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Motto: Všechny zákony, které můžeme porušit bez toho, abychom někomu ublížili, jsou směšné. (Spinoza, cca. 1660)

Úvod

Marihuana, hašiš. Cannabis. Kolik obav a zatracení se skrývá za těmito jmény. Jak je přitom (či snad právě proto) lákající a svůdná... [4] Počátek mého osobního zájmu o konopné drogy spadá do doby zhruba před osmi lety, do dob gymnaziálních studií, puberty, dospívání. Po osmi letech rekreačního „fetování“ jsem se ve zdraví „prohulil“ až k sepsání následujícího elaborátu. Tato práce se snaží zmapovat oblast, která je dodnes zastřena neuvěřitelnou mlhou předsudků, neznalosti, neinformovanosti, předpojatosti, hysterie, polopravd i lží. 
Fenomén konopných drog nabývá v posledních letech značných rozměrů a důležitosti nejen v tradičních produkčních oblastech (kde tomu tak je odjakživa), ale prakticky v celém civilizovaném světě. Počet uživatelů neustále stoupá, Českou, resp. Československou republiku v době od konce osmdesátých let nevyjímaje. V našich oblastech zasahuje tato problematika zejména mladou, nastupující generaci, a nejen proto si zaslouží objektivní a všestranné zkoumání širokého spektra vědeckých disciplín od medicíny, psychologie a psychiatrie přes historii, sociologii a filosofii až po ekonomii. Proto jsem si zvolil toto téma. 
Prvořadým cílem práce je prozkoumat problematiku konopných drog a obchodu s nimi u nás a ve světě z ekonomického hlediska. To zahrnuje identifikaci produkčních a spotřebitelských oblastí, charakterizaci produktu a postupu jeho „výroby“, obchodování, distribučních cest, cen a dalších ekonomicky relevantních faktorů, jakými jsou legislativní úpravy, zdravotní a společenské dopady a další. 
Vzhledem k dosud převažující ilegalitě obchodu však není možné pracovat s dostatečnou datovou, statisticko-analytickou základnou. Na druhé straně se po důkladném studiu dostupné literatury i na základě vlastních zkušeností a pozorování domnívám, že je nezbytně nutné přiblížit problematiku konopných drog v jejích širších společenských, politických, filosofických, historických, kulturních i medicínských souvislostech, neboť na tomto poli dosud panuje nejen ve společnosti, ale často i ve vědeckých a politických kruzích značný chaos a zmatek. Proti sobě tu často stojí zcela protichůdné argumenty i výsledky studií. Nutnost širšího pohledu pramení dále z potřeby zhodnotit celkové působení konopí na člověka, které je nezbytné k posouzení legitimity v současnosti převažujících právních úprav obchodu marihuanou. 






Kapitola 1: Cannabis – základní charakteristika

1.1 Vztah konopných drog k ekonomice a ekonomii

Jádro současné ekonomie, zejména zabýváme-li se obchodem s konkrétně určenou komoditou, je představováno analýzou nabídky a poptávky daného zboží. Tyto dvě složky se pak v existujícím společensko-ekonomickém systému střetávají na trhu, kde dochází prostřednictvím ceny k jejich interakci a následné směně, realizaci nabídky a uspokojení poptávky. Většina výrobků a služeb je obchodována na základě platných legislativních úprav. Tím se dostáváme k hlavnímu specifiku zkoumané komodity a současně hlavnímu rozdílu mezi ní a obecným standardním výrobkem či službou - tedy ilegalitě zkoumaného trhu. Obchod s drogami, konopné nevyjímaje, tvoří v drtivé  většině států světa součást ilegální, šedé neboli stínové ekonomiky, tudíž z něho neplynou žádné daňové výnosy a naopak dochází ke značným dodatečným společenským nákladům na snahy o prosazení práva, tedy jeho potlačení či zničení (zaměřeno na stranu nabídky), nebo naopak na prevenci (zaměřeno na stranu poptávky). 
Nejedná se však o charakteristiku statickou, což platí výrazněji než u jiných drog právě u těch konopných. Zde jsme v posledních letech svědky značně dynamického vývoje, počínajícího v první polovině dvacátého století postavením konopí mimo zákon ve většině civilizovaného světa a zatím nejvýrazněji eskalujícího v současné době, na přelomu druhého a třetího tisíciletí. Společně s neustále rostoucím počtem uživatelů konopných drog se pomalu, ale jistě rozšiřuje společenské povědomí o této rostlině a současně dochází k postupnému rozplývání husté mlhy pravd, polopravd a lží, jež tuto problematiku po dlouhou dobu hustě zahalovala. A tak se některé vyspělé tržní ekonomiky zejména v západní Evropě (v první řadě Nizozemí, následované v nedávné době např. Švýcarskem a dalšími státy uvolňujícími konopnou represi) rozhodují ve stále větší míře trh s konopnými drogami dekriminalizovat. Ve světle posledního vývoje, na základě dostupných informací, vědeckých poznatků i celospolečenskému posunu se zdá být pravděpodobné, že v následujících letech, maximálně desetiletích, se ve většině civilizovaného světa obchod konopnými drogami stane standardním, legálním ekonomickým odvětvím, podobným stávajícímu alkoholovému či tabákovému. Není proto samoúčelné tuto probl%matiku podrobněji charakterizovat a analyzovat, naopak. 
	Bezprostředně související otázku tvoří jiné než drogové využití rostliny konopí. V minulosti byl tento aspekt zastíněn protidrogovou hysterií, avšak i na tomto poli dochází v posledních letech k dalekosáhlým změnám. Široká paleta využití konopí v odvětvích stavebního, energetického, papírenského, kosmetického, farmaceutického či potravinářského průmyslu představuje obrovský ekonomický potenciál, a proto této otázce bude věnována samostatná kapitola.  







1.2 Historická a botanická východiska

1.2.1 Botanická charakteristika 

Základní surovinou, ze které se získávají látky kanabisového typu, je rostlina konopí. Botanická klasifikace rodu konopí (někdy se v češtině uvádí též výraz konopě) - cannabis, které systematicky patří do řádu Urticales (kopřivotvaré), čeledi konopovitých - Cannabaceae, je poměrně složitá a nejednotná. Často se uvádějí 3 druhy: konopí seté - Cannabis sativa, konopí indické - Cannabis indica (tento druh obecně má nejvyšší obsah psychoaktivní látky THC) a konopí plevelné či rumištní - Cannabis ruderalis. Jindy se uvádí pouze konopí seté a konopí rumištní, přičemž konopí indické (Cannabis sativa var. indica) a konopí americké (Cannabis sativa var. americana) jsou uváděny jako jednotlivé odrůdy konopí setého, existuje i klasifikace uvádějící pouze Cannabis sativa s několika subspeciemi. 
Jedná se o jednoletou, nejčastěji dvoudomou bylinu (samčí a samičí rostliny), někdy se však vyskytují i hermafroditní rostliny, nesoucí samčí i samičí květy. Kůlový kořen dosahuje hloubky až 2 m, ale v poměru k velké hmotě nadzemní části je relativně slabě vyvinutý. Samotná rostlina dosahuje výšky 0,3 až 6 metrů, se 7 - 15 internodii a je více či méně větvená. Listy jsou dlouze řapíkaté s vytrvalými palisty, zpočátku vstřícně uspořádané, později nejčastěji střídavé s pilovitou čepelí tří až jedenáctičetnou. Samčí rostliny jsou podle literatury méně vzrůstné a štíhlejší, v praxi však často vyšší než samičí a dozrávají o 4 až 6 týdnů dříve než rostliny samičí.

1.2.2 Výroba drogy z rostlinného materiálu
 
Samotná droga se získává ve dvou základních formách. V prvním případě jde o suchá květenství a vrchní lístky samičích rostlin, tzv. marihuana, ve druhém případě se jedná o samotnou pryskyřici s obsahem účinných látek až kolem 40%, tzv. hašiš. Marihuana vzniká prostým usušením samičích květů a vrchních lístků a následně je nejčastěji kouřena z ručně balených cigaret - jointů - buď čistá, nebo ve směsi s tabákem. Dále ji lze použít k přípravě různých pokrmů či nápojů. Kanabisová pryskyřice je sbírána tradičně ručním odrolováním květů, případně probíháním polem a následným seškrábáním vrstvy hašiše z rukou či těla, druhým způsobem je extrakce v tucích a vykrystalizování. Někteří autoři rozlišují čaras (ručně získaná pryskyřice) a hašiš (extrahovaná). Pryskyřice je poté hnětena do formy kvádrů, tablet, koulí nebo kostek a posléze před vyschnutím chráněna zabalením do listů nebo celofánu. V této formě se objevuje na černém trhu. Zabarvena bývá v závislosti na místě původu do různých odstínů hnědi, přes tmavě zelenou až černou. Při užívání se hmota nejčastěji nahřívá zapalovačem a drolí do jointů či dýmek. Někdy bývá též extrahován s alkoholem a vyrábí se zněj hašišová kořalka, dále též hašišový olej.  
Pro samotnou drogu existuje mnoho názvů, např. bhang, charas (Indie), kif, dagga (Afrika), ganja (Jamajka, Indie), pot, grass (USA), habak (Turecko), grifa (Mexiko), u nás mj. tráva, fruta, marjánka, zelí či hulení, u hašiše pak haš, shit, hovno, čokoláda (tento název obvyklý spíš v západní Evropě) apod. Kromě nejběžnějšího užívání formou kouření ručně balených cigaret-jointů (u nás jsou synonyma pro joint též výrazy špek, brko), které je rozšířeno hlavně v Evropě a v USA, je oblíbené též kouření z dýmek, vodních dýmek či konzumace speciálně připravených nápojů a pokrmů (bhanglassi - bhang smíšený s mlékem, dále se často připravují různé cukrovinky a pečivo). Nejčastěji se při těchto způsobech přípravy využívá rozpustnosti účinných látek v tucích a v alkoholu - časté jsou extrakce za pomoci oleje, másla, mléka, destilátů.[5]
Gurmánům lze doporučit Gottliebovu knihu „Vaříme s konopím", která se v České republice před nedávnem nesmyslně „proslavila" aférou ohledně žaloby na jejího vydavatele, olomoucké nakladatelství Votobia.  

1.2.3 Obecná historie konopí 

Archeologické nálezy z období neolitu, týkající se konopí, jsou poměrně skrovné, nicméně existují nálezy např. z Tchajwanu z období asi 12 tisíc let př.n.l., svědčící o tom, že ve staré Číně i Indii se konopí tradičně využívalo i jako užitková rostlina. Údaje o používání Cannabis v Babylonii jsou staré 7 000 let. Absolutorium za největší rozmach v pěstování i všestranném využívání této rostliny v dějinách ovšem patří Číně, prameny pocházející z této oblasti jsou staré asi 6 500 let. Plody konopí se byly nalezeny také na různých neolitických nalezištích v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Rumunsku. Zřejmě rostlo jako plevel v okolí pradávných osad a později zdomácnělo. Konopné oděvy nosili například Thrákové a jejich šamané využívaly omamné účinky rostliny k vyvolání transu. Archeologové objevili nádoby z počátku 3.tisíciletí př.n.l., které se pravděpodobně používaly k omamnému pálení konopí. Pro naše předky hrála důležitou roli i semena, která byla důležitým zdrojem oleje a bílkovin. Užívání konopných drog, tj. marihuany a hašiše, je historicky spjato s náboženskými obřady. 
Hinduistickému a islámskému náboženství nahrazují konopné produkty alkohol jak rituálně, tak kulturně. Podle indické tradice věnovali bohové (Šiva) konopí člověku, aby mohl zvýšit svou odvahu, rozkoš a uspokojit sexuální touhy. Je tam považováno za afrodisiakum. Konopí používaly prakticky veškeré starověké vyspělé kultury. Opěvují ho indické védy, perští súfisté, vážili si ho Egypťané i staří Číňané. Zmiňuje se o něm též Homér ve své Odysseie. Čínští věštci užívali konopí a ženšen, aby mohli „cestovat v čase“, konopí se přidávalo rovněž do tajemných taoistických elixírů života a lásky. 
V Evropě se díky antickému dějepisci Herodotovi proslavili vdechováním omamného kouře z konopných semen zejména Skytové, divocí nomádi ruských stepí, kteří údajně vynalezli právě za účelem sklízení konopí kosu (odtud anglický výraz pro kosu - scythe). Ti konopí přinesli do Evropy severní cestou kolem r. 2800 př. n. l. Domestikace konopí je v Evropě zařazována do období do r. 400 př. n. l. v Norsku, Anglii a Německu, do r. 150 př. n. l. ve Švédsku atd. V 16. století věnoval konopí několik kapitol například Francois Rabelais ve své „Třetí knize o Pantagruelovi". 
Historické prameny rovněž uvádějí zajímavý příklad zneužití hašiše u extrémní muslimské sekty hašišínů (assassinů, assainů) z 11. století, jejíž členové, fedáviové, byli údajně jeho pomocí manipulováni ke slepé poslušnosti, načež plnili ty nejstrašnější, často krvavé úkoly, úkladné vraždy apod. 
Konopí mělo velký význam jako textilní plodina a jeho pěstování bylo často podporováno vládami, v roce 1762 byli dokonce ve Virginii farmáři nepěstující konopí penalizováni. Konopí jako droga nebylo považováno za nebezpečné a například v Severní Americe, kde se pěstovalo na rozsáhlých plochách, stoupl zájem o konopí jako drogu až v souvislosti s prohibicí v 1. polovině 20. století. Co se týče hašiše, první, kdo v Evropě popsal jeho užívání, byl Marco Polo v cestopise „Milion" (13. století). Na počátku 19. století poznala Evropa díky Napoleonovu tažení do Egypta hašiš. Britští lékaři také dovezli tuto drogu z Indie. Pokusy s hašišem prováděli například členové hašišového klubu v Paříži (mj. Charles Baudelaire, Alexander Dumas).
První zmínky o terapeutickém využití konopí indického pocházejí z období vlády bájného čínského císaře Šen-nunga (2737-2697 př. n. l.). Ten byl vynikajícím léčitelem a konopí předepisoval při léčení malárie, zácpy, revmatických bolestí a ženských nemocí.V Evropě se o léčivých účincích této rostliny poprvé zmiňují Dioskorides a Plinius. V lidovém léčitelství se konopí po staletí doporučovalo k léčbě astmatu, kašle, epilepsie, poruch spánku, při bolestech a křečích, zevně potom na rány a kožní infekce. Tisíce let byla však marihuana oceňována nejen jako lék, ale i pro své euforické vlastnosti. Například v roce 1894 odhaduje Encyklopedia Britannica počet jejích pravidelných uživatelů na 300 milionů, zejména ve východních zemích. 

1.2.4 Původ konopí a současné nejvýznamnější pěstitelské oblasti

K přípravě konopných drog se využívá zejména konopí indické, které pochází pravděpodobně z mírných západních svahů Himaláje, Altaje a z Kašmíru. Dnes se pěstuje především v Indii (až do výšky 3000 m.n.m.), v severovýchodním Íránu, v Afghánistánu, Pákistánu, Indonésii, Střední Asii, severozápadní a střední Africe, v Mexiku, USA, Střední a Jižní Americe  a jinde, viz Příloha 3a). Hlavním produkčním centrem hašiše je oblast Středního východu. Jedná se o vůbec nejrozšířenější psychotropní drogu, jejíž užívání se rozmohlo prakticky po celém světě. 

1.3 Působení konopných drog

1.3.1 Chemická část

Co se týče chemického složení, z hlediska přítomnosti halucinogenních (vhodnějším termínem se zdá být psychoaktivních) látek, charakteristických pro rostliny konopí, je důležitá pryskyřice, produkovaná žlázkami na horních listech keřů a zejména v samičích květenstvích, výrazně nižší obsah psychoaktivních látek lze nalézt i ve spodních listech, stonku a semenech. Jde o  charakteristicky vonící, žlutou až hnědavou hmotu vylučovanou rostlinou (v důsledku aktivního šlechtění se však barevné spektrum značně rozšířilo a zahrnuje dnes často bílou, oranžovou, fialovou a další barvy). Rostlina tak reaguje na vysokou teplotu a nedostatek vlhkosti v atmosféře. 
První chemické výzkumy složení marihuany spadají do poloviny minulého století, ale teprve v šedesátých letech našeho století byly završeny rozhodujícími výsledky. Pryskyřice představuje velmi početnou směs tzv. kanabinoidů, příbuzných látek lišících se strukturou svých molekul. Hlavním nositelem psychoaktivních účinků je delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-THC), systematicky 1-hydroxy-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-delta-9-tetrahydrodibenzopyran (dále jen THC). Poprvé tuto látku syntetizoval Dr. R. Mechoulam na univerzitě v Tel Avivu roku 1964. Odhady hovoří o tom, že tato látka způsobuje 70 až 100% psychoaktivních účinků. Dalšími významnějšími kanabinoidy jsou pak mj. cannabidiol (CBD), látka s jistými sedativními, analgetickými a též antibiotickými vlastnostmi, která je vlastně bioprekurzorem THC (mezistupněm při tvorbě samotného THC), dále pak např. cannabinol (CBN), který je naopak degradačním (oxidačním) produktem THC (není tedy produkován přímo rostlinou). Podíl ostatních kanabinoidů na omamných účincích nebyl dosud uspokojivě objasněn, předpokládá se však, že průběh intoxikace do značné míry ovlivňují (jsou zjištěny určité rozdíly při konzumaci přírodního kanabisu a čistého syntetického THC). 
Zatím není rovněž přesně známo, zda jsou omamné účinky konopí vyvolávány těmito látkami přímo, či druhotně metabolity, vznikajícími biochemickými přeměnami původních substancí. Nejnovější teorie tvrdí, že THC ovlivňuje centrální nervový systém díky své vysoké slučivosti s lipidovými komponenty myelinu (obal neuritu - nervového výběžku neuronů). Receptory, na něž se napojují základní aktivní látky kanabisu, byly v nedávné době objeveny. Nacházejí se hlavně v mozkové kůře, která je centrem vyššího myšlení, a v hippocampu, který je sídlem paměti. Doposud však nebyla identifikována látka, produkovaná tělem, na kterou se vážou. Jisté je, že aktivní kanabisové složky jsou schopny obsadit receptory a vyřadit je z činnosti, a tak bránit činnosti přirozených neurotransmiterů. Podle některých autorů přítomnost přesně „padnoucích" marihuanových receptorů dokazuje odvěké spojení člověka a této rostliny. 

1.3.2 Subjektivní a psychologické aspekty intoxikace

Podívejme se nyní blíže na hlavní příčinu trvající nezákonnosti konopných drog v současnosti, tedy na jejich schopnost měnit vnímání a vědomí člověka. Jelikož způsob a následky této změny nejsou ovladatelné a současnou vědou často ani vysvětlitelné, stala se tato schopnost konopí nežádoucí pro současnou většinovou společnost, uznávající náboženství materialismu, zejména pak pro její vůdce, politiky. Jak tedy taková intoxikace probíhá? 
THC je absorbováno dýchacím traktem při kouření nebo trávicím ústrojím, je-li polykáno. Průměrné dávky, vyjádřené množstvím THC, jsou při kouření 15-20 mg, při orálním požití 30-40 mg. Účinek kouření se projevuje téměř okamžitě (do 15 minut) a trvá kolem 3 hodin, při perorálním užití nastupuje účinek asi po 30 minutách a trvá v průměru 6 hodin. Účinky nelze přesně dopředu odhadnout, vždy záleží na množství a způsobu užívání, psychickém a fyzickém stavu uživatele, jeho individuálních vlastnostech a vnímavosti, prostředí, četnosti užívání apod. Obecně se často uvádí v první fázi pocity sevřenosti a úzkosti (zdaleka to však není pravidlem), ve druhém pak euforie a pocit vnitřní blaženosti. Může dojít k zdánlivě bezdůvodné veselosti, někdy provázené neztišitelným smíchem. K tomu přistupuje pocit naplněné radosti, podobný intenzivnímu vnitřnímu uspokojení po dobré zprávě, úspěchu nebo zvládnutí obtížného úkolu. 
Někdy se naopak objevují pocity ostychu, strachu či viny, popřípadě deprese, při vyšších dávkách paranoidní reakce (k těmto pocitům nepochybně přispívá vědomí ilegality drog). Tyto stavy někdy přecházejí v únavu, lhostejnost a otupělost. Dochází k mírně zkreslenému vnímání času. Dalšími ze symptomů hašišového či marihuanového opojení jsou narušení běžného chodu myšlenek, soustředění a pozornosti, zesílené a zostřené vnímaní smyslových vjemů, hlavně sluchových a chuťových, překvapivé vhledy do rozličných vztahů objektivního světa, na druhé straně pak dochází k selhávání krátkodobé paměti, výpadkům pozornosti a snížení mechanické obratnosti. Dochází rovněž k synesteziím (vyvolání vjemu jednoho smyslu podnětem z jiné smyslové oblasti, např. barevné slyšení), iluzím sluchovým i zrakovým, které někdy mohou přecházet až ve zrakové halucinace. Konopné drogy povzbuzují chuť k jídlu, některé fáze opojení jsou provázeny až chorobnými návaly hladu a žízně. Všechny tyto příznaky nejsou časově ohraničeny, vzájemně se prolínají a některé mohou zcela chybět. 
Celkově je marihuanové opojení, tzv. „high", popisováno jako komplexní, všeobjímající prožitek, zahrnující široký rozsah psychických, fyzických a emotivních reakcí, vzruchů a pocitů, přičemž droga je pro uživatele jakýmsi zvětšovacím zrcadlem jeho obvyklých dojmů a myšlenek. Odbornící se shodují v tom, že občasné užívání neznamená pro lidské tělo větší nebezpečí fyzického charakteru. Dopad na psychické zdraví může být různý, obecně však užívání vede zejména k odklonu od materialistického, na výkon zaměřeného životního stylu k více duchovně orientovanému světonázoru, ke zvýšení tolerance vůči novým či odlišným skutečnostem a zvýšení schopnosti empatie. 
Při dlouhodobém a pravidelném užívání může rovněž dojít k nárůstu apatie a ke snížení schopnosti provádět soustavnou plánovitou činnost (v této souvislosti se hovoří o tzv. amotivačním syndromu), k oslabení mechanické paměti. K amotivačnímu syndromu stojí v protikladu zjištění, že na Jamajce či Kostarice kouření marihuany naopak motivaci zvyšuje. Někteří autoři, např. R. Robinson v [14], zastávají názor, že v případě amotivačního syndromu ve vyspělých státech jde spíše o pochybnosti o moudrosti motivací ve 20. století, jimiž jsou úspěch, výkon a zisk. V tomto smyslu lze pak konopí skutečně považovat za hrozbu moderní společnosti. Někdy je též uváděno narušení kreativity a abstraktního myšlení, to však lze považovat za velmi sporné - o opaku nás již přesvědčilo mnoho velkých umělců. Naopak, Grinspoon [6] a jiní uvádějí důkazy použití k přesně opačnému účelu. 
Často se uvádí, že kanabisové deriváty mohou vyvolat psychickou závislost a mírnou toleranci (tj. zvyšování dávky k dosažení stejného efektu). Co se týče psychické závislosti, jde o velmi vágní a různě definovaný pojem, avšak s tvrzením, že jakási forma psychické závislosti na konopí se vyskytuje, v zásadě souhlasí naprostá většina badatelů. U tolerance je situace poněkud jiná - zvyšování konzumace souvisí spíše s prodlužováním a zintenzivňováním prožitku, obecně je zkušený uživatel po jednom jointu nejčastěji stejně nebo i více „zhulený" než člověk na kanabis nezvyklý. Fyzická závislost či fyzicky pociťovaný abstinenční syndrom v podstatě neexistuje. 

1.3.3 Fyziologické symptomy a farmaceutické aspekty 

Droga, získaná usušením samičích květenství, byla dříve používána v humánní medicíně i zvěrolékařství. Podle četných lékopisů byly zhotovovány různé přípravky ve formě extraktů, tinktur a mastí k vnitřnímu i zevnímu užívání jako sedativa, přípravky navozující spánek nebo k léčení a tišení neurologických a revmatických bolestí. 
Akutními fyziologickými symptomy jsou obvykle hyperemie spojivek (zrudnutí očí) a mírně zrychlený tep. Zdravotní dopady dlouhodobého užívání konopných drog jsou různé, na jedné straně dochází k celkovému chátrání organismu (způsobenému však spíše nepřímo), samotné kouření přináší podobná rizika jako kouření tabáku z důvodu vysokého obsahu dehtu a tendence kuřáků držet vdechovaný kouř dlouho v plicích. Možnými negativními dopady pak jsou rakovina a záněty plic, dýchacích cest - průdušek, hltanu, hrtanu, ranní typicky kuřácký kašel, snížená imunita vůči zápalu plic či průdušek. Ani zde však nepanuje všeobecná shoda - někteří autoři (citovaní J. Hererem v [7]) připisují marihuaně velkou bezpečnost co se týče karcinogenních účinků z důvodu nepřítomnosti radioaktivity v látce (narozdíl od tabáku). Nebezpečné může podle některých údajů být užívání kanabisu v době těhotenství, kdy může vést k ohrožení vývoje plodu. Byla prokázána snížená verbální schopnost u dětí předškolního věku, jejichž matky užívaly konopí v době těhotenství. Uváděna bývá nižší porodní hmotnost novorozeňat. U mužů dochází někdy ke snížení počtu spermií a hladiny testosteronu, avšak ani u nejtěžších kuřáků nebylo prokázáno, že by kanabis snižoval sexuální výkonnost nebo plodnost. Další nepříznivé zdravotní dopady fyziologického charakteru nebyly dosud spolehlivě prokázány, i když se někdy hovoří například o oslabování imunitního systému (dokonce na www stránkách DEA). Jediným dokázaným škodlivým fyzickým účinkem marihuany tak zůstává poškození plicního systému, které však může být redukováno použitím vodní dýmky, uzavírá Dr. Grinspoon. 
Na druhé straně představuje konopí potenciální zdroj látek využitelných při léčení či zmírňování symptomů mnohých chorob fyzických i psychických. Sem patří zejména následující diagnózy:

glaukom (zelený zákal) - nevyléčitelná oční nemoc, při které v důsledku neomezovaného zvyšování nitroočního tlaku působí neodstranitelné poškození oka a následné oslepnutí. Mezi látkami, pomocí kterých lze glaukom do určité míry kontrolovat, má THC při vysoké míře léčebné účinnosti nejmenší škodlivé vedlejší účinky;

chemoterapie rakoviny - chemoterapie jako způsob léčby rakoviny se vyznačuje silnými, až brutálními vedlejšími účinky, zahrnujícími utrpení pacienta ve formě těžké nausey a  mnohahodinového zvracení a dávení, naprosté nechuti k jídlu, vypadání vlasů, ztráty na váze a celkově výrazně snížené kvality života. U části pacientů lze tyto příznaky kontrolovat pomocí syntetických, drahých antiemetik, u mnohých však tato nezaberou nebo brzy zabírat přestávají. Zde je velmi často jediným účinným prostředkem marihuana. Podle jedné studie, publikované v New York State Journal of Medicine, u 56 pacientů, u nichž se nedostavila úleva po standardních antiemeticích, zmizely symptomy v 78% případů, když kouřili marihuanu.
Jiná studie uvádí celkovou úspěšnost marihuany u 81% pacientů. Při průzkumu mínění členů Americké společnosti pro klinickou onkologii, provedeném v r. 1990 Harvardskou univerzitou, uvedlo 44% z 1035 onkologů, že nejméně jednomu pacientovi, podstupujícímu chemoterapii, předepsali či doporučili ilegální užívání marihuany. Téměř polovina jich uvedla, že „by předepsala konopí ve formě cigaret některým ze svých pacientů, kdyby to bylo legální."[6]

astma, dýchací potíže - za tímto účelem byl cannabis hojně používán zejména v 19. století. Aktivní látky z konopí působí jako bronchodilatátory (rozšiřovače dýchacích cest) a marihuana se tak stává dobrým pomocníkem proti záchvatům.

Dalšími chorobami a potížemi, u nichž bylo prokázáno v konkrétních případech zlepšení symptomů či úplné vyléčení po použití marihuany bez jakýchkoli závažnějších nežádoucích účinků jsou roztroušená skleróza, epilepsie, migréna, paraplegie a quadriplegie (druhy ochrnutí), Parkinsonova nemoc, nechutenství, poruchy spánku, pruritus (chronické svědění), AIDS, menstruační křeče a porodní bolesti atd. Rovněž v psychologii a psychiatrii je potenciál konopí vysoký díky jeho anxiolytickým a antidepresivním účinkům, čehož se využívá např. při léčení deprese či závislosti na alkoholu nebo opiátech. Uvádí se rovněž příklady nepřímého působení na zdraví skrz psychiku - užívání konopí specifickým způsobem mění psychiku konzumentů, a tak se mezi nimi nachází nadprůměrné procento vegetariánů a lidí, dávajících přednost ekologickým a přírodním potravinám a způsobu života. [1]
Důležitý je fakt, že teoretická smrtelná dávka je asi 40 000 krát vyšší než dávka účinná (srovnej s acylpyrinem a dalšími legálními léky, kde je tento poměr často kolem 1:10), předávkování s následkem smrti nebo vážného poškození zdraví je tedy u zdravého člověka prakticky nemožné. Naproti tomu lze zejména při ústním požití velkého množství kanabisu vyvolat toxické delirium, provázené zmateností, vzrušením, dezorientací, někdy halucinacemi. Tento stav trvá pouze po dobu přítomnosti vysokého množství THC v mozku (několik hodin). 
V USA, kde je ve stále vyšší míře lékařské využití marihuany povolováno, je v současné době na trhu syntetický preparát Marinol (od r. 1985) firmy Unimed, obsahující aktivní složky konopí, v Německu je od r. 1998 na lékařský předpis lék Dronabinol, užívaný jako analgetikum. Všeobecně však panuje mezi odborníky shoda, že kouření marihuany je pro léčebné účely vhodnější díky možnosti přesně odměřit dávku. Existují teorie o tom, že užívání marihuany k léčebným účelům je dnes opět pouze v počátcích proto, že farmaceutické koncerny nemají možnost na takovýchto lécích vydělávat tak, jako na chemických léčivech ze svých laboratoří. 
Za prospěšnost užívání marihuany k lékařským účelům se v některých článcích vyslovily i významné lékařské časopisy, jako Journal of American Medical Association či New England Journal of Medicine. Za legalizaci konopí se postavily i někteří konzervativní představitelé, např. Milton Friedman či vydavatelé londýnského časopisu Economist.
Mnoho bylo napsáno o srovnání marihuany s alkoholem či tabákem, tedy drogami legálními, společností tolerovanými a v hojné míře akceptovanými. Výsledky téměř všech studií zcela přesvědčivě dokazují relativně nízké nebezpečí konopných drog oproti těmto látkám. Americké statistiky uvádějí, že kuřáci marihuany žijí v průměru o 8 až 24 let déle, než lidé holdující legálnímu alkoholu nebo tabáku. Zatímco alkohol zabíjí jen v USA ročně přímo 125 000 lidí (nepočítány nehody apod.) a tabák asi 390 000, úmrtí v důsledku konzumace marihuany nebylo prokázáno ani jediné. Dokonce se uvádí, že ani vznik rakoviny plic pravděpodobně nebývá důsledkem kouření marihuany, neboť na rozdíl od tabáku zde nedochází k vdechování radioaktivních látek. Údaje o množství dehtu v marihuaně byly značně zkresleny použitím listů namísto květů v často citované studii.[7]

1.3.4 Významné studie 

Konopí bylo předmětem mnoha vědeckých i pseudovědeckých studií, z nichž většina se pokoušela usvědčit konopí z některých obvinění, jimiž byla ospravedlňována prohibice. Zvláště se zabývaly otázkou, zda konopí působí morální či fyzický úpadek. V „úkolu" prokázat závažné škodlivé účinky však většina těchto studií propadla, naopak, jejich závěry jsou zdrojem informací o možných terapeutických použitích a několik z nich se přímo postavilo za legalizaci užívání cannabisu. 

Jednou z prvních studií působení konopných drog byla Zpráva Komise o otázkách indické konopné drogy (The Report of the Indian Hemp Drug Comission), zveřejněná v roce 1894, čítající 3000 stran. Toto šetření, uložené a financované britskou vládou, dospělo k názoru, že neexistuje důkaz o mentálních či morálních škodách, které by byly způsobeny umírněným užíváním těchto drog a pravidelné, mírné užívání ganji či bhangu (marihuana) přirovnává k střídmému a pravidelnému pití whisky. 

Další významnou studií je např. Zpráva LaGuardiovy komise (LaGuardia Comitee Report). V r.1938 si starosta New Yorku F.H. LaGuardia vyžádal na Newyorské lékařské akademii jmenování zvláštní komise pro studium konopí, která publikovala své rozsáhlé výsledky v r. 1944. Studie zaměřená na sociologické, klinické a farmakologické aspekty dané problematiky odmítla hanlivé výpady proti konopí a dochází k závěru, že marihuana přináší kuřákům pocit sounáležitosti, nevede k závislosti v lékařském slova smyslu ani k závislosti na jiných, silnějších drogách, není určujícím faktorem trestných činů a že publicita věnovaná katastrofickým účinkům kouření marihuany je neopodstatněná.

V roce 1970 v USA ustavená Národní komise pro konopí a zneužívání drog, vedená bývalým guvernérem Pennsylvánie R. Shaferem, tzv. Shaferova komise dospívá k podobným výsledkům, odmítá možnost fyzické závislosti, připouští však psychickou závislost v případě dlouhodobého užívání vyšších dávek. Psychózy vyvolané marihuanou považuje za extrémně vzácné a vyskytující se jen u predisponovaných jedinců, a konečně uvádí, že „současný rozsah užívání marihuany v USA neohrožuje zdraví národa." 

Mezi další důležité studie, které hovoří více či méně ve prospěch marihuany, patří Jamajská studie, zahájená v r. 1970, jejíž výsledky byly publikovány v r. 1975, která uvádí zvýšenou pracovní motivaci i produktivitu jamajských dělníků po intoxikaci marihuanou, zdůrazňuje dále zdravotní neškodnost a naopak používání coby mnohaúčelového léku. Podobné výsledky plynou z Kostarické studie z r. 1971, Koptské studie z r. 1981 nebo studie Aljašské státní komise z r. 1989. Tyto a další studie se shodují v tom, že kriminální tresty za užívání marihuany jsou neopodstatněné. 

V roce 1999 byla publikována zpráva amerického Institutu pro medicínu, nazvaná Marihuana a medicína. Vyhodnocení vědeckých poznatků je výsledkem velmi podrobného zkoumání všech dostupných dat o účincích konopí. Na přípravě se podílelo 22 odborníků, převážně univerzitních profesorů, dalších 13 pak zprávu redigovalo. Zpráva potvrdila možnosti lékařského využití u řady chorob (přičemž u některých chorob z medicínského hlediska kanabis neléčí, ale spíše ulehčuje průběh nemoci), stejně jako nebezpečí zdravotního poškození dýchacího systému při kouření. Dalším významným závěrem je konstatování, že marihuana není přestupní stanicí k tvrdým drogám.  

Několik málo studií však přece jen přišlo s pro marihuanu nepříznivými výsledky. Při bližším prozkoumání metodiky však nalézáme často nekorektní vědecké postupy. Podívejme se na okolnosti dvou takovýchto velmi často citovaných studií. 

Zaprvé, Tulane University  Study z roku 1974, vedená Dr. Heathem, došla k závěru, že jedním z nevyhnutelných následků užívání marihuany je trvalé poškození mozku. Tvrdil, že opice makak rhesus kouřící pouze ekvivalent 30 jointů denně začaly zakrňovat a zemřely během 90 dnů. Narozdíl od studií, které došly k promarihuanovým závěrům a u kterých byl pečlivě, detailně zdokumentován průběh, postupy a metody, u Heathovy studie byly tyto postupy zjištěny až po 6 letech soudních pří na základě nového zákona o svobodě informací. Bylo zjištěno, že připoutaným opicím s plynovými maskami byl podáván ekvivalent 63 silných kolumbijských marihuanových cigaret v pětiminutových intervalech, což vedlo zjednodušeně řečeno k zadušení a otravě oxidem uhelnatým. Závěry této studie byly poté odborníky zavrhnuty. 

Zadruhé, studie Dr. G. Nahase z Columbijské univerzity. Dr. Nahas, osobně spjatý s vysoko postavenými osobami represního aparátu, došel ve svých pracech k závěrům, že konopí způsobuje poškození chromozomů, testosteronů a má řadu dalších následků, porušujících imunitní systém. Tyto výsledky, ač často propagovány úřady jako DEA či NIDA, nebyly nikdy reprodukovány v četných jiných výzkumných studiích a Columbijská univerzita se od Nahasových marihuanových výsledků specificky distancovala na speciálně svolané tiskové konferenci v roce 1975. Nicméně tyto staré a zdiskreditované studie jsou dodnes citovány DEA a poskytovány různým rodičovským sdružením, církvím, médiím apod. jako platné a dokazující škodlivost konopí, dokonce leta poté, co NIH (Národní institut zdraví) v roce 1976 nařídil, aby Dr. Nahas nedostal kvůli trapným výsledkům z počátku 70. let už ani cent ze státního rozpočtu na své cannabisové studie a dokonce i po Nahasově údajném vlastním odvolání  svých závěrů v roce 1983.

Podobně se nepotvrdily zprávy, že se THC metabolity ukládají dlouhodobě (30 dní) či trvale v tělních tukových buňkách, zejména v mozku a rozmnožovacích orgánech. Aktivní složky se podle dalších vědců rozptýlí při prvním nebo druhém průchodu jater a ukládají se pouze zbytkové, netoxické a neškodné metabolity, jichž se tělo zbavuje později. Podobně je tomu u mnoha jiných konzumovaných látek. K jiným lékařským studiím pak například stát dodával pouze listy konopí, jež mají nesrovnatelně nižší účinky než květy a rovněž obsah dehtu je v nich podstatně vyšší. 
Dalším uváděným negativním průvodním znakem užívání marihuany může být podle Dr. M. Aliapoulia a Dr. J. Harmona tzv. gynekomastie, tj. zvětšení prsou u mužů. K pozitivnímu vztahu mezi intenzivním užíváním cannabisu a touto nemocí, způsobenou podle nich podobností složek THC a ženského hormonu estrodiolu, dospěli na základě léčby pouhých 13 pacientů ve věku 22 - 26 let. Samotní uvedení doktoři vyjádřili údiv nad tím, že ačkoli již dříve publikovali četné, s konopím nesouvisející zprávy a neměli širší publicitu, po této zprávě se stali díky množství článků v univerzitních novinách a rozhlasovým a časopisovým interview slavnými.
Světová literatura cituje i výsledky jedné československé studie z roku 1960, provedené na Univerzitě Palackého v Olomouci, která zjistila antibakteriální účinky některých kanabinoidů na některé viry, rezistentní vůči penicilinu a jiným antibiotikům [6]. 

1.3.5 Další nebezpečí marihuany

Kromě nepříliš nebezpečných přímých účinků marihuany na zdraví jednotlivce, které byly prodiskutovány výše, se největším nebezpečím kanabisu jeví skutečnost, že v některých případech mohou být díky psychoaktivním vlastnostem zhoršeny pozornost, krátkodobá paměť, schopnost koordinace pohybů. To může být příčinou různých nehod, ačkoliv názory na řízení vozidel a strojů pod vlivem konopí se liší. 
Několik výzkumníků uvedlo, že marihuana na druhé straně způsobuje snížení chuti riskovat a intoxikovaný člověk omezuje rychlost jízdy [6, 17], a celkový účinek hodnotí jako nejednoznačný, i když se většina vědců přiklání k názoru, že míra rizika je o něco zvýšená. Zejména při komplexních činnostech, vyžadujících rychlé rozhodování, jakými jsou např. pilotování letadla, řízení vlaku či obsluha strojů, manipulace se zbraněmi aj. může marihuana představovat nebezpečí a její požívání při těchto příležitostech by mělo být vyloučeno. V této souvislosti je třeba zmínit pozorovanou tzv. „toleranci v chování", tj. schopnost dlouhodobých uživatelů kompenzovat účinky opojení. Tato schopnost značně redukuje účinky opojení na pozornost a pohybovou koordinaci.
V této subkapitole se zabýváme pouze nebezpečím fyzického a psychosomatického charakteru. Další, mnohem častěji uváděná nebezpečí, jako možnost implikace přechodu na tvrdé drogy, budou prodiskutovány níže.

1.4 Průmyslové využití konopí 

Je nutné se alespoň ve stručnosti zmínit o možnostech konopí jako technické plodiny. V minulosti tvořil konopný průmysl jednu ze stěžejních oblastí zemědělství i průmyslu a například není příliš známo, že konopí pro technické účely (tehdy šlo konkrétně o ruské konopí, jednu z hlavních světových zásobáren) sehrálo jednu z hlavních rolí v období napoleonských válek (z Ruska jako spojence Francie se konopí „načerno" vyváželo do Británie pomocí Brity ovládaných amerických lodí, což bylo zřejmě minimálně jedním z hlavních důvodů Napoleonova tažení na Moskvu [7, 14]. 
Konopné vlákno je značně pevné a pružné, ale také odolné vůči hnilobě a je ideálním pro výrobu mnohých textilních produktů, méně jakostní vlákno (koudel) se používá například k utěsnění vodovodního potrubí. Pěstování konopí je nesrovnatelně šetrnější k půdě a životnímu prostředí než bavlna, jež vyžaduje nejlepší půdu a značná množství pesticidů a dalších hnojiv. Velký význam má i konopné semeno, obsahující až 35% oleje, sloužící k výrobě laků, fermeže či k potravinářským a kosmetickým účelům. Konopná semena jsou po sóje druhým nejbohatším zdrojem bílkovin, které jsou zde navíc obsaženy v podobných proporcích, jaké byly objeveny v krevní plazmě, a tak by se tato semena mohla stát nejúplnějším rostlinným zdrojem na Zemi. Jako užitečná se tato skutečnost jeví v souvislosti s nenáročností pěstování konopí a hladomorem ve třetím světě. 
Značný průmyslový potenciál má i odpad při získávání konopného vlákna, tzv. pazdeří, ze kterého se ekologicky čistým způsobem, bez použití  bělení chlorem (a tedy bez vzniku jedovatého dioxinu) vyrábí papír či stavební desky. O potenciálu při šetření lesů svědčí fakt, že z hmoty vyprodukované na 1 ha konopí za rok lze vyrobit tolik papíru, jako z 4 ha „ročního přírůstku" lesa. 
Konopí je však zejména obrovským, obnovitelným a ekologicky čistým potenciálním zdrojem energie, neboť vytvořená biomasa dosahuje hodnot kolem 50-60 tun zelené (10-12 tun suché) hmoty na hektar. Z ní je možno získat  190-217 GJ energie s tím, že je téměř 2x výhřevnější než hnědé uhlí při nižším obsahu popelovin a prakticky nulovém obsahu síry.[15] Rovněž ve srovnání s kukuřicí či cukrovou třtinou, nejbližšími rivaly konopí v produkci biomasy, dosahuje konopí asi čtyřnásobně vyšší efektivity. Procesem pyrolýzy se dá biomasa přeměnit na jakési dřevěné uhlí a na metanol, použitelný jako zdroj paliv. Odhaduje se, že pěstování konopné biomasy pouze na 6% americké zemědělské půdy by uspokojilo všechny americké energetické potřeby a fakticky by ukončilo závislost na fosilních palivech. Přitom konopí je rostlina nenáročná jak na půdu, tak na hnojení a navíc vykazuje protierozní účinky. 
Rowan Robinson v knize Konopný manifest uvádí řadu produktů, které lze efektivně vyrábět z konopí. Patří sem kromě kompletního sortimentu tkanin papír, lepenka, laminát, izolace, beton (francouzská společnost Isochanvre si nechala patentovat konopnou náhražku betonu, stejně pevnou, ale 7x lehčí a navíc pružnější a lépe izolující, ze které bylo již postaveno v Evropě a v Kanadě několik set domů), koupelnové závěsy, konopný alkohol, pivo, snowboardy, masážní oleje, balzámy na rty, šampony a kondicionéry, mýdla, parfémy, krmiva pro ptáky atd. 
Henry Ford v prosinci 1941 v časopise Popular Mechanics představil automobil, vyrobený převážně z konopí. Další uváděné výhody jsou příspěvek ke zmírnění skleníkového efektu, „vyčišťování" půdy, možnost nahradit používání ropy, výrazně snížit kácení lesů, poskytnutí ekonomicky výnosné alternativy pro rozvojový svět. Z výše uvedeného někteří autoři vyvozují potenciál k obrovskému ekonomickému růstu a dlouhodobé konjunktuře, ke kterým by došlo v důsledku legalizace konopí díky jeho mnohostrannému využití a následné schopnosti nastartovat i komplementární, související odvětví, což zahrnuje téměř všechny ekonomické činnosti. 
Průmyslové konopí budí stále větší zájem ekologicky orientované veřejnosti, oseté plochy se každoročně zvyšují, některé státy (např. Švýcarsko) a poté i EU vypracovaly plány podpory konopnému průmyslu, zahrnující i subvence. I v České republice začínají první pěstitelé technické konopí pěstovat, v současné době se zatím jedná řádově o několik desítek hektarů ročně. Každoročně je pořádáno několik mezinárodních veletrhů, na nichž se kontaktují a kontrahují jednotlivé podnikatelské a zákaznické subjekty. K nejznámějším a největším (na ploše 4,5 km²) patří v německém Hennefu pořádaná výstava a veletrh Canabusiness – v r. 1999 zde mělo zastoupení cca. 150 společností z 15 zemí světa. České sdružení KONOPA, zabývající se průmyslovým využitím konopí, uspořádalo koncem března 2001 první ročník konopného veletrhu KONO-BUSINESS v rámci výstavy EKOSTYL v Č. Budějovicích. Zejména energetický potenciál si zaslouží do budoucna velkou pozornost. 

1.5 Konopné drogy a společnost

Celá tato práce je o rostlině, která pouze ve spojení s člověkem dostává jméno droga. Dohady, vzájemně si odporující vyjádření různých odborníků i pseudoodborníků, stejně jako politické a právní problémy, jsou tedy o člověku. PhDr. Ivan Douda z nadace Drop-in v předmluvě k [4] trefně říká, že „ve vztahu člověka a drogy platí a je pravdou zároveň A i ne-A, nejdůležitějším pojmem tohoto vztahu je PARADOX". V historii lidské civilizace neexistuje žádná kultura, která by nějakou drogu neužívala, či - v dnešní terminologii - nezneužívala. 
Typickými kulturami, založenými na užívání konopných drog, jsou kultury arabské a islámské (někdy se dokonce tvrdí, že úpadek arabského světa má kořeny v masové konzumaci hašiše), dále asijské v oblasti Indie, Nepálu a okolí. Marihuana si však dobývá postupně místo na výsluní v celém světě a postupně si začíná budovat tradici i v kulturách, tradičně postavených na alkoholu (Evropa, Severní Amerika) či jiných drogách. 
„Na rozdíl od zvířat je člověk vybaven čímsi zcela nevymezitelným - duší či duchem. Vědomím smrti. Humorem, abstraktním myšlením. To vše se projevuje mimo jiné touhou po sebepřekonání, transcendentnu, touhou po poznání elementárních, esenciálních jevů a úzkostí. To vede dříve nebo později ke stresu, napětí, hledání. Hledání pomocí všech existujících prostředků. A zde nastupují drogy...
Jak v průběhu historie mizela izolovanost jednotlivých kultur, jak zvyšující se produktivita práce osvobozovala člověka od totální závislosti na každodenní dřině, narůstala také úloha drog v životě lidstva. Lidé - experimentátoři - zkoušeli nové objevy, nové drogy, a začínali si pěstovat návyk. Příčinou toho však nebyla ani tak jedovatost nebo nebezpečnost těchto látek, jako spíše jejich novost a neznalost těch, kteří s nimi přišli do styku. Droga přišla bez celého kontextu zvyklostí a rituálů, který v její domovině chránil konzumenty před potupnou závislostí.“[1] K citaci J. X. Doležala lze připojit příklad kontaktu amerických indiánů s alkoholem. 
S postupem let se ale drogy stále více rozšiřují a stávají masovou záležitostí, a to primárně z ekonomických důvodů. Kromě růstu společenské produktivity, objemu volného času, životní úrovně apod. rostla také přetechnizovanost a s ní nároky, kladené na jednotlivce, a tím pádem také počet jedinců neschopných tyto nároky plnit. Od takovéto frustrace je k drogám vždy blíže. Jako důsledek pak „ve dvacátém století paranoidní mozky amerických protestantů vyprodukovaly šílenou vizi společnosti bez drog." [1] Začala válka proti drogám, war on drugs, paradoxně vzešlá ze země s hlubokou demokratickou tradicí.  
Z hlediska jednotlivce je důležitý zejména dostatek informací o psychotropních látkách. Pak můžeme hovořit o svobodné volbě, zda drogy užívat či nikoliv. Mnohem horší je, že postoj k drogám musí zaujímat společnost, neboť se od nich odvíjí řada společensky relevantních jevů. Od toho, že činí část populace práce neschopnou přes kriminalitu a nepopiratelné poškozování zdraví lidí. Oním postojem je ve většině dnešních společností tvrdá represe a prohibice – postoj zjevně nefunkční a přežitý, přesto stále přežívající. Tyto postoje pramení mimo jiné ze zmateného mišmaše vzájemně si odporujících dat, i když působení může být oboustranné.  
DeKorne odhaduje, že „poměr střízlivých faktů k pověrám a pověstem je v této oblasti tak jedna ku dvěma.“Ačkoliv tento odhad i následující názor byly vysloveny na adresu psychedelických rostlin a psychedelik obecně a nesouvisí příliš s hlavním zaměřením práce, do značné míry platí i pro kanabis a pro zajímavost budiž uveden: DeKorne se nemůže zbavit dojmu, že za fámami a značnými nejasnostmi kolem psychedelik je i něco jiného, než jejich ilegálnost. Domnívá se, že používáním psychotropních rostlin dosahujeme jiných oblastí vědomí, kde se dotýkáme mýtotvorných archetypů lidské psychiky, aniž by nás při tom vedly nějaké předchozí zkušenosti či společenská tabu (typu: u alkohol – nevypít denně litr rumu, pozn.aut.). „Nenavazujeme na žádnou tradici (šamanskou, náboženskou nebo vědeckou), která by našim zkušenostem dodala strukturu, a tak není divu, že vytváříme ,guláš’ z faktů a fantazií podle libosti okořeněný touhami a pověrami. Připadá mi to, že se chováme podobně jako středověcí kartografové, kteří do neznámých oblastí na mapách vpisovali ,zde mohou být lvi’.“
Rovněž J.Keller z FF MU Brno trefně poznamenává: „Vlastní důvod odporu státní moci vůči drogám je daleko hlubší (než tradičně propagované represionistické argumenty, pozn.aut.) a souvisí s obavou, že budou narušeny některé ze základních mýtů, které o sobě moderní společnost pěstuje.“ Stát si tak uzurpuje pravomoc omezit svobodu jednotlivce, bez ohledu na to, že mnoho uživatelů drog, a o konopných to platí zejména, své okolí a při uváženém zacházení ani sebe žádným způsobem neohrožuje. 
Konopí je díky svým vlastnostem mezní „měkké" drogy přímo předurčeno k tomu, aby rozdělilo posuzující na spíše optimisty, zdůrazňující svobodu a zodpovědnost jedince za svůj život, a na ty druhé, kteří vidí člověka spíš jako jedince potřebujícího kontrolu a dohled, jehož je třeba řídit i proti jeho vůli. Argumenty zastánců represe jsou známy - kriminalita, zdravotní poškozování, stínová ekonomika, růst společenských nákladů na likvidaci důsledků konzumace drog, narušování struktury společnosti. Velká část těchto jevů má však podle některých autorů kořeny nikoliv v existenci drog nebo neschopnosti státních aparátů, ale - opět paradox - právě v samotné represi. Podívejme se na některé z argumentů poněkud blíže. 

1.5.1 Kriminalita
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Trestné činy v ČR v roce 1995 podle zjištěné intoxikace některou drogou
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Drogovou kriminalitu obecně můžeme rozdělit na tři oblasti. Za prvé, kriminalita související přímo s intoxikací, působená pod vlivem drogy. Tento druh trestné činnosti je u konopných drog velmi vyjímečný a pokud už se jí někdo pod vlivem THC dopouští, je to ze zcela jiných důvodů a se samotným užitím drogy má pramálo společného - narozdíl od tradičního, a tedy legálního alkoholu. Neexistuje žádný signifikantní důkaz, že by intoxikace ilegální drogou prolamovala bariéry a zvyšovala ochotu páchat trestné činy [16]. Statistiku trestné činnosti pod vlivem drog ukazuje graf. Dlužno podotknout, že čísla mohou být zkreslená, neboť například na přítomnost konopných drog se pachatelé často netestují.  



Pramen: Zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR  za rok 1996, PS Parlamentu ČR 1997, tisk 198 (uvedeno v [16]).

Rovněž americké policejní prameny připouštějí, že jakýkoliv přesun od konzumace alkoholu k marihuaně by téměř jistě snížil počet spáchaných trestných činů. 
Druhým typem zločinnosti je trestná činnost konaná za účelem získání prostředků na nákup drogy. I zde se jedná u konopných drog o vcelku zanedbatelnou položku, a sice z následujících důvodů: mnoho uživatelů si s nízkými náklady pěstuje vlastní rostliny, neexistuje fyzická závislost, ceny konopných drog jsou ve srovnání s jinými ilegálními drogami nízké, uživatelé jsou schopni normálně pracovat a na své hobby si vydělat, navíc party kuřáků bývají solidární a kouřívají „všichni společně" atd. Nicméně i zde je vidět neblahý vliv represe - ceny na černém trhu jsou stále mnohonásobně vyšší než skutečné výrobní ceny a v případě legalizace by i při tvrdém zdanění prodeje tento druh kriminality díky nízkým cenám pravděpodobně zcela vymizel. 
Třetím a posledním druhem drogové kriminality je pak trestná činnost spojená s výrobou, přechováváním a distribucí omamných látek. Zde se lze setkat s rozdělením na 2 podoblasti. Za prvé, výroba a přechovávání pro vlastní potřebu či pro potřebu malé skupiny přátel, v případě konopí jde o pěstování a držení několika rostlin. Zde je represe jednoznačným zlem, omezováním svobody jednotlivce, jedná se o kriminalitu umělou, vytvořenou právě represivní politikou. Takto stát de facto staví do pozice zločinců zdravé, inteligentní, tvořivé a pracující, jindy zase nemocné a marihuanu jako jediný účinný lék potřebující lidi jen proto, že se svými způsoby odlišují od našich tradičních kulturních zvyklostí, od křesťanské tradice se odvíjejících. Druhým pododílem je výroba a distribuce ve velkém, často v mezinárodním měřítku, činnost tzv. „narkomafií", snažících se stále rozšiřovat okruh svých odběratelů a závislých jedinců a na nich následně brutálním způsobem vydělávat. Tato činnost je v první řadě motivována astronomickými zisky těchto organizací (odhady hovoří o 500 mld. USD ročně !) a tedy i možností zaplatit jakékoliv riziko, o politické a policejní korupci a praní špinavých peněz ani nemluvě. Násilné, zastrašující a korumpující chování obchodníků s drogami je důsledkem neexistence legálních institucí, řešících spory a přitažlivostí oboru pro kriminálně disponované osoby. Tato skutečnost tedy není způsobena samotnou existencí drogy, nýbrž opět v první řadě represí. Obrovské částky na represi námi všemi prostřednictvím státu vydávané pak chybí při financování léčení závislých, preventivních a vzdělávacích programů a programů učení „života s drogou". 
Někdy bývají vyčleněny zvlášť další 2 okruhy, doprovodná finanční kriminalita zahrnující nemožnost zdanit a rovněž společnost demoralizující skutečnost obrovských rabatů v obchodě s drogami a „praní špinavých peněz“,  dále pak nebezpečí korupce. Můžeme důvodně spekulovat o tom, zda s rostoucí tvrdostí represí neroste i toto nebezpečí, v praxi lze však tuto domněnku těžko verifikovat. V USA je každoročně odsouzeno za drogovou korupci kolem 100 policejních úředníků.[16] V roce 1999 bylo v Miami obžalováno 50 zaměstnanců American Airlines a mezinárodního letiště za pašování drog do USA v jídelních vozících, popelnicích a sáčcích na odpadky. 

1.5.2 Cannabis jako startovací droga

Dlouho se věřilo a zdůrazňovalo, že konopí je startovací drogou k braní tvrdých drog. Tento názor je velice diskutabilní a v podstatě všichni autoři daný problém seriózně zkoumající docházejí k závěru, že takhle jednoduše věc opravdu nestojí. A nejde jen o to, že uživatelé tzv. tvrdých drog prošli rovněž rodinou, školou, alkoholem, kouřením tabáku, byli konfrontováni s hodnotami společnosti. Existuje nespočet uživatelů konopí, kteří nikdy tvrdou drogu neokusili. 
Kontakt s jakoukoli „měkkou“ drogou v časném věku však přispívá k rizikovým faktorům, zvyšujícím pravděpodobnost kontaktu s dalšími drogami. Jde o to, zda jsou tyto faktory dostatečně vyváženy faktory ochrannými. Obecně však jistá souvislost mezi tím, v jakém věku člověk okusí měkké drogy a nebezpečím kontaktu s tvrdou drogou existuje.[9]
Hlavním nebezpečím marihuany však pravděpodobně přes všechnu hysterii a nepodložené hrozby zůstává možnost přivedení mladého člověka do skupin či společenství, kde jsou tvrdé drogy normou. Další hrozbou je neinformovanost - neinformovaný člověk poté, co pozná minimální škodlivost nelegálního konopí, snáze podlehne omylu, že tvrdé drogy jsou podobně nebezpečné jako „tráva".  Konzumace marihuany tedy skutečně může vést ke konzumaci tvrdých drog, ale jen díky lžím propagandy, díky tomu, že společnost často chápe drogu jako drogu a prezentuje je stejně. U neinformovaných kuřáků marihuany se pak bariéra, bránící vyzkoušení jiné drogy, snižuje - oni už přece drogy berou.[3] 
Přímou závislostí tato droga ohrožuje jen relativně malou část populace, jedince k závislosti vybavené. Kdo to ale je a kdo není a jak to můžeme říci předem? Zavírání do kriminálů za užívání konopí však lze považovat za zločin - zde je právě onen Doudův paradox. Lze tak souhlasit s názorem, že v problému represe kontra legalizace jde o hledání šťastného optima - legalizace, která nenabízí drogu jako chléb, a represe, která je ještě účinná a přitom lidsky přijatelná.[4] 
Současnou situaci výborně charakterizuje známý výrok dr. J. Markse: „Některé drogy nejsou zakázané proto, že by byly nebezpečné, ale jsou nebezpečné proto, že jsou zakázané."[14]

1.5.3 Organizace, zabývající se konopím

Ve světě i u nás v současné době existuje mnoho organizací a sdružení, zabývajících se převážně otázkou konopných drog, případně konopnou rostlinou jakou takovou, a to zejména v souvislosti s jejím právním statutem, který je často v protikladu s ekonomickým i obecným potenciálem této rostliny. Pravděpodobně nejvíce takovýchto organizací nalezneme v USA. Mezi nejznámější zde patří např.: 
Sdružení BACH (Business Alliance for Commerce in Hemp, Obchodní sdružení pro obchod s konopím), zabývající se spíše mnohostranným nedrogovým ekonomickým využitím konopí, vydávající knihy a další materiály pro stávající, ale hlavně potenciální podnikatele v těchto oborech; 
Asociace konopnářského průmyslu (Hemp Industries Association), založená 40 firmami obchodujícími s konopnými produkty v roce 1994 za účelem propagace a podpory konopí, stanovení příslušmých norem a přivedení konopných farem zpět do USA. I tato organizace se zabývá zatím převážně průmyslovým využitím (zatímco v roce 1992 bylo v USA činných jen něco přes 20 konopnářských firem, v r. 1996 zde existovalo již přes 300 firem zapojených do konopného průmyslu, dnes jich je pravděpodobně ještě o mnoho více);
Americká konopná rada (American Hemp Council), společenství založené v Los Angeles, se zabývá spíše psychotropním využitíváním, pořádá od r.1991 čtvrtletní shromáždění, kterých se účastní tisíce lidí, podílí se na pořádání zavedených masových akcí na podporu marihuany, jako např. Michigan Hash Bash, Madison Harvest Fest nebo Atlanta Pot Festival;
NORML - Národní organizace pro reformu marihuanových zákonů (National Organization for the Reform of Marihuana Laws), založená v r. 1970, konala hlavně nátlakové akce na státní i federální úrovni s cílem přesvědčit zákonodárce o nutnosti legalizace marihuany. Od roku 1983 se těžiště její činnosti přesunulo na osvětu;
HEMP (Help Eliminate Marihuana Prohibition) – organizace založená známým obhájcem marihuany J. Hererem, atd.
V České republice byla v dubnu 1999 založena nezisková organizace, občanské sdružení KONOPA, provádějící veřejnou práci na téma „konopí jako užitková rostlina“. Svou činností usiluje o renesanci rostliny konopí a jejího využití, shromažďuje a publikuje informace o uplatnění konopí v zemědělství, zpracovatelském a výrobním průmyslu, v obchodní směně i v lékařství. Sdružení koncem března 2001 uspořádalo první ročník konopného veletrhu KONO-BUSINESS v rