NOVÝ VÝVOJ V PROTIDROGOVÉ POLITICE A LEGISLATIV
Vzr stající obavy z dopadu užívání drog na naše komunity
(24.11.2005 LISABON) V mnoha evropských zemích vzr stají obavy ze širšího dopadu užívání drog na
spole enství, v nichž žijeme, uvádí dnes agentura EU pro drogy (EMCDDA) ve své Výro ní zpráv za rok
2005 o stavu drogové problematiky v Evrop .
Ve zvláštním p ehledu o rušení ve ejného po ádku souvisejícím s drogami poukazuje EMCDDA na nový trend,
podle n hož se protidrogová politika nemá omezit pouze na snižování spot eby zakázaných omamných a
psychotropních látek, nýbrž se též zam it na typy chování vázané na drogovou problematiku, které mají
negativní vliv na spole enství jako celek.
„Chování, situace a innosti spojené s rušením ve ejného po ádku souvisejícím s drogami se vyskytují dlouho
ve v tšin lenských stát EU, kandidátských zemí a Norsku a nejsou novými jevy“, uvádí agentura. „Nová
je sílící tendence politických initel v n kterých zemích zast ešit je jedinou koncepcí, podle níž by se m lo ke
všem p istupovat v rámci národních protidrogových strategií.“
P edseda EMCDDA Marcel Reimen íká: „Hovo íme-li o rušení ve ejného po ádku v souvislosti s drogami,
nepoukazujeme tím jenom na zlo innost, ale rovn ž na širší okruh protispole enského chování, které narušuje
bezpe nost, zdraví a spo ádanost komunity a ohrožuje kvalitu života a radost ze života jejich obyvatel.
Sou asné obavy z rušení ve ejného po ádku souvisejícího s drogami, jichž jsme nyní sv dky na politické
scén , jsou reakcí na tyto záporné vlivy v našem nejbližším okolí.“
Nej ast ji zd raz ované chování v souvislosti s drogami, které negativn p sobí na pocit osobní bezpe nosti
lidí nebo stabilitu ve spole enství, konstatuje zpráva EMCDDA, jsou: ve ejná aplikace drog, zjevné projevy
drogové intoxikace, prodej drog na ulici, zlo iny provád né pod vlivem drog, otev ené drogové scény,
pohozené injek ní st íka ky a související materiál, jakož i dot rný slovní kontakt ze strany uživatel i dealer
drog a jejich výskyt v blízkosti d tí.
Zpráva Evropské komise z roku 2003 o postojích ob an EU, pokud jde o ve ejnou bezpe nost a vystavení
problém m souvisejícím s drogami, ukázala, že se nap í patnáctkou EU podíl osob, kte í mají na ulici pocit
1
„velkého nebezpe í“ zvýšil z 8 % v roce 1996 na 12 % v roce 2002 ( ).
Pr zkum Eurobarometru provedený v roce 2004 na téma, jak mladí lidé vnímají drogy, zjistil, že 63 %
2
považuje za snadné opat it si drogy poblíž svých domov ( ). Vnímání je klí ový prvek v otázce rušení
ve ejného po ádku, íká se v p ehledu, nemusí však odrážet objektivní hladinu narušení a zlo innosti.
P ístupy k ešení problému rušení ve ejného po ádku souvisejícího s drogami
P t zemí – Belgie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko a Spojené království – povýšilo nyní snížení intenzity
rušení ve ejného po ádku souvisejícího s drogami na hlavní cíl své celkové národní protidrogové politiky a
uskute uje koordinovaný p ístup s kombinací zdravotního, sociálního, bezpe nostního a ekologického
hlediska.
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A koli v tšina zemí EU neprohlašuje rušení ve ejného po ádku (takto ozna ené) za úst ední cíl svých
národních protidrogových strategií, v nují pozornost p íslušným díl ím otázkám pod širším ozna ením
bezpe nosti a ve ejného po ádku. V tšina zemí této skupiny, p evážn nové lenské státy EU, se zam uje
na tento problém nespecifickými zásahy a zákony, které eší takové otázky jako intoxikace na ve ejnosti nebo
narušování životního prost edí hlukem.
Jiné zem – nap . N mecko, ecko, Francie, Irsko a Rakousko – mezitím vyvinuly ad hoc iniciativy ke
snížení intenzity rušení ve ejného po ádku, jako jsou konzultace a koordinace mezi ob any a všemi initeli
zapojenými do vytvá ení místní protidrogové politiky.
K jiným reakcím pat í p ijetí zákon proti nep ístojnému chování na ve ejnosti v souvislosti s drogou
(Špan lsko, Francie, Spojené království – nap . na ízení proti výtržník m, proti odhazování vybavení
k aplikaci drog), místní policejní iniciativy (N mecko, ecko, Irsko, Itálie, Kypr a Finsko), opat ení k eliminaci
drogových scén na ve ejnosti (Dánsko a N mecko) a opat ení ke snižování škod, konkrétn zam ená proti
rušení ve ejného po ádku souvisejícím s drogami (Lucembursko a Ma arsko).
„Do jaké míry je tato nová kategorie protidrogové politiky výsledkem skute ného zvýšení intenzity rušení
ve ejného po ádku souvisejícího s drogami i zvýšené nesnášenlivosti projevované v našich komunitách v i
uživatel m drog, není toho asu jasné“, uvádí EMCDDA. Absence obecné, ve všech zemích EU platné definice
rušení ve ejného po ádku souvisejícího s drogami, jakož i spolehlivých ukazatel pro sb r údaj , znamená, že
je stále ješt t žké tento problém objektivn posoudit. „Jasné však je“, uzavírá agentura, „že ochrana místních
spole enství p ed negativními d sledky užívání drog, drogové závislosti a obchodu s drogami je dnes
v ur itých ástech Evropy vnímána jako velmi reálná politická otázka“.

