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Drogy a řešení
Otázka: Nela Tomanov  á  

“Lidé dnes řeší problémy s tím, že spadnou do drog do tvrdých drog. Páchají trestné činnosti jak na
veřejnosti tak i doma kde okrádají rodiče aby získali svou potřebu. Dost narkomanů by třeba rádi šli
na léčbu ale mají strach že přijdou o práci ,jsou i tací co pracují. Nechtějí aby se to okolí dozvědělo . Je
pro ně i  možnost anonymní léčba aniž by to narušovalo jejich pracovní zařazení ?. Zajímal by mě
celkový pohled na tuto dost závažnou problematiku a jak by se trestalo pokud by spáchal trestnou
činnost  pod  vlivem.  Pokud by  sám narkoman šel  dobrovolně  na léčbu  ,zda by mu léčbu hradila
pojišťovna (  myslím tím první léčbu, opakovanou ne).  Vím že jsou i  nějaká centra pro narkomany
,budete je podporovat ?. Podotýkám aby si někdo nemyslel že v něčem jedu , ne nic neberu jen mě to
zajímá.”

Odpověď: Referendum ČSR
Jindra Tich  ý  , místopředseda, hlavní koordinátor Občanského referenda

Ano,  lidé  řeší  své  problémy,  a  nejen  problémy,  ale  i  náhradu  zábavy,  tím,  že  propadnou
alkoholismu nebo užíváním psychotropních látek. Důvody jsou mnohé, od společenského návyku
až po individuální. Musíme si říci nejprve celkový náhled na věc, jak by se společnost na tento
negativní prvek měla koukat, základem jsou zásady:

- osobní svoboda člověka, tedy práva a povinnosti z nové Ústavy, kdy zákonů mý být co
nejméně, mají být srozumitelné všem a společenská omezení, zakotvená v nové Ústavě
pod pravidlem s co nejmenšími zásahy do osobní svobody.

- “společenská pravidla” a “tradiční hodnoty” však vyžadují určitá omezení těchto svobod a
to z důvodu vyšších principů, jako je ochrana rodiny, ochrana dětí a jejich vývoje, plošný
negativní  vliv  na  psychologický  vývoj  společnosti.....  A  zde  se  dostáváme  trochu  do
rozporu v těchto dvou základních principech, které si odporují. 

- Pravidlo pro státo-tvornou ideu je tedy co nejvíce svobody a co nejméně omezení. Jenže
společenský veřejný zájem téměř vždy sklouzne do stavu, kdy se toto pravidlo, kdejaký
“blbý myslitel”  zneužije a když se začne jedním omezením, zákazem drog, zítra nějaký
koumák vymyslí zákaz alkoholu, a další den jiný koumák vymyslí, že by měl zakázat sladké
dorty, tlusté vepřové, následně zakáže nějaký druh písní, článků, začne obrazně řečeno
kecat i do sexu (příkladem je též prosazovat jednoznačné úchylnosti na legitimní) a skončí
nařízením nosit  roušky a třeba i parohy, protože si vymyslí  nějaký druh veřejného alá
prospěšného  zájmu  nebo  pseudo-nebezpečí  a  zákony  se  pozvolna  začnou  měnit  a
nařizovat více a více,  až najednou bude každý občan v kleci.  Mezi principem nezbytně
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nutného  omezení  a  principem  fašistických  nařízení  se  setře  hranice  a  plíživý  totální
fašismus je na světě.

- Tento závěr je primární,  proto zákonem stanovená pravidla  musí udržet  primárně jen
tolik  a  takových  omezení,  která  jsou  jednoznačně  škodlivá,  proti  takovým  vztahům a
věcem,  která  společnost  a  základní  principy  a  pilíře  občanské  společnost  primárně
poškozují.

Drogy  jsou  jednoznačně  společensky  nebezpečné  a  ohrožují  principy  občanů,  státu,
státotvornosti, svým vlivem i důsledky a ve společnosti narušují rodinu, výchovu dětí, postupně
ohrožují zdraví člověka, bezpečnost ostatních i společenský řád.

- V kontextu ústavy je zakotveno vazbami, že kdo spáchá trestný čin, po dobu odsouzení
nebude pobírat žádný občanský důchod. Bude tedy muset pracovat. Jinak nebude mít
žádné  podpory.  Taková  osoba,  která  bere  drogy,  je  svéprávná,  plnoletá  a  je  plně
odpovědná  za své jednání.  Pokud se stane narkomanem,  je  to  jeho osobní  věc,  jeho
svobodná vůle,  osobní  věcí  společnosti  a zákona zase je,  že narkomana nebude nijak
podporovat,  a to ani poskytováním bezplatné zdravotní péče. Tedy pravidlo,  pokud se
chce narkoman třeba ufetovat, jeho věc, ale nulová podpora společnosti. Toto platí i pro
notorický alkoholismus.

- Otázkou druhou je,  spáchá-li  li  v  souvislosti  s  tím,  jako narkoman trestný čin (krádež,
krádež  vloupáním,  podvodu,  násilného  trestního  činu,  veřejného  ohrožení  nebo
způsobení  škody na zdraví či  majetku,  platí  stejná ochrana společnosti  jako u ostatní,
zejména závažné trestné činnosti, kde je novinkou návrh na změny trestního zákona, jako
1/ součet jednotlivých trestných činů, dále pravidlo 2/ 1x, 2x, 3x a dost.

- Každý by měl mít a nést osobní odpovědnost a také za ní nést důsledky. Není primární,
řešit jestli se narkoman chce léčit nebo ne. Je to jeho odpovědnost a preventivně působí
jen prevence, že vydá li se na tuto špatnou cestu, nedostane žádnou podporu zdarma na
účet společnosti a pokud něco trestného v souvislosti s narkomanií spáchá, bude za to
tvrdě a nekompromisně postižen. Pravidlo chránit řádné občany je primární úkol. Péče o
narkomany primární zcela jednoznačně není.

- K prevenci je nutné připojit i další aspekt, výroba, přechovávání a distribuce drog. Zde
platí,  že narkomanie je plíživý útok na život a zdraví člověka i na společenská pravidla.
Jako takový je ho třeba tvrdě postihnout, protože je to úmyslná trestná činnost v zájmu
osobního prospěchu na úkor druhých, proto náš návrh je, jakákoliv distribuční, výrobní
nebo spolu-pachatelská činnost by měla být trestána pravidlem 2x a dost, 1/ 10 let bez a
podmínečného  propuštění  v  nápravném  zařízení,  2/doživotí  v  izolovaném  prostředí,
detenčním zařízení pro narkomany.

Odvykací  zařízení  pro  narkomany  nebudeme  podporovat,  pokud  takové  vznikne,  musí  si  takové
zařízení  na to vydělat  a to  zásadně za peníze případného narkomana.  Zdravotnictví  by mělo být
zdarma, pro řádné občany a to s cílem kvality zdraví, nikoliv opravovat neustále se sebepoškozující
osoby. (JT)
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