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OD REDAKCJI

D

rodzy Czytelnicy!
W ostatnich miesiącach niejako na nowo rozgorzała w opinii publicznej dyskusja dotycząca narkotyków, ich działania, a także ewentualnej legalizacji. Czy to
w prasie, czy w telewizji, bardzo dużo słyszy się o kolejnych skutecznych akcjach
antynarkotykowych policji, ale także o przedawkowaniu środków odurzających

i wynikających z tego negatywnych konsekwencjach. Również co jakiś czas któryś z po-

lityków stara się wznowić rozmowę o narkotykach, by zdobyć poparcie określonej grupy wyborców. Tak czy inaczej, zarówno narkotyki jak i nawracające do opinii społecznej

dopalacze

ponownie

znajdują

się

w

centrum

zainteresowania

różnych

środowisk.

W związku z tym, w ramach IX Gdyńskiej Debaty Młodych postanowiliśmy zmierzyć
się

z tym jakże aktualnym i jednocześnie kontrowersyjnym tematem. Chcemy, by w spo-

sób jak najbardziej kompletny, rzetelny, ale też niepozbawiony pewnej dozy subiektywizmu odnieść się do jednego z problemów trawiących otaczającą nas rzeczywistość.
Niniejszy biuletyn kontynuuje naszą wymianę poglądów i argumentów „za” oraz „przeciw”,
omawia stanowiska poszczególnych zaproszonych ekspertów, a także poszerza temat o nowe komentarze - każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oby debata nie zakończyła się wraz z Debatą!

Gorąco polecam i życzę miłej lektury!
Tomasz Dranicki

BIULETYN IX - 2015
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ROZMOWA

ROZMOWA Z DOROTĄ ARCISZEWSKĄ - MIELEWCZYK
POSŁEM NA SEJM RP, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
ROZMAWIA MATEUSZ KUKULSKI

TAM GDZIE BRAKUJE MIŁOŚCI
WCHODZĄ UŻYWKI
W ramach IX Gdyńskiej Debaty Młodych

po tej stronie? Ilość nie znaczy jakość -

odbywającej się pod hasłem „Narko-

co do zasady. Mój znajomy mawia, że

tyki – legalizować czy karać?” jednym

miliony much lubi siadać tam, gdzie sia-

z zaproszonych prelegentów była Pani

da. Czy mają rację?

Dorota

Arciszewska-

Mielewczyk,

po-

słanka reprezentująca klub poselski Pra-

W

przeszłości

była

Pani

dyrektorem

wa i Sprawiedliwości. Po burzliwej dys-

szkoły jak też nauczycielem. Jak oce-

kusji w trakcie samej Debaty, Pani poseł

nia pani profilaktykę przeciwdziałania

udzieliła kilku dodatkowych odpowiedzi

narkotykowego w szkołach?

na nurtujące pytania.
Jestem dyrektorem tytularnym i nigdy
Co sądzi Pani o rosnącej popularności

nie byłam nauczycielką. Jednakże uwa-

tzw. „Marszów wolnych konopii”?

żam, że do szkół powinni przychodzić ludzie, którzy wpadli w pułapkę nałogu.

Nie mam pojęcia, jak to wygląda od

Powinni opowiedzieć o swoich doświad-

strony statystycznej, ale załóżmy że fak-

czeniach, o tym, co przeżyli i co nadal

tycznie jest coraz więcej uczestników ta-

przeżywają. Nic tak nie wstrząsa i nie po-

kich marszów. Czy to jednak oznacza, że

rusza wyobraźni – czy to ludzi młodych

jak coś jest „popularne”, to racja leży

czy tych starszych - jak żywy przykład.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Jak odniesie się Pani do stwierdzenia,

dzą używki, narkotyki...Brak jest czułości

które

i zatroskania, które kiedyś funkcjono-

padło

podczas

debaty

„Każdy

narkotyk był kiedyś lekiem”?

wały w obrębie rodziny. Kobiety (matki,
babcie) były w zasięgu ręki, sprawowały

Nie potrafię się do tego odnieść, bo nie

pieczę nad domem, nad wychowaniem

jestem lekarzem i nie wiem, czy to twier-

kolejnego pokolenia. Nie było takiego

dzenie jest prawdziwe. Załóżmy jednak,

problematycznego

że jest. David Wootton, historyk, stwier-

ci z kluczem na szyi. Oczywiście jest to

dził kiedyś: „Od 2400 lat chorzy uważa-

tylko fragment problemu, bo mamy do

ją, że lekarze postępują właściwie; przez

czynienia z załamaniem całego systemu

2300 lat było to błędne mniemanie”.

wychowawczego - począwszy od rodzi-

Czy wiecie, że na ból zębów Pliniusz

ny, a skończywszy na szkole. Dość po-

Starszy zalecał nacieranie ust lewym zę-

wiedzieć, że jeszcze 30 lat temu, gdyby

bem hipopotama i jadanie popiołu ze

15-letni chłopiec szedł ulicą paląc pa-

spalonego wilczego łba? Natomiast Jan

pierosa, dostałby od obcej babci para-

z Gaddesden, doktor nauk medycznych

solką przez głowę. Dzisiaj taka sytuacja

z Oksfordu, zawieszał łebki kukułek na

jest nie do pomyślenia. Nie dość, że

szyjach epileptyków...

młodzieniec mógłby wyrwać parasolkę

zjawiska

jak

dzie-

babci, to jeszcze starsza pani dostałaCo Pani myśli o dzisiejszych „narkoty-

by zarzut prokuratorski o napad. Kiedyś

kach”, takich jak internet czy telewizja?

ludzie wiedzieli, że wychowanie kolejnego pokolenia, to wspólny obowiązek,

Uważam,

że

wszystko

co

stosuje

się

w nadmiarze szkodzi.

a dzisiaj doszło do takiej atomizacji społeczeństwa, że nic nas nie obchodzi, co
dzieje się za ścianą u sąsiada...Nie ma

Dlaczego według Pani ludzie z tak zwa-

znaczenia czy w rodzinie są pieniądze,

nych „dobrych domów” sięgają po nar-

czy ich nie ma (oczywiście, że lepiej,

kotyki?

gdy są), bo jak nie ma w niej miłości, to
wszyscy uciekają: do innych partnerów,

Tam, gdzie brakuje miłości, tam wcho-

BIULETYN IX - 2015
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Narkotyki - legalizować czy karać?

