji. Posebej ironično pa je, da 
zapravlja kanadska vlada na stotine milijonov dolarjev za jalove ukrepe vojne proti drogam, 
istočasno pa ne daje pomoči že obstoječim programom, ki bi lahko resnično omilili 
problematiko, ki jo vojna proti drogam poskuša rešiti. 
 
Če se želimo popolnoma soočiti z danim vprašanjem, se moramo z njim spopasti na nivoju 
poglobljene analize. Nevarna uporaba drog ni izključno problem posameznika. Osebe, ki 
zaidejo v težave z drogami, so zaradi tega še bolj ranljive in nesrečne, in to iz istega razloga, 
ki jih je sploh privedel v uporabo droge.  
 
Zdrav organizem in sprejemljivo socialno vedenje sta povsem naravna pri tistih, ki živijo v 
fizično in emocionalno zdravem okolju. Tisti, ki tega niso deležni, so pa povsem drugačni. 
 
Omenjeni problemi so bili osrednja tema prve  mednarodne konference o zdravju v 
industrializiranih državah, ki je potekala v Ottawi leta 1986. Konferenca, ki so jo omogočili 
Svetovna zdravstvena organizacija, Health and Welfare Canada ter Canadian Public Health 
Association je temeljila na trditvi, da nujni pogoji za zdravje (vštevši odgovorno uporabo 
droge) vključujejo mir, varnost, hrano, dohodek, stabilen ekosistem, socialno pravičnost in 
enakost. 
 
Seveda je reševanje teh problemov skrajno težavno, vendar je z vidika zdravstvenega razvoja 
in mnogih higijenskih problemov, ki so vezani nanj, pomembno vedeti, da bi z denarjem, ki 
ga vlagajo v nesmiselno vojno proti drogam, lahko podpirali programe, ki bi zmanjševali 
čezmerno uživanje drog, kot naprimer: opismenjevanja, nudenja zatočišča mladim 
brezdomcem, omogočanja šolske prehrane otrokom,  ki so prelačni za učenje,  reševanja 
 ozemelskih zahtevkov, ki zavirajo socialni in ekonomski razvoj številnih domorodnih 
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skupnosti, nudenja primernih priložnosti za delo adolescentov, financiranja razvojnih 
programov skupnosti itd... 
 
Istega dne, ko so podpisali ta paragraf, je Vancouver Sun objavilil novico, da je mesto 
Vancouver zavrnilo financiranje fondov za pripravo kosil v šolah, v zasmeh dejstvu, da 
prihaja po nekaterih ocenah v šole tega mesta 600 lačnih otrok.(Cax, 1988). Financiranje je 
zavrnila tudi zvezna in pokrainska vlada z opravičilom, da so za ta vprašanja odgovorni drugi 
deli vlade ali pa (revni) starši. Medtem pa je 600 otrok še vedno lačnih in verjetno ne bodo 
mogli sprejeti znanja, potrebnega za socialno in osebno integracijo, s tem pa se povečajo 
možnosti, da postanejo deviantne osebnosti ali zasvojenci. 
 
Najboljši primer učinkovitega družbenega odgovora na problem odvisnosti, je indijanski 
rezervat na jezeru Alkalai v Britanski Kolumbiji. Tu se jim je posrečilo z lokalnimi pobudami, 
skupinami za samopomoč in lokalno kontroliranimi posegi strokovnjakov, kar traja od 
začetka sedemdesetih let pa vse do danes, v družbo, ki so ji vladali alkoholizem, nasilje, 
zanemarjanje otrok, nesreče in bolezni, prinesti treznost in harmonijo. Kampanja je 
vključevala socialno pomoč tistim, ki so nehali piti, rešila stanovanjski problem tistim članom 
indijanskih skupin, ki so želeli nadaljevati študij, obnovila domačo spiritualno prakso, v šolo 
vpeljala lokalni jezik, prenehala razdeljevati denarno pomoč in jo nadomestila s kuponi, ki jih 
ni mogoče zamenjati za alkohol; storilcem malih prekrškov je ponudila na izbiro obsodbo 
sodišča ali opustitev alkohola, preganjala tihotapce, odpirala nova delovna mesta, v rezervatu 
odprla žago in skladišče, organizirala skupine za pomoč žrtvam fizičnega in spolnega nasilja; 
skrbela za družine in popravljala hiše tistih, ki so zapustili rezervate, zaradi zdravljenja 
odvisnosti, organizirala skupine anonimnih alkoholikov in v rezervatih organizirala tečaje 
urjenja socialnih veščin. 
 
Vse te pobude so vgradili v matrico avtohtone duhovnosti in tradicije. V projekt so bili 
vključeni tudi strokovnjaki in policija, vendar le na osnovi sodelovanja s plemeni in ne kot 
predstavniki anonimnih inštitucij. Vsi indikatorji kažejo, da sta se zmanjšala alkoholizem in 
nasilje, ki sta nekoč ogrožala vsakega odraslega indijanca in zajemata sedaj manj kot  5 
odstotkov populacije.  
 
Nekater prijemi, uporabljeni na jezeru Alkalai so bili prisilne narave, ker pa so jih vpeljali ob 
podpori ogroženih lokalnih skupin, so jih prebivalci sprejeli. Metode uporabljene na Jezeru 
Alkalai vsekakor ne moremo uporabiti v vsakem okolju, kažejo pa, da so lokalne skupnosti 
sposobne samostojno odločati o socialnih problemih in vprašanjih drog ter da imajo v tem 
kontekstu  strokovnjaki lahko koristno vlogo.  
 
POVZETEK 
 Največ, kar lahko neka vlada stori za obvladovanje problemov drog je, da vlada v interesu 
vseh. Največ, kar lahko storijo starši in državljani je zadovoljevanje temeljnih potreb svojih 
otrok, skupnosti in njih samih. Institucuionalne oblike socialne kontrole, kot so zakoni proti 
drogam in strokovno zdravljenje, lahko pomagajo le, če se vrši kontrola na lokalnem nivoju in 
če so ukrepi blagi. Propaganda ne koristi ničemur.  
 
Mar je res videti naiven poskus soočenja z grozljivo božjo šibo drog, z vsakdanjimi orodji, kot 
so lokalni pravilniki, svobodno širjenje informacij in s spremljanje vzrokov za vsakdanjo 
bedo? Mislim, da ne. Samo te preproste metode se lahko dotaknejo globin tega, kar površno 
definiramo kot problem drog, problem, ki se rojeva iz nezaupljivosti, odtujitve in bede. Ljudi 
se ne da prisiliti, da ravnajo v negostoljubnem svetu zmerno. Kdor se bojuje za preživetje, bo 
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uporabil katero koli drogo, za katero bo menil, da mu lahko pomaga. Kdor poskuša pobegniti 
neznosni bolečini, bo raje poskušal izbrisati svoje trpljenje s pomočjo kemije, kot pa se vdal 
paralizirajočemu obupu ali se odločil za samomor. 
 
Resnična naivnost stoletja, ki se izteka, je vera, da obstajajo preproste vojaške rešitve za 
reševanje hudih strukturalnih problemov. 
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GEORGES APAP - LAHKO PREGANJANJE ODVISNIKOV OZNAČIMO ZA 
IDEOLOGIJO? 
 

Francija - Georges Apap je državni tožilec (Valence). Leta 
1987 je ob otvoritvi 'Leta prava' pripravil govor, ki je bil  
obtožba sistema prohibicionizma drog, zaradi škode, ki jo le 
ta povzroča vsem družbenim slojem. Diskurz je dvignil 
veliko prahu, posebno zato, ker je bil v celoti objavljen v 
najuglednejšem francoskem dnevniku "Le Monde". 

 
LAHKO PREGANJANJE ODVISNIKOV OZNAČIMO ZA 

IDEOLOGIJO? 
 

Naj začnem z vprašanjem: Ali je ustrezno oziroma pravilno 
opisovati kanabis, kokain, opij in njihove derivate kot 
"droge"?  
 
Po ocenah  uradne ameriške statistike je v ZDA (seveda je 
mogoče le približno oceniti ta fenomen) dvajset milijonov 
uporabnikov  indijske  konoplje, šest milijonov uporabnikov 
kokaina in nedoločeno, vendar konstantno rastoče število 
uživalcev opija - ti vsako leto porabijo približno petnajst ton 
čistega heroina. Uvozniki teh proizvodov se že požrešno 

razgledujejo po Zahodni Evropi, ki v porabi drog sledi Ameriki, saj Amerika po njihovem 
mnenju ni več zadosten trg, glede na to, da sami pridelajo vedno večje količine, to pa 
progresivno zmanjšuje letni uvoz, še posebej kanabisa.  
 
Ker ti proizvodi zlahka prehajajo naše meje, je jasno, da se bo trg Zahodne Evrope v 
prihodnosti okrepil. O stopnji te okrepitve lahko le ugibamo. V resnici je pariški preiskovalni 
sodnik g. Leroy, eminenten strokovnjak za droge, izračunal, da bi bilo za nadzor ali 
preprečitev tega prometa samo v Franciji potrebno nadzorovati 6300 km meja, 71 pristanišč, 
110 letališč in 970 točk, kjer pri vstopu ni večjih ovir, poleg tega pa še 180 milijonov ljudi, ki 
vstopajo na francosko ozemlje, ter 120.000 rednih  mednarodnih letalskih poletov. 
 
Torej ni presenetljivo, da organom zakona kljub odločnosti, dolgim in potrpežljivim 
zasledovanjem, natančnim pregledom in mnogim nevarnim operacijam, ki jih izvajajo, ne 
uspe prestreči več kot približno 5% droge, ki prihaja v Francijo. 
 
