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Kdo jsme? 

Manželé Urzovi 

ekonomka, medička + matfyzák, programátor, učitel 

Ale zde jsme především anarchokapitalisté, 

vydavatelé první české knihy o anarchokapitalismu, 

autoři spousty textů, videí a mediálních výstupů, 

vedeme Svobodný přístav a LvMI. 

Tereza: členka Students for Liberty 

Urza: tvůrce Urza.cz a člen Svobody učení 



Téma přednášky 

Jaké drogy skutečně jsou? 

 

Jak se o nich mluví? 

 

Válka proti drogám 

 

Drogy ve společnosti bez regulací 
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Ve školách probíhá dezinformační kampaň. 
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Alkohol v podstatě není droga. 

 

Marihuana je „měkká“ droga. 

 

Ostatní „tvrdé“ drogy fungují jako heroin. 
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Realita 

Drogy jsou nebezpečné v různých ohledech. 

Každá droga je jiná, neexistuje jediná metrika: 

rychlost tvorby závislosti 

heroin versus MDMA 

síla a typ závislosti, problémy s odvykáním, znovunavykání 

alkohol versus marihuana 

poškození organismu 

barbituráty versus LSD 

psychická náročnost 

DMT versus kofein 



Závislost a předávkování 



Závislost a nebezpečnost 



Nebezpečí okolí a sobě 



Nejasnosti 

Měření škodlivosti drog není exaktní věda. 

Škodlivost má mnoho parametrů (a je individuální). 

 

Zdroje: The Lancet (přední lékařský časopis) a 

studie Claremont Graduate University. 

 

Drogy lze klasifikovat mnoha způsoby. 

Existuje mnoho diagonálních typů kategorizací. 
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Povzbuzující, posilující, zrychlující (stimulanty) 

kofein, nikotin, MDMA, kokain, pervitin, … 

 

Měnící vnímání a stavy mysli (halucinogeny) 

LSD, DMT, lysohlávky, MDMA, marihuana… 
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Informace o drogách 

Školy a protidrogové kampaně dezinformují. 

Všechny drogy prezentují jako heroin. 
 

Výsledkem má být extrémní strach z drog. 

Občas uživatel zjistí, že realita není tak zlá. 

Výsledkem bývá přístup „z extrému do extrému“. 

 

Řešením je pravdivě informovat. 

Nahraďme výuku proti drogám učením o drogách. 



Válka proti drogám – co to je? 

Stát určil, jaké látky smíme přijímat do svých těl. 

Upírá nám sebevlastnictví (nárokuje si naše těla). 
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Válka proti drogám – co to je? 

Stát určil, jaké látky smíme přijímat do svých těl. 

Upírá nám sebevlastnictví (nárokuje si naše těla). 

 

Dobrovolné směny a svoboda jsou omezovány. 

 

Kdo se nepodvolí, je nucen brutálním násilím. 

 

Životy mnohých jsou nenávratně ničeny. 



Propaganda 

Válka proti drogám chrání společnost. 

Jinak by nastala feťácká apokalypsa. 

 

Válka proti drogám chrání naše děti. 

Jinak by se ufetovaly k smrti, nejsou svéprávné. 

 

Pracuje se s indoktrinací a emocemi. 

Drogy jsou špatné, ááááno; data nejsou zapotřebí. 



Realita (zdroj: Matt Groff) 
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Umělé zvyšování ceny 

Feťáci nemají peníze, což je motivuje krást a loupit. 

Finanční problémy zrychlují tvorbu závislosti (únik). 

 

Vytlačování uživatelů i producentů do ilegality 

Podporujeme mafie, nabaluje se další kriminalita. 
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Zvýšení kriminality (Al Capone) i alkoholismu 

 

Trojnásobný nárůst počtu barů (ač v ilegalitě) 

 

Nefunguje to! 
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Alkohol versus jiné drogy 

Válka proti drogám „funguje“ jako prohibice. 

 

Není důvod, proč by se dopady měly lišit. 

 

Poškozených je méně; nedokáží se bránit. 

 

Demokracie utlačuje menšiny (ne všechny). 



Globální komise pro 
drogovou politiku 

23 členů; exprezidenti, exministr zahraničí USA, 

extajemník OSN, bývalý vysoký představitel EU, 

extajemník NATO, prostě bývalí mocní: 

„Globální válka proti drogám selhala s devastujícími 

důsledky pro jednotlivce a společnosti po celém světě.“ 

 

Tyto mocné již válka proti drogám neživí. 

Otevřeně volají po jejím ukončení a uznávají selhání. 



Začátky války proti drogám 

Nejmasivnější vlnu začal Nixon v roce 1971. 

Úplné začátky jsou datovány do 19. (!!) století. 



Začátky války proti drogám 

Nejmasivnější vlnu začal Nixon v roce 1971. 

Úplné začátky jsou datovány do 19. (!!) století. 

 

Na počátku stál nacionalismus a rasismus. 

Číňani a Mexičani užívali jiné drogy než Američani. 

Černoši byli spojováni s kokainem, ač koka není z Afriky. 



Začátky války proti drogám 

Nejmasivnější vlnu začal Nixon v roce 1971. 

Úplné začátky jsou datovány do 19. (!!) století. 

 

Na počátku stál nacionalismus a rasismus. 

Číňani a Mexičani užívali jiné drogy než Američani. 

Černoši byli spojováni s kokainem, ač koka není z Afriky. 

Není to konspirační teorie; bylo to přiznáno veřejně. 

Tehdy nebyl rasismus politicky nekorektní. 



Další zájmy 

Zákaz konopí byl v zájmu různých lobbistů. 

Konopí se stalo substitutem dřeva ve výrobě papíru, 

nylonu ve výrobě látek (stalo se tak skokově). 

 

Politici válčili s drogami z kariérních důvodů. 

 

Z toho se ale sami neusvědčili. 

Pohybujeme se tedy na úrovni spekulací. 



Rozšíření z USA do světa 

Spojené státy tlačí válku proti drogám světu… 

Nejprve skrze Společnost národů, pak skrze OSN. 

 

…počátkem dvacátého století jednotlivě. 

úmluvy jednotlivých států Versailleské smlouvy 

 

…1961 Jednotná úmluva OSN o narkotikách. 

Na mezinárodní úrovni reguluje 116 různých drog. 
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Řešení 

Úplná dekriminalizace všech drog 

 

Není morální násilím omezovat sebevlastnictví. 

Nebýt zbaven vlastnictví těla je základem svobody. 

 

I když to pomineme, zákazy prostě nefungují. 

Jen vytvářejí bídu a utrpení. 
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Lidé berou drogy z různých důvodů: 

sebepoznání, prožitek emocí, únik, utišení bolesti… 

 

Existují rozličná (individuální) rizika braní drog. 

Pro každého jsou jinak závažná (sklony k závislosti). 

 

Stát neví lépe než my, co je pro nás nejlepší. 

Navíc neexistuje jedna správná míra pro všechny. 
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Zdravotní pojištění 

Nefetující lidé doplácejí na léčbu feťákům. 

 

Ano, to je pravda; jde o skvělý argument proti 

socialistickému zdravotnictví, ne proti drogám. 

 

Vlastníme svá těla, nebo tato patří státu? 

 

Stejně by se dalo argumentovat proti bůčku. 
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Portugalsko 

2001: Malé množství všech drog legalizováno. 

Reakce na potíže s HIV a velkým počtem závislých. 

 

Nenastala apokalypsa; naopak se vše zlepšilo. 

Krátkodobě vzrostl počet uživatelů, dlouhodobě: 

Klesl počet uživatelů všech druhů drog i nakažených HIV. 

Nyní jsou ročně 3 předávkovaní na milion obyvatel. 

V roce 2001 to bylo 80 na milion obyvatel (27x více). 

Dnešní evropský roční průměr je 17 na milion obyvatel (6x více) 



Závěr 

Nepodceňujme nebezpečí s drogami spojené; 

nevyvolávejme kolem drog hysterii. 

Učme se o drogách, ne proti drogám. 

 

Válka proti drogám je zlo. 

 

Nechme lidem svobodu užívat vše, co chtějí. 

A nést všechny následky svých rozhodnutí. 