„

Musimy uregulować rynek narkotyków, ponieważ są one bardzo ryzykowne. Narkotyki są o wiele bardziej
niebezpieczne, kiedy są produkowane i sprzedawane przez przestępców,
którzy nie martwią się o jakiekolwiek
środki bezpieczeństwa. Regulacje
prawne będą chronić życie. Konsumenci muszą być świadomi tego, co
biorą i muszą wiedzieć o zagrożeniach
dla zdrowia i jak je zminimalizować.
- Kofi Annan

„

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

ROZMOWA Z KOMISARZEM MICHAŁEM RUSAKIEM
OFICEREM PRASOWYM KOMENDY POLICJI W GDYNI
ROZMAWIA ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

MŁODZI LUDZIE CHCĄ
EKSPERYMENTOWAĆ
Bardzo burzliwą dyskusję podczas Debaty wy-

rzające – niektórzy kucają, siedzą otępiali, a inni

wołała kwestia szkodliwości używek(szczegól-

są bardzo agresywni. Ma to oczywiście związek

nie alkoholu) w porównaniu do narkotyków

z tym jak duża doza została przyjęta do orga-

(w szczególności marihuany). Pańskim zdaniem,

nizmu. Człowiek, który ma 3-4 promile alkoholu

podczas zatrzymania przez policję, z kim trud-

będzie miał problem podnieść się czy też ruszyć

niej jest sobie poradzić – z osobą pod wpływem

ręką albo nogą. Prawdopodobnie osoba, któ-

upojenia alkoholowego czy z osobą po zażyciu

ra odurzyła się środkiem narkotycznym również

narkotyków?

tak będzie się zachowywać. Niemniej jednak
podczas naszych interwencji musimy zawsze

Myślę, że ciężko jest znaleźć jedną odpowiedź,

zachowywać największą ostrożność w stosunku

ponieważ środki, które w jakiś sposób odurzają

do wszystkich, którzy mogą być pod wpływem

organizm człowieka, wpływają na jego psychikę

narkotyków albo alkoholu. Najczęściej takie oso-

i fizykę, mają zróżnicowane działanie. Niektórzy

by zanim trafią do komisariatu bądź policyjnego

ludzie upojeni alkoholem leżą i nie ruszają się, inni

aresztu są badane przez lekarzy. To taka nasza

są bardzo agresywni. Podobnie możemy mówić

praktyka, procedura mające też na celu bezpie-

o ludziach, którzy zażyli jakiekolwiek środki odu-

czeństwa zatrzymanym.

BIULETYN IX - 2015
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Obecni podczas Debaty prelegenci stwierdzili,

i odurzających w organizmie człowieka. Niekiedy

że problem narkotykowy dotyka w coraz więk-

kierujący, który nie wygląda jak osoba nietrzeźwa

szym stopniu ludzi młodych. Czy znajduje to od-

po sprawdzeniu narkotesterem okazuje się być

zwierciedlenie w statystyce osób zatrzymywa-

pod wpływem narkotyków. Taki człowiek też po-

nych przez policję? Czy są to rzeczywiście raczej

pełnia przestępstwo. Tak więc liczba zatrzymań

ludzie młodzi czy przypadki skrajne wiekowo

– ewentualnie można zaobserwować delikatnie

również się zdarzają?

wzrostową tendencję – wynika z coraz lepszych
kompetencji i praktyki zawodowej policjantów,

Ten młody wiek ma związek z chęcią ekspery-

a także coraz lepszych środków technicznych jak

mentowania przez ludzi młodych. Ich doświad-

na przykład narkotestery.

czenie i dojrzałość nie są jeszcze na tyle wysokie,
żeby mieć świadomość pewnych konsekwencji.

Czy to, że coraz więcej ludzi handluje narkoty-

Dlatego próbują różnych rzeczy w życiu - łącznie

kami traktując to jako łatwy zysk ma wpływ na

z tymi zabronionymi i szkodliwymi, jak alkohol czy

tą tendencję? Nie da się ukryć, że młodzi ludzie

też środki odurzające. Osoby dojrzałe na pewno

mają dziś ułatwiony dostęp do narkotyków - wie-

są mniej skłonne do eksperymentów, oni mają

dzą gdzie je kupić i z kim się w tej sprawie skon-

za sobą ten młodzieńczy okres. Niemniej jednak,

taktować.

czasami interweniujemy do osób starszych. Jednakże z naszej perspektywy, zatrzymania osób

Sprzedaż narkotyków to nie handel truskawkami.

posiadających kilka gramów narkotyków – nie

To jest przestępstwo od początku do końca, za

wymieniamy tutaj konkretnej substancji- dotyczą

które przewidziana jest sankcja. Posiadanie środ-

głównie ludzie młodych. Takich zatrzymań jest

ków odurzających w większej ilości jest zagrożo-

w tygodniu zawsze kilka - codziennie wyciąga-

ne karą 10 lat pozbawienia wolności. Tak samo

my z biuletynu informacje o zatrzymaniu jednej,

jak wprowadzanie do obrotu i udzielanie innym

dwóch osób, które miały przy sobie środki odu-

osobom narkotyków. To są ciężkie przestępstwa.

rzające. Co ważne, tych zatrzymań dokonują

Dlatego nie sądzę, by młodzi ludzie nagle wy-

policjanci różnych struktur – to są patrole, to są

myślili doskonały sposób na dorobienie do życia

dzielnicowi, to są specjaliści do spraw nieletnich

- sprzedając komuś innemu środki odurzające.

i oczywiście w głównej mierze policjanci kry-

Oprócz poważnych konsekwencji karnych, są

minalni, którzy działają w specjalnej komórce

też inne. Przykładowo ktoś, kto – mówiąc kolo-

zajmującej się zwalczaniem narkomanii czy też

kwialnie – „wpada” ze 100 gramami na przykład

zwalczaniem handlu środkami odurzającymi

marihuany odpowie karnie – to jedno. Jednakże

w Gdyni i okolicach.

ten ktoś naraża się także swoim mocodawcom,
którzy mogą wyciągnąć potężne konsekwen-

Czy według Pana można zauważyć tendencję

cje. Dlatego uważam, że jest to wystarczający

wzrostową, że współcześnie jest znacznie więcej

powód odstraszający młodych ludzi od handlu

takich przypadków niż w poprzednich latach?

narkotykami.

Ciężko znaleźć taką tendencję, gdyż osoby po-

Zatrzymanie osoby posiadającej narkotyki, czy

siadające narkotyki były zatrzymywane zawsze.

też handlującej nimi to jedno – wiemy, że taki

Czy teraz takich zatrzymań jest więcej? Być może,

człowiek trafia do policyjnego aresztu, a na-

lecz wynika to też z tego, że policjanci mają co-

stępnie wytaczany jest przeciw niemu proces

raz większa wiedzę i stosowane są inne techniki

sądowy. Co natomiast dzieje się z zatrzymanymi

pracy. Obecnie posiadamy coraz lepsze testery

środkami odurzającymi? Jak wyglądają w tym

do wykrywania środków narkotycznych

przypadku procedury policyjne?

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Najprościej powiedzieć, że zawsze kiedy zatrzy-

