
Mìl jsem psát editorial o našem pøedsednictví v Horizontál-

ní pracovní skupinì pro drogy (dále HDG) pøi Radì Evrop-

ské unie v Bruselu, ale kolega Josef Radimecký mi v editori-

alu pøedchozího èísla Adiktologie vzal trochu vítr z plachet

– napsal podstatné o podstatném, a napsal to dobøe. Pøesto

si myslím, že pùlrok našeho vedení evropské drogové agen-

dy byl natolik dùležitý, že neuškodí se k nìmu vracet z rùz-

ných pohledù a na rùzných platformách, vèetnì tohoto èaso-

pisu. Pokusím se neopakovat již napsané a zájemce o ofi-

ciální zprávu o CZ PRES v HDG odkazuji na internetové

stránky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.1

� ÈEMU JSME VLASTNÌ PØEDSEDALI
Evropská unie je složitý fenomén. To, co vidíme v Bruselu,

jsou budovy tøí klíèových institucí, což je Evropský parla-

ment, Evropská komise (jakási vláda s ministerstvy – gene-

rálními direktoráty) a koneènì Rada Evropské unie, spíše

politický orgán reprezentující vlády èlenských zemí EU.

Rotující pøedsednictví se týká jenom Rady. „Nejvyšší“

Evropská rada je tvoøena pøedstaviteli státù nebo vlád, ved-

le toho existují rady složené z resortních ministrù. Horizon-

tální pracovní skupina pro drogy (HDG) je jakousi „malou

radou“ pro záležitosti nezákonných drog; zasedá v ní 27 ná-

rodních delegátù, kteøí mají v èlenských zemích postavení

národních (proti)drogových koordinátorù nebo obdobnou

funkci. Vedle pøedsedy má místo zástupce Generálního sek-

retariátu Rady EU, zkratkou GSC2 a proti pøedsedovi sedí

zástupce Evropské komise (EK)3. Rada EU (a menší a „ma-

lé“ rady vèetnì HDG) øeší záležitosti spadající do kompeten-

ce èlenských zemí a musí se na všem shodnout jednomyslnì,

což není snadné, ale bez EK ve skuteènosti nic nejde. My

jsme naštìstí s EK vycházeli dobøe, ale nemusí to tak být

vždy.4

Èeho vlastnì mùže v HDG pøedsednická zemì dosáh-

nout? Èást agendy se dìdí nebo je prostì daná, ale pøedse-

dající zemì si stanoví svoje priority (obvykle pod záminkou,

že rozpracovávají nìjaký bod Akèního plánu EU) a uplatòu-

je je prostøednictvím tematických debat nebo návrhù rùz-

ných dokumentù, které pak pøijímá nìkterá Rada EU.

O našich prioritách (tj. migrace, integrace a drogy; amfeta-

miny vèetnì metamfetaminu; indikátory v oblasti snižová-

ní nabídky drog; kvalita a hodnocení drogových služeb)

i o tom, jak jsme s nimi uspìli, psal už Josef Radimecký

v pøedchozím èísle Adiktologie; tady uvádím jen nìkteré

závìry.

A co mùže pøedseda? Navrhuje program jednání a ur-

èuje jeho èasování, tempo, styl, prùbìh, výstupy … Jak se

ukázalo, není to málo a lze toho využít. Zabíral i humor,

v EU nezvyklý, a nejvíc snad image mezi úøedníky ojedinì-

lého odborníka s akademickým zázemím. K tomu nemalou

mìrou pøispìli i další dva kolegové z fakulty5, PhDr. Josef

Radimecký, MSc., Ph.D., a MUDr. Tomáš Zábranský,

Ph.D., kteøí jako experti èeské delegace s plným nasazením

pomáhali pøedsednictví celý pùlrok. Tøi chlapíci z univerzi-

ty, kteøí mají dohromady 10 akademických titulù, øídí dro-

govou politiku EU – to úøedníkùm, diplomatùm i jiným eu-

robytostem pøipadalo docela sexy.

