
Padesát let po podepsání Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 jsme svědky 
globálního fiaska války proti drogám, jež po celém světě způsobila a působí řadu nechtěných 
a tragických následků. Výroba nelegálních drog a obchod s nimi dnes představuje jedno 
z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho odhadovaný obrat 450 miliard 
dolarů ročně je beze zbytku kontrolován zločinci.

Dosavadní přístup k drogám – válku proti drogám a důraz na jejich potírání státem – Pirátská 
strana odmítá. Namísto toho se zasazujeme o poučený a rozvážný přístup k drogové 
problematice, který bere v potaz svobodné jednání jednotlivce, za které nese odpovědnost. 
Hlavním cílem politiky nemá být vymýcení vybraných typů drog, ale odstranění rizikového 
chování a v důsledku toho i nalezení ztracené rovnováhy mezi člověkem a drogami.

Nemůžeme souhlasit s tím, že stát zakazuje a trestá pěstování rostlin pro osobní potřebu – 
na takové prohibici vydělává jen farmaceutický průmysl. Zákon by měl zasahovat jen tam, 
kde je účinný a nezbytně nutný k odvrácení hrozících škod ve společnosti. Státní zásahy by 
v žádném případě neměly mířit na koncové uživatele. Současný stav je potřeba změnit.

Chceme směřovat k legalizaci drog a jejich regulaci podle stupně vědecky prokázané 
škodlivosti jednotlivých látek. Konopné drogy budou legalizovány a jejich prodej zatížen 
spotřební daní. Oprávnění k distribuci budou mít subjekty, které splní podmínky státem 
předepsané pro danou drogu podle její nebezpečnosti.

Zákonná regulace by měla dbát na kvalitu drog a bezpečné množství účinné látky, prevenci a 
povinné informování o účincích nabízené drogy. Minimalizace škodlivých dopadů také 
vyžaduje zlepšení vzdělávání, výzkumu a péče o závislé. Stejně jako dosud bude regulaci 
podléhat přístup dětí k drogám, reklama na drogy, řízení motorových vozidel pod vlivem drog, 
použití návykových látek v zaměstnání, kde je riziko obecného ohrožení, apod. Nutit lidi 
k užívání drog bude nadále trestné.

Nadále je třeba zdůrazňovat škodlivé účinky některých omamných látek na zdraví 
jednotlivce, ale nelze přehlížet ani jejich léčebné a jiné prospěšné účinky a tradiční roli v naší 
kultuře. Pouze nezaujaté informace umožní dětem i dospělým zhodnotit rizika a vytvořit si 
k drogám zodpovědný přístup.

Svět bez drog, který sebejistě předpovídali zastánci války proti drogám, je nesmyslná 
představa v rozporu s lidskou přirozeností. Vědecké studie i zkušenosti ze zahraničí přinášejí 
nové a nové důkazy, že zodpovědný přístup vede k mnohem
lepším výsledkům než kriminalizace. Prolomme tabu, 
které brání debatě a reformám.

DROGY A NÁVYKOVÉ LÁTKY
Návrh komponenty Pirátského programu k veřejné diskusi