Jak już wspomniałem, przestępstwa narkoty-

mujemy osoby ze środkami odurzającymi robimy

kowe i ich liczba w policyjnych zestawieniach

badanie laboratoryjne. To ma na celu sprawdze-

i tak zwanych statystykach policyjnych to efekt

nie, czy taki sam środek nie pojawił się już kiedyś

pracy policjantów. Praktycznie nie zdarza się,

na rynku, czy taki sam środek nie był już gdzieś

że ktoś sam przychodzi i mówi „Ja kupiłem nar-

zlokalizowany. To wszystko po to, żeby spróbo-

kotyk” albo „Ja go komuś sprzedałem”. To my,

wać kompleksowo ogarnąć to zagadnienie -

praktycznie w 99,5% zatrzymujemy osoby, które

żeby znać zarówno źródło pochodzenia danego

posiadają narkotyki. Raczej mało kiedy ktoś jest

narkotyku, jak i miejsce jego produkowania czy

w stanie zawiadomić o tym, że gdzieś popeł-

też hodowli. Przykładowo zatrzymujemy hodow-

niane jest przestępstwo narkotykowe – to nie

ców marihuany – ludzi, którzy w mieszkaniach,

kradzież, którą łatwo zgłosić. Natomiast jak wy-

czasem nawet takich dwupokojowych jeden po-

gląda Gdynia? Wygląda tak, jak Gdańsk, Sopot

kój przeznaczają na to, żeby tą marihuanę hodo-

i inne jednostki w Polsce, ponieważ jak mówiliśmy

wać. Kupują nasiona, potem przygotowują całą

już wcześniej – nasza technika i nasza wieloletnia

uprawę i tak dalej. Pewnie w internecie wszystkie

praca jest coraz skuteczniejsza. Im skuteczniejsza

te informacje łatwo można znaleźć, to nie jest

praca policji, tym większa liczba wykrytych prze-

żadna tajemnica, jak dokładnie przygotować

stępstw narkotykowych. Nie można jednoznacz-

taką prawie półprofesjonalną hodowlę marihu-

nie powiedzieć, że Gdynia jest w jakimś wysokim

any. W każdym razie ci ludzie też wpadają wtedy

„kominie” nad wszystkimi innymi czy też w głębo-

kiedy są najbardziej zaskoczeni. Jeśli zaś chodzi

kim dole. Wszędzie te wartości są mniej więcej

o skonfiskowane środki odurzające, to po analizie

podobne. Znaczny wpływ na taki obrót spraw

laboratoryjnej są one w odpowiedni sposób nisz-

ma też współpraca policjantów z różnych miast

czone i utylizowane.

– ktoś kto mieszka w Sopocie jest zatrzymany
w Gdyni, ktoś mieszka w Gdyni jest zatrzymany

A jak w porównaniu do innych miast - Sopotu

w Gdańsku albo w Opolu. Nie mamy problemów

czy Gdańska - wypada Gdynia? Czy poziom

z mobilnością i odpowiednim kontaktem. W koń-

przestępstw narkotykowych jest wszędzie na

cu ludzie posiadający narkotyki, mają je przy so-

takim samym poziomie?

bie podczas zatrzymania niezależnie od tego,
skąd pochodzą. Nie można więc mówić o ja-

BIULETYN IX - 2015
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kichś tendencjach, gdzie na przykład w kierunku

hodowlę maku bez legalizacji... Wbrew pozorom

na lewo od Gdyni jest dużo gorzej, a na prawo

nie są to kary niskie, bo dwuletnie czy trzyletnie

od Gdyni jest super. Jedynym czynnikiem, który

pozbawienie wolności w przypadku posiadania

ma wpływ na zwiększenie ewentualnej tendencji

niedużej ilości środka to nie jest mało. Kolejne

zatrzymań mogą być imprezy masowe – na przy-

progi sięgają naprawdę wysokich kar – nawet

kład Open’er Festival lub inne tego typu wydarze-

10 lat więzienia, co odpowiada chociażby roz-

nia. Wtedy faktycznie osób zatrzymanych z nar-

bojowi czy kradzieży z włamaniem. Prokuratury

kotykami jest więcej. Na tych kilkadziesiąt tysięcy

i sądy stosują przy tych sprawach także, a później

osób, które są na koncercie, kilkadziesiąt osób

akty oskarżenia i kary bezwzględne pozbawienia

trafia najpierw do aresztu, a potem słyszy zarzut

wolności. Innym sposobem radzenia sobie z pro-

posiadania czy też handlu narkotykami. Dlatego

blemem jest działanie analogiczne do miejskich

ktoś, kto takiego koncertu na swoim terenie nie

ośrodków pomocy osobom uzależnionym od

organizuje, może powiedzieć, że ma o tyle i tyle

alkoholu. Podobnie czynimy z osobami uzależ-

zatrzymań mniej. Gdybyśmy na przykład chcieli

nionymi od narkotyków. Terapeutyczny system

porównać komendę w Pucku z komendą w Wej-

pomocy tym ludziom – nie tylko detoks, ale też

herowie – ich struktura jest generalnie podobna

terapia głęboka –też działa. Przykładowo my

- ale na granicy Pucka i Gdyni jest festiwal, więc

jako gdyńska Komenda Policji współpracujemy

policjanci z Pucka siłą rzeczy muszą być przygo-

z lokalnym MOPSem i jeżeli zachodzi taka potrze-

towani na to, że będą zatrzymywać więcej osób

ba, to potrafimy wspólnie znaleźć rozwiązanie

z narkotykami, a w Wejherowie być może takich

i skutecznie zadziałać w ten sposób, że taka

zatrzymań będzie mniej Można to oczywiście

osoba uzależniona trafia na terapię. Tak więc

rozważać, ale każda komenda ma narkotesty,

sama ustawa nie jest może kłopotem. Inną

swoje wagi do ważenia środków odurzających

sprawą są te środki niewymienione w ustawie,

i każda komenda wie, jak to robić. Inny przykład -

czyli dopalacze. Od lipca wchodzą w życie

w centrum Gdyni nikt nie będzie hodował na

nowe przepisy, które obejmują i wpisują na li-

polu marihuany – bo nie mamy pól – natomiast

stę kolejnych 114 nowych środków, do tej pory

na terenach bardziej zielonych takie rzeczy

nie traktowanych jako zabronione. To jednak

mogą się zdarzyć, więc w kategorii wykrywania

nie jest pole działalności policji czy MSW, ale

przestępstw hodowli marihuany na polu możemy

inspektora sanitarnego, który to wszystko ko-

być z tyłu, ale wtedy chociażby zatrzymujemy

ordynuje, a także ministerstwa zdrowia.

więcej osób które posiadają narkotyki podczas

dwie instytucje dbają właśnie o to, żeby te

koncertów, więc to wszystko się bilansuje.

środki znalazły się na liście, co z kolei ułatwia

Te

nam pracę. Niestety, liczba zatruć oraz zgoPodczas debaty doszło do sporu między prele-

nów po dopalaczach jest coraz większa i trze-

gentami o regulacje prawne. Czy polskie prawo

ba w tej sprawie mocno działać. Na szczęście

daje policji odpowiednie uprawnienia do zwal-

w Gdyni już od kilkunastu miesięcy nie znaleźli-

czania narkomanii? Czy taki zakres wystarczają-

śmy żadnego punktu, który sprzedawałby dopa-

cy, czy też jest coś, co by mogło jeszcze bardziej

lacze. Kiedy tylko takie sklepy się pojawiały, były

zwiększyć efektywność pracy policji?

od razu kontrolowane przez nas i przez sanepid.
Najczęściej były zamykane i nie odnawiały się.