P ehled nového vývoje protidrogové politiky a legislativy
V kapitole 1 výro ní zprávy jsou vyjmenovány ostatní nové trendy protidrogové politiky a legislativy.
•

26 z 29 zemí, jichž se zpráva týká, provádí svou protidrogovou politiku podle národního plánu,
strategie nebo podobného dokumentu. Nejv tší názorové rozdíly panují v otázce snižování
rozsahu zp sobovaných škod. D ležitou roli hraje ve 12 dokumentech, v devíti dalších je
obsažena a v p ti není zmi ována.

•

Nové národní protidrogové strategie nabyly ú inku v sedmi zemích: v Estonsku, Francii, na
Kypru, v Litv a Finsku (2004), jakož i v Lucembursku (2005).

•

Více zemí nyní pom uje pokrok vyhodnocením provád ní svých strategií. P ijetí d sledných
strategií a zesílené vyhodnocování vedlo v n kterých zemích (nap . Ma arsku a Lucembursku)
k nár stu výdaj na protidrogovou politiku.

•

V n kolika lenských státech byly v roce 2003 a 2004 p ijaty nové zákony, které mají napomoci
snížení vystavení mladých lidí drogám ( eská republika, Dánsko, Špan lsko, Lotyšsko,
Ma arsko, Polsko, Spojené království).

•

V roce 2003 a 2004 n kolik zemí p ijalo zákony dotýkající se otázky snižování rozsahu
zp sobovaných škod (Francie, Lucembursko, Finsko, Spojené království a Norsko).

•

V roce 2003 a 2004 zm nily n které zem své tresty za užívání konopných drog (Belgie a
Spojené království – nižší tresty; Dánsko – vyšší). V roce 2003 snížilo ecko nejvyšší trest za
užívání drog z p ti let na jeden rok, kdežto Ma arsko odstranilo trestný in užívání drog ze
svého trestního zákoníku (a koli užívání drog m že být i nadále trestáno podle trestných in
získání a držení).
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•

Tresty se obecn zvýšily za obchodování s drogami a za drogové trestné iny, které ohrožují
nezletilé.

•

Dv zem ohlásily návrhy zákonných opat ení týkajících se drog na pracovišti (Finsko a Irsko).
Drogovou prevencí ve specifických podmínkách, jako je pracovišt , se zabývá nový protidrogový
ak ní plán EU (2005-2008). Více o protidrogové strategii EU na období 2005-2012 a ak ním
plánu najdete též v kapitole 1.

Poznámky
P ehled o rušení ve ejného po ádku souvisejícím s drogami je jednou ze t í „Vybraných otázek“ dopl ujících výro ní zprávu
za rok 2005 (http://issues05.emcdda.eu.int). Další dv se týkají používání buprenorfinu v substitu ní lé b (viz novinka
. 11) a alternativ k trestu odn tí svobody pro pachatele užívající drogy (viz novinka . 13).
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( ) Ve ejná bezpe nost a vystavení problém m a zlo inu v souvislosti s drogami (Public safety, exposure to drug-related
problems and crime), zpráva Evropské skupiny pro výzkum ve ejného mín ní (European Opinion Research Group –
EORG) za rok 2003 p ipravená pro Evropskou komisi.
(http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_181_en.pdf).
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( ) Mladí lidé a drogy (Young people and drugs), Flash EB 158, 2004
(http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf).
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