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SOUHRN: Pøednáška vychází ze zkušeností autora v pozici národního protidrogového koordi-

nátora ÈR a pøedsedy Horizontální skupiny pro drogy (HDG) pøi Radì Evropské unie bìhem èes-

kého pøedsednictví v této vrcholné evropské instituci. Zabývá se tím, jaké mýty èeská i evropská

(proti)drogová politika usiluje pøekonat, jaké podporuje, potøebuje a pøípadnì sama vytváøí,

a zda tato politika sama o sobì není mýtem.

Pøednáška komponovaná jako slovní improvizace k promítaným obrazùm a zahrnující i audito-

riem neoèekávané vystoupení další kolegynì se pro publikaci v èasopise nesnadno zpracovává.

Autor se omlouvá za obsahové i technické nedostatky této transformace, ale doufá, že ètenáøi,

kteøí pøedtím pøenášku vyslechli, postøehnou jisté podobnosti.

KLÍÈOVÁ SLOVA: DROGY – MÝTY – POLITIKA – EVROPSKÁ UNIE – VYVÁŽENÝ PØÍSTUP – HARM REDUCTION –

„EVIDENCE-BASED“ PØÍSTUP – PRAGMATICKÁ POLITIKA

Došlo do redakce: 27 / SRPEN / 2009 Pøijato k tisku: 21 / ZÁØÍ / 2009

Pøedneseno na XV. celostátní konferenci Spoleènosti pro návykové nemoci ÈLS JEP a 48. celostátní konferenci

AT sekce Psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP, Mìøín 31. 5. – 4. 6. 2009, a upraveno pro tisk.

Korespondenèní adresa: Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. / kalina@adiktologie.cz / Centrum adiktologie

Psychiatrické kliniky, 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

� 1 PRAVÁ A KLESLÁ MYTOLOGIE
Moje pøednáška vychází z nìkterých zkušeností a poznat-

kù, které jsem posbíral v dobì èeského pøedsednictví v Ev-

ropské unii v prvním pololetí 2009 v roli jakéhosi evropské-

ho protidrogového koordinátora – pøedsedy Horizontální

pracovní skupiny pro drogy pøi Radì EU (HDG).1

Nejprve chci ale podniknout exkurzi do oblasti kultur-

ní antropologie (viz napø. Benedictová, 2003; Lévi-Strauss,

2000) a položit otázku, zda – mluvíme-li o mýtech o drogách

– používáme správný pojem.

Mýty jsou jedním z nejstarších známých a dodnes do-

chovaných projevù lidské slovesné kultury (spolu s bájemi,

1/ Podrobnìji o èeském pøedsednictví v HDG informují editorialy letošního

(2009) prvního a druhého èísla Adiktologie. V èísle 2/2009 lze rovnìž nalézt nì-

které fotografie z èeského pøedsednictví, které pøednášku doprovázely.



ADIKTOLOGIE38 KALINA, K.

pohádkami, písnìmi). Dlouho pøed vznikem písma byly pøe-

dávány ústní tradicí.

� 1 / 1 Rozdìlení mýtù – na jaké zásadní lidské
otázky pøinášejí odpovìï?
• Mýty kosmogonické (o vzniku/stvoøení svìta, pùvodu vìcí

kolem nás) – „kde se to všechno vzalo?“

• Mýty antropogenické (o vzniku èlovìka) – „kde jsme se

vzali my?“

• Mýty pantheonské a titánské (v podstatì pøíbìhy bohù

a polobohù, kteøí však nejsou lidmi) – „co je v pozadí vidi-

telného svìta?“

• Mýty hérojské – (pøíbìhy lidských hrdinù èásteènì bož-

ského pùvodu ve svìtì, v nìmž se mísí reálný lidský svìt

se svìtem bohù) – „ jaká je v tom cesta èlovìka?“

Tyto okruhy zpodobòují rùzné etapy vývoje lidského

rodu a jeho vìdomí, od ztráty primární (archaické, symbio-

tické) jednoty s pøírodou a kosmem, vytváøení kolektivního

vìdomí, jazyka a øádu až po vznikání jáství v dnešním

smyslu s rozlišováním Já/Ty, Já/svìt, subjekt/objekt,

skuteènost/sen a s vìdomím minulosti, pøítomnosti

a budoucnosti.

� 1 / 2 Smysl mýtù
• upevòují spoleèenství

• poskytují spoleèné vìdìní (výklady, návody, vzory)

• pomáhají spoleèenství pøeklenovat obtížné situace (napø.

nepøízeò pøírody nebo lidského okolí, vnitøní konflikty,

tragédie èlenù apod.)