� MLUVÍM JMÉNEM EVROPSKÉ UNIE
Èeský psychiatr, psychoterapeut a euroskeptik se nejen na

pùl roku stal drogovým koordinátorem Evropské unie, ale

za EU dokonce vyjednával a hovoøil na pùdì OSN.

Nejdùležitìjším a nejobtížnìjším úkolem èeského

pøedsednictví v HDG byla koordinace a prezentace jednot-

ného postoje èlenských zemí EU na 52. zasedání Komise

OSN pro narkotika (CND) v bøeznu 2009 ve Vídni. CND sice

zasedá každoroènì, ale tentokrát šlo o zcela mimoøádnou

událost, která mìla po deseti letech zhodnotit plány pøijaté

na mimoøádném zasedání Valného shromáždìní OSN o dro-

gách, které se konalo v r. 1998 v New Yorku (UNGASS

1998), a stanovit obsah a smìr drogové politiky svìtového

spoleèenství na další léta. Bìžnému zasedání CND pøed-

cházelo setkání „na vysoké úrovni“ (za úèasti mnoha minis-
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1/ Viz: http://rvkpp.vlada.cz.

2/ GSC zajišťuje organizaèní a administrativní podporu èinnosti Rady; pøi ro-

tujícím pøedsednictví je zároveò strážcem pravidel a nezbytné kontinuity.

3/ EK je obrovský úøad s enormním administrativním a expertním zázemím,

pravomocemi, vlivem a rozpoètem.

4/ Velkou oporu jsme rovnìž mìli v lidech z Evropského monitorovacího

centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), kteøí k nám pøistupovali jako

vstøícní kolegové-odborníci. 5/ Konkrétnì z Centra adiktologie na 1. LF UK v Praze.



trù, nìkolika premiérù, jednoho prezidenta a jedné králov-

ny), které pøijalo Politickou deklaraci a Akèní plán. Pøípra-

va tìchto dokumentù zaèala už v listopadu 2008 a protáhla

se takøka do posledních chvil pøed slavnostním zasedáním.

Naši diplomaté ze Stálé mise ÈR pøi orgánech OSN ve

Vídni žádali z Prahy odbornou pomoc, takže se ve Vídni støí-

dali kolegové Radimecký a Zábranský a nakonec i já. Úèast-

nili jsme se koordinaèních schùzek národních delegací zemí

EU (celkem jich bylo 80 a mnì se pøi nich hodila moje erudi-

ce ve skupinové psychoterapii), vystupovali na plénu, kde

se obtížnì rodil text Politické deklarace a Akèního plánu,

vedli jsme bilaterální jednání, podávali zprávy a vyjednáva-

li další mandát a strategii na HDG v Bruselu, kam pøijíždìl

ze Stálé mise ÈR ve Vídni i rada Havlík, rozesílali informa-

ce, psali návrhy, vymáhali stanoviska, zkrátka jsme se vel-

mi angažovali. Vysloužili jsme si respekt a renomé aktivní-

ho, kompetentního a odbornì zdatného pøedsednictví (jaké

tam prý ještì nebylo), všichni nás oceòovali za to, že jsme

pro jednotný postoj èlenských zemí EU a pro prùnik princi-

pù drogové politiky EU do dokumentù OSN udìlali snad

všechno, co bylo možné – ale výsledek nebyl pøíliš uspokoji-

vý. Velké nasazení, obrovský výdej energie, a pøitom jen

mírný pokrok proti UNGASS 1998 a skromný úspìch EU.

Zpìtnì si kladu otázku, zda by výsledek nebyl podobný,

kdybychom kromì formální koordinace nedìlali nic.

� DROGOVÁ POLITIKA EU NA SVÌTOVÉ
SCÉNÌ – SKROMNÝ ÚSPÌCH, MÍRNÝ
POKROK
Jako ilustraci „skromného úspìchu a mírného pokroku“

uvádím nìkolik principù drogové politiky EU, které tvoøily

východiska pro vyjednávání ve Vídni. Jak to s nimi dopadlo?

