
Na pøelomu záøí a øíjna 2010 probìhla v Praze zøejmì nej-

rozsáhlejší mezinárodní adiktologická konference v dosa-

vadní èeské historii. Nesla název „Mìstská a regionální

protidrogová politika v éøe globalizace“ a svedla dohromady

pøes dvì stovky držitelù rozhodovacích pravomocí, policistù

a státních zástupcù, pracovníkù služeb pro uživatele drog,

preventisty, lékaøe a výzkumníky z 27 státù Evropy, Asie a Se-

verní Ameriky. Tøídenní program byl pomìrnì nabitý; jeho

souhrn je stále dostupný na http://www.konference-praha.cz

a tam je také k volnému stažení pøes ètyøicet powerpointo-

vých prezentací tìch dvou tøetin pøednášejících, kteøí se

zveøejnìním osnovy svých pøíspìvkù dali souhlas.

S odstupem dvou mìsícù se mi zdá, že konference se

udála v pravý èas, jakkoliv se tak stalo více než rok po pù-

vodnì plánovaném termínu a témìø tøi roky poté, kdy myš-

lenka na takto pojatou konferenci vykrystalizovala z disku-

sí mezi pražským primátorem Pavlem Bémem, pražskou

protidrogovou koordinátorkou Ninou Janyškovou a nìkoli-

ka dalšími adiktology. Co by v èervnu 2009 zøejmì bylo pøe-

kryto nakyslou pachutí trestuhodnì potraceného èeského

pøedsednictví Radì Evropské unie, pøekvapivì (a zcela ne-

plánovanì) zarezonovalo ve vìcnì dosud bezprecedentnì

prázdných a o to více si zástupná témata hledajících kam-

paních èeských komunálních voleb.

Slogany mìstské minikampanì, která mìla Pražany

na konferenci upozornit pomocí hyperbolicky šokujících, ci-

vilizovanému èlovìku nepøijatelných sloganù (viz obrázky),

byly pøebity životem. Lišily se jen mírou nekonkrétnosti.

My jsme ve snaze pøitáhnout pozornost veøejnosti a médií

nechali na našich posterech ženu støedních let s ampulí

‚uklidòujících tabletek‘ v ruce øíkat: „Holky, co si píchaj,

bych nechala sterilizovat“; pupkatý pražský reprezentant

strany bez programu a bez prùhledného financování spolu

se svou ekipou z volebního plakátu se stejným cílem slibo-

val: „V zájmu našich dìtí: nulovou toleranci feťákùm.“

To nás trochu pøekvapilo; a když se vzápìtí podobnì

profilovala nejvìtší levicová strana v pátém pražském obvo-

du, zaèali jsme se cítit jako fotografové dívèích aktù v noè-

ním klubu sadomasochistických zoofilù. Èajíèci.

Spoleèným rysem stranických hesel – a jejich rozdíl-

nost oproti tìm, které jsme pro konferenèní kampaò zvolili

my – byla jejich vágnost a nemožnost kontrolovat jejich pøí-

padné prosazování. Jak chcete kontrolovat nulovou toleran-

ci k „feťákùm“ po pøípadném zvolení Zemanovcù do mìstské

rady? A co je vlastnì v zájmu dìtí komunistického exaparát-

èíka v pøeddùchodovém vìku?

Bez ohledu na bezobsažnou hloupost vážnì (?) mínì-

ných kampaní je ale faktem, že jsme poprvé od èasù bizarní

politické kariéry „doktora“ Sládka zažili v politickém main-

streamu snahu uèinit pøedmìtem volební kampanì plošnou

represi zamìøenou na vytlaèování marginalizovaných so-

ciálních skupin ještì dále na okraj spoleènosti – a za nìj.

Zkusmé vypuštìní balónku donedávna nepøijatelné, fašizo-

idnì nahlouplé rétoriky „seriózními“ politiky je bezpochyby

alarmující a vypovídá nìco o zmìnì hranic pøijatelného me-

zi supermarketovým blahobytem odfukujícími spoluobèany

a tìmi, kdo by chtìli být jejich elitou – jen ještì pøesnì neví-

me co. Jistou nápovìdou mùže být, že se k takto vulgární
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kampani uchylovaly výhradnì ty strany – anebo ty skupiny