Sledi torej logični zaključek - če predpostavimo, da so sile policije dokaj učinkovite - da so 
sedanje metode odvračanja kljub strogosti kaznovalne politike očitno neučinkovite, saj pride 
kar 95% narkotikov, namenjenih distribuciji v Franciji, v državo brez večjih težav. Zelo malo 
je tudi verjetno, da bi se proizvodnja zmanjšala. 
 
Zagovorniki prohibicije predlagajo - kot dodatek represiji in kot integralni del splošnega 
razvojnega programa - spodbujanje pridelave nadomestnih kultur v državah proizvajalkah. 
Danes je znano, da kolumbijski kmet s pridelavo kokinih listov zasluži desetkrat več, kot bi 
zaslužil s katerokoli drugo kulturo. Takšno plačilo pa je seveda neizmerno majhen del cene 
produkta prodanega uporabniku, a to je že drugo vprašanje. Dovolj si je samo predstavljati, 
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kako bi se zabavalo 80% kolumbijskih kmetov, ki danes gojijo koko, če bi sprejeli predlog 
nadomestne kulture, ki bi bila legalna, poleg tega pa še subvencionirana.   
 
Latinskoameriške države, med katerimi nekatere uravnavajo svoj proračun ob pomoči 
"narkodolarjev", se seveda niso pripravljene odpovedati tej "mani z nebes". Podobno je z 
opijem. Ta substanca predstavlja zlato jamo za dežele "zlatega trikotnika" (Tajska, Laos, 
Burma) ali dežele "zlatega polmeseca" (Iran , Pakistan, Afganistan) in Bližnjega vzhoda 
(posebno Libanona), kjer letno proizvedejo tisoče ton tega mamila. Hašiša, ki se ga proizvaja 
v neizmernih količinah na vseh celinah, ni potrebno posebej omenjati. 
 
Produkti vse te silne pridelave pritiskajo na naše meje v obliki zstrašujočega, skrivnega vala. 
Zastrašujočega predvsem zato, ker prinaša smrt, korupcijo, nevarnost ponarejanja proizvodov 
in visoke cene, ki so posledica velikih nevarnosti in težav, ki jih prinaša ilegalna trgovina z 
mamili. Poleg tega je zastrašujoč zaradi prostitucije in delinkvence, v katero se zatekajo 
narkomani, da bi lahko nabavili drogo po grozljivo inflatornih cenah, grozljiv pa  zaradi 
obveznosti malih razpečevalcev, da rekrutirajo nove uživalce in tako zadovoljijo naraščajoči 
pohlep velikih trgovcev. 
 
Na tej točki lahko iz povedanega izluščimo tri razsežnosti problema: nezadržno rast 
proizvodnje, neuspeh policijskih poskusov ustavitve uvoza proizvodov in s tem povezane 
nevarnosti za celotno populacijo (ne le uporabnikov) v deželah porabnicah. 
 
Vse te nesreče - in še mnoge druge, ki jih pa tu ne bom omenjal - imajo en sam vzrok - 
prohibicijo drog. 
 
Droge niso prepovedane zato, ker so nevarne, temveč so nevarne zato, ker so prepovedane. 
 
Ta paradoks je lahko dokazljiv, če si pomagamo z brezhibnim razmišljanjem profesorja 
Hulsmana z Univerze Erasmus iz Rotterdama. Problemi, ki nastanejo zaradi legalne ali 
ilegalne uporabe drog, so: prvič, sprememba zdravstvenega stanja, kar je posledica trajne 
uporabe in odklonilen odnos okolja do uporabnika, in drugič, ilegalni način, na katerega se 
droge razpečuje, povzroča dvigovanje cen proizvodov, mešanje in redčenje proizvodov ter 
porast kriminala, vezanega na droge. 
 
Jasno je , da lahko probleme iz prve skupine pripišemo vsakemu potrošniškemu proizvodu. 
Problemi druge skupine pa so možni le, če je uporaba določenega proizvoda ilegalna. 
 
Po drugi strani, pa se samo sekundarni učinki, vezani na prohibicijo, izrodijo v nevarnost 
družbi.  
Primarni učinki, ki so  poznani in se jih da opazovati, predstavljajo neprijetnosti, na katere se 
družba sčasoma navadi in je do njih tolerantna ali indiferentna. Vzemimo kateri koli 
potrošniški proizvod, ki ga danes najdemo na trgu (denimo živilski izdelki). Poročilo, ki ga je  
27. julija lani objavila American Public Health Authorities navaja, da je čezmerno uživanje 
nekaterih vrst hrane postalo najpomembnejše zdravstveno vprašanje v ZDA. Bolezni, ki so 
posledica preobilne in neuravnotežene prehrane, so danes primarni vzrok smrtnosti v 
Združenih državah Amerike (od 2,1 milijona smrti v letu 1987 so za 1,5 milijona smrti vzrok 
bolezni, povezane z načinom prehranjevanja; koronarna obolenja, arterioskleroza, diabetes, 
nekatere vrste raka). 
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Znano je, da je alkohol pogosto povzročitelj  ciroz, da tobak povzroča raka respiratornih poti, 
kava pa uničuje živčni sistem. Vedno znova poslušamo, da so opij, kanabis in kokain strup za 
našo mladino. 
 
Škodljivi učinki mnogih drugih substanc, ki jih uživajo ljudje današnjega časa (sladkor, kava, 
maščobe, itd.), so nekoliko podobni učinkom drog  natančno zato, ker lahko škodujejo 
človekovemu organizmu. 
 
Vendar pa lahko obrnemo celo stvar naokrog in rečemo, da niso sladkor, kokain, alkohol, 
opij, tobak, maščobe, kava, kanabis itd. nič drugega kot potrošniški izdelki, ki lahko škodijo 
zdravju le v primeru, če jih uživamo čezmerno. Torej zmerno uživanje katerega koli izdelka 
razveseljuje človeka in prispeva k družabnosti. 
 
Seveda ne pravim, da ni potrebno razložiti otrokom in adolescentom nevarnosti teh snovi; 
vzgojimo jih, poskusimo jih prepričati. Toda, ko odrastejo, naj odločajo sami, kaj bodo in česa 
ne bodo naredili s svojim telesom. Naše telo pripada nam in mi sami smo njegovi gospodarji, 
četudi je posledica naših dejanj naše lastno uničenje. To je najmanj, do česar imamo pravico. 
 
Samo totalitarni režimi si lastijo pravico predpisovati, kaj lahko državljan stori s svojim 
zdravjem - včasih vključno z zanikanjem njegove pravice umreti po lastni izbiri. 
 
Predvsem pa naj utihne ves hrup okrog tega, kar imenujemo droge (kanabis, opij, kokain in 
njihovi derivati). Kajti, če bi resno in objektivno preučili posledice njihove uporabe, bi morali 
na koncu priznati, da same po sebi povzročajo človeški rasi veliko manj škode  kot mnoge 
druge, že omenjene substance in da so nevarnosti njihove uporabe bolj rezultat prohibicije in 
njenih posledic kot pa njihovega neposrednega učinka. 
 
Res, v Franciji smo vsako leto priče 150-tim smrtnim žrtvam zaradi prevelike doze 
("overdose"). Vendar pa dokazi potrjujejo, da so te prevelike doze običajno nesreče ali pa 
samomori. Kadar so to nesreče, je vzrok običajno redčenje in mešanje droge, to pa je možno 
ravno zaradi tega, ker so ilegalne in zato izven vsakršne kontrole. 
 
Žalostne kot te smrti so, pa zbledijo v primerjavi s preostalimi vzroki smrti današnjega sveta. 
Poskušajmo prepričati tiste, ki govore o "biču drog", in si zamislimo resnično svobodno 
deželo - in jo poimenujmo Utopija. 
 
Vlada te namišljene dežele je pred nekaj meseci sprejela sklep o ukinitvi prohibicije. Zaradi 
razumljivosti jih še naprej imenujmo enako - droge. Odločitev je povzročila razburjenje. 
Znanstveniki, zdravniki, pravniki (specialisti v preganjanju odvisnikov) so podnetili javno 
mnenje in, z napovedjo neizbežnega propada človeške rase, ogorčene reakcije. 
 
Razpečevalcem v podzemlju in uvoznikom se ni upiralo priključiti se sveti vojni - nekateri so 
se s svojo krepostno jezo celo posebej izkazali. Vendar je bilo vse zaman. Kajti vlada - trdna v 
svojem namenu in gluha za umetno razburjenje zapeljane in neinformirane javnosti - je 
vztrajala pri svoji odločitvi, da uvede toleranco,  prepričana, da vlada demokratični deželi.  
 
Čez nekaj časa nekateri iznajdljivi uvozniki - nič bolj nepošteni kot legalni uvozniki konjaka, 
moke ali bombažnih izdelkov - potihoma navežejo stike s kolumbijskimi, maroškimi in 
turškimi pridelovalci, da bi si zagotovili sprejemljive cene kokaina, hašiša ali opija, iz česar 

 146



bodo vlekli dober, legalen in kontroliran dobiček. Med temi iznajdljivimi uvozniki bi verjetno 
lahko našli tudi nekatere nekdanje glasnejše nasprotnike takšne ureditve.  
 
Proizvode na meji Utopije podrobno pregledajo in izločijo vse pokvarjeno, razredčeno in 
nečisto blago, da bi kupcem zagotovili prvovrstno kakovost. Istočasno je bilo seveda konec 
škodljivega mešanja drog z amfetamini, arzenom, laktozo, strihninom in podobnimi strupi - to 
so počeli brezobzirni razpečevalci, da bi tako povečali doze, posledica pa je bila pogosto smrt 
njihovih klientov. 
 
Cene rapidno padejo  na normalno raven, kajti droge zdaj brez težav pridobivajo iz kultur, ki 
rastejo v ugodnih podnebnih razmerah, prodajajo pa  v lekarnah in na drugih primernih krajih 
po cenah, ki so petstokrat nižje od cen, ki jih je bilo potrebno plačevati za strup, ki se je nekoč 
prodajal na ulici.    
 
Uporaba mamil pri manj premožnih ne zahteva več zatekanja k običajnim sredstvom, torej  
prostituciji in vlomom. Pretrga se usoden krog, ki je spravljal v promet ukradeno blago in ga 
spreminjal v denar, namenjen velikim trgovalcem.  
 
Kmalu velik del kriminala enostavno izgine; število zapornikov se zmanjša vsaj za tretjino in 
policija se lahko posveti drugim nalogam. Javnost se počasi pomiri. 
 
Oblast opazi trenutno povečanje uporabe teh proizvodov, ki so nenadoma dosegljivi 
vsakomur. Vendar se zavedajo, da je to posledica radovednosti in da bo večina opustila 
navado, ki jih ne privlači. 
 
Vedno bo ostalo nekaj pravih odvisnikov, ljudi, ki se čezmerno predajajo uživanju drog - 
podobno kot alkoholiki, hudi kadilci ali debeluhi.  
Vendar - zapustimo Utopijo in se vrnimo domov. Preganjanje odvisnikov od drog je tu na 
vrhuncu. Njim - in samo njim - je uživanje drog prepovedano. Nikomur ne pride na misel 
prepovedati alkoholiku piti, strastnemu kadilcu kaditi, da o kritikah uporabe sladkorja in kave 
niti ne govorimo. 
 
Droge so prepovedane. In iz te prepovedi je nastala narkomafija, katere tipičen predstavnik je 
kolumbijski Medellin kartel, sindikat proizvajalcev kokaika, ki vzporedno upravlja nacionalno 
ekonomijo in ki je uradni oblasti povsem enakovreden. Eden članov kartela je ustanovil celo 
nacistično stranko, v upanju, da bo naredil politično kariero. Za takšne ljudi je nekaj 
običajnega, da si s svojimi neverjetnimi finančnimi sredstvi organizirajo zasebne milice; to so 
pravzaprav manjše vojske, ki premorejo tudi več kot petdeset bojnih letal. Tako podkupujejo 
inštitucije in z umori ter ugrabitvami širijo teror. Samo leta 1984 je kolumbijska narkomafija 
ukazala atentate na ministra za pravosodje, trideset sodnikov, več novinarjev, urednika 
najstarejšega časnika v državi in več sto policajev. 
 
V imenu česa  moramo dopuščati takšno katastrofalno situacijo? Kakšna racionalizacija to 
sploh lahko opraviči? 
 
Prohibicijo se da opravičiti le kot nujni zakon družbene koeksistence. 
 
Prohibicija, katere edini namen je standardizacija vedenja posameznika, je napad na 
svoboščine. 
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Argentinsko pravo (Jurisprudencia Argentina) 15. oktobra 1986 (Zakon št. 4535) odreja: 
"Ustavna prepoved vmešavanja v zasebno življenje državljanov ustreza konceptu, po katerem 
država ne sme vsiljevati svojih idealov posamezniku, temveč mu sme le ponuditi možnost, da 
si jih sam izbere." Ta prepoved sama po sebi zadostuje za razveljavitev 6. člena Zakona 20-
771 (ki je razglašen za protiustavnega), ki preprosto posest drog za osebno uporabo šteje za 
kaznivo dejanje... 
 
Ne sme nas presenetiti, da tovrstna budnost izvira iz najvišje argentinske pravosodne oblasti, 
se pravi v državi, ki je še pred kratkim trpela pod totalitarnim režimom. 
 
V času priprav na sprejem preambule k mednarodnim konvencijam za boj proti odvisnosti od 
drog je Vatikan predlagal Svetovni zdravstveni organizaciji vključitev spoštovanja človekovih 
pravic. Predlog so zavrnili. 
 
Ker je ta organizacija povsem odvisna od podpore ZDA, nas sploh ne preseneča podatek, da 
sprejemajo v ZDA odvisnika kot pod-človeka, kot nekoga, ki se ga sme zlorabiti na 
najrazličnejše  načine.  
 
Čeprav je takšnih primerov na pretek, se bom omejil le na dva, ki naj to jasno ponazorita: 
 
Test (ki naj pokaže ali oseba jemlje mamila ali ne), katerega rezultat je pozitiven, pooblašča 
vodstvo podjetja v ZDA, da zaposlenega lahko odpusti. 
 
Leta 1986 je soproga ameriškega predsednika javno čestitala mlademu dekletu, ker je prijavila 
svoje starše odvisnike. 
 
Ko je v Franciji prevzel dolžnost novi minister za pravosodje, je predlagal zapor za vse 
odvisnike. Kmalu zatem je ocenil - ni sicer jasno, na kakšni osnovi - njihovo število na 
800.000. Z vsem dolžnim spoštovanjem do ministra, če bi ta ocena odražala kakršenkoli 
odnos do dejanskega stanja, bi njegov predlog narekoval postavitev koncentracijskih taborišč 
za nastanitev vseh novih zapornikov. Na srečo so ministru to namero preprečili. Ker pa je bil 
pravi demokrat, verjetno ne bi šel v tako skrajnost,  do točke, ki jo nekateri imenujejo "zadnja 
rešitev". Pa vendar je dr. Olievenstein, eminentni francoski specialist za odvisnosti od drog, 
29. novembra 1986 ministrove projekte takole komentiral: "Zajelo nas je pravo petainovsko 
nazadovanje." 
 
Že precej pred nastopom tega ministra, ki je le še poslabšal situacijo, so bila za francosko 
zakonodajo s področja drog značilna represivna določila, v nasprotju s splošno zakonodajo. 
Na primer:  
Zapornik, obtožen kaznivega dejanja po splošnem zakonu, ne sme biti v priporu dlje od 48 ur. 
Za kazniva dejanja s področja mamil se lahko pripor podaljša do štirih dni. 
 
Sodnik za prekrške, čigar jurisdikcija zajema kršitve splošnega prava - in tako ni pooblaščen 
prisojati kazni, ki presegajo pet let zapora - lahko za kazniva dejanja, vezana na droge, dosodi 
kazni rezervirane za kriminal - to je do dvajsetih let. 
 
Ni pa treba posebej omenjati odvzema potnih listov, razveljavitve vozniških dovoljenj, 
suspenzije z delovnih mest, zaplemb, izgonov in obveznega zdravljenja za odvisnike. 
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Zakonodaja izjem, kršitve človekovih pravic so razpoznavna načela ideologije, ki se je razvila 
iz evgeničnih teorij s konca prejšnjega stoletja, do nacizma v našem stoletju, ki je dosegel vrh 
s Hitlerjevim prihodom na oblast in konec z njegovim padcem.  
 
To ideologijo označuje vmešavanje države v zasebno življenje njenih državljanov. Država si 
prisvaja pravico, da varuje javno zdravje, odloča, kaj je in kaj ni dobro za državljana - slednje 
je korak nazaj v čas, ko se je ravno tako namesto posameznika odločalo, kaj je dobro, kaj 
pravično in kaj resnično. 
 
Ideologija izključevanja tistih na obrobju (oziroma njihova eliminacija) se je potihoma 
obnovila in predstavlja samo sebe v duhu družbe, medtem ko spomin na koncentracijska 
taborišča zlagoma bledi.  
 
Ta ideologija izključitve trenutno zadeva le odvisnike od drog, vendar se širi, spodbuja pa jo 
mišljenjska ozkost mentalitete preganjanja. 
 
Tako je torej jasno, kaj vse je na kocki. Če bi prohibicionistom uspelo ohraniti sedanje stanje, 
lahko pričakujemo še nadaljnje kršitve svoboščin. Kajti preganjanje lahko v kratkem zajame 
tudi pivce alkohola, kadilce tobaka, nato nezaželene socialne kategorije in končno pripadnike 
drugih religij in etničnih skupin. "Petainovsko nazadovanje", dr. Olievenstein? 
 
Na tej točki je budnost nujna. Po drugi strani pa nas tolaži misel, da se v tej situaciji krepi tudi 
zdrava pamet. Jasnovidnost je ravno tako na pohodu in se bo morda lahko kmalu enakopravno 
zoperstavila silam mračnjaštva. 
 
Najboljši dokaz tega je to, da sem lahko danes izrazil tisto kar sem nameraval. 
 
Ostati moramo optimisti, saj nas zgodovina uči, da so abolicionisti vedno zmagali in da je bila 
vsaka izmed teh zmag še en korak več na dolgi, a pravi poti  človekove prosvetljenosti.  
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RICHARD C. STEVENSON - EKONOMSKI ARGUMENTI V PRID LEGALIZACIJE 
PREPOVEDANIH MAMIL 
 

 
VELIKA BRITANIJA - Richard C. Stevenson je študiral na 
London School of Economics in na Univerzi Standford. Je 
profesor ekonomije na Univerzi v Liverpoolu in avtor 
številnih člankov s področja ekonomije. Med drugim je 
napisal je tudi članek z naslovom "Prednosti legalizacije 
trgovine s heroinom". 

 
EKONOMSKI ARGUMENTI V PRID LEGALIZACIJE 

PREPOVEDANIH MAMIL 
 

Uvod 
 
Na letošnjem srečanju voditeljev zahodnih držav v Torontu 
je bil potrjen nov paket ukrepov "vojne proti drogam". 
Kandidati za predsednika Združenih držav tekmujejo v 
silovitosti obsodb trgovine z mamili. George Bush pa je celo 
zatrdil, da "lahko v tej strašni vojni zmagamo". To je morda 
res, vendar si noben vojskovodja ne upa oceniti koliko časa 
bo ta vojna trajala, niti kakšna bo cena zmage. 