� Drogová politika má být vyvážená6

a komplexní
EU pøedstavila tento pøístup jako prokazatelnì úspìšný. Je

pozoruhodné, že pøi jeho obhajobì narazila na protiargu-

menty dvou velmocí: USA prohlašovaly, že tento pøístup

pro nì znamená krok zpìt, protože chtìjí napøíštì vìnovat

vìtší pozornost stranì poptávky; Rusko tvrdilo, že jeho prio-

ritou jsou rázná opatøení ke snižování nabídky a dostupnos-

ti drog, „vyváženost“ je politicky nepøijatelná a obèané Rus-

ka by ji hodnotili jako slabost v boji proti drogám a ústupek

narkomafiím. Nakonec se tento výraz v Politické deklaraci

sice objevuje (jde o „mantru“ UNGASS 1998, což nebylo

možné opomenout); o tom, jak je vážnì mínìn, svìdèí Akèní

plán (pøíloha Politické deklarace), kde je represi vìnováno

2,5× více stran a 4× více úkolù než prevenci (primární, se-

kundární a terciární dohromady).7

� Harm reduction a jeho principy jsou
neodmyslitelnou složkou efektivních
drogových politik
EU zdùrazòovala pøi vyjednávání dùležitost „harm reducti-

on“ v komplexu opatøení ke snižování poptávky po drogách

i rizika šíøení HIV/AIDS, argumentovala jeho úèinností, na-

konec však Politická deklarace tento termín neobsahuje

a nahrazuje ho novým termínem „podpùrné služby“. K tomu

se ještì vrátím v následujícím oddílu.

� Drogová politika musí být postavena na
kvalitních informacích a vìdecky podložených
opatøeních
EU prosazovala zásadu, že bez kvalitních dat není možné

náležitì porozumìt tomu, jaká situace vlastnì je, a bez toho

není šance dìlat úspìšná, pøimìøená a vìdecky podložená

rozhodnutí. Tohle sice všichni více ménì uznávají, ale ev-

ropský dùraz na monitorování, hodnocení a výzkum poklá-

dají èásteènì za luxus, èásteènì za riziko. V pozadí se vznáší

nepøíjemný fakt, že jako celek je drogová politika svìtového

spoleèenství navzdory obrovským výdajùm daleko ménì

úspìšná, než UNGASS 1998 pøedpokládal – a k této kon-

frontaci se CND 2009 stavìla velmi vyhýbavì. Nakonec

i Politická deklarace je v otázkách sbìru dat a evaluace do-

sti skromná.

A takhle to bylo se vším – poèínaje kritickým hodnoce-

ním UNGASS 1998 a èinnosti odborných orgánù OSN v dro-

gové oblasti (což se nakonec nìjak politicky korektnì zpac-

kalo) a konèe tématem alternativního rozvoje v zemích, kde

se pìstuje opiový mák a koka, tématem pro Èeskou republi-

ku velmi okrajovým, ale hýbajícím drogovou politikou mezi-

národního spoleèenství. Také k nìmu se ještì vrátím.

� HARM REDUCTION IS HARM PRODUCTION
Dostal koncept harm reduction – a drogová politika EU jako

taková – ve Vídni na frak? Toto pøesvìdèení jsem zazname-

nal o nìkolik mìsícù pozdìji, když jsme vyjednávali se ze-

mìmi Latinské Ameriky a Karibiku (LAC) o jiné, ménì dù-

ležité, ale nikoliv nepodstatné, politické deklaraci, která

mìla být pøijata na „drogovém summitu“ EU-LAC v Quitu.

Ani tam se nám termín harm reduction nepodaøilo prosadit

a skonèili jsme u odkazu na jednu z deklarací pøedchozích8,

kde obsažen byl.

Jednou z pøíèin byla vnitøní nejednota EU. Zástupci

27 èlenských státù EU se na koordinaèních schùzkách ve

Vídni navzdory úsilí èeského pøedsednictví neshodli na
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6/ Rozumí se tím vyváženost opatøení na stranì nabídky drog (represe) a na

stranì poptávky po drogách (prevence v nejširším slova smyslu), tj. nikoliv jed-

nostranný dùraz na „válku proti drogám“, kterou už UNGASS 1998 vyhlásil za

„skonèenou, protože nikdy vlastnì nezaèala“.