• dávají spoleèenství sebepøesahující smysl ve vztahu

k tradici, pøírodì, kosmu a božství

• umožòují jednotlivci bezpeèným zpùsobem se do spole-

èenství zaèlenit a ztotožnit se s ním

� 1 / 3 Drogy jako mýtotvorný fenomén
Drogy dávají božský, titánský èi démonický rozmìr lidské-

mu pøíbìhu:

• božský rozmìr – drogy jako zdroj poznání, dosažení trans-

cendence, nové lidské kultury

• titánský rozmìr – drogy jako zlo ve svìtì („válka proti

drogám“)

• démonický rozmìr – drogy jako temné síly, pokušení

a svedení èlovìka k pádu; èlovìk však mùže odolat nebo se

vzepøít a nakonec zvítìzit

Chci vzpomenout osobnosti, které v drogové oblasti

mìly úlohu protagonistù hérojských mýtù v pravém slova

smyslu.

Timothy Leary hlásal onen božský rozmìr – LSD jako

zdroj poznání, dosažení transcendence a splynutí s kos-

mem, východisko nové lidské kultury, která oživí svìt. A ja-

ko první pozemšťan byl pohøben v kosmu, když americká

družice vynesla do vesmíru jeho popel.

Charles Dederich, zakladatel a vùdce Synanonu, byl

pøedstavitelem lidské vùle vzpírající se démonickému roz-

mìru drog; tvùrce ráje, budovatel impéria, diktátor zneuží-

vající moc a nakonec padlý andìl; jeho hérojský mýtus však

pøispìl k heroizaci terapeutických komunit pro drogovì zá-

vislé, které v USA vzešly ze Synanonu a odkazu Maxwella

Jonese. Lewis Yablonski (viz Kalina, 2008) o tom píše: „Te-

rapeutická komunita je pøíbìh dramatických osobních tri-

umfù lidí, kteøí se z obìtních beránkù spoleènosti stali její-

mi duchovními vùdci.“

U nás je svébytným nositelem hérojského mýtu tohoto

typu Jaroslav Skála: zakladatel, budovatel, vùdce, uèitel

a posléze uctívaný patriarcha; hrdina jiného, spíše pozitiv-

ního formátu, aèkoliv i o nìm platí, že velcí mužové vrhají

velké stíny.

Pokus o ztìlesnìní titánského rozmìru – drogy jako zlo

ve svìtì („válka proti drogám“) u nás uèinil Jiøí Komorous.

Nepodceòujme v našem utìšeném koutku svìta mýty toho-

to typu – boj s narkomafiemi probíhá tvrdì a má své hrdiny

i své obìti.

� 1 / 4 „Kleslá mytologie“
Nyní se však vìnujme kleslé mytologii. Pojem pochází od

mého bratrance Jana Kratochvíla, výtvarníka ze surrealis-

tické skupiny Vratislava Effenbergra.

„Kleslá mytologie“

• upevòuje spoleèenství

• poskytuje spoleèné vìdìní (výklady, návody, vzory)

• pomáhá spoleèenství pøeklenovat obtížné situace (napø.

nepøízeò lidského okolí, vnitøní konflikty apod.)

• umožòuje jednotlivci bezpeèným zpùsobem se do spole-

èenství zaèlenit a ztotožnit se s ním

• nemá transcendující rozmìr

� 1 / 5 Drogy a pseudomýty
Tzv. „mýty o drogách“ jsou pøevážnì „kleslou mytologií“:

• pøedsudky – „jednou závislý, vždycky závislý“

• povìry – „marihuana je pøedstupní droga“

• politická klišé – „vyvážený pøístup“

• zbožná pøání – „svìt bez drog“

• sociální konstrukty – „drogy legální/nelegální“

• obecnì sdílené polopravdy – „všechny drogy jsou (stejnì)

nebezpeèné“

Kleslá mytologie o drogách nemá onen transcendující

rozmìr typický pro pravé mýty, ale mùže upevòovat (nìkte-

rá) spoleèenství a naplòovat sociální smysl mýtu. Mùže být

nebezpeèná, ale je zajímavá. Proto se jí budeme vìnovat.

� 2 DEKONSTRUKCE KLESLÉ MYTOLOGIE
Pojem „dekonstrukce“ zavedl francouzský postmoderní filo-

zof Jacques Derrida pro nezaujatý prùzkum tradic, zvyklos-

tí, sociálních konvencí a stereotypù. Pro naši „kleslou myto-

logii“ se tudíž dobøe hodí.
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� 2 / 1 Nezávazná rozcvièka s marihuanou
Zkoumejme tezi „marihuana je pøedstupní droga.“

Zkoumáme-li vzorek 100 osob léèených pro závislost na he-

roinu èi pervitinu, zjistíme užívání marihuany v anamnéze

u více než 90 % osob ve vzorku. Tak jak to, že marihuana ne-

ní pøedstupní droga?