 
Doslej se je vsaka politika, ki se je osredotočila na zatiranje ponudbe, uničevanje rastlinskih 
kultur, zaseganje pošiljk in aretacijo razpečevalcev, postavljala po robu vedno močnejšim in 
vse bolje organiziranim ilegalnim organizacijam trgovine z drogami. Trgovina z drogami že 
sedaj razpolaga z večjimi sredstvi kot marsikatera vlada, visoki dobički pa tem organizacijam 
omogočajo, da ščitijo in širijo svojo monopolno pozicijo. 
 
Izkušnje kažejo, da je politika, ki osredotoča svoje napore na zatiranje ponudbe, zelo draga in 
neučinkovita. Na zmanjšanje in povpraševanje ne more vplivati in tako je njen učinek viden le 
pri nenehnem naraščanju cene mamil. Povzroča dvigovanje cen visoko preko ravni, ki bi 
veljala na legalnem trgu. Uporabniki so zato prisiljeni v obupne življenske razmere, to pa 
povzroča tudi velike socialne in ekonomske stroške nedolžnim tretjim osebam – 
davkoplačevalcem. Poskus zmanjšanja povpraševanja po drogah z izobraževanjem, 
prepričevanjem in opozarjanjem uporabnikov bi bil brez dvoma bolj učinkovit, vendar 
organiziranih tovrstnih akcij še ni. Čeprav bo čas morda pokazal njihovo uspešnost, pa že 
znane akcije proti alkoholu in tobaku kažejo, da je celo dvajset let prekratko obdobje za 
doseganje oprijemljivih rezultatov. 
 
Obupne posledice pojava ilegalnih drog (vpliv na nerojene otroke, širjenje aidsa in grožnja 
političnim ter pravnim inštitucijam) zahtevajo politiko, ki bo prinesla takojšnje učinke. 
Prohibicija je uporabna le kot javna izjava moralnega nestrinjanja. Njen resnični učinek pa 
zasvojencem le škoduje, preostali družbi pa nalaga veliko ekonomsko in socialno breme. Ker 
je sedanja situacija več kot resna, zasluži legalizacija trgovine z drogami kot radikalna 
alternativa, temeljit premislek.  
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PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE NA LEGALNEM TRGU 
 
Ekonomski argument v prid legalizaciji je odvisen od primerjave današnjega ilegalnega trga z 
bodočim, ki bi se vzpostavil, če bi bilo mogoče droge legalno kupovati in prodajati. Takoj je 
treba povedati, da nimamo ustreznih podatkov za natančno ekonomsko primerjavo. Zato so 
nujno potrebne raziskave različnih vidikov kulture drog. Jasna niso niti najbolj osnovna 
razmerja na trgu, kot so število uporabnikov in cene drog. Še manj vemo o dohodkih in 
okusih porabnikov drog ter o nijhovih možnih reakcijah na spremembe cen. 
 
Kljub pomanjkanju podatkov pa lahko s precejšno gotovostjo napovemo naslednje. Na 
popolnoma legalnem trgu, bi bile droge dosegljive na običajnih prodajnih mestih, denimo v 
lekarnah. Opremljene bi bile z opozorilom ministrstva za zdravstvo, prodaja bi bila omejena 
le na odrasle, pričakujemo pa lahko, da bi bila to skrajno neučinkovita omejitev (kot pri 
alkoholu in tobaku). Cene na legalnem trgu bi bile, v primerjavi z današnjim ilegalnim, 
bistveno nižje. 
 
Stroški ilegalnega poslovanja so veliko višji kot stroški legalnega. Tveganje aretacije ali 
obsodbe predstavlja predvidljiv davek, ki nalaga stroške posameznikom in ogroža celotno 
organizacijo. Raziskovalci so ugotovili, da je ilegalni trg drog organiziran v dolge 
razpečevalne verige, ki so sestavljene iz številnih malih podjetij. Kaže, da je v New Yorku 
med uvoznikom in končnim uporabnikom kar šest stopenj distribucije. Vzdolž teh verig je 
pretok informacij pazljivo omejen, tako da lahko vsak sodelavec prihaja v stik zgolj s tistim, 
ki je po stopnji neposredno nad njim. Ta oblika organiziranja je očitno zelo učinkovita pri 
ilegalnih aktivnostih, ker omejuje škodo, nastalo po morebitni aretaciji enega člena. Na 
legalnem trgu bi bilo potrebnih manj razpečevalnih stopenj, po pravilih ekonomije lestvice v 
distribuciji, pa bi se morala povečati velikost podjetij.  
 
Strukture legalnega trga ni mogoče zagotovo predvideti, z vidika proizvodnje pa lahko 
rečemo, da bi bil zelo konkurenčen. Primernost zemljišč za pridelavo večine rastlinskih 
kultur, iz katerih pridobivajo droge, je zelo široka, proizvodnja umetnih mamil pa enostavna 
in poceni. Ker proizvodnja ni odvisna od nobenih običajnih omejitev (posebna zemljišča, 
tehnologija in patentirane informacije), ne bi moglo priti do monopolizacije trga. 
 
Pri prodaji na drobno je vedno mogoče, da ekonomija lestvice preko nabave na debelo, 
distribucije in reklame, povzroči nastanek velikih podjetij, podobnih tobačnim družbam. Ne 
vidim razloga, da ta trg ne bi bil konkurenčen. Stopnje dobička bi se gibale v mejah takšnega 
trgovanja in brez dvoma bi cena drogam padla. V ZDA trdijo, da bi cena legalnega heroina 
padla na 1/60 sedanje cene. Povprečna heroinska razvada ne bi bila nič dražja, verjetno pa 
celo cenejša, kot povprečna zasvojenost kadilcev. Droge in dobički družb bi bili obdavčeni. 
Za nekatere vlade bi bilo to morda moralno nesprejemljivo, vendar se ta pomislek lahko uredi 
z uvedbo "optimalnega davka". Ta bi povečal dohodek, ki bi ga nato lahko uporabili za 
izobraževanje o drogah in programe rehabilitacije.  
 
Leglizacija bi vplivala tudi na kakovost proizvodov. Na ilegalnem trgu ima porabnik težave z 
ugotavljanjem čistosti ali izvora substance. Stopnja jamstva kakovosti je odvisna od krhke 
vezi osebnega odnosa med uporabnikom in dobaviteljem, jamvstva torej, ki ga ne more urejati 
zakon. Na legalnem trgu, bi imele droge potrjeno stopnjo čistosti, zajamčeno z blagovno 
znamko in podvrženo zakonom, ki ščitijo potrošnika. 
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Učinek legalizacije pa bi povzročil, da bi postale droge privlačnejše tudi za morebitne bodoče 
uporabnike in to vsaj iz treh razlogov. Konkurenca in večja učinkovitost v proizvodnji ter 
distribuciji bi znižali cene na trgu v primerjavi s cenami drugih dobrin. Celoten strošek bi bil 
za uporabnika še nižji zaradi odstonosti tveganja, ki je sedaj povezano z ilegalno aktivnostjo. 
Potrdilo o kvaliteti bi odstranilo nevarnost "bad tripa" in zmanjšalo zdravstveno tveganje, 
vezano na uporabo droge. Na tej točki si je treba postaviti naslednje vprašanje: kaj če bi 
uporaba drog na legalnem trgu postala tako privlačna, da bi povzročila "epidemijo" zlorabe 
mamil? 
 
Seveda je treba pričakovati, da bi nekateri uporabniki reagirali na znižanje cen tako, da bi 
povečali svoje odmerke, druge pa bi lahko nizke cene in boljša kakovost popeljale v 
odvisnost. Poleg tega bi legalizacija pri nekaterih izničila zadržke, ki so jim prej onemogočali 
uporabo drog. Stopnje povečanja uporabe drog ne moremo predvideti brez podatkov o 
odzivnosti povpraševanja na spremembo cen. Potrebovali bi vsaj približen ekonomski oris 
prilagodljivosti povpraševanja na spremembo cen. Kot mi je znano, takšnih podatkov ni, 
vendar lahko kljub temu oporekam pogledom alarmistov, ki opozarjajo, da bi se naša družba 
spremenila v družbo odvisnikov. Za to imam naslednje argumente: 
 
1. Pogosta je predpostavka, da zaradi zasvojenosti uporabniki ne reagirajo na spremembo cen, 
kar pomeni, da je povpreševanje neobčutljivo na večja cenovna nihanja. Če to drži, bi 
legalizacija povečala tisti del dohodka, ki bi ga uporabniki lahko namenili za ostale izdatke, 
denimo hrano in stanovanje. Ta argument lažje apliciramo na redne uporabnike, ki sestavljajo 
neugotovljen del populacije. Večjo skrb bi bilo potrebno posvečati občasnim in novim 
uporabnikom, katerih povpraševanje bi bilo bolj občutljivo na nenadno znižanje cen. 
 
2. Če del povpraševanja po ilegalnih drogah izhaja iz potrebe mladih po zavračanju avtoritete, 
potem bi legalizacija lahko vplivala na zmanjšanje povpraševanja.  
 