uvnitø stran – které nemìly pro volièe v komunálních vol-

bách žádnou konkrétní politickou nabídku a snažily se tuto

flagrantní absenci odborného zázemí zastøít. Je zøejmì ty-

pické pro vykloubenost støedoevropského regionu, že takto

ostøe antisociální kampaò byla témìø bez výjimky provozo-

vána stranami hlásícími se k levici, jež má ve standardních

podmínkách pøirozenì opaènou tendenci k (místy až demo-

tivujícímu) ochranáøství stigmatizovaných èi znevýhodnì-

ných skupin obyvatel. Tak èi tak, naši pražskou kampaò bill-

boardy dvou levicových stran sice do znaèné míry pøebily –

ale nakonec i ony paradoxnì zafungovaly jako dobrá propa-

gace konference, když k ní pøitáhly zájem médií, ponìkud

zrozpaèitìlých z obtížnosti rozlišit populistickou propa-

gandu nìkterých politických stran èi politikù od nadsázky

a mystifikace.

Konference „Mìstské protidrogové politiky“ se spon-

tánnì setkala s duchem doby i v jiném ohledu: po øadu let se

snižující prostøedky èeského státního rozpoètu na prevenci,

léèbu a harm reduction zaèínají být v nìkterých regionech

alespoò do jisté míry nahrazovány prostøedky místními

a krajskými. To staví mìsta a obce – a také kraje – do nové

situace a nutí je hledat efektivní postupy a intervence. Cíl

konference „pomocí nepøedpojatého a otevøeného dialogu

prozkoumat novátorská a ovìøenì úspìšná opatøení proti-

drogové politiky na místní úrovni“ tak možná v pravý èas

nabídl pøíklady úspìšných øešení, jež se ukázala prospìšná

jak pro veøejné zdraví, tak pro veøejný poøádek a zvýšila

kvalitu života v postižených mìstech.

Úèastníci plenárních i paralelních blokù a prakticky

orientovaných workshopù mìli možnost prodiskutovat zá-

sadní aspekty efektivní komunitní práce policistù v Liver-

poolu na polo/otevøené drogové scénì, principy práce stát-

ních zástupcù v kontextu èlenité nizozemské protidrogové

politiky, odborné a politické aspekty léèby zahrnující podá-

vání farmaceutického heroinu v Utrechtu, postupné kroky

úspìšného zavedení místností pro hygienickou aplikaci ne-

legálních drog v norském Oslu i programy výmìny injekè-

ních pomùcek v moldavských vìznicích nebo proces hledání

a nalézání shody o protidrogové politice ve švýcarském Cu-

rychu – to vše vždy s tìmi, kteøí dané opatøení èi programy

naplánovali, prosadili a/nebo zavedli. Ke slyšení a vidìní to-

ho bylo mnohem více a bylo potìšující sledovat, že se v pres-

tižnì obsazeném programu nijak neztratili èeští zástupci.

Ať už šlo o analýzy drogové politiky èi jejich dopadù, o pro-

sazování nových intervencí ve vìzeòství èi v civilním pro-

støedí, o serióznì mínìnou diskusi nad limity psaného a pøi-

rozeného práva a jejich možné ne/konfliktnosti s principy

ochrany veøejného zdraví, o úspìšnost komplexní prevence

a jejích jednotlivých souèástí, o monitoring léèebných pro-

gramù a jeho uplatnìní pro lepší využití prostøedkù èi o dal-

ší témata bohatého konferenèního programu – vždy bylo

zøejmé, že mùžeme nabídnout nejen bohatou historii hledá-

ní a experimentování, ale také úspìchù a rigoróznì ovìøe-

ných postupù, z nichž nìkteré jsou celosvìtovì unikátní

a hodné široké pozornosti a dalšího šíøení; za všechny

namátkou upozoròuji na program distribuce želatinových

kapslí s cílem snížit prevalenci rizikového injekèního užívá-

ní metamfetaminu.