Zkuste si na to sami odpovìdìt …

� 2 / 2 Vyvážený pøístup
Prvním vážným tématem naší „dekonstrukce“ je vyvážený

pøístup, tj. vyváženost opatøení snižujících nabídku a do-

stupnost drog („supply reduction“) na stranì jedné a po-

ptávku po drogách a poškození drogami („demand and

harm reduction“) na stranì druhé. Jde o jednu z hlavních

zásad evropské i svìtové drogové politiky.

Výdaje
Nejprve se vìnujme oblasti výdajù na tyto dva segmenty

drogových politik. Graf 1 (Zábranský et al., 2002) zachycují-

cí situaci v ÈR v r. 1998 je více ménì typický pro všechny ze-

mì. Jeden z „nejvyváženìjších“ pomìrù má napø. Holand-

sko (2/3 na „supply reduction“, 1/3 na „demand reduction“).

Obsah politických dokumentù
Nerovnováha výdajù je stálým tématem drogových politik.

Politická pozice je pøitom jasná, jak by se mohlo zdát na zá-

kladì jednoho z pracovních dokumentù EU (EU UNGASS

Position Paper, Sept. 2008): „V èase rozpoètových obtíží je

tøeba stanovit výdajové priority. Veøejná bezpeènost, která

pouze redukuje problém, získává vìtší pøídìl finanèních

prostøedkù než drogová prevence a léèba, které skuteènì

problém øeší v dlouhodobém horizontu.“

Politická pozice je ovšem jedna vìc – a skuteènost je

vìc druhá.

Protidrogový akèní plán EU (EU Drugs Action Plan for

2009–2012; 2009), pøijatý ve stejné dobì jako tato politická

pozice (podzim 2008), poskytuje porovnání, kolik úkolù

a kolik stran je v tomto dokumentu vìnováno policejním,

celním a zpravodajským aktivitám a kolik opatøením v oblasti

prevence, léèby, resocializace a harm reduction. V Akèním

plánu OSN, pøijatém na 52. zasedání CND na jaøe 2009

(CND, 2009), je nevyváženost ještì daleko více patrná (graf 2).

Hodnocení a indikátory
EU si velmi zakládá na hodnocení drogové politiky a na pre-

cizním stanovení indikátorù (podle èeho poznáme, že se nì-

èeho dosáhlo).

Protidrogový akèní plán EU nám ale umožòuje porov-

nat úrovnì indikátorù v obou segmentech drogové politiky

(tabulka 1).

I pøi jistém zjednodušení je zjevné, že indikátory na

stranì snižování nabídky a dostupnosti drog (policejní, cel-

ní a zpravodajské aktivity) jsou zcela pod úrovní nárokù

kladených na oblast snižování poptávky po drogách a po-

škození drogami (prevence, léèba, resocializace a harm re-

duction).

Bìhem èeského pøedsednictví jsme se s tím pokusili

nìco udìlat (zejména díky Dr. Zábranskému a jeho spolu-

Celkem 2,3 mld Kè

prosazování práva 82 %

emocnost 13 %

specifická primární
prevence 3 %

jiné 2 %

n

Graf 1 / Graph 1

Pøímé spoleèenské náklady na zneužívání drog v ÈR 1998

Zdroj: PAD, Zábranský et al. (2002); upraveno

Direct social costs of substance abuse in the Czech Republic in 1998

Source: PAD, Zábranský et al. (2002); adapted
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Graf 2 / Graph 2

Vyvážený pøístup v politických dokumentech EU a OSN

Zdroj: autor podle EU Drugs Action Plan for 2009–2012 (2009) a CND (2009)

Balanced approach as reflected in EU and UN policy documents

Source: Author, according to the EU Drugs Action Plan for 2009–2012

(2009) and CND (2009)

Tabulka 1 / Table 1

Vyvážený pøístup – typy indikátorù na stranì nabídky a poptávky

Balanced approach – types of supply and demand indicators

Snižování poptávky

a poškození drogami

Snižování nabídky a dostupnosti drog

úèinnost metod množstevní ukazatele:

– množství zabavených drog

– poèet zadržených osob

– poèet policejních/celních operací

výsledky postupù není rámec „evidence based“

nákladová efektivita nákladová efektivita není sledována

Zdroj: autor podle EU Drugs Action Plan for 2009–2012 (2009)

Source: Author, according to the EU Drugs Action Plan for 2009–2012 (2009)
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pracovníkùm) a pøedložili jsme Radì EU významný doku-

ment smìøující k èásteènému pøekonání této nevyváženosti.

� 2 / 3 Drogová politika Evropské unie
Drogová politika EU se má èím pyšnit.