7/ Je to podstatnì vìtší nerovnováha, než vykazuje Akèní plán EU, i když

i tam se projevuje.

8/ Dosti ceremoniální mechanismus EU-LAC produkuje každý rok jednu.



tom, zda se má termín prosazovat navenek, nebo ne. Bylo

pøedem zøejmé, že uplatnìní termínu v textu Politické de-

klarace asi narazí na nesouhlas USA a Ruska. „Politický

mandát“ vyjednaný na HDG v Bruselu proto stanovil, že

prioritou je obsah pojmu, nikoliv termín sám o sobì; termín

ale má být ponechán na stole tak dlouho, jak to bude možné,

a ústupek musí být za nìco vymìnìn. Nìkterým èlenským

zemím se však hodilo tento mandát zpochybnit, prolomit

dosažený konsensus a hrát vlastní hru. Jako nováèci v EU

jsme nad tím žasli, neboť jednota pro nás pøedstavovala ur-

èitou hodnotu. A bylo jasné, že nejednotná EU stìží mùže

být pøesvìdèivá jako svìtlonoš èi prorok moderních, prag-

matických a na vìdeckých dùkazech založených drogových

politik. Z tìch èi onìch dùvodù „zbytek svìta“ na termín

harm reduction nepøistupoval.

Josef Radimecký to v pøedešlém èísle Adiktologie ozna-

èuje jako pokrytectví. Ale nevím, zda lze nazvat pokrytec-

tvím obavy nìkterých zemí, že termín harm reduction v so-

bì obsahuje nìkteré pro nì politicky nepøijatelné pøístupy,

jako je napø. pøedepisování heroinu, aplikaèní místnosti ne-

bo testování tablet extáze (ostatnì, Èeská republika si po-

jem harm reduction „pokrytecky“ vykládá tak, že tyto pøí-

stupy do nìj nepatøí). A je pokrytectvím, že pro jiné zemì

a jiné èásti svìta s jinou kulturou nejsou argumenty „vìdec-

kosti“ èi „pragmatiènosti“ v politice tím hlavním (zatímco

pro EU a ÈR vždy, zásadnì a ve všem ano…)? 88 zemí ve

svìtì principy harm reduction uznává a mnohé pøístupy

harm reduction používá, a to je dobøe. 63 z nich se však brá-

ní termínu. Naslouchejme jejich dùvodùm.

EU pøíliš nenaslouchá. Má svou strategii a akèní plán

a „zbytek svìta“ a celá OSN není pro ni zas až tak dùležitá.

Ve Vídni pùsobil kroužek EU jako sebestøedný a hašteøivý

klub, který mnoho žádá a málo nabízí a z nìhož se obèas od-

lepí sólo jezdec a realizuje vlastní scénáø. Navíc mezi vídeò-

skými diplomaty není nikdo, kdo by drogové politice rozumìl

a komunikoval o ní s partnery na svìtové scénì nejen jednou

do roka nebo dokonce jednou za 10 let. Tohle pøedsednická

zemì vyøešit nemùže a v „klubu“ k øešení není vùle.

Po skonèení CND nebyla v „klubu“ ani vùle o dìní ve

Vídni pøíliš debatovat a termín harm reduction, jednou pøi-

jatý ve strategii a akèním plánu, znovu vystavovat otevøené

rozpravì. Ale chystám se o harm reduction aspoò napsat

odborný èlánek do Adiktologie.