Ustawa o narkomanii nie jest nowym przepisem

Tak więc spore pole do działania dla ustawo-

i wszystkie karne aspekty przerabialiśmy wielo-

dawców pozostaje w kwestii dopalaczy i rozsze-

krotnie. Sprawdzają się one, jeżeli chodzi o nar-

rzania ich listy, ponieważ należy cały czas być

kotyki opisane w ustawie. Są kary za posiadanie,

czujnym i adekwatnie do szybkich zmian „na

udzielanie, sprzedaż, hodowlę, za ewentualną

rynku” wprowadzać pewne obostrzenia.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Wspomniał Pan o współpracy z ośrodkami te-

Od wielu lat prowadziłem takie akcje profilak-

rapeutycznymi i leczenia uzależnień... Jak by

tyczne jako policjant z zakresu prewencji krymi-

Pan w kilku zdaniach opisał działalność takich

nalnej i nigdy nie byłem zadowolony z tego, że

ośrodków?

wchodzę do klasy – w jakimkolwiek temacie –
i dzieci chowają zeszyty od matematyki i cieszą

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że

się, bo przyszedł jakiś pan policjant i coś tam do

osoba uzależniona naprawdę nie ma wielkiego

nich mówi. Takie coś tak naprawdę nie ma sen-

„funu” z tego, że bierze narkotyki – ona po pro-

su. Oczywiście, może dwie osoby posłuchają,

stu musi je brać. Po tym pierwszym, drugim czy

ale reszta będzie się po prostu cieszyła, że nie

dziesiątym razie, kiedy ta „żyłka pęknie” i nastąpi

ma lekcji. Natomiast my jako gdyńska Komenda

stan uzależnienia, to życie ze środkami uzależnia-

mamy troszeczkę bardziej sprawdzone progra-

jącymi przestaje być takie przyjemne. Niektórzy

my, które przynoszą bardziej konkretne korzyści.

mówią, że wystarczy jeden raz, żeby się uzależ-

15 lat temu rozpoczęliśmy i nadal kontynuujemy

nić, dlatego kontrowersje wokół „jednodziałkow-

program teatralny dla młodzieży szkół gimnazjal-

ców” i wokół lekkich środków odurzających są

nych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Nasza

i będą. Wystarczy jednak właśnie odwiedzić

młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy,

ośrodek terapeutyczny dla osób uzależnionych

czyli najprawdziwsza prawda w satyrze, jak się

od narkotyków albo spotkać się takimi tera-

bawimy, jak się uczymy.” Tam młodzież szyku-

peutami, którzy sami wyszli z uzależnienia i teraz

je swoje scenariusze i przedstawienia, a potem

edukują innych. Wystarczy tam pójść popatrzeć,

prezentuje je widowni i jury. My, wraz z miastem

porozmawiać i zobaczyć jak to wygląda „od

Gdynia, fundujemy pewne nagrody. Przy tym

kuchni” i myślę, że perspektywa dopuszczalności

odbywają się warsztaty teatralne, więc można

nawet tych lekkich środków do legalnego użyt-

się nauczyć czegoś z gry aktorskiej. Dzięki temu

ku już się może zmienić. Dopóki nas problem nie

programowi młodzi ludzie na własnym przykła-

dotyczy, to łatwo nam formułować jakieś teorie,

dzie pokazują, jak szkodliwe może być uzależnie-

wnioski i konkretne sformułowania. Co do same-

nie od narkotyków i alkoholu czy też stosowanie

go funkcjonowania... Byłem kilka razy gościem

przemocy, a nie ma co ukrywać, że przemoc

w takich ośrodkach i stwierdzam, że one są pełne

idzie w parze używkami, ponieważ osoby które

ludzi. Tam nie ma dwóch, trzech uzależnionych

coś

i terapeutów – w każdym ośrodku jest kilkudziesię-

by po to, żeby zdobyć kolejną działkę. Ten pro-

ciu podopiecznych, tych ciężko uzależnionych,

gram skończył już 15 lat, dalej jest kontynuowa-

którzy każdego dnia walczą o to, żeby wyrwać

ny i – jako że był pierwszym takim pomysłem

się ze swojego problemu. Co więcej – tworzą się

w Polsce – znalazł wielu naśladowców. Kolejną

kolejki do tego typu ośrodków, więc lista chęt-

akcją profilaktyczną, prowadzoną już od 5 lat jest

nych jest naprawdę duża. Dobrze, żeby ktoś, kto

produkcja filmików przez uczniów. Akcja ta mniej

jest naprawdę uzależniony taką pomoc znalazł

może mówi o narkotykach, lecz skupia się na cy-

i otrzymał. Może jej szukać samemu, a może się

berprzemocy i internecie. Staramy się nadążać

zgłaszać do różnych instytucji, na przykład do

za nowymi technologiami i za tym, co się dzieje.

policji – tutaj też działamy.

Jednak co najważniejsze, to nie są pogadanki

zażywają mogą być agresywne chociaż-

i lekcje, tylko konkretne programy ze swoimi zasaCo z profilaktyką? Czy są prowadzone jakieś ak-

dami, regulaminami i terminarzem – na początku

cje profilaktyczne i jak na przykład – jeżeli od-

roku ogłaszamy konkurs, potem organizujemy

bywają się one w szkołach – uczniowie na nie

warsztaty itd. Średnio co roku w oba programy

reagują? Czy są bardziej ku temu czy się wzbra-

angażuje się 200-300 osób, które później ––wysta-

niają?

wiają swoje sztuki w szkołach, więc inni uczniowie
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także zapoznają się z tematem. Kilka razy byłem

się wciągnąć w ten nałóg i w tą całą machinę.

zapraszany na takie przedstawienia i muszę przy-

Ale są sposoby, żeby z tego wyjść. Nawet u nas

znać, że ich poziom jest naprawdę bardzo, bar-

były organizowane szkolenia przez terapeutów

dzo wysoki i dokładnie oddający rzeczywistość,

z ośrodka uzależnień chociażby po to, żeby funk-

która często uprzykrza młodym ludziom życie.

cjonariusze byli w stanie rozpoznać działanie po-

Co do profilaktyki w szkołach, na pogadankach

szczególnych środków odurzających. Są pewne

też to poruszamy, lecz inaczej odnosimy się do

schematy, dzięki którym po zachowaniu osoby

dzieci młodszych, a inaczej do tych starszych, już

można rozpoznać, jaki ktoś środek zażył. Tak to

nastolatków. Przykładowo dzisiaj zakończyły się

mniej więcej wygląda.

dni otwarte Komendy, na które przychodzą do
nas przedszkolaki, pierwszo-, drugo-, maksymal-

Podsumowując, jaki jest Pana stosunek do nar-

nie trzecioklasiści, a my im przyprowadzamy pie-

kotyków? Zalegalizowałby je pan czy jednak

ska od narkotyków – mamy dwa takie psy, które

jest za karaniem?

bardzo pomagają nam w działaniach. Na ich
przykładzie koledzy tłumaczą już takim małym

Tak jak powiedziałem, ja mam takie doświad-

dzieciom, że jest coś takiego jak narkotyki i że jest

czenie, z którego nie każdy mógł skorzystać.

to dla nich szkodliwe i niebezpieczne. Oczywi-

Byłem w ośrodkach uzależnień jako policjant,

ście w gimnazjach i szkołach średnich wygląda

instruktor i mówiłem, jak to działa z punktu wi-

to inaczej. Prowadzimy zajęcia w klasach, często

dzenia przepisów prawa. Widziałem tych lu-

są to pogadanki. Na każde zaproszenie zawsze

dzi, którzy są jeszcze uzależnieni – cały czas

z chęcią odpowiadamy i się w szkołach zjawia-

z tym walczą – i tych, którzy wyszli i są teraz

my. Poza tym opracowaliśmy parę lat temu ulotki

terapeutami. Spotkałem się też z kilkoma

profilaktyczne dotyczące wchodzenia młodych

zgonami, które nastąpiły w wyniku przedaw-

ludzi w dojrzałe życie – w nich także zawarte są

kowania narkotyków, więc nie jestem w sta-

pewne informacje ostrzegające przed środkami

nie w żaden sposób podpisać się pod lega-

odurzającymi. To nie jest tak, że chcemy stra-

lizacją tych środków odurzających. Jest tyle

szyć – po prostu ostrzegamy. Tak naprawdę to

ciekawych form spędzania wolnego czasu –

nie jest tak, że gdy złapiemy człowieka posiada-

aktywnych, ambitnych i niekoniecznie gene-

jącego pewną ilość narkotyków, to jest to nasz

rujących koszty – żeby sięgać po środki odu-

sukces – to jest porażka tego człowieka, że dał

rzające, nawet te najbardziej łagodne.
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Narkotyki - legalizować czy karać?