V dobì, kdy ÈR ještì byla za železnou oponou, probíha-

la na její druhé stranì drogová epidemie doprovázená epi-

demií HIV/AIDS. Díky jakž takž vyváženìjšímu pøístupu

a dùsledným opatøením jak na stranì nabídky a dostupnos-

ti, tak na stranì poptávky vèetnì harm reduction se jí poda-

øilo zvládnout.

Díky obdobnému pøístupu v ÈR v 90. letech, dávno

pøed vstupem do EU, se nám podaøilo vyhnout se nejhorším

dopadùm.

Bìhem CND v bøeznu 2009 ve Vídni jsem za EU vedl

polooficiální rozhovor s „drogovým carem“ Ruska, jehož si-

tuace je katastrofální, ale v mnohém podobná situaci v de-

mokratické Evropì pøed nìkolika desetiletími. Øekli jsme

mu, „dìlejte to taky tak“. Ale to Rusko odmítá.

Takže – je èím se pyšnit. Ale má to svoje stíny, úskalí

a kleslou mytologii.

Drogová politika EU je jednotná
Je pravda, že se drogové politiky èlenských zemí EU sbližu-

jí. Ale když jsme hodlali prosazovat drogovou politiku EU

na svìtové scénì (pøíprava a prùbìh 52. zasedání CND ve

Vídni, bøezen 2009), objevily se nemalé vnitøní rozpory.2

Kamenem úrazu byl pøedevším pojem „harm reducti-

on“, jeho obsah a rùzný postoj èlenských zemí EU navzdory

jasné výchozí pozici.

Vyjednat konsensus na koordinaèních schùzkách zá-

stupcù èlenských zemí EU bylo nesmírnì obtížné – a jak

pak postupovat na globální scénì?

Reálný prùmìt principù drogové politiky EU do politic-

kých dokumentù pøijatých na tomto klíèovém zasedání

CND nebyl nijak slavný, kvùli vnitøním neshodám nejen na

pojmu „harm reduction“, ale i na míøe a vhodnosti kritic-

kých postojù vùèi protidrogovým orgánùm OSN, jejich fun-

gování a výsledkùm.

Více ménì se pak potvrdilo, že na svìtové scénì je EU

„big payer, but small player.“

Drogová politika EU je liberální
Dalším „pseudomýtem“ je liberálnost drogové politiky EU.

Naprostá vìtšina èlenských zemí EU má velmi neliberální

postoj vùèi užívání drog a držení drog pro vlastní potøebu

(graf 3).

Tato porušení zákona velmi výraznì pøevažují nad

zadržením pro vskutku závažné delikty, jako je produkce

a obchod.

Za zmínku stojí pøíklad Portugalska, které tzv. èásteè-

nou dekriminalizací užívání a držení pro vlastní potøebu

docílilo zvládnutí drogové a HIV/AIDS epidemie (uživatelé

drog se pøestali obávat kontaktu se službami). Portugalsko

to má nyní zhruba pùl na pùl.

Drogová politika EU je pragmatická a vìdecká
Drogová politika EU si zakládá na tom, že je pragmatická

a založená na vìdeckých základech. Tak se podívejme na

dva pøíklady.

Akèní plán EU, 2008

Kvùli výhradám nìkterých národních delegací v HDG (mj.

Francie, pod jejímž pøedsednictvím se nový Akèní plán pro-

jednával) nebylo možné v dokumentu použít odborný ter-

mín EMCDDA „problémové užívání drog“ a „problémový

uživatel drog“, který mj. všechny èlenské státy EU používa-

jí ve svých statistikách jako jeden z klíèových indikátorù.

Argument: v politickém dokumentu by to byl signál, že exis-
2/ Více o tom v editorialech letošního (2009) prvního a druhého èísla Adikto-

logie.

užívání a držení

výroba a obchod

ÈR vìtšina EU
(s výjimkou Holandska a Portugalska)

Graf 3 / Graph 3

Dùvody zadržení pro drogové trestné èiny

Zdroj: podle RAND/Trimbo, 2009

Reasons for drug-related arrests

Source: According to RAND/Trimbo, 2009
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tuje „neproblémové užívání drog“ a „neproblémoví uživate-

lé“. Pøitom ani tyto zemì nemají problém s výrazem „ne-

pøíznivé/nežádoucí dùsledky užívání drog“ (adverse conse-

quences), a tudíž vlastnì pøipouštìjí možnost „pøíznivých

dùsledkù.“

Podpora rezolucí, CND, 2009

Rezoluce navrhující celosvìtovou regulaci obchodu s konop-

nými semeny (navržená Japonskem) byla podle mého názo-

ru jednou z nejbizarnìjších rezolucí na 52. zasedání CND.