3. Najvišji znan odstotek odvisnosti populacije od heroina znaša tri odstotke v Hong Kongu. 
Za mnoge bi bila že dosti nižja stopnja skrajno nesprejemljiva. Številni strokovnjaki z 
izkušnjami iz medicine in farmakologije bi bili pripravljeni zagovarjati stališče, da lahko 
legalni trg z manj težavami prenese občutno večje število odvisnikov kot ilegalni trg. 
Odvisnost od heroina se lahko ohranja tudi brez resnejših zdravstvenih posledic. Velik del 
gorja odvisnikov ne izhaja toliko iz mamila samega, kot iz načina uživanja (injekcije), 
povezanosti uporabe različnih drog, nezaposlenosti, slabega zdravstvenega stanja, revščine in 
kriminala. Lagalizacija bi občutno zmanjšala te "stranske učinke" mamil.  
 
4. Vedno smo predvidevali, da bi legalizacijo spremljala serija novih izobraževalnih 
programov o drogah, ki bi se financirali iz novo uvedenih davkov na droge. Ti programi bi 
bili usmerjeni v odvračanje novih uporabnikov, redne uživalce pa bi seznanjali z 
najvarnejšimi tehnikami uporabe. 
 
 
STROŠKI IN PREDNOSTI 
 
V Združenih Državah so nekatere študije poizkušale določiti stroške prohibicije. Čeprav še 
nimamo končnih rezultatov, že lahko predvidevamo, da bodo zneski enaki pričakovanim 
prihrankom, ki bi jih prinesla legalizacija. Delo na tem projektu še teče na Liverpoolski 
univerzi. Nobenega dvoma ni, da bodo izsledki pokazali velike stroške prohibicije. 
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Če bi bili prodaja in uporaba drog legalni, bi sredstva, ki jih sedaj namenjamo spoštovanju 
zakonov o drogah, lahko usmerili drugam. Veliko bi prihranili pri sistemu javne varnosti, 
pravnem in kazenskem sistemu ter carinskih službah. Podobne prihranke obeta tudi 
pričakovano zmanjšanje kriminalnih dejanj, ki so bila doslej povezana z mamili. 
 
Legalizacija bi prinesla koristi tako davkoplačevalcem kot tistim, ki žive v strahu pred 
nasiljem in kriminalom. Redni uživalci drog in njihove družine bi lažje živeli. Družba jih ne 
bi več silila v kriminal, da bi vzdrževali svojo razvado. Lahko tudi upamo, da bi se zmanjšali 
stranski učinki in tveganje za  javno zdravje, ki ga sedaj prinaša uporaba drog. 
 
Visoka cena ilegalnih drog spodbuja jemanje heroina na intravenozni način in prostitucijo kot 
sredstvo ustvarjanja dohodka. Izmenjava igel in prostitucija pa sta kanala, po katerih se širi 
aids med nehomoseksualno populacijo. Če bi bile droge poceni, bi veliko lažje prepričali 
zasvojence v uporabo varnejših postopkov uživanja droge, četudi bi bili za to potrebni večji 
odmerki. Če bi se zmanjšal finančni pritisk, ki sili nekarere zasvojence v prostitucijo, bi to 
vplivalo na zmanjšanje števila njihovih seksualnih partnerjev. Glede na prepričanje, da 
predstavlja aids večjo grožnjo javnemu zdravju kot odvisnost od heroina, bi legalizacijo drog 
lahko opravičili že samo na teh temeljih. 
 
Kot skrajna reakcija bi se lahko uveljavilo mnenje, da družba ni odgovorna za povračilo 
škode, ki si jo uporabniki droge povzročijo sami. Legalizacijo opravičujejo samo družbeni 
prihranki. V drugi skrajnosti nekateri ne bi odobravali legalizacije, ker je nemogoče dati 
povračilo za življenja, resnično oškodovana zaradi zasvojenosti. Toda ta močna moralna 
pozicija noče uvideti, da tudi prohibicija ustvarja zasvojenost in je poleg tega obarvana še s 
pogledom naravnega toka odvisnosti od heroina, ki se ne sklada z znanimi podatki. 
 
Mediji se trudijo ustvarjati vtis, da heroin povzroča izredno odvisnost ter da njegova uporaba 
pelje v hitro in neizogibno smrt. V resnici pa  je, po nekaterih merilih, lažje odpraviti 
odvisnost od heroina kot od cigaret. Mnogo zasvojenih s heroinom pogosto prekine uporabo 
brez večjih težav.  Pomemben fenomen pa so pogosti povratki uporabnikov, ki so prešli eno 
ali več obdobij abstinence. 
 
Socialni vzroki tega zelo pogostega vedenjskega vzorca niso povsem jasni, toda zdravstvena 
pomoč in boljša družbena podpora bi bili v veliko pomoč tistim zasvojencem, ki želijo 
ozdraveti. Pereče pomanjkanje zdravstvenih struktur predstavlja dodatno nehumanost do 
uporabnikov. Del socialnih prihrankov, ki bi jih prinesla legalizacija, bi lahko namenili za 
izobraževalne programe in boljše zdravstvene usluge. 
 
Mnogi strokovnjaki menijo, da ponuja legalizacija večje možnosti uspeha kot vojna proti 
drogam, drugi pa se sprašujejo, če je moralno dati na  razpolago nevarne droge po nizki ceni. 
Odgovor je enostaven. Vse droge so lahko nevarne in marsikatere veliko bolj kakor heroin ali 
kokain. Nekatere lahko že zdaj dobimo na svobodnem trgu - v vsaki drogeriji. Življenje je 
tvegana stvar. Otroci in odrasli se morajo naučiti, da ne smejo piti amoniaka, portovec pa le 
zmerno. Prohibicija pa ne naredi ničesar, da bi opozorila na tveganje. Učinek je pravzaprav 
celo nasproten, saj krepi povpraševanje po prepovedanem in vodi v razmišljanje, da so 
dovoljene substance varne. 
 
Zadnji pogost ugovor legalizaciji pa bi bil lahko kratkoročno odločilen. Težko bi bilo uvesti 
unilateralno legalizacijo v eni sami državi, ne da bi ta postala svetovna prestolnica drog. Zato 
je potrebno internacionalno sodelovanje. V Torontu je bila osnovana kooperativna mreža. Ko 
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se bodo prihodnjič sestali svetovni voditelji, bi lahko to strukturo uporabili za promocijo 
legalizacije namesto prohibicije. Možnosti niso brezupne in to predvsem zaradi čudne ironije. 
Mnogo najbolj gorečih pripadnikov prohibicije med svetovnimi voditelji namreč neizpodbitno 
verjame v moč, učinkovitost in v splošne prednosti tržne ekonomije. Dobro vedo, kako težko 
se je "upirati trgu" v zunanji trgovini in v ostalih sferah. Velik del ekonomistov pa že sedaj 
izraža vse močnejše dvome glede možnosti "upiranja" trgu drog. 
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LESTER GRINSPOON - DAVEK NA ŠKODLJIVOST - PREDLOG ZAKONSKE 
UREDITVE IN OBDAVČITVE MAMIL 
 

ZDA - Od leta 1973 predava Lester Grinspoon psihiatrijo na 
Harvard Medical School v Bostonu, je član izpitne komisije 
na American Board of Psychiatry and Neurology. Poleg 
predavanj se ukvarja s številnimi javnimi aktivnostmi. Z 
znanstveno-svetovalnim delom v Nacionalni organizaciji za 
reformo zakonov o marihuani (National Organisation for the 
Reform of Marijuana Laws), je član sosveta Drug Policy 
Foundation, leta 1980 je bil član Pravne komisije senata 
ZDA. Zdaj je pravni svetovalec v New Jerseyju, Coloradu, 
Washingtonu, New Yorku, Vermontu in Massachusettsu. V 
zadnjih letih je objavil številna dela o socialnih učinkih 
razpečevanja kokaina. Je avtor predloga legalizacije in 
obdavčitve mamil. 

 
DAVEK NA ŠKODLJIVOST - PREDLOG ZAKONSKE 

UREDITVE IN OBDAVČITVE MAMIL 
 

V času Volstead Acta, je H. L. Mencken v zvezi s 
problemom alkohola dejal, da noben pameten človek ni 

nikoli pomislil, da bo mogoče najti rešitev med proizvajalci alkohola in lastniki lokalov na eni 
strani ter prohibicionisti na drugi strani. Isto bi lahko rekli o današnjem problemu ilegalnih 
mamil, o razpečevalcih in uporabnikih na eni strani ter moralistih in policijo na drugi strani, le 
da je verjetno problem resnejši, ker je spekter sprejemljivih rešitev veliko manjši. Poročilo 
predsedniške komisije o organiziranem kriminalu in nedavni politični dogodki tega volilnega 
leta v ZDA kažejo na smer razvoja dogodkov. Dejanska opozicija prohibicionizmu je zelo 
šibka. 
 
Ameriška vojna proti mamilom se je začela s Harrison Narcotics Act leta 1914 in se razvnela 
v zadnjih dvajsetih letih. Zvezna vlada ter državne in lokalne oblasti namenijo boju proti 
mamilom osem do devet miljard dolarjev na leto, poleg tega pa še dodatne milijone za oskrbo 
vseh tistih razpečevalcev in uživalcev mamil, ki sestavljajo približno tretjino današnjih 
zapornikov v federalnih zaporih in ki v precejšnji meri upravičujejo potrebo po graditvi novih 
ječ. 
 
Kljub vojni proti mamilom, prihajajo le-ta v ZDA v vedno večjih količinah. Posledice vojne  
so višje cene, s tem pa tudi dobiček razpečevalcev. Druga posledica sta nasilje in kriminal, kar 
je proizvod ilegalnega trga drog, kot je bil v dvajsetih letih proizvod ilegalnega trga alkohola. 
Grožnje državljanskim svoboščinam so vse hujše; uporabljajo se pasti in informatorji, tehtajo 
pa celo možnost uporabe vojske ter opravljanja testov prisotnosti mamil v telesnih tekočinah 
naključnih testirancev. 
 