„

W gruncie rzeczy chodzi o zagrożenie, jakie ta epidemia [zażywanie
marihuany przez młodzież] stanowi
dla zdrowia, a jest to zagrożenie co
najmniej dwojakiego rodzaju. Pierwsze to następstwa odurzenia, począwszy od ryzykownego prowadzenia pojazdu aż do nieprzejmowania
się niczym. Druga dziedzina jest czysto fizyczna. Wchodzą tu w grę niepokojące zjawiska, takie jak nagminne
wśród palaczy marihuany chroniczne zapalenie oskrzeli bądź też realne niebezpieczeństwo poważnych
zaburzeń hormonalnych, niedomagań systemu odpornościowego,
a nawet zachorowania na raka.

- dr Robert L. DuPont,
„Gazette”, Montreal, 22 marca 1979.

„

ROZMOWA

ROZMOWA Z ANNĄ KLECZEWSKĄ
KIEROWNICZKĄ ORAZ TERAPEUTKĄ OŚRODKA
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
ROZMAWIA ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

UZALEŻNIENIE JEST
PROCESEM DŁUGOTRWAŁYM
Jak wielu ludzi, którzy leczyli się w ośrod-

Czy mimo tego że narkotyki są nielegalne,

kach powraca do nałogu, a ilu jest w sta-

jeżeli ktoś chce to powinien spróbować aby

nie wyjść z problemu i nigdy nie wrócić?

przekonać się jaki to ma wpływ na człowieka?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na

Jestem daleka od mówienia innym, co po-

to pytanie. Statystyki są różne w zależno-

winni robić. Każdy z nas sam bierze odpowie-

ści od rodzaju badań i pokazują na wyle-

dzialność za swoje zachowania. Możemy robić

czalność od 25% do 40%, czyli średnio ok.

różne rzeczy, ale tez musimy mieć na uwadze

30% pacjentów pozytywnie kończy lecze-

ewentualne konsekwencje z nich wynikające.

nie. Natomiast kwestią istotna jest fakt,
że uzależnienie jest chorobą nawrotową

Czy państwo polskie zapewnia odpowiednie

i chroniczną, w związku z tym może się

wsparcie w walce z narkomanią?

zdarzyć, że nawet po latach ludzie wracają do dawnych zachowań i przerywają

Uważam, że mamy dobry system wsparcia

abstynencję. Na kwestię trzeźwości ma tez

i leczenia dla osób uzależnionych od substan-

wpływ szereg różnych czynników, dlatego

cji psychoaktywnych i jeżeli ktoś chce podjąć

tak trudno określić temat wyleczalności.

terapię, to na pewno znajdzie odpowiednią
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do tego placówkę. Nasze słabe strony to zbyt

ny program leczenia wynosi od pół roku do

mała ilość poradni w mniejszych miejscowo-

ok dwóch lat), trudnym i wymagającym dużo

ściach, niewystarczający dostęp do leczenia

wysiłku i przebudowania swojego dotychcza-

substytucyjnego dla osób uzależnionych od

sowego życia.

opiatów (głównie na wschodzie kraju), uboga
oferta postrehabilitacyjna dla osób po zakoń-

Jeżeli widzimy, że osoba jest już uzależniona

czonym leczeniu, czasami brak dostępu do le-

i często w momencie braku możliwości zażycia

czenia metodą redukcji szkód i ograniczania

narkotyków przez tą osobę, staje się agresyw-

zażywania (nie wszyscy pacjenci chcą pełnej

na to jak powinniśmy postępować z taką oso-

abstynencji).

bą i jak się do nie zwracać ?

Jakie są, jeśli takowe istnieją, pozytywne, a ja-

Jeżeli jest agresywna, to najlepiej wezwać po-

kie negatywne skutki zażywania narkotyków?

licję, a nie wdawać się w dyskusje i terapeutyzować. Najrozsądniej poszukać wsparcia i po-

Gdyby nie było pozytywnych skutków zaży-

mocy dla siebie w poradni leczenia uzależnień

wania narkotyków, to ludzie by ich nie brali,

i tak razem z terapeutą można opracować

a zależą one od rodzaju zażywanej substan-

plan działania, którego stworzenie jest zawsze

cji. Jest ich wiele. Pacjenci mówią głównie

procesem mocno indywidualnym, ponieważ

o rozluźnieniu, poczuciu mocy, zapomnieniu

każdy z nas jest inny i na każdego działają inne

o problemach, większej śmiałości, łatwości

strategie. Na pewno też warto mówić osobie

w nawiązywaniu kontaktów, koncentracji, wy-

uzależnionej o naszych spostrzeżeniach na te-

dajności, braku nudy. Jeśli chodzi natomiast

mat jego stanu i zachęcać do podjęcia lecze-

o skutki negatywne to jest ich tyle, ilu pacjen-

nia. Ale nie warto tego robić, gdy osoba uza-

tów: m.in . trudności

leżniona jest pod wpływem substancji.

w relacjach z bliskimi,

trudności w pracy, problemy psychiczne, kłopoty finansowe, poczucie braku kontroli nad

Czy Pani lubi swoją pracę i czy trafiła Pani na

własnym życiem, zmęczenie, kłopoty zdrowot-

jakiś szczególny przypadek który wpłyną na

ne, problemy prawne.

jeszcze większe zaangażowanie w pracę lub
odwrotnie, który zdemotytował Panią i zaczęła

Jak zazwyczaj ludzie wchodzą w nałóg?

się Pani zastanawiać nad zmianą zawodu?

Nie ma reguły ani konkretnego przepisu. Za-

Bardzo lubię swoja pracę. Nie zdecydował

żywając substancję po prostu w pewnym mo-

o tym jakiś konkretny przypadek. Po prostu ten

mencie zauważają, ze stracili nad tym kontrolę,

zawód daje mi wiele satysfakcji, kiedy mogę

a zamiast – jak wcześniej - odczuwać głównie

towarzyszyć ludziom w zmienianiu

przyjemność – odczuwają negatywne konse-

swojego życia, obserwować jak realizują swo-

kwencje swoich zachowań.

je cele, poprawiają relacje z bliskimi, spełniają

na lepsze

marzenia. Oczywiście, nie zawsze tak się dzieje.
Co skłoniło do porzucenia nałogu i jak trudno

Ale mam tez w sobie zgodę na to, ze każdy ma

było porzucić nałóg?

prawo decydować sam o swoim życiu i czasami
nie jest gotowy na zmiany lub tez w danym mo-

Do porzucenia nałogu skłaniają ich głównie

mencie z jakiś powodów trudno mu zrezygno-

negatywne konsekwencje brania, takie które

wać z brania narkotyków. Czasami jest trudno

często całkowicie destabilizują życie ich sa-

i czasami ilość trudnych sytuacji przytłacza, ale

mych i ich bliskich. Wychodzenie z uzależnie-

jeszcze nie zdarzyło się tak, bym na poważnie

nia jest procesem długotrwałym (średnio peł-

zastanawiała się nad zmianą zawodu.
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Narkotyki - legalizować czy karać?