Èeské pøedsednictví vyvolalo odborné konzultace, které mj.

ukázaly, že by to znamenalo nákladný prùzkum genomu se-

men, zda z nich vyroste technické konopí nebo konopí-

-droga, a vyžadovalo by to celosvìtový registr dodavatelù

semen, což je zcela fiktivní. Pøesto se EU k rezoluci pøipojila

jako de facto spoluautor. Argument: svìt by si o nás myslel,

že jsme pro užívání marihuany.

� 2 / 4 Legální/nelegální drogy
Nyní se budeme zabývat sociálním konstruktem, který od-

dìlil drogy legální a nelegální. Tento konstrukt zaznívá

i v pøedchozích odstavcích. Jedním z jeho dùsledkù je pøece-

òování nebezpeèí nelegálních drog.

Nejrozšíøenìjšími nelegálními drogami jsou konopné

drogy. Sledujme jejich postavení vùèi legálním drogám

z hlediska finanèního objemu trhu, dostupnosti a frekvence

užívání.

Costes et al. (2009) odhadují finanèní objem trhu s ka-

nabisovými produkty v EU v r. 2008 na 9,6 miliard �. Trh

s alkoholem však èinil 10x více (96 miliard �) a s tabákem

dokonce 15x více (145 miliard �) (graf 4).

Velkou pozornost u nás budí studie ESPAD (2008),

která Èeské republice pøiøkla nepotìšitelné první místo

v užívání kanabisu mezi mládeží ve vìku 15–16 let. Táž stu-

die však øíká, že v prùmìru 35 zkoumaných zemí je užívání

alkoholu èastìjší než užívání kanabisu a legální drogy (al-

kohol a tabák) jsou pokládány za daleko dostupnìjší než ka-

nabis (graf 5, graf 6).

Nepodceòujeme rizika marihuany – ale co je ve skuteè-

nosti nebezpeèné?

� 2 / 5 Závislost je nemoc mozku aneb
„jednou závislý, vždycky závislý“
Biomedicínský výklad „závislost je nemoc mozku“ je pøínos-

ným argumentem proti pojetí závislosti jako zloèinu nebo

morálního úpadku, a má tudíž stejnì humanistický smysl

jako v 17. století Weyrùv nález, že „èarodìjnice“ nejsou po-

sedlé ïáblem, ale duševnì nemocné.
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Finanèní objem trhù v EU, 2008

Zdroj: Costes et al. (2009)

EU market financial volumes, 2008

Source: Costes et al. (2009)
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Užívání konopí a alkoholu v posledních 30 dnech

Zdroj: ESPAD (2008)

Cannabis and alcohol use in the last 30 days

Source: ESPAD (2008)
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Vyspìlé zemì však už tuto argumentaci nepotøebují.

Její zdùrazòování zdánlivì obnovuje biomedicínský reduk-

cionismus, který protiøeèí bio-psycho-sociálnímu konceptu

WHO.

I jako psychoterapeut musím uznat, že mozek existuje

a receptory existují.

V rámci bio-psycho-sociálního konceptu se však nabízí

interpretace neurobiologických dìjù nikoliv pouze jako pøí-

èiny, ale jako souèásti bio-psycho-sociálních interakcí: zá-

vislost je také nemoc mozku, ale neurobiologické procesy

jsou cirkulárnì zapojeným korelátem procesù psychosociál-

ních. Mozek je jevištìm duše.

Lze to ukázat na dopaminových receptorech (Gera,

20093; EMCDDA, 2009). Speciální zobrazovací metody pro-

kázaly, že drogová závislost (v tomto pøípadì závislost na

metamfetaminu) tyto receptory výraznì poškozuje. Po dvou

letech abstinence od drogy se však mozek vrací k normálu.

Mozek se uzdravuje. Závislost mùže být léèena.

Ale jak? Jak docílit dvouletou abstinenci?

Metaforu odpovìdi mùžeme hledat nikoliv v mozku

èlovìka, ale opice makaka – nicménì nepodceòujme maka-

ky. O výzkum chování makakù vyrùstajících bez mateøské

péèe opøel John Bowlby svou slavnou teorii attachmentu.

Dopaminové receptory makaka deprivovaného, vyrùs-

tajícího v izolaci, vykazují podobné poškození jako u drogo-

vé závislosti. Je-li makak umístìn do smeèky a získá zde do-

minantní postavení, jeho dopaminové receptory se normali-

zují (Gera, 2009).

Èlovìk vždy nemusí ve své smeèce získat dominantní

postavení. Jak øíká Ericson, vývojovým úkolem dospívání je

získat si pøimìøené postavení ve skupinì vrstevníkù. Napl-

nìní tohoto zanedbaného vývojového úkolu mùže drogovì

závislým poskytnout terapeutická komunita.