Želel bi dati utopičen predlog za popolnoma drugačno ravnanje. Legalizirajmo in obdavčimo 
vse ta hip kontrolirane substance. Davke bi uporabili za informiranje o škodljivosti mamil in 
za kritje socialnih in zdravstvenih stroškov, ki jih prinaša zloraba mamil. Sestaviti je potrebno 
komisijo, ki bi določala te stroške za vsako mamilo posebej. Obdavčitev bi se potem 
periodično prilagajala tem podatkom. Tako bi vlada priznala, da je nemogoče popolnoma 
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eliminirati uporabo mamil in bi uporabila svojo davčno moč in izobraževalno avtoriteto za 
pospeševanje čimbolj varne uporabe mamil. Tako se danes legalna mamila, kot sta alkohol in 
tobak, ne bi več ločevala od drugih.  
 
Ta program se lahko realizira postopoma, tako da bi se bilo mogoče ob njem sproti učiti in ga 
popravljati, preden bi ga aplicirali v večjem obsegu. Prva faza bi lahko obsegala alkohol, 
tobak in cannabis. Alkohol in tobak, ker sta že legalna; cannabis, ker je verjetno najmanj 
nevaren od vseh mamil, ki se uporabljajo za zabavo in sprostitev. Vse bi lahko prodajali prek 
distribucijskih mrež, s posebnimi licencami in komisijsko določenimi cenami. Reklama ne bi 
bila dovoljena. Na začetku bi lahko ohranili sedanje cene, sčasoma, ko bi komisija zbrala več 
informacij, pa bi cene lahko prilagodili socialnim stroškom. Če bi dal ta sistem pričakovane 
rezultate, bi morali podatki pokazati, da ta mamila povzročajo vedno manj škode. Na tej točki 
bi bilo mogoče vključiti v sistem tudi druga mamila. 
 
Prednosti bi bile v zmanjšanju stroškov, korupcije, kaosa in terorja v vojni med trgovci z 
mamili in policijo. Eden izmed negativnih učinkov vojne proti mamilom je, in s tem se bo 
strinjala velika večina, ogrožanje državljanskih svoboščin. Trenutno prevladujočo miselnost 
kaže predlog Komisije za organizirani kriminal (Organized Crime Commission), da bi 
preverjali urin naključno izbranim federalnim uslužbencem in vsem delavcem družb, ki so z 
zvezno vlado v pogodbenem odnosu.  
 
Tako se lahko razvije samozadosten krog, ko operacije proti mamilom začno plačevati same 
sebe, in sicer iz fondov, zaseženih trgovcem z drogami, katerih dejavnost je izjemno donosna. 
Predlagani utopični sistem obdavčenja bi privedel do drugačnega kroga prihodkov, kroga v 
katerem bi družba plačala stroške čezmernega uživanja mamil, tako da bi jih izločala iz vsote, 
ki jo prispevajo uporabniki mamil,  v sorazmerju z višino njihovega prispevka k problemu. 
 
Komisija, ki bi izvajala nadzor nad tem davčnim sistemom, bi delovala tudi kot izobraževalec 
in vodnik družbe, izobraževalno telo, ki ni vezano na trenutno nerealno postavko, zgrajeno v 
okviru kazenskega zakona, po katerem je vsaka uporaba določenih mamil v vsakem primeru 
škodljiva in nevarna, medtem ko imajo druga mamila cel spekter možnih neškodljivih ali 
škodljivih načinov uporabe. Tako bi se odprla možnost  izobraževanja o mamilih. 
 
Je razumno razmišljati, da bi ta sistem deloval? Bi takšna obdavčitev mamil zadostovala za 
plačevanje stroškov, ki jih ustvarjajo? In tudi, če bi bila mogoča, ali je možno, da se 
prekomerna uporaba mamil ne bi povečala toliko, da bi morali za to plačati previsoko ceno v 
obliki osebnega trpljenja in trpljenja družbe? Je prožnost povpraševanja dovolj velika, da bi 
obdavčenje bistveno vplivalo na količino uporabljenih mamil, posebno pri velikih 
individualnih porabnikih? Odgovori na ta vprašanja so precej negotovi celo v primeru 
alkohola in tobaka, o katerih so bile opravljene številne raziskave. 
 
Obstaja obsežna literatura o krivulji porazdelitve porabe alkohola na posameznike v družbi, 
velik del le-te pa pride do sklepov, da bi katera koli politika, namenjena popolni preprečitvi 
uporabe, vsaj sorazmerno zmanjšala porabo alkohola med problematičnimi pivci in 
posledično zdravstvene in socialne stroške alkoholizma. To pomeni, da je povpraševanje 
dovolj elastično, tudi med porabniki alkohola, da lahko občuti povišanje cen. V resnici 
obstajajo dokazi, da je v deželah, kjer je cena alkohola relativno višja, tako tudi v nekaterih 
državah ZDA, manj problemov z alkoholizmom.  
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Obstajajo tudi znaki, da je pri zasvojencih s heroinom veliko nihanje v povpraševanju; mnoge 
študije kažejo, da zasvojenci prilagajajo svoje navade ceni heroina. Neki strokovnjak za 
nadzor nad heroinom je izjavil, da bi kazenskemu pravu uspelo zmanjšati porabo heroina, če 
bi mu uspelo povečati čas, ki je potreben, da se najde doza heroina, s petih minut na dve uri. 
To je "tarifa kriminala". Kazenski zakon zvišuje tveganje pri pridelavi in distribuciji mamil. 
To dvigne ceno za uporabnika in ta potrebuje potem več časa, da zasluži ali nakrade zadostno 
količino denarja, ki jo potrebuje za mamila, njihovo dostopnost pa zmanjša tako, da porabnik 
potrebuje več časa za odkritje prodajnih točk. Vprašanje je, če lahko z obdavčitvijo vsilimo 
podobno omejitev, kot je to "kriminalna tarifa", vendar učinkovitejšo in z manj poraznimi 
stranskimi učinki. 
 
Prožnost povpraševanja je v primeru tobaka največja, saj je nikotin ena od substanc, ki najlaže 
povzroče odvisnost. Kljub temu je jasno, da ima povišanje cene zaradi davkov tudi v tem 
primeru opazne učinke na porabo. Raziskave kažejo, da se po vsakem 10% povišanju cen 
cigaret poraba teh zmanjša za 4%. Nekatere študije kažejo, da višja cena zmanjša predvsem 
število nerednih kadilcev, ki bi prešli med redne kadilce, bolj kot količino pokajenih cigaret 
pri že zasvojenih kadilcih. Rezultati posebne obdavčitve bi bili kratkoročni, zmanjšanje 
porabe cigaret pa dolgoročno. Druge študije so pokazale, da povprečnemu zvišanju cene 
cigaret odgovarja povišanje elastičnosti prihodkov povpraševanja: to pomeni, da se vzdrži 
kajenja več revnih kot bogatih. 
 
Ocene kažejo, da so stroški neposrednega zdravstvenega varstva in posredne izgube v 
produktivnosti, 22 milijard dolarjev za zdravljenje bolezni, ki jih povzroča kajenje, in 43 
milijard dolarjev v izgubah produktivnosti. To je samo en primer načina obračunavanja, ki bi 
ga uporabili za poskus priprave davčne politike. Tovrstna davčna politika bi lahko bila 
upoštevana kot način, kako pripraviti ljudi k nakupu zavarovalnih polic za lastna tveganja in 
tveganja proti tretji osebi, izhajajoča iz uporabe mamil. Zavarovalnice, ki ponujajo življenjsko 
zavarovanje, že ponujajo posebne popuste na premije za nekadilce, in te prednosti se počasi 
širijo na protipožarne in druge zavarovalne police. 
 
Črni trg je problem, ki je vezan na vsak sistem avtorizirane prodaje. Davek bi moral biti 
dovolj nizek, da bi črnemu trgu onemogočal profitabilnost. To je možno doseči, in s tem bi se 
občutno zmanjšalo povpraševanje po mamilih, kot nam kaže primer alkohola. Po drugi strani 
pa ni jasno, če bi tako nizek davek, ki bi preprečeval razvoj črnega trga, zadostoval za kritje 
zdravstvenih in socialnih stroškov uporabe mamil. Seveda so današnji davki na alkohol zelo 
daleč od teh idealov. Lahko se pokaže, da je nemogoče pripraviti sistem, po katerem bi plačal 
vse stroške posledic čezmerne uporabe tisti, ki čezmerno uživa mamila, ali samo naključni 
uporabnik. Možno je, da je ta problem praktično nerešljiv. Vendar je jasno, da kriminalizacija 
ne ponuja prav nobene rešitve. 
 
Preprosto ne vemo, kakšna bi bila količina porabljenih mamil in resnost problemov z mamili, 
ki bi nastali v takšnem režimu, ali bi imel sistem legalne obdavčitve enak učinek kot 
"kriminalna tarifa" ali ne. Čeprav bi se po legalizaciji povečala poraba mamil, izkušnje z 
depenalizacijo marihuane v Oregonu in na Aljaski kažejo, da povečanje ni niti slučajno tako 
veliko, kot bi pričakovali. Vendar bi morala družba pred izbiro tako pogumne poti ugotoviti, 
da je škoda, ki jo povzročata odvzem svobode in prohibicionizem večja od tiste, ki bi jo 
povzročilo povečanje porabe mamil. Eden od načinov preučevanja predmeta bi bila 
primerjalna študija učinkov državne loterije na hazardne navade v primerjavi z nelegalnimi 
igrami. 
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Na voljo so nam že nekateri modeli legalizacije ali pollegalizacije. V Amsterdamu obstaja 
neka vrsta sindikata uporabnikov mamil in zasvojencev, ki svetuje oblastem. Zasvojenci s 
heroinom dobijo metadon brez recepta, uporabniki marihuane pa lahko le-to svobodno kupijo 
v cannabis coffee shopih. Alaska dovoljuje pridelovanje marihuane za osebno rabo. Več 
drugih držav je zmanjšalo kazni za posedovanje v kazni, podobne tistim za prometne 
prekrške. Ena od teh držav je Maine. Raziskava v tej državi je pokazala, da so se stroški v 
višini tristo tisoč dolarjev za represivni pristop spremenili v dvajset tisoč dolarjev prihodkov 
iz kazni, ne da bi se poraba marihuane povečala. 
 