„

Jestem za legalizacją narkotyków i prosytucji. Powinny być
one traktowane tak, jak obecnie
odnosimy się do alkoholu. Ludzie
powinni mieć możliwość swodobnedo nabywania narkotywków, poczycie odpowiedzialności winno ich powstrzymać przed
czynieniem szkód innym. Wiem,
że narkotyki są okropne i wyrządzają ogromne szkody, jednak
zakaz ich posiadania wyrządza jeszcze większe.
Milton Friedman
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JACEK JASIŃSKI

P

ZNIESIENIE
ZAKAZU MOŻE
BYĆ WYŁĄCZNIE
KORZYSTNE
oruszanie

narkotyków

przez co tak naprawdę każdy z nas może wy-

w realiach polskiego społeczeń-

brać sobie najbardziej odpowiadającą mu

stwa jest wyjątkowo trudnym za-

interpretację tego pojęcia. Dla mnie najbar-

daniem,

przytłaczająca

dziej trafną wydaje się być definicja stoso-

jego większość podchodzi do

wana przez Światową Organizację Zdrowia,

zagadnienia bezrefleksyjnie i na każdą pró-

zgodnie z którą za narkotyk uważa się każdą

bę wywołania dyskusji reaguje bardzo emo-

substancję wpływającą na świadomość. Je-

cjonalnie,

nieprzejednane

żeli przyjąć takie założenie to do katalogu

i jednoznacznie negatywne stanowisko wo-

narkotyków zaliczymy zarówno kokainę, he-

bec narkotyków. To w sposób oczywisty nie

roinę czy amfetaminę, jak i alkohol, kofeinę

sprzyja merytorycznej wymianie argumen-

czy nikotynę. To zaś już na wstępie analizy

tów, a już tym bardziej formułowaniu wnio-

prowadzi nas do wniosku, że Ustawodawca

sków i konstruowaniu sensowych rozwiązań

bez wyraźnej przyczyny traktuje narkotyki

w tej materii. Alergiczną niechęć do rozmo-

bardzo niejednolicie albowiem za posiada-

wy na ten temat musimy przełamywać,

nie któregokolwiek z pier wszych trzech prze-

a naprawdę jest o czym rozmawiać, bo

widziane są dotkliwe sankcje karne, a naby-

obecnie obowiązujące przepisy czynią wię-

wanie któregokolwiek z pozostałych trzech

cej złego niż dobrego. Przechodząc do rze-

jest zjawiskiem przez Państwo pożądanym

czy należy na wstępie odpowiedzieć sobie

z uwagi na generowane przez nie wpływy

na pytanie, czym tak naprawdę są narkoty-

budżetowe. Nie jest tajemnicą, że wszystkie

ki. Nasz porządek prawny nie przewiduje

te substancje mogą mieć skutek uzależniają-

definicji legalnej narkotyków, a tak że nie ist-

cy więc trudno znaleźć powód, dla którego

nieje

jedne mogą być

żadna
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całkowicie bądź częściowo zakazane. Nie-

swoich fortun i finansowaniu działalności

którzy oczywiście stwierdzą, że alkohol czy

przestępczej na innych polach. W zamian za

nikotyna

akceptowane

uporczywe obstawanie przy utrzymywaniu

przez społeczeństwo i mają silnie ugrunto-

tego zakazu my wszyscy, jako społeczeń-

waną pozycję kulturową, ale to niczego nie

stwo, musimy finansować organy ścigania (w

tłumaczy, a wręcz przeciwnie – świadczy to

tym Policję i Prokuraturę), wymiar sprawiedli-

jednoznacznie, że w każdym społeczeństwie

wości (sądownictwo), system penitencjarny,

istnieje zapotrzebowanie na środki tego ro-

ośrodki terapeutyczne, programy edukacyj-

dzaju i niezależnie czy zakażemy ich wszyst-

ne i inne jeszcze działania wymierzone w

kich czy tylko wybranych to nie jesteśmy

narkotyki. W mojej subiektywnej ocenie jest

w stanie ich wyeliminować z rynku. Za przy-

to głęboko nieuczciwe wobec tych, którzy w

kład może tu posłużyć casus Stanów Zjedno-

tym społeczeństwie nie mają nic wspólnego

czonych Ameryki Północnej, gdzie od 1920

z narkotykami. Gdyby ten zakaz został znie-

roku obowiązywała bezwzględna prohibicja

siony to w sposób oczywisty odpadłyby kosz-

– konstytucyjnie zakazano produkcji, trans-

ty związane ze ściganiem i wymierzaniem

portu i sprzedaży wszelkich alkoholi na tere-

sprawiedliwości za przestępstwa narkotyko-

nie całego państwa. Jak wiemy, czy to ze

we, a dodatkowo leczenie osób uzależnio-

źródeł historycznych, czy też choćby z filmów

nych i programy poszerzające wiedzę na te-

traktujących o tamtym okresie, skutek był

mat skutków przyjmowania narkotyków mo-

daleki od zamierzonego. Alkohol wcale nie

głyby być finansowane z wpływów genero-

zniknął z amerykańskiego krajobrazu. Alko-

wanych przez legalny obrót tymi środkami.

hol stał się w tamtym czasie kluczowym źró-

Korzyścią byłoby również uwolnienie zaso-

dłem dochodu i fundamentem dla rozwijają-

bów ludzkich i materialnych między innymi w

cych swą potęgę organizacji przestępczych,

Policji, które mogłyby być przesunięte do

co idealnie pokazane zostało przez Sergio

walki z innymi rodzajami przestępczości. Taki

Leone w filmie pt. „Dawno temu w Amery-

pobieżny rachunek ekonomiczny wskazuje

ce”. Analogiczna sytuacja występuje i dzisiaj

bezwzględnie, że zniesienie zakazu może

– objęcie zakazem produkcji, obrotu i posia-

być wyłącznie korzystne dla ogółu, a ze

dania określonych narkotyków służy tylko i

szkodą dla bandytów. Innym aspektem prze-

wyłącznie

mawiającym za całkowitym zniesieniem za-

są

powszechnie

gangsterom

www.gdm.fundacjapsc.pl
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kazów dotyczących narkotyków jest również