� SVÌTEM LETEM
Dùležitou souèástí naší agendy v HDG byly „vnìjší vztahy“

(RELEX), tj. vztahy EU se tøetími zemìmi a regionálními

skupinami zemí. Jejich platformou jsou tzv. Troiky, kterých

se za EU úèastní tøi aktéøi: pøedsednická zemì, EK a GSC

(a èlenské zemì podle vlastního zájmu). Èeské pøedsednic-

tví v HDG bylo v této oblasti mimoøádnì výkonné, nikoliv

díky mnì, ale díky mému spolupøedsedovi pro RELEX, jímž

byl zkušený diplomat z ministerstva zahranièí Ing. Pavel

Vacek. Vybral jsem si ho, mìl sice jiný styl, který se mno-

hým nelíbil, ale táhl káru kompetentnì a energicky s využi-

tím širokých možností svého úøadu. Svými zkušenostmi

z nìkterých zemí a regionù pomohli i kolegové Zábranský

a Radimecký.

Za našeho pøedsednictví vznikly nové akèní plány pro

spolupráci EU se Støední Asií a západním Balkánem, obno-

vilo se jednání s Ukrajinou a k jednacímu stolu v Bruselu

bylo poprvé pozváno Bìlorusko a Republika Moldova. Znaè-

nì jsme pokroèili v záležitostech západní Afriky, jejíž slabé

státy se staly pøekladištìm pro dovoz kokainu z Jižní Ame-

riky do Evropy. Dodali jsme urèitou pružnost vztahùm

s Latinskou Amerikou a Karibikem (viz dále), které byly

v r. 2008 na odepsání, pøipravili a odehráli „setkání na vyso-

ké úrovni“ v Quitu. A na závìr pøi Troice s USA jsme potvr-

dili novou etapu sbližování drogových politik a prohloubení

spolupráce, napø. na pøíštím zasedání CND nebo ve tøetích

zemích, mj. pøi zavádìní metadonové substituce v dosud od-

mítajícím Rusku.

Pøi tìchto jednáních má pøedsednická zemì ponìkud

zvláštní pozici. Vystupuje jako politický pøedstavitel EU,

ale ne vždy zcela vidí do diplomatických a zejména finanè-

ních karet svým spoluhráèùm na téže stranì stolu. Finanè-

ní prostøedky na technickou a rozvojovou pomoc má v rukou

Evropská komise a nemusí být vždy ochotná je zpøehlednit,

rovnìž rùzné èlenské zemì EU mají ve svìtì své rùzné záj-

my. Èeské pøedsednictví, nezvykle asertivní, naštìstí vždy

potøebné pøehledy a informace získalo, takže jsme se nemu-

seli cítit hloupì nebo ošizenì.

Jiným stínem RELEX agendy je nedostatek kontinui-

ty. Nìkteré „vnìjší vztahy“ jsou zavedené a jednání „povin-

ná“ aspoò jednou do roka, ale pøedsednické zemì mívají ta-

ké své priority a následující pøedsednictví v nich nemusí

pokraèovat. Kdo ví, kdy se zase dostane øada na priority

èeského pøedsednictví, na Troiku se západním Balkánem

nebo východní Evropou? Možná za dva tøi roky, až bude

v HDG pøedsedat Polsko èi Maïarsko.

� QUITO PICCHA ANEB MÌSTO UPROSTØED
Vrcholem naší RELEX agendy byl „drogový summit“ EU

a zemí Latinské Ameriky a Karibiku (LAC) v Quitu, hlav-

ním mìstì Ekvádoru. Tøi dny jednání v mìstì mezi horami,

prastarém støedisku pøedkolumbovských kultur a památ-

kové rezervaci UNESCO se španìlskými chrámy a paláci

z 16. a 17. století pochopitelnì nestaèily na podrobnìjší

seznámení s mìstem ani zemí, ale pøinesly urèitý vhled

a pochopení.