Mozek se uzdravuje ve vztazích – a v terapeutických

komunitách platí úsloví Davida Deitche: „Pamatuj, že

vztah je nositelem zmìny.“

� 3 ROZPAKY A NOVÁ MYTOLOGIE
(KLESLÁ?)

� 3 / 1 Vìdecký pøístup v drogové politice
Zejména v EU patøí „evidence-based“ pøístup k základním

principùm drogových politik. Nyní se však objevuje jeho

zpochybnìní. Michael S. Levy v nedávno publikovaném

èlánku (Levy, 2009) dochází k závìru, že není vìdecky pro-

kázáno, že pøístup založený na vìdecké prùkaznosti oprav-

du funguje.

Vybral jsem nìkolik pøíkladù z toho, co je mi blízké,

z léèby uživatelù drog.

K èinitelùm, které se obtížnì prokazují, patøí napøí-

klad etika, atmosféra, vztah, nadìje èi existenciální faktory.

Také rùznorodost klientù a rùznorodost a individuali-

zace programù pøispívají k obtížím „evidence-based“ pøístu-

pu. Levy shledává, že v tom, zda léèba funguje, nebo ne, je

asi 85 % „non evidence-based“ faktorù.

Další problém spoèívá v tom, jak se získává „vìdecká

prùkaznost“. Obvyklý zpùsob je metaanalýza publikova-

ných výsledkù. Ale kdo publikuje výsledky?

Má se za vìdecky prokázané, že v psychoterapeutické

léèbì drogovì závislých jsou nejúèinnìjší behaviorální tera-
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Dostupnost konopí, alkoholu a tabáku

Zdroj: ESPAD (2008)

Cannabis, alcohol, and tobacco availability

Source: ESPAD (2008)

3/ Barevné obrazy v Power Pointu, kterými jsem tuto èást pøednášky ilustro-

val, nejsou bohužel technicky použitelné pro èasopis.
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pie. Graf 7 pøedstavuje mùj rozbor bibliografické rešerše na

téma „Psychoterapie u poruch z užívání návykových látek“

obsahující celkem 1543 titulù z období 1998–2007. Výsle-

dek je následující: behaviorální a kognitivnì behaviorální

terapie zaujímala v rešerši 83,2 %, ostatní psychoterapie

pouze 5,1 %. 11,7 % položek bylo vùèi tématu irelevantní.

Behaviorální terapeuti jsou vìtšinou spojeni s univer-

zitním výzkumem, jsou pod tlakem pøístupu „publikuj, ne-

bo zhyò“, neustále vytváøejí a ovìøují nová krátkodobá lé-

èebná schémata a publikují výsledky. Psychoterapeuti

jiných smìrù (psychodynamiètí, interpersonální, humanis-

tiètí atd.) mají jinou profesní kulturu, nejsou pod publikaè-

ním tlakem a výsledky uveøejòují jen sporadicky.4 Tak do-

chází k fikci o prokázané úèinnosti BT a KBT. My psychody-

namiètí psychoterapeuti víme, že to nemùže fungovat, ale

nemùžeme to prokázat.

� 3 / 2 Není drogová politika sama „kleslým
mýtem“?
V poslední dobì vzbudila velkou pozornost studie o globál-

ních drogových trzích, kterou si objednala Evropská komise

u renomované korporace RAND v USA a na níž se podílel

holandský Trimbos Institut (RAND/Trimbos, 2009). Jed-

ním z pozoruhodných zjištìní je celosvìtový pokles cen nele-

gálních drog.

Tabulka 2 ukazuje, že v EU klesají ceny drog, a to v do-

bì, kdy se zdokonalují metody prosazování zákona (tudíž se

zvyšuje riziko podnikání a podle ekonomických zákonitostí

by se ceny mìly zvyšovat).

V ÈR ceny drog v poulièním prodeji zùstávají vcelku

beze zmìny pøibližnì od r. 1995, aèkoliv prùmìrná výše

pøíjmù obyvatel se za tu dobu ztrojnásobila.

Témìø skandální je další zjištìní, tentokrát z USA –

„èím více osob uvìznìných pro drogové trestné èiny, tím niž-

ší ceny drog na ulici“ (graf 8).

Studie z toho èiní závìr, že úsilí o kontrolu drog má mi-

nimální vliv na globální trh s drogami. Uvádí následující

pøíklady:

• Velké zmìny v produkèních cenách koky a opia se na Zá-

padì neodrážejí v cenách kokainu a heroinu.

• Intervence mohou pùsobit tam, kde se objeví produkce

a nezákonný obchod/pašování.

