Proč chtějí Piráti
regulovat konopí?

www.regulacekonopi.cz

Vážení čtenáři,
rádi bychom vám přiblížili proč a jak chceme regulovat konopí.
Takzvaná “válka proti drogám” selhává již přes 60 let. Jsme proto
přesvědčeni, že přístup k problematice psychotropních látek je
potřeba vést novým směrem a nikoliv již překonanou cestou represe.
Chceme, aby nová konopná politika státu stála na principech
svobody jednotlivce, informované společnosti a racionální legislativě
založené na moderních vědeckých poznatcích.
K naplnění těchto předpokladů je nezbytné minimalizovat černý
trh s konopím a s ním související negativní dopady na zdraví
jednotlivců i na společnost jako celek. Zároveň je důležité zabránit
tomu, aby se současná nežádoucí prohibice proměnila v překotnou
komercionalizaci, která by při nedostatečně nastavené regulaci
mohla způsobit velké potíže.
Přicházíme proto s prvním návrhem, který má k našemu cíli
směřovat: s legalizací samopěstování malého množství konopí
pro osobní potřebu.

Tomáš Vymazal
poslanec Pirátů
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Jaký je současný stav?

„Jsem zastáncem teze, že člověk
má právo se svým tělem nakládat,
jak sám uzná za vhodné. Nevidím proto
problém v tom, když dospělý člověk užívá
konopné přípravky, které jsou navíc prokazatelně
méně problematické než alkohol. Doufám, že tento
návrh představuje první krok k narovnání nesmyslných
zákonů v oblasti psychotropních látek.“

Michal Ketner
Garant Pirátů programového bodu
psychotropní látky

Lidská práva
Svoboda jednotlivce patří k základům naší demokracie. Nikdo by proto neměl
být kriminalizován za to, jak nakládá s vlastním tělem. Pokud svým jednáním
neohrožuje nikoho jiného, mělo by rozhodování zůstat na něm, a to bez hrozby
postihu ze strany státu.
Současná konopná prohibice bohužel mnoho základních lidských práv omezuje:
právo na ochranu zdraví, svobodu myšlení i projevu či právo na soukromí.

Chaos v legislativě
Současná legislativa ve vztahu ke konopí přináší zmatek a rozpory.
Pěstování pěti rostlin konopí je zákonem vnímáno pouze jako přestupek,
jakmile se však rostliny sklidí, jedná se již o trestný čin.
I jakékoliv další nakládání s rostlinou (sušení, zpracování nebo užívání) je
klasifikováno jako trestný čin, přičemž obviněnému může hrozit i postih
srovnatelný se spodní hranicí trestu za vraždu. V praxi pak dochází
k absurdní kriminalizaci nemocných či starších lidí a rekreačních uživatelů,
kteří představují minimální společenské a bezpečnostní riziko.

Zbytečná stigmatizace
Stát by neměl přispívat k polarizaci společnosti zbytečnou stigmatizací svých občanů.
Velká část z téměř 3 milionů lidí, kteří konopí někdy v životě vyzkoušeli, jsou běžní
občané, kteří pracují, mají rodiny, odvádějí daně a nepředstavují žádné společenské
ani bezpečnostní riziko. Přesto jsou tito lidé současným právním řádem postihováni
a společnost je odsuzuje.

5

Represe nepřináší výsledky

„Při rekodifikaci trestního
práva jsme usilovali o zmírnění
postihu pro uživatele rekreačního či
léčebného konopí, které si sami v malém
množství vyrobí. Soudní praxe je ale nejednotná.
Společenská škodlivost tohoto jednání je minimální
a trestní postihy uživatelů, kteří nemají prostředky na
předražené nákupy konopí z lékáren a vypěstují si ho
jednoduše na zahradě, jsou zcela absurdní.“

Mgr. František Korbel, Ph.D.
autor paragrafovaného znění zákona, vysokoškolský
pedagog, člen legislativní rady vlády

Samopěstování a černý trh
Neregulovaný černý trh s sebou přináší řadu nebezpečí. Zvyšuje se riziko sdružování více
kriminálních jevů i setkání s nebezpečnějšími psychotropními látkami.
Umožnění samopěstování přinese odliv uživatelů z černého trhu směrem k samozásobení.
S úbytkem zákazníků se pak sníží i počet dealerů. Možnost bezúplatného sdílení
konopí s jinou dospělou osobou by pak znamenala další snížení poptávky
po konopí na černém trhu.