Predvsem zahteva vsak korak te vrste predvsem poznavanje kompleksnosti in dvoumnosti ter 
kompromis med družbeno realnostjo in utopično idejo o družbi brez mamil. Morda je 
potrebno celo priznati, da poleg nevarnosti, ki tičijo v uporabi mamil in alkohola, obstajajo 
tudi določene koristi. Vendar obstaja tudi resna ovira celo za razmišljanje o tem kot o resni 
alternativi: nihče iz vlade ne želi opustiti tistih simbolov kazenskega zakona in boja, ki so se 
za obravnavanje mamil kot kriminalnega problema uporabljali v zadnjih 70-tih letih, ne samo 
v Združenih državah, ampak po vsem svetu. Včasih se sliši, da se nihalo javnega mnenja 
giblje naprej in nazaj med strogostjo in popustljivostjo pri kontroli mamil. Četudi se je 
nekoliko premaknilo v smeri popustljivosti v začetku sedemdesetih let, danes kaže, da gredo 
stvari v nasprotno smer - to lahko razberemo iz poročila predsedniške komisije. 
 
Pri obravnavi te teme lahko opazimo veliko dvojnost javnosti, ali povedano manj ljubeznivo, 
veliko hinavščino. Moralno soglasje o škodljivosti mamil je pogosto strastno, toda običajno 
površno. Pretvarjamo se, da je odprava prometa z mamili enaka  odpravi suženjstva ali 
piratstva. Včasih se o tem govori kot o zmagi nad kozami ali malarijo. Toda, kdo bi lahko 
svetoval legalizacijo kot metodo za rešitev problemov piratstva ali predlagal opustitev 
vsakršnega truda za omejitev infekcijskih bolezni? Vsej retoriki navkljub, nadzor nad mamili 
ni rešeno vprašanje. Ali bolje, potreba po retoriki je znamenje, da problem ni rešen. Na eni 
strani, se da iz javnih govorov razumeti, kot bi bilo narejeno vse kar je možno za preprečitev 
vsakršne uporabe nadzorovanih substanc, z druge strani pa obstaja bolj tolerantna neformalna 
tradicija uporabe mamil. V določenem trenutku se je zdelo, da se bosta obliki javnih trditev in 
privatnih pogovorov ujeli, toda danes se očitno ponovno oddaljujeta. Pretveza, ki smo jo v 
primeru alkohola že davno opustili, se še vedno jemlje kot edino upoštevanja vredno stališče 
do vsega, kar zadeva preostala mamila. Bi politika legalizacije ali obdavčenja spremenila to 
dvojnost (hinavščino)? Dvojnost (če hočemo biti vljudni) ali hinavščina (če se hočemo izraziti 
grobo) sta bili vedno skriti težnji v javnih namenih, medtem ko se je sistem nadzora kriminala 
vsaj navidezno stabilno uredil. In to je tista skrita težnja, ki dopušča možnost za spremembe. 
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MARCO PANNELLA - ZAKLJUČKI 
 
ITALIJA - Marco Pannella je član evropskega in 
italijanskega parlamenta, eden od ustanoviteljev Radikalne 
stranke ter glavni pobudnik njenega preoblikovanja v 
transnacionalno organizacijo. 
 
V prizadevanjih za legalizacijo hašiša in marihuane je 
angažiran že od začetka 70-tih let. S tem ko je na tiskovni 
konferenci javno kadil marihuano in izsilil aretacijo, je hotel 
pokazati na absurdnost zakona, ki je poslal v zapor na stotine 
otrok. Dejanje je imelo pozitivni učinek in kmalu zatem so z 
novim zakonom odpravili kazen za posedovanje katere koli 
prepovedane substance namenjene osebni uporabi. 
 
V letih 1984 in 1987 sledi medijska kampanija proti 
prohibiciji drog ter za zakonsko ureditev tega vprašanja. S 
tem bi organiziranemu kriminalu odvzeli glavni vir dohodka 
in drastično zmanjšali nasilje, čigar žrtve štejemo v tisočih. 

 
ZAKLJUČKI 

 
Gospod predsednik, vsakomur med nami je jasno, da si ne bomo rekli zbogom, ampak 
nasvidenje na naslednjem srečanju. Začeli smo z dialogom in vsakdo med nami je bogatejši za 
zavest o resnični naravi situacije ter naših mejah. Sedaj nam naša morala narekuje, da 
usmerimo svoje napore najprej na možnosti, torej na zakone. 
 
Beseda dekriminalizacija. Tokrat je ne uporabljamo prvič. Uporabljali smo jo že v boju proti 
drugim oblikam prohibicije - denimo splava in ob epidemiji skrivnega, nelegalnega splava, ki 
jo je ta prohibicija povzročila. Nobenega dvoma ni, da bi nekritična in vsesplošna 
dekriminalizacija tega področja lahko pomenila tudi neomejeno pooblastilo javnim strukturam 
za opravljanje splava - denimo celo v devetem mesecu nosečnosti ali iz kakršnega koli 
razloga. 
 
Enostavna dekriminalizacija bi lahko vključevala tudi kaj takega. Seveda je ni stvari, ki bi 
komur koli preprečevala globoko v srcu gojiti željo o Sončnem mestu, kjer vlada popolnost in 
kjer so zakoni nepotrebni in odveč. (Vendar ali so to res sanje? Zame osebno prej mora.) 
 
To kar hočemo, je obnoviti duh sveta in zakona - zakona v  biblijskem smislu, v 
evangeličanskem smislu, v juridičnem smislu, tako da bi v mestu, polisu, vladali humani 
zakoni, zakoni, ki pozivajo na individualno odgovornost in posledično zagotavljajo svobodo 
vseh. 
 
Zato naj se, po mojem mnenju, za označevanje tega, kar to pomeni v kolektivni predstavi 
današnjega časa, raje uporablja termin antiprohibicionizem. Kajti kinematografija in televizija 
sta storili vse, da bi človeštvo spoznalo epopejo življenja in dogodivščin Al Caponeja in 
Chicaga - in ga spotoma podučili (ne smemo pozabiti, da je v tistem času italijansko 
emigracijo predstavljalo predvsem preprosto ljudstvo) da je nastala mafija iz samoobrambe 
pred grožnjami sovražnega sveta. 
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Zato smo torej izbrali besedo antiprohibicija, koncept, v katerega sem skozi celo svoje 
življenje vključeval tudi svoj odnos do države, zakona, kriminala. Gospa Bertrand je 
izpostavila in s pravnimi principi potrdila nelegitimnost kriminalnega pregona za zločine brez 
žrtev. Ta princip, ki je bil tu ponovno oživljen in predstavljen, sprejemam z očitnim 
intelektualnim entuziazmom. Želimo biti enostavno ljudje, ki ne verjamejo, kot denimo 
določene vrste anarhistov, da je zakon vedno negativen in da je človeška narava v državi 
divjakov dobra. Če nič drugega pripadamo drugi miselni šoli in smo zapisani upanju, ki je, 
čeprav anarhično, drugačno; kjer ima zakon maščevanja (oko za oko in zob za zob) prednost 
pred "naravnim" zakonom džungle, ki je, čeprav nagnusen, začetek pisanega zakona.  
 
Čeprav me imajo na splošno ljudje za hudega levičarja (ne glede na to, da sam niti ne vem kaj 
naj bi to pomenilo), moram poudariti, da sem še vedno globoko hvaležen Miltonu Friedmanu 
za njegovo intelektualno poštenje in preproščino, ko je pred kakimi šestimi, sedmimi leti 
predlagal izraz "diktatura statusa quo". Četudi prihajajo k nam otroci "Patriarha" in nas 
obtožujejo za žrtve mamil in pripovedujejo zgodbe o osem-, devetletnikih, ki preprodajajo 
droge in zaradi njih umirajo, vam zagotavljam, da je stanje zelo podobno tistemu, ko so nas, 
kljub splošnem ogorčenju nad epidemijo masovnega opravljanja nezakonitih splavov in ko 
nihče, morda niti cerkev, ni upal o tem govoriti, ter smo predlagali nadzor nad temi splavi, 
obtoževali pokola nedolžnih, ne le bodočega, ampak tudi za nazaj.   
 
To je dobro znan in lahko napovedljiv mehanizem psihologije množic. Pred kratkim so na 
Siciliji uvedli funkcijo Visokega komisarja za boj proti mafiji, v resnici pa je to - če samo 
pomislimo kaj je mafija na Siciliji - le še en komisar za boj proti mafiji več. Verjetno ni 
naključje, da je ta položaj dobil nekdo, ki je bil trideset let osrednja osebnost zagotavljanja 
zaščite pri političnih zločinih in zločinih proti državi. Niti enkrat ni vznemiril kateregakoli 
Italijana na oblasti. 
 
Torej, ko bom naslednji torek v parlamentu klican na glasovanje, bom moral aktualni 
usmeritvi navkljub povedati, da pomeni ponovno dajanje velikanske in daljnosežne moči boju 
proti mafiji in mamilom, ne le grožnjo za ljudi, ampak tudi pravo kot tako. 
 