Pro smetánku globální „drogové vìdy“ bylo, dle jejich

reakcí soudì, zásadním zážitkem také „Pražské drogové fó-

rum XXL“, které se poslední odpoledne konference snažilo

prodiskutovat možné scénáøe minimalizace negativních

dopadù existence polootevøených drogových scén v Praze

za úèasti klíèových hráèù – vrcholných pražských politikù

vèetnì primátora a zástupcù mìstských èástí, reprezentan-

tù obèanù žijících v okolí zaøízení služeb pro uživatele drog,

pracovníkù tìchto služeb a zástupcù represivních orgánù

i pøedstavitelù obchodníkù, jejichž podnikání je výše zmínì-

ným fenoménem ovlivnìno. Diskuse byla v nìkolika mo-

mentech bouølivá a napjatá a provázely ji problémem zauja-

té komentáøe zahranièních úèastníkù konference, kteøí se

snažili reflektovat své vlastní zkušenosti z øešení podob-

ných problémù v jiných kulturních kontextech a tak pøispìt

ke konstruktivnosti debaty. V jistém okamžiku se zdálo, že

si všichni zúèastnìní ujasnili stanoviska a vytvoøili platfor-

mu, na níž bude možno dále stavìt; obzvláštì povzbuzující

v tomto smìru byly vìcné (a pro nìkteré pøekvapivì a snad

až brutálnì pragmatické) postoje zástupcù podnikatelù,

kteøí vyjádøili pøipravenost se na funkèních øešeních aktiv-

nì podílet. Bude zajímavé sledovat, zda se Praha takto

nabízené pøíležitosti chopí, nebo zda zùstane jen u prokla-

mací, jež pøebije každodenní zdeúøední „to není tak jedno-

duché“ a „to pøece nemyslíte vážnì“, pøípadnì „proè bychom

s tím mìli zaèínat právì my“. Míè je v každém pøípadì teï

na stranì pražských mìstských èástí, pokud možno za ma-

gistrátní koordinace; nerad bych se jako do znaèné míry ex-

terní pozorovatel pletl, ale zdálo se mi, že zástupci ostatních

skupin vèetnì uživatelù drog samotných mají chuť a odva-

hu vyzkoušet nové a netradièní pøístupy, které by obrousi-

ly hrany napìtí, jež zejména obchodní èásti centra Prahy

v souvislosti s užíváním nelegálních drog a souvisejícími

jevy pociťují.

Bìhem konference byla zveøejnìna tzv. „Pražská de-

klarace (o principech úèinné lokální protidrogové politiky)“.

Kromì nìkolika set signatáøù, kteøí jí vzápìtí elektronicky

podepsali na adrese www.praguedeclaration.com, byla bì-

hem konference podepsána i jménem dvou evropských hlav-

ních mìst: Prahy a Berlína. V této chvíli je podpis projedná-

ván i dalšími mìsty v Evropì a dokonce i mimo ni, zájem

o Deklaraci projevili rovnìž zástupci evropské asociace „De-

mokracie, mìsta a drogy“. Deklarace byla ve ètyøech jazy-

cích zveøejnìna v knize abstrakt / supplementu èasopisu

Adiktologie. Protože však supplementum bylo z logiky vìci

distribuováno zejména na konferenci a protože podpis mo-

hou pøipojit nejen zástupci mìst a institucí, ale i jednotlivci

2010 / 10 / 4

EDITORIAL / TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ

207ADIKTOLOGIEMÌSTSKÉ PROTIDROGOVÉ POLITIKY V PRAZE



(a já bych k tomuto kroku ètenáøe rád vybídl), rozhodli jsme

se její text v èeštinì zveøejnit i v standardním èísle (str. 209).

Považujeme jej totiž za jednoduchý a nekontroverzní soubor

zásad, které by tvùrci místních protidrogových politik a ti,

již jim mají èi chtìjí asistovat, mìli mít na zøeteli pøi kaž-

dém z krokù, které se chystají uèinit. Pražská deklarace tak

pøedstavuje jeden z klíèových výstupù z konference a podle

ohlasù v odborných kruzích se zdá, že o ní ještì uslyšíme

i v roce 2011.

Uvidíme, zda bude deklarace skuteènì následována

i èiny, které budou smìøovat k vìtší racionalizaci protidro-

gových politik na místní úrovni u nás a jinde, a zda na praž-

ské pùdì bude dále nacházet živnou pùdu snaha o otevøe-

nou, k øešení smìøující nepøedpojatou diskusi, jíž jsem byl

bìhem konference nadšeným svìdkem. Rozhodnì bych to

do nového roku velmi pøál všem ètenáøùm èasopisu Adikto-

logie, a nejen jim.

V Praze 6. prosince 2010

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Pøedseda Programového výboru konference

„Mìstská a regionální protidrogová politika v éøe globalizace“

Hlavními donory konference byly Hlavní mìsto Praha

a Global Drug Policy Program OSI New York.
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