
Drogy chtějí bezmocní 

Každá závislost je zlá, ale lepší marihuana než heroin 
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ýroční zpráva agentury 
EU pro drogy za rok 2006 
nás staví téměř na 
světovou špičku v užívání 
marihuany a současně 

zaznamenává mírný pokles 
uživatelů tvrdých drog, a to i přes 
zlevnění cen způsobených 
mezinárodní situací. Jak tyto údaje 
interpretovat? Máme zvonit na 
poplach? Vytvářet komise? Měnit 
legislativu? 

. Osobně se domnívám, že ani jed-
no z toho. Nepatřím v žádném pří-
padě k zastáncům nekritického přijí-
mání marihuany, avšak společně s 
většinou svých kolegů dělím drogy 
dle míry jejich společenské a osob-
nostní nebezpečnosti. Užívání mari-
huany není bez rizika, avšak nebez-
pečí, které představují konzumenti 
této drogy pro společnost, je prak-
ticky zanedbatelné. Jim samým sice 
hrozí zdravotní problémy (poruchy 
paměti, rakovina, eventuálně 
toxická psychóza), avšak ty jsou ne-
srovnatelně méně závažné, než je 

tomu u tzv. tvrdých drog, zejména 
u pervitinu či heroinu. 

Ke generaci dospívajících - ti 
jsou totiž hlavními konzumenty ma-
rihuany - patří vzdor. Ten je nutný 
pro dobrý vývoj každého jedince v 
osobnost. Problémem jsou však 
vždy hranice, v kterých lze tuto re-
voltu realizovat. Měřítkem by měla 
být právě výše zmíněná společen-
ská a osobnostní hlediska. Tedy  

zjednodušeně řečeno, tento 
vzdor by měl být společensky 
únosný, a zároveň by neměl 
ohrožovat rebelanta. Všem 
rodičům dospívajících lze vzkázat 
toto: „Vaše dítě se bude chtít 
vymezit z vaší generace. Tím získá 
vědomí vlastní samostatnosti, 
jedinečnosti a při zdravém průběhu 
i odpovědnosti. Představa hodného 
a zároveň ,normálního' puberťáka 
je falešná. Nyní si tedy můžete vy-
brat. Dali byste u svého dítěte před-
nost sprejerství, jízdě mezi vagóny 
metra, závodům v nákupních koší- 

cích, útěkům z domova, občasnému 
opití, nebo experimentu s droga-
mi?" Vím, zní to děsivě a řada rodi-
čů mi jistě namítne, že nic z toho je-
jich ratolest neprovádí a provádět 
nebude. Snad, snad budou mít to 
Štěstí a jejich dítě se omezí pouze 
na pohrdavé obličeje a drzé po-
známky na adresu svých živitelů, 
avšak podobnou jistotu nikdo mít 
nemůže. Za těchto okolností se ně-

kolik mladických experimentů s ma-
rihuanou může jevit jako jedno z 
oněch malých zel, jež na dospívající 
číhají. A zde se právě ocitáme na 
úrovni oněch mezí, o kterých byla 
výše řeč. Pokud totiž konzumace 
marihuany skončí u několika poku-
sů, z nichž člověk tzv. vyroste, není 
patrně čeho se bát. Horší situace na-
stane, pokud se z experimentů stane 
životní styl. Závislost je pouze 
jedna. Jde jen o to na čem. V kaž-
dém případě člověk, který potřebuje 
být závislý, vykazuje odpor k 

tomu, být dospělý. Ať už to zní jako 
klišé, budeme-li vychovávat své po-
tomky k samostatnosti a odvaze být 
dospělý, a tedy odpovědný, jejich 
období vzdoru se omezí patrně jen 
na pár pokusů s marihuanou. 
Budeme li však dávat najevo svou 
obavu z odpovědnosti, 
samostatnosti, budeme li našim 
dětem neustále předkládat verzi 
světa, kde je pár mocných a mnoho 
nás bezmocných, pak lze očekávat, 
že se našim dětem nebude chtít 
dospět a budou hledat oporu jinde, 
třeba i u drog. V úvodu svého 
článku jsem se ptal, co si máme o 
zprávě komise EU pro drogy za rok 
2006 myslet a co bychom měli 
dělat. Nabízím svou vlastní, 
přiznávám, poněkud provokativní 
hypotézu. Náš národ stále nese 
znaky nedospělé společnosti, která 
doufá, že někde nahoře budou 
moudří a osvícení vládci, kterým 
můžeme dát plnou důvěru výměnou 
za naši odpovědnost. Buďme tedy 
rádi za to, že na to určitá část naší 
mladé generace reaguje pouze 
zvýšenou konzumací marihuany a 
nehledá ujištění v tvrdších, spole-
čensky i osobnostně několikanásob-
ně nebezpečnějších drogách. Záro-
veň pevně doufám, že se dočkám 
doby, kdy poklesne i kouření trávy. 
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Jsme nedospělá společnost, která doufá v osvícené 
vládce. Buďme rádi, že na to část mladé generace 

reaguje jen zvýšenou konzumací marihuany. 