i umysłowe. To umysłowe urobienie przekła-

pozytywne efekt jaki nastąpiłby w sferze ich

da się na duży opór materii ludzkiej do zmia-

jakości. Dziś, przez fakt, że obrotem tymi środ-

ny tego stanu rzeczy. Niemniej jednak w żad-

kami trudnią się tylko i wyłącznie przestępcy,

nym razie nie chodzi mi o kwestionowanie

konsumenci otrzymują produkt bardzo niskiej

uprawnienia

i wątpliwej jakości. Przestępcy ani trochę nie

wprowadzania zakazów na podległym jej te-

są zainteresowani polepszaniem oferowa-

rytorium i nawoływanie do powszechnego

nych produktów, bo jako absolutni monopo-

buntu lecz wskazanie, że uprawnienie to nie

liści nie muszą nic robić, a ich jedynym zmar-

jest bezgraniczne. Jego granice wyznaczo-

twieniem jest to, jak maksymalizować zyski i

ne są celami istnienia państwa, a wszystkie

nie dać się złapać. Gdyby wprowadzić nar-

zakazy lub nakazy wykraczające poza ten

kotyki do legalnego obrotu to gangsterski

ogranicznik uznać trzeba za bezprawne. Od-

monopol zostałby złamany, a reguły wolne-

nosząc to do rozważanej sfery narkotyków

go rynku okraszone elementami państwowe-

trzeba zadać sobie pytanie czy cele realizo-

go nadzoru sprawiłyby, że Ci którzy decydu-

wane przez obowiązujący zakaz posiadania

ją się przyjmować różnego rodzaju środki

narkotyków są zbieżne z celami istnienia

mieliby pewność, co dokładnie biorą. To z

państwa i jego zadaniami w sferze prawa

kolei zmniejszałoby ryzyko wystąpienia u

karnego. Nie budzi chyba niczyich wątpliwo-

nich nieoczekiwanych negatywnych skut-

ści, że cele i zadania państwa w sferze praw-

ków zdrowotnych. Kolejną bardzo istotną

nokarnej powinny prowadzić do skutecznej

kwestią do rozważenia w kontekście narkoty-

obrony wolności, własności i sprawiedliwego

ków jest rzecz mogąca na pier wszy rzut oka

interesu każdego obywatela. Zgodnie z kon-

wydawać się dość abstrakcyjną lecz ma ona

cepcją wielkiego francuskiego myśliciela

daleko idące konsekwencje w wielu sferach

Alexisa de Tocqueville wolność jednego

życia. Chodzi konkretnie o uprawnienie pań-

człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się

stwa do decydowania o tym co jest dla nas

wolność drugiej osoby wobec tego aparat

dobre, a co złe oraz o granice umocowania

państwa winien czuwać by te granice nie

struktur państwa do ograniczania ludzkich

były naruszane, a obywatel mógł korzystać

praw i wolności. Problem ten na terytorium

ze swojej wolności w pełnym jej zakresie. Pe-

Polski jest wyjątkowo trudny, bo okres nie-

łen zakres tej wolności oznacza między inny-

mieckoradzieckiego terroru okupacyjnego

mi, że to człowiek (a nie państwo!) ma prawo

połączony z czasami bandyckiego reżimu

do subiektywnej oceny i decyzji, co dla nie-

komunistycznego odcisnął swoje piętno w

go jest dobre, a co nie, bo to właśnie on naj-

zbiorowej świadomości kolejnych pokoleń

lepiej zna swoje możliwości i potrzeby, i to on

pozostawiając przekonanie, że instytucja

poniesie ewentualne konsekwencje swoich

państwa jest wszechwładna i może decydo-

działań. Wprowadzając i utrzymując zakaz

wać o każdym szczególe życia jednostek,

posiadania określonej listy specyfików pań-

a kto się temu nie podporządkuje zostanie

stwo wprost mówi obywatelowi: „Ja, Pań-

brutalnie zmiażdżony przez państwowy apa-

stwo, uważam Ciebie obywatelu za osobę

rat przymusu. Takie nie budzące powszech-

niesamodzielną,

nego sprzeciwu podejście, w ramach które-

w życiu codziennym i ograniczoną umysłowo

go godzimy się na wszystkie (nawet najbar-

(w skrócie za idiotę) więc to ja za Ciebie zde-

dziej absurdalne) rozwiązania ser wowane

cyduję co możesz mieć i używać, a czego

nam przez władzę sprawia, że dzisiejsze spo-

nie, bo wiem lepiej co będzie dla Ciebie do-

łeczeństwo Polski przypomina w wielu aspek-

bre. Natomiast jak mi się sprzeciwisz to posie-

tach niewolnictwo zarówno fizyczne, jak

dzisz parę latek w więzieniu!”... Ja zgody na
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takie poniżające i upokarzające traktowa-

szych zmian. Skoro zaś liczby te w czasie nie

nie mojej osoby przez aparat państwa nie

ulegają zmniejszeniu, skonkludować może-

wyrażam i wyrazić nie mogę przez wzgląd

my, że liczebność grupy konsumentów nar-

na szacunek do samego siebie. I to w szcze-

kotyków pozostaje na niezmiennym pozio-

gólności kiedy wziąć pod uwagę, że ten

mie, a zatem w społeczeństwie istnieje stały

aparat powołany został by służyć obywate-

odsetek osób, którzy przyjmują i będą przyj-

lowi, czyli pełnić rolę podrzędną wobec woli

mować środki odurzające niezależnie od

ogółu obywateli, a nie odwrotnie. Uważam

obowiązującego zakazu. Jeżeli tak jest to za-

też, że każdy człowiek jest istotą rozumną

kazy tego rodzaju nie spełniają roli jaka zo-

wyposażoną w zestaw odpowiednich narzę-

stała im powierzona i tym samym są niesku-

dzi pozwalających mu pozyskiwać informa-

teczne. Podsumowując, nie da się zaprze-

cje o otaczającym go świecie, analizować

czyć, że przyjmowanie narkotyków może ne-

je i dokonywać ich zgodnie z jego dobrze

gatywnie wpływać na funkcjonowanie or-

pojętym interesem i żaden inny podmiot nie

ganizmu człowieka i każdy dobrowolnie je

jest w stanie zrobić tego lepiej. Warto też po-

przyjmujący musi się godzić z tym skutkiem,

święcić trochę czasu na analizę skuteczno-

ale jeżeli utrzymywanie zakazów narkotyko-

ści

narkotyko-

wych powoduje wzmacnianie struktur prze-

wych. Jeżeli założyć dobrą wolę Ustawo-

stępczych, jest nieuzasadnione ekonomicz-

dawcy to zakazy te zostały wprowadzone do

nie, sprawia, że na rynku dostępne są tylko

porządku prawnego z myślą o odstraszaniu

narkotyki mogące potęgować ten negatyw-

sankcją karną ogółu populacji od przyjmo-

ny wpływ przez swoją niską jakość, a ilość

wania narkotyków. Korzystając z doświad-

konsumentów tych substancji praktycznie

czeń osób pracujących w ośrodkach leczą-

nie ulega zmianie, to należałoby się poważ-

cych uzależnienia wiemy, że liczba ich pa-

nie zastanowić czy aby nie lepiej byłoby do-

cjentów w relacjach rok do roku nie wykazu-

konać rewolucyjnej zmiany eliminującej te

je trendów spadkowych. Biorąc pod uwagę

zakazy z systemu polskiego prawa, stawiając

tak że statystyki policyjne za kolejne lata zo-

przy tym na edukację społeczeństwa. Rzy-

baczyć możemy rzecz analogiczną – liczba

mianie, będący twórcami naszych zrębów

wykrywanych w Polsce każdego roku prze-

cywilizacyjnych nie mieliby wątpliwości – In

stępstw narkotykowych pozostaje bez więk-

dubio pro libertate!

obowiązujących

www.gdm.fundacjapsc.pl
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TOMASZ DRANICKI

DOPALACZE PALĄCY
PROBLEM

G

dy opadły już emocje zwią-

w moim odczuciu nie ma tylko jednego proble-

zane z bezpośrednią dys-

mu – narkotyków. Owszem, są one złe i osobi-

kusją prowadzoną podczas

ście ich wielkim przeciwnikiem i krytykiem. Jed-

Debaty, nadszedł czas na

nakże istnieje także inne zagrożenie, które przez

chłodną refleksję. W uszach

ponad rok było bagatelizowane, a które jest

pobrzemiewają jeszcze echa argumentów

prawdziwie palącym problemem – dopalacze.