Pøedevším, jak je to s tím alternativním rozvojem? EU

se snažila na jednáních ve Vídni prosazovat „nepodmínìný

alternativní rozvoj“ (tj. žádné vypalování, žádná násilná

likvidace úrody koky èi opiového máku, ale rovnou celková

rekonstrukce producentských oblastí, nové plodiny, know

how a odbyt, voda, vzdìlání atd.), ale nesetkala se s patøiè-
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nou odezvou. Tady, v regionu, kde se pìstuje koka, bylo jas-

né proè. Koka se pìstuje pøevážnì na územích, které vlády

nemají úplnì pod kontrolou nebo na nichž pøímo vládnou

povstalecké guerilly a narkomafie. Pro zemì jako Kolum-

bie, Peru èi Bolívie je prioritou tato území znovu ovládnout,

získat nad nimi politickou a administrativní kontrolu, a to

silou zbraní, nelze-li jinak. Jakýpak „nepodmínìný alterna-

tivní rozvoj“ – dejte nám bitevní vrtulníky; tak se dá ze-

struènit jejich postoj, a pak tam mùžete dávat peníze na al-

ternativní rozvoj, když je máte.

EU peníze má. V Quitu se podaøilo pøedstavit pøehled

všech programù, které Evropská komise v zemích LAC fi-

nanènì podporuje, vèetnì souhrnné èástky pøibližnì 10 mi-

liard Kè.9 Zemì LAC to však berou jako samozøejmost

a pøedkládají požadavky další – a staví se nepøíliš ochotnì

k požadavkùm EU na prùhlednost a hodnocení úèinnosti.

LAC i další rozvojový svìt dobøe ví, že EU pomáhá v zámoøí

proto, aby nemusela øešit tolik problémù na starém konti-

nentì, a že je to pro ni levnìjší. Navíc se do globální drogové

politiky promítá koncept „bohatého Severu a chudého Ji-

hu“. Drogové trhy jsou tlaèeny nabídkou a taženy poptáv-

kou, a rozvojové státy dávají najevo, že jsou v tom více ménì

nevinnì. Nabídku tlaèí chudoba (za kterou mùže bohatý Se-

ver), poptávku táhnou uživatelé z bohatého Severu, roz-

mazlovaní programy harm reduction, metadonem a lidský-

mi právy (napø. právem na léèbu, a to dokonce i ve vìzení).

„Vy za to mùžete, tak pomáhejte a plaťte,“ ozývá se za scé-

nou a leckdy i pøímo na scénì.

EU bitevní vrtulníky nedá a svoje uživatele drog nadá-

le rozmazluje, a tak platí … a øíká se o ní, že je ve svìtové

drogové politice „big payer, but small player“.

� ZPÁTKY DOMÙ S RANEÈKEM

� Co nám pøedsednictví v HDG dalo a vzalo?
Dalo nám pevnìjší a reálnìjší sebevìdomí, dobrou povìst,

poznání možností a mezí EU i svìta, mnoho vìdomostí a ješ-

tì více podnìtù pro naši zvídavost a zdravou nespokojenost

s tím, co víme a umíme. Tohle mùžeme pøedat. Vzalo nám

nìkteré iluze (což není špatné) a hlavnì mnoho èasu a ener-

gie, což obojí chybìlo na domácí scénì, kde se dìní mezitím

nezastavilo.

Co nám pøedsednictví v HDG rozhodnì nedalo, je zvý-

šený zájem vlády, politikù a veøejnosti o drogovou proble-

matiku a její finanèní potøeby. Na poèátku jsem v to v kout-

ku duše doufal, ale brzy mì to pøešlo. Zase budou tvrdé boje

s každou vládou o co nejmenší škrty v rozpoètu, pøesvìdèo-

vání, dokazování a krizový management. A budeme – ve

druhé polovinì roku 2009 – formulovat novou národní stra-

tegii protidrogové politiky a nový akèní plán pod dojmem to-

ho, co zaznìlo na setkání národních drogových koordináto-

rù EU v dubnu v Praze: „Zvláštì v èase ekonomické krize je

dùležité, aby akèní plány zahrnovaly ekonomické analýzy

a mìly pøimìøený finanèní podklad.“

Kéž bychom byli zpola tak úspìšní jako v HDG.

V Praze 14. èervence 2009

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

národní protidrogový koordinátor

a výkonný místopøedseda RVKPP,

pøedseda HDG v dobì èeského pøedsednictví v Radì EU
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9/ V tom nejsou zahrnuty programy jednotlivých èlenských zemí EU a nepo-

èítá se s rozdílem kupní síly.




