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V příspěvku v časopisu Speciální 
pedagogika č.4 (roč 3.92/93) přisuzuje 
autor MUDr. J Rubeš našemu referátu 
"Kokain • kultura a kriminalita" (SP č. 
3, roč. 3,92/93) pseudoobjcktivitu a jed-
nostrannost za účelem zpřístupnění drog 
a s cílem jejich domestikace Nakonec 
rezultujc (asi ze zodpovědnosti), že by 
se měla pro zveřejňováni této tematiky 
zavést jistá cenzura a vůbec autor po-
chybuje o nutnosti publikace našeho pří-
spěvku. 

Z tohoto hlediska lze z diskusního pří-
spěvku dr Rubeše vyrozumět pouze to, 
že životni podmínky jedinců a skupin 
jsou rozhodující pro tvorbu ideov é tole-
rance vůči drogám, ale ne již naše od-
borné interpretace jednotlivých jevů. 

Redukovat pojem závislosti na indi-
viduální diagnózu znamená zjednodušo-
vat společenské problémy, které nás ob-
klopují. Společensky viděno - závislost 
jednotlivého občana stále vice ztrácí na 
významu oproti manické expanzi kon-
cernů, oproti manicky na moci visícím 
politikům a oproti manicky zbrojícím 
vládám. Ve světě plném přemrštěných 
požadavků na jednotlivce, plném hrozí-
cích zkáz, plném milionů hladovějících 
a plném válečných konfliktů - v tako-
vém světě vědomě odolávat vyžaduje 

extrémně mnoho sil. 
Dle životního prostředí a společen-

ských participačnich možnosti vyhledá-
vá nemalá část populace v Hamburku ve 
stavu psychoemocionálnich obtíží pomoc 
- napf v zábavních podnicích, u dealera 
nebo u psychologa případné u psychiat-
ra. Za účelem získání příjemného život-
ního pocitu mohou někteří lidé získávat 
pozitivní životni návyky přinášející jim 
žádané, přičemž se z nich postupné může 
vyvinout závislost, podobně jako např. na 
jídle, práci nebo sexu. 

Z takto vnímaného světa, je útěk jed-
notlivců a skupin do zamlženého kli-
du omámení a opojeni (někdy i jako 
forma pasivního odporu) pochopitelný. 
Tím, ale vůbec nemá být řečeno, že 
mnozí závislí na drogách nepotřebují 
individuálni pomoc. Někteří z nich se 
obrátí na psychiatra nebo psychologa, 
jiní získávají rovnováhu za pomoci sice 
zakázaných, ale reálné dostupných sub-
stancí. Tyto látky jsou znečištěné (pro-
dej na ulici) a většinou se nedají při-
měřeně dávkovat, což se v Hamburku 
odráži v počtu kolem 200 mrtvých 
v r. 1992, pocházejících z okruhu cca 
10-1S tisíců konzumentů tzv. tvrdých 
drog. Tento tzv. lidský "drogový od-
pad" jc důs ledkem asociálnich život-



nich podmínek, ve kterých z etických 
a legislativních důvodů musí tito lidé 
živořit. 

Například v Holandsku si politici uvě-
domili velice rychle, že ambulantní po-
radenská a pečovatelská síť je mnohem 
levnější než dlouhodobé sociální pro-
gramy pro zkvalitněni životních pod-
mínek Kdo si ale už uvědomuje, že mi-
liony lidi dnes přežívají za pomoci me-
dicínsky reccptovaných drog. které děla-
jí daleko větší Škody než ty ilegální Mi-
liony lidí trpí deformacemi osobnosti v 
důsledku dlouhodobě předpisovaných 
neuroleptik nebo byli "udělám" závislý-
mi na různých barbiturátech Z poměru 
mezi počtem pacientů psychiatnc a kon-
zumenty tvrdých drog se dá lehce pod-
chytit, že ve výrazné menšině jsou lidé, 
kteři si chtějí zlepšit svůj psy chocmocio-
nálni stav pomoci drogy. Legální "dro-
gové" koncerny pracuji za pomoci medi-
cínské diagnostiky, přičemž v této oblas-
ti jsou zaznamenávány stoupající milio-
nové zisky. Je autorovi známo, že např 
lékařsky indikovaný metadon má v pří-
padě odebráni daleko zhoubnější absti-

nenční následky než heroin? Na základě 
těchto poznatků předepisuje např dr. P.  
Marx z Liverpoolu svým pacientům již 
několik let úspěšně heroin, což má kata-
strofální následky pro místní ilegální trh 
U policie se projevil nadbytek pracovní-
ků na základě rapidního poklesu krimi-
nality. 

Drogy není potřeba domestikovat, dro-
gy jsou lidmi užívány od ncpaměti Mění 
se ale společenský kontext, ve kterém 
jsou užívány, a tím i jejich význam a ná-
sledky pro jednotlivce. 

Samozřejmě, že si v současné Praze 
dosud nemusí nikdo dělat v tomto směru 
starosti, ale až se česká koruna ocitne na 
devizové úrovni jiných kapitalistických 
měn. tak se ji též budou snažit odčerpá-
vat "ilegálni" drogové koncerny. 

Netvrdíme, že by měly být přebírány 
cizí modely, ale jc třeba si uvědomit, že 
represe, dezinformace a izolace problé-
mu drog tento problém pozitivně neovliv-
nily; naopak - často nutí jedince dělat 
zkušenost s drogou ve strachu, izolaci 
a - na základě neznalosti - i nebezpeč-
ným způsobem. 


