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Dr. Frederik Polak 

REGULACIJA TRGA S KONOPLJO IN USODA PROHIBICIJE DROG 

Posvetili se bomo konoplji in njenem položaju na Nizozemskem in v svetu ter se osredotočili na nekaj 
tem, ki se tičejo tudi drugih drog, predvsem pa govorili o dejavnikih, ki bi lahko ovirali zdravstvene 
delavce pri optimalni uporabi konoplje v medicinske namene v vsakdanjem delu. Na splošno bo 
govora o problematiki sprejetja medicinske konoplje znotraj stroke v številnih državah;  tako tistih 
zdravstvenih delavcev, ki konopljo predpisujejo, kot tudi tistih, ki je ne. 
 

Na svetovni skupščini o drogah UNGASS 2016 se bo prvič razpravljalo o sistemu prohibicije kot takšne 
– do sedaj je veljalo soglasje, da razprava o tem ni bila potrebna. Glede na katastrofalne rezultate 
vojne proti drogam, tudi nekateri izmed tistih, ki zagovarjajo prohibicijo, pričenjajo razumeti, da ne 
morejo več voditi takšne politike in se izogibati debati o regulaciji, saj bo takšen odnos le pospešil 
irelevantnost mednarodnih konvencij o drogah. 
 

Tik pred marcem 2014, ko je potekal CND (Commission on Narcotic Drugs), je pisarna za droge 
Združenih  Narodov (UNODC) objavila nasprotujoče si izjave, ki so bile s spletnih strani odstranjene v 
nekaj dnevih. Zdi se, kot da so pričakovali in se pripravljali na resen napad na prohibicijo drog v času 
UNGASS 2016. Pobuda, ki prihaja iz Latinske Amerike, je sprejeta z več sočutja kot pa podpore s 

strani nekaj, večinoma evropskih držav. 
 

Avtor prispevka meni, da smo se znašli na začetku tranzicije sveta k zelo drugačnim regulativnim 
sistemom na področju drog. Vedno več držav razmišlja o popolni ali delni pravni ureditvi konoplje in 
celo vseh drugih drogah, ki so trenutno kriminalizirane. 
 

Kako naj reguliramo vse te droge? Objavljene so številne študije, ki pa nudijo zelo različne poglede. 
Kar slišimo iz Urugvaja, Kolorada in Washingtona je pogosto težko interpretirati. V ZDA obstaja težnja 
po preveliki regulaciji in umestitvi visokih davkov, medtem ko se komercialni sistem razvija po svoje. 
Ali naj bo vsaka droga posebej regulirana? Ali je morda mogoče posamezne skupine droge razlikovati 
in sprejeti le splošno uredbo, ki bo veljala za vse? Kompleksnost teh vprašanj je neizogibna, zato je 
smiselno, da začnemo razmišljati o regulativnih sistemih na splošno. Regulacija ne more biti globalna, 
lahko je le nacionalna ali regionalna, rezultat sodelovanja med skupinami držav, ki so dosegle 
zadostno stopnjo soglasja o ciljih regulacije. 



 

Dr. José Carlos Bouso 
SAMOZDRAVLJENJE S KONOPLJO 

Konoplja proizvaja terapevtske učinke na podlagi delovanja v endogenem kanabionoidnem sistemu. 
Dokazi o medicinskih učinkih konoplje so tako danes nesporni. Kljub temu pa se morajo uporabniki 
medicinske konoplje v številnih državah obrniti k samozdravljenju, saj konoplja ni sprejeta kot 
zdravilo. V predavanju si bomo ogledali medicinske osnove terapevtskih učinkov konoplje in 
pregledali mednarodne raziskave, ki so preučavale bolnike, ki se samozdravijo s konopljo. Prav tako 
bomo spoznali družbeno-politični položaj uporabe medicinske konoplje na primeru Španije. 
 

 

Joshua Kappel, Esq. 
LEGALIZIRANA KONOPLJA: ZAČETEK KONCA PROHIBICIJE V ZDA IN DRUGOD 

Na predavanju si bomo ogledali zgodovino prava o konoplji v ZDA, s kratkim poudarkom na 
prohibiciji, ter podrobno spoznali sodobna gibanja za legalizacijo konoplje na primeru Kolorada v ZDA 
ter primerjali različne modele legalizacije v Amerikah. 
 

 

Jorge Roque 

PRIHODNOST VOJNE PROTI DROGAM 

Prihodnost vojne proti drogam si bomo ogledali skozi naslednje perspektive: prohibicija in regulacija, 
konopljini socialni klubi in konopljini farmacevtski laboratoriji ter pravice manjšine in pravice večine. 
Predavanje bo vključevalo naslednje teme: 
- dekriminalizacija uporabe drog na Portugalskem 

- legalizacija konopljinih socialnih klubov v Portugalskem parlamentu 

- Legalizacija drog: Spoštovanje načel in pravic manjšine in večine 

 

 

Dr. Bojan Dobovšek 
TRENDI ZAKONODAJ NA PODROČJU DROG NA BALKANSKI POTI DROGE 

Zakonodaja in politika do drog se kreira v državnih institucijah, vendar je pri vprašanjih, povezanih z 
drogo, zelo pomembna vloga nevladnih organizacij. Prispevek povzema ugotovitve pregleda in 
trenutnega stanja v zvezi z zakonodajo, povezano z drogami v državah v regiji. Namen prispevka je 
predstaviti tiste ugotovitve, ki so skupne v celotni regiji in je njihova uporabnost preizkušena v praksi. 
Kljub razlikam na nacionalni ravni obstajajo skupne značilnosti pri razvoju in trendih v zakonodaji na 
področju drog na Balkanski poti. Socialna in politična klima je ključni dejavnik, ki vpliva na hitrost 
zakonodajnih reform in izvajanje potrebnih ukrepov. V prispevku se bomo osredotočili na 
problematiko konoplje kot vstopne droge na poti odvisnosti od drog. Zato bomo izpostavili ideje in 
predloge, ki so jih povzeli nekateri strokovnjaki iz držav na Balkanski poti. 
 

 

 

 

 
 