– zarówno tych prawniczych, politycznych,

Nie zamierzam skupiać się na technicznym,

jak i czysto ludzkich – a umysł zaprzątają wy-

a właściwie chemicznym aspekcie tychże sub-

liczenia ekspertów i dane statystyczne. Do

stancji, ponieważ nie jestem w tej dziedzinie

tego temat cały czas podsycają ogólnopol-

ekspertem. Prawny aspekt doskonale opisał

skie media – wszakże nasz zespół, całkowi-

Pan komisarz Michał Rusak z gdyńskiej Komen-

cie niezamierzenie, wpasował się idealnie

dy Policji (wywiad z nim znajduje się na łamach

w debatę publiczną. Narkotyki, szkodliwość,

niniejszego biuletynu i szczerze przyznaję, że

narkotyki, legalizacja, narkotyki, karalność...

to właśnie on zainspirował mnie do napisania

Wszyscy

szkodliwości

tego tekstu). Postaram się jednak odnieść do

wszelkich substancji narkotycznych – zarówno

tematu z punktu widzenia zwykłego obywa-

tych „twardych”, jak i „miękkich”. Na ich te-

tela, chcącego bardziej uświadomić innych

mat wypowiadały się już dziesiątki ekspertów,

co do zagrożenia. Zacznijmy jednakże od po-

teoretyków i praktyków. Głos zabierali politycy

czątku. Kilka lat temu w całej Polsce rozgorza-

z lewej strony, z prawej strony i ze środka. Swo-

ła gwałtowna dyskusja o nowych-nienowych

je zdanie wtrącili prawnicy, a odpowiedniego

substancjach psychoaktywnych, czyli tak zwa-

komentarza udzieliła także policja. Jednakże

nych dopalaczach. Sytuacja prawna tychże
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środków była w zasadzie kompletnie nieure-

nim chłopcu stawiającym tak silny i agresywny

gulowana, a dostępność bardzo powszech-

opór, że trzeba go było zapakować w kaftan

na (można je było legalnie kupić w sklepach)

bezpieczeństwa, a który i tak może nie przeżyć

przez co ich głównymi odbiorcami byli ludzie

skutków zażycia nieznanego środka bardzo od-

młodzi. Zdarzały się przedawkowania, zatrucia,

działuje na wyboraźnię i emocje – temat na-

a nawet zgony, lecz nikt specjalnie się nad nimi

dal nie jest odpowiednio nagłośniony. Podob-

nie pochylał – ot, młodzi eksperymentowali

nie z możliwościami policji – co z tego, że lista

i coś nie wyszło. Problem nie był nagłaśniany.

została powiększona, skoro na miejsce 100 czy

Taki obraz rzeczy trwał do roku 2010, kiedy to

200 zakazanych substancji pojawi się 400 kolej-

wreszcie coś drgnęło, a rządzący wprowadzi-

nych, o podobnych lub nawet gorszych i groź-

li nowelizację odpowiedniej ustawy. Pozwoliło

niejszych efektach, które to substancje będą

to uznać szereg dopalaczy za substancje nie-

w świetle prawa uznane za nieszkodliwe i legal-

legalne, co z kolei dało podstawę do działa-

ne? Problemem jest dynamika rozwoju dopa-

nia dla policji mogącej od tej pory likwidować

laczy i niedostateczne doinformowanie o ich

sklepy zajmujące się dystrybucją środków.

szkodliwości. Wczoraj, dziś czy jutro będziemy

Całą sprawę nagłośniły media, unaocznia-

pamiętać o umierającym młodym człowieku,

jąc wreszcie społeczeństwu skalę problemu.

lecz czy będziemy pamiętali o jego przypadku

Niestety ustawa nie była idealna, a handel do-

za rok, za dwa lata? Rodzina i bliscy pewnie tak.

palaczami zszedł do „podziemia”. Czarnoryn-

Eksperci pewnie też. Podobnie policjanci. Ale

kowi chemicy tworzyli nowe odmiany substan-

cała reszta społeczeństwa o problemie zapo-

cji o podobnych efektach do wcześniej zaka-

mni tak, jak zapomniała o wszystkich aferach,

zanych, lecz o składzie zgodnym z listą środków

taśmach i tym podobnych – taka jest pamięć

uznanych za nielegalne. Efekt? W mediach

publiczna. Dlatego należy zwalczać problem

temat zaczął stopniowo zanikać wypierany

już w głowach. Należy moralizować, uświada-

przez nowe sensacje, a młodzi (i nie tylko) lu-

miać i pouczać o szkodliwości. Tak, żeby znie-

dzie nadal się truli - tylko już nie tak oficjalnie jak

chęcić i wytrącić oręż z ręki producentów i dys-

wcześniej. Nowych sklepów nie otwierano, bo

trybutorów – w końcu jeśli nie będzie popytu,

i po co, skoro policja od razu by je zlikwidowała,

to nie będzie się zapewniało podaży. Owszem,

lecz sam biznes był na tyle dochodowy, że grze-

mam jak chyba wszyscy świadomość, że przy-

chem byłoby go porzucić. Producenci, dystry-

pomina to walkę z wiatrakami i jest to walka

butorzy i przestępcy bawili się z prawem i orga-

w teorii skazana od samego początku na po-

nami ścigania w „kotka i myszkę” przez kilka lat.

rażkę. Jednakże trzeba wierzyć w zdrowy rozsą-

Następną dość dużą zmianą jest ta wprowa-

dek Polaków. Ludzie nie są z natury głupi, mogą

dzona całkiem niedawno – 1 lipca 2015 roku.

być co najwyżej zagubieni albo niedoinformo-

Kolejna nowelizacja ustawy znacznie rozszerza

wani, zmanipulowani. Dlatego należy prze-

listę nielegalnych substancji, dając tym samym

ciwdziałać tej negatywnej kampanii promu-

możliwość przeciwdziałania im. Media ponow-

jącej wśród niektórych dopalacza i ogólnie

nie zainteresowały się sprawą, publikując szo-

substancje narkotyczne jako coś cool. Jak

kujące opinię publiczną materiały. Ale czy to

cool może być coś, co niszczy mózg i cały or-

coś zmienia? Chciałoby się powiedzieć: tak,

ganizm, zamieniając uzależnionego w „rośli-

jest lepiej, ponieważ naród jest uświadomiony,

nę”? Po co marnować sobie zdrowie, życie,

a policja ma nowe możliwości. Chciałoby się

czas, a nawet pieniądze na coś, co wcale

tak powiedzieć, lecz niestety byłoby to kłam-

szczęścia nie daje? Pamiętajmy o tym, infor-

stwo... Pomimo krótkotrwałego „oświecenia”

mujmy i walczmy. O teraz i o przyszłość spo-

przeciętnego Polaka dotyczącego szkodliwo-

łeczeństwa. O dobro nasze, ale też naszych

ści dopalaczy - wszakże historia o kilkunastolet-

dzieci, wnuków... Nie dajmy się wypalić.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Narkotyki - legalizować czy karać?

„

Oby debata nie
zakończyła się
wraz z Debatą!
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