Boj proti konopí platí daňový poplatník
Stát utratí 2,4 mld. korun ročně v rámci svých aktivit souvisejících s konopnou politikou,
přičemž téměř 2 mld. korun z této částky tvoří výdaje spojené s represí v oblasti konopí.
Tyto peníze platí daňový poplatník. Kriminalizace konopí pak v nemalé míře zatěžuje
příslušníky policie, státní úředníky a soudce, kteří tuto agendu musí řešit.

Konopí vs tabák a alkohol
Je prokázáno, že ve srovnání s alkoholem a tabákem je zdravotní a společenská
nebezpečnost konopí nesrovnatelně nižší. Ilegální status konopí je tak z hlediska drogové
problematiky neospravedlnitelný. Většina negativních jevů spojených s užíváním konopí je
navíc zčásti nebo úplně způsobena právě jeho ilegálním statusem.
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Prevence a vzdělání

„Zcela volný trh, stejně
jako úplná prohibice, nevede k
řešení problému s návykovými látkami.
Velké nadnárodní alkoholové a tabákové
firmy již vložily do konopí své investice. To
znamená, že úplná legalizace na celosvětové
úrovni dříve či později nastane.“

Mgr. Jindřích Vobořil
bývalý národní protidrogový koordinátor

Moderní poznatky
Moderní studie o užívání konopí ukazují, že mezinárodní protidrogové úmluvy,
které nebyly nikdy založeny na prokazatelných vědeckých faktech, jsou
zastaralé. Je nezbytné, aby byly revidovány, nebo od nich bylo upuštěno.
Roste počet států, které preferují nejmodernější vědecké poznatky a vydávají
se cestou legalizace. To výrazně šetří jejich peníze a zvyšuje možnosti pro
efektivní prevenci a případnou minimalizaci škod (harm reduction).

Prostor pro prevenci
V prostředí, kde je dospělým občanům konopí legálně dostupné, se otevírá daleko
větší prostor pro státem kontrolovanou regulaci a prevenci. Zlepšují se příležitosti pro
edukaci, vyvracení předsudků a odstraňování sociálních bariér, které současný stav
prohibice uměle vytváří a podporuje.
Prostředí, kde je konopí legální, dává možnost informovat o možných rizicích nebo
zdravotně šetrnějších metodách konzumace. Finanční prostředky, které stát vynaloží
na boj proti konopí, je možné efektivněji investovat do vzdělávání, prevence a léčby.

Alternativní formy užívání
Užívání konopí neznamená nutně jenom kouření jointů, ale celou řadu dalších
moderních alternativ, které jsou jedinci i okolí příjemnější a méně rizikové.
Jedná se například o vaporizaci či aplikaci konopí formou extraktů, tinktur,
mastí, pokrmů a nápojů.
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Co navrhují Piráti?

Umožnit na území ČR každému dospělému občanu EU

vypěstovat a sklidit až 5 rostlin konopí
pod podmínkou, že zamezí nekontrolovanému přístupu třetích osob k
pěstovanému konopí.

Umožnit každému pěstiteli usušit,

zpracovat a doma v uzamčeném prostoru přechovávat
až 1250 g sušených květů vypěstovaného konopí.
Návrh vychází z předpokladu, že z jedné konopné rostliny je při řádném pěstování možné získat
až 250 g sušeného květenství.

Umožnit každému dospělému člověku

držet mimo bydliště až 30 g sušeného konopí.

Umožnit každému dospělému člověku

bezúplatně předat vypěstované konopí druhé osobě.

Striktní omezení dostupnosti konopí nezletilým.
Poskytnutí konopí neplnoletým občanům bude i nadále klasifikováno jako závažný
trestný čin.

www.regulacekonopi.cz
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