Takšna zgodba pride vedno prav tistim, ki ne verjamejo v pravo, ampak v rešitve, ki jih 
prinašajo oklici izrednih stanj, ki se nikoli pred nasiljem ne zatečejo v zavetje zakona in 
namesto tega razvijajo zastave državnega nasilja še pred pojavom nasilja s katerim naj bi se 
spopadali. 
 
Hotel sem vam izraziti le svojo hvaležnost, a me je malo zaneslo v osebne komentarje. 
Ugotovim lahko, da smo prišli do spoznanja o nujnosti oblikovanja mednarodne anti-
prohibicionistične zveze. 
 
Prav tako je nujno, da ne pozabimo dejstva, da nas splošni principi človekove koeksistence in 
obnove zakona in pravic združujejo v boju proti destrukciji taistega zakona in pravic s strani 
natančno tistih, ki so povzročili to kugo. Ta situacija je le še en primer razkola med 
objektivnostjo in znanostjo - taisto znanostjo, ki je leta opozarjala na obstoj biosfere. 
Vsakomur med nami je bilo jasno, da bo prišlo do ozonskih lukenj. Sedaj berem v časopisju 
kako je gospod Reagan predlagal naj bi vsi - od šestega leta naprej - za  zaščito vida in 
obrambo pred melanomom nosili sončna očala. V tem primeru je, enako kot pri drogah, 
prisila povsem razgaljena in neprimerna.  
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S tem, ko ste razkrili izkušnje in spoznanja, do katerih ste prišli v svojem dolgoletnem delu, 
ste nam obogatili znanje in dvignili zavest. Na nek način mi je žal, da se vam moram 
zahvaliti, kajti zvišana znanstvena zavest nas zavezuje, da naredimo še več, še boljše in še 
prej. Vendar pa moram priznati, da sem bil v preteklosti že večkrat izpostavljen takšnim 
pritiskom, in to celo za stvari, na katere nisem mogel biti tako ponosen kot sem lahko na to. 
Zato bi se vam rad še enkrat zahvalil, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo in poudaril, da je 
obstoj naše stranke možen natančno zato, ker ima človeštvo čast, da žive v njem tudi 
posamezniki kakršni ste vi.   
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Dodatek 
 

LIA - INTERNACIONALNA ANTIPROHIBICIONISTIČNA LIGA 
 
Internacionalna antiprohibicionistična liga je bila 
ustanovljena v Rimu 31. marca 1989 na pobudo Radikalne 
stranke in njenega koordinativnega odbora. Njen namen je 
spodbuditi odpravo prohibicionistične zakonodaje, ki 
obravnava droge ali vsaj njeno radikalno reformo. V svetu je 
namreč vse več tistih, ki na izziv nasilja odgovarjajo z 
orožjem človekovih pravic in liberalne politike. Evropskim 
mestom, ki so podpisala Frankfurtsko resolucijo proti 
kriminalizaciji uživalcev drog in za zdravstveno politiko t. i. 
Harm-reduction, se bodo kmalu pridružila velika mesta ZDA 
in celotnega ameriškega kontinenta. Evropski parlament se j
iluzijam o represiji zoperstavil že pred letom in pol s 
preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s prometom z drogami. 
V svojem zadnjem poročilu februarja 1993 je bila OZN 
prisiljena ostro nastopiti proti razlogom in utemeljitvam za 
legalizacijo, kajti ti se vse bolj širijo tako znotraj nacionalnih 
vlad kot parlamentov. 

e 

 
 

 
Ugotovitve so naslednje: 
1.  Prepovedane droge so vse lažje dosegljive, predvsem po zaslugi organiziranega kriminala, 
ki se vedno bolj širi. 
 
2.  Prohibicionizem je spodletel. Tega poraza niso priznale niti nacionalne zakonodaje niti 
mednarodne inštitucije, predvsem ZN, ki oblikujejo politiko do mamil. 
 
3. Prohibicionizem je proizvedel ilegalno trgovino z  mamili in skupine, ki iz nje vlečejo 
dobiček. 
 
4. Trgovina z mamili v povezavi s kriminalom je mednarodna in se širi iz Severne Amerike v 
Evropo, z Bližnjega vzhoda prek Azije in Severne Afrike ter še posebej v Južni Ameriki. 
 
5. Prevladujoče  organizacije t. i. cartelli, triade in mafija ogrožajo mir in politično stabilnost 
po vsem svetu. Položaj pa še poslabšujejo represivne akcije državnih organov. 
 
6. Poraz prohibicionizma je preoblikoval vprašanje osebne izbire in zdravja v dramo 
svetovnih razsežnosti. Kriminal, ki  iz tega izhaja, pa ogroža navadne državljane, njihovo 
varnost ter osebno svobodo. 
 
7.  Slabi zakoni, čeprav pripravljeni v dobri veri, niso imeli nikoli tako poraznih učinkov kot 
leta 1919, ko so ZDA uvedle prohibicijo alkohola. 
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8. Moderna oblika prohibicionizma je spremenila naša velika mesta v bojna polja, ne da bi ji 
uspelo obvarovati tiste, ki jih je želela zaščititi. Kogar skušnjava pritegne k uporabi trdih drog, 
je potisnjen  v kriminal in v bolezni, med katerimi je aids najhujša. Pri tem občasni uporabniki 
tvegajo zapor, redni uporabniki vstopijo v vrste kriminalcev, da  lahko finansirajo svojo 
 razvado,  medtem ko so navadni državljani vedno bolj ogroženi. 
 
9. Cena neuspelega poizkusa, da bi prepovedali nekatera  mamila, kljub dovoljeni reklami in 
trgovini z drugimi, kot sta alkohol in tobak, je univerzalnih razsežnosti in neizračunljiva. 
Samo svobodo pa ogroža uporaba zakonov proti mamilom, brez vsakršne koristi za 
posameznika ali za družbo.  
 
Tukaj podpisani, zbrani na kongresu za ustanovitev Internacionalne antiprohibicionistične 
lige, se obvezujemo doseči naslednje cilje: 
 
a)  Zagotoviti usklajeno delovanje na znanstvenem, socialnem in političnem področju, med 
ljudmi in organizacijami, ki imajo enake cilje kot Antiprohibicionistična liga. 
 
b) Širiti informacije in znanja o politiki do mamil in o škodi, ki jo povzroča sedanji sistem 
prohibicionizma, ter njegove posledice na širjenje kriminalitete. 
 
c) Nasprotovati pozicijam in politiki, ki podpirata prohibicionizem, tako v OZN kot v njihovih 
agencijah, kakor tudi mednarodni zakodaji in konvencijam. 
 
d) Začeti in vzdrževati vse akcije na mednarodni in nacionalni ravni, da bi zrušili sedanji 
sistem prohibicionizma. 
 
Predsednica 
Maria-Andree Bertrand, Kanada, profesorica kriminologije, Univerza v Montrealu, 
 
Podpredsedniki 
Rosa Del Olmo, Venezuela, docent kriminologije, Univerza Caracas, 
 
Remo Di Natale, Bolivija, Katedra jurističnih in političnih znanosti na Univerzi San Andres 
de la Paz,  
 
Lester Grinspoon, ZDA, profesor psihiatrije na Univerzi Harvard,  
 
Marco  Pannella, Italija, poslanec v italijanskem in evropskem parlamentu,  
 
Jose' Luis Diez Ripolles, Španija, profesor kazenskega prava ter dekan pravne fakultete v 
Malagi,  
 
Ralph  Salerno, ZDA, šef oddelka za boj proti mamilom policije v New Yorku,  
 
Izvršni tajniki 
Peter  Kohen, Nizozemska, direktor Programa raziskav odvisnosti od mamil mesta 
Amsterdam,  
 
Anthony Henman, Brazilija, avtor knjige "Mama  Coca"  in član državnega koncila na 
področju mamil, Sao Paolo,  
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Marko Tardash,  Italija, novinar, soustanovitelj CO.R.A. ter poslanec v evropskem 
parlamentu, 
 
Georg  Thamm, Nemčija, novinar, ustanovitelj nemškega Društva za raziskavo in terapijo 
odvisnosti,  
 
Kevin Zeese, ZDA, advokat, podpredsednik Drug Policy Foundation v Washingtonu, 
 
Preostali člani ustanovitelji 
Bruce  Alexander,  Kanada,  psiholog, Univerza Simon Fraser v Burnabyju 
 
Georges Apap, Francija, državni tožilec, Valence 
 
Giancarlo Arnao, Italija, zdravnik, soustanovitelj CO.R.A.  
 
Manuela Carmen Castrillo, Španija, sodnica v Madridu, ustanoviteljica Plataforma alternativa 
sobre la droga 
 
Član Internacionalne antiprohibicionistične lige lahko postane vsakdo, ki soglaša z njenimi 
cilji in ki nakaže letno članarino, določeno ob vpisu. 
 
LIA predvideva tri kategorije članov: 
- prave (efektivne) člane, ki sodelujejo v Generalni skupščini s pravico glasovanja; 
- pridružene člane, ki nimajo pravice glasovanja in prejemajo publikacije LIA-e; 
- priključene člane, ki jih sestavljajo združenja, skupine, nacionalne ali lokalne lige s cilji, ki 
ustrezajo ciljem LIA-e. 
 
Dodatne informacije o LIA-i dobite: 
LIA - EUROPEAN PARLIAMENT 
REM 508, 89 Rue Belliard 
1047 BRUXELLES - BELGIQUE 
TEL:00 32 2/230 41 21 
FAX:00 32 2/284 91 98 
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