• „Míèový efekt“: kontrolní úsilí v Peru a Bolívii pøesunulo

produkci koky/kokainu do Kolumbie.

• Uzavøení kokainové pašerácké trasy pøes Holandské An-

tily do Evropy pøesunulo trasu pøes Západní Afriku.

Drogová politika má omezený úèinek, øíká studie. Uží-

vání drog je øízeno širšími sociálními, ekonomickými a kul-

turními faktory. Opatøení drogové politiky nemohou ovliv-

nit, zda dojde k drogové epidemii, jaká bude její závažnost

a jak vysoká bude prevalence závislosti.

Drogová politika mùže pouze snižovat poškození z uží-

vání drog a ovlivnit distribuci.

Drogové problémy øídí drogovou politiku, nikoliv na-

opak – to je závìr této vynikající studie o mnoha stech

stranách.

irelevantní

BT + KBT
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Graf 7 / Graph 7

Bibliografická rešerše na téma „Psychoterapie u poruch z užívání

návykových látek“

Zdroj: autor

Literature search for “Psychotherapy of Substance Use Disorders”

Source: Author

4/ Podobné názory uvádìjí ve svém skvìlém díle i Prochaska a Norcross

(1999).

Tabulka 2 / Table 2

Ceny drog v poulièním prodeji v EU. Indexované trendy pro hlavní typy drog, pøizpùsobené inflaci, 2001–2006

Prices of street drugs in the EU. Indexed trends for major types of drugs, adjusted to inflation, in 2001–2006

Typ drogy 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Konopná pryskyøice 100 99 90 70 73 70

Rostlinné konopí 100 98 88 80 85 83

Kokain 100 93 88 83 79 76

Hnìdý heroin 100 90 82 81 91 87

Amfetaminy 100 91 92 85 80 89

Zdroj: RAND/Trimbos (2009), podle EMCDDA

Source: RAND/Trimbos (2009), according to EMCDDA
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� 4 SNY A MÝTY: „SVÌT BEZ DROG“ /
LEGALIZACE
Na závìr vìnujme pozornost dvìma tématùm z oblasti „snù

a mýtù“.

� 4 / 1 „Svìt bez drog“
„Svìt bez drog“ je ideální pøedstavou mnoha lidí dobré vùle

a objevuje se i v Politické deklaraci CND 2009 jako koneèný

cíl svìtového úsilí o zvládnutí drogových problémù. V jakých

podmínkách a za jakou cenu by mohl být uskuteènìný?

Pravdìpodobný scénáø: „svìt bez drog“ by se mohl

uskuteènit v autoritáøském èi totalitním øádu s vysokým

stupnìm sociální kontroly, a pokud možno v izolovaném,

vùèi vnìjšku uzavøeném regionu (lze si takto pøedstavit

„pevnost Evropa“). Drogy by se možná podaøilo vymýtit, ale

lidé by zøejmì pøešli k jiným formám rizikového chování.

Ale nejspíše by projekt ztroskotal na válce drogových gangù

proti státní moci.

� 4 / 2 Legalizace
Jiní lidé dobré vùle pokládají „válku proti drogám“ za zby-

teènou a neúèinnou a argumentují, že v pøípadì legalizace

by bylo možné prostøedky pøesunout z represe do oblasti

prevence, léèby, resocializace a harm reduction.

Pravdìpodobný scénáø: došlo by k pøechodnému zvýše-

ní spotøeby drog a rizik s nimi spojených, ale èasem by dro-

gy vyšly z módy a jejich místo by zaujaly jiné formy rizikové-

ho a pøípadnì zakázaného chování. Projekt by ale opìt nej-

spíše ztroskotal na válce drogových gangù proti státní moci.

Pøípadnì by se organizovaný zloèin výraznì pøeorientoval

na jiné komodity (energie, voda, lidé, biologický materiál

pro reprodukci a transplantaci …). Pøesun výdajù na „dro-

govou“ represi do prevence a léèby by se neuskuteènil, pro-

tože prosazování zákona by asi stálo ještì daleko víc než

dnes.

� 5 SEDM PLAMENÙ PRO DOBU KRIZE
Pravdìpodobnì tedy žijeme v nejlepším z možných svìtù …

v mýtu.

Na závìr se proto vrátíme k jednomu z „pravých“ mýtù

drogové scény: k terapeutickým komunitám pro závislé a

k výstupnímu rituálu Terapeutické komunity Sananim-

-Nìmèice zvanému „sedm plamenù.“5 Význam a sílu tìchto

plamenù vysvìtluje jedna z hrdinských osobností èeské dro-

gové scény, Martina Tìmínová-Richterová (Tìmínová,

2009).6

V dobì krize, v dobì ohrožení se obvykle utíkáme k pra-

základùm, vracíme se k podstatì, smyslu, rituálùm. Obrací-

me se k tomu, co nám dodá jistotu a sílu obtížná období pøe-

žít. Nám všem se nabízí za prùvodce Sedm plamenù, které

provázejí klienta pøi jeho závìreèném rituálu ukonèení léèby

v Terapeutické komunitì Nìmèice.
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USA – „èím více osob uvìznìných pro drogové trestné èiny, tím nižší ceny drog na ulici“

Zdroj: RAND/Trimbos, 2009

USA – “the more drug-related incarcerations, the lower prices of street drugs”

Source: RAND/Trimbos, 2009

5/ Pøi slavnostním shromáždìní komunity se odcházejícímu klientovi zapa-

luje na obøadním svícnu sedm plamenù: (1) abstinence, (2) odpovìdnost, (3)

pokora, (4) dùvìra a sebedùvìra, (5) moudrost, (6) životní energie, (7) láska a

štìstí. Názvy vymyslel Jaroslav Skála. Terapeuti klientovi vysvìtlují význam a sí-

lu tìchto plamenù. Pozoruhodný je výklad prvního plamenu jako „abstinence

od všeho, co škodí životu,“ nikoliv pouze od drog (Kalina, 2008).

6/ Pøi pøednášce na konferenci v tomto momentu pøistoupila PhDr. Martina

Tìmínová-Richterová k øeènickému pultu a svou interpretaci „sedmi plamenù

pro dobu krize“ pøednesla. Pro publikaci je použita tištìná verze z Výroèní zprá-

vy o. s. Sananim (Tìmínová, 2009); úpravy autorizovány.
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Jaroslav Skála pøed mnoha a mnoha lety pøijel na ab-

solventskou komunitu do Nìmèic, kde jsme zavádìli naše

pøechodové a závìreèné rituály za pomoci nového rituálního

pøedmìtu – sedmiramenného svícnu.

Cestou jsme mu dali „lehký“ úkol: „Jaroslave, prosím,

definuj sedm vìcí, které ty považuješ za podstatné a klíèové

pro to, aby závislý èlovìk mohl dobøe uspìt v normálním ži-

votì.“ Jaroslav po zbytek cesty mlèel a potom na komunitì

brilantnì, zpamìti, bez poznámek pojmenoval sedm hodnot,

dovedností a vlastností, které daly jméno sedmi postavám –

plamenùm nového svícnu. Vìøím, že tìchto sedm hodnot pøi-

jala za své i èeská léèebná zaøízení.

A tak pokaždé, když klient odchází po úspìšném, ale

tìžkém ukonèení léèby, je u svícnu konfrontován s tìmito

hodnotami. I já si dovolím nás všechny v tìžkém roce kon-

frontovat s plameny našich komunit:

1/ Plamen abstinence – abstinujme od všeho, co nám

škodí, od rezignace, lenosti, nespolupráce; každý z nás si de-

finujme, co je pro nás škodlivé, a zkusme se toho zøíci.

2/ Plamen pokory – hledejme v sobì pokoru jako nejvìt-

šího spojence v boji s naší pýchou, buïme pokorní pøed tím,

co nás povznáší, bojujme s tím, co nás ponižuje.

3/ Plamen moudrosti – uème se, vzdìlávejme se, hledej-

me moudrost, ne jenom chytrost. Pøejme si moudrost moc-

ných, buïme si vìdomi své moci a používejme ji moudøe.

4/ Plamen odpovìdnosti – odpovìdnost je jedním z nej-

užších pojítek s našimi klienty. Všichni chceme být svobod-

ní, zacházejme tedy s odpovìdností jako s rubem svobody.

5/ Plamen životní energie – je povinností každého z nás

hledat a udržovat zdroje vlastní energie. Bdìte peèlivì nad

prameny své energie, ochraòujte je a nenechte je vyschnout.

6/ Plamen dùvìry a sebedùvìry – pouze díky dùvìøe

v sebe mùžeme pomoci druhému. Doufám, že naše spoluprá-

ce bude i nadále založena na dùvìøe v druhého a na základì

toho budeme vytváøet bezpeèná a smysluplná spoleèenství.

7/ Plamen štìstí a lásky – hodnota nejvyšší, o kterou

všichni usilujeme, a celé naše pachtìní je k ní nasmìrováno.

Doufám, že tyto plameny a hodnoty, které symbolizují,

nám pomohou dodat smysl a energii k další práci a fungování.

Ať nás sedm plamenù doprovází drogovou politikou.

Název pøednášky „Drogy, mýty a politika (o sexu nemlu-

vì)“ byl splnìn beze zbytku – o sexu se opravdu nemluvilo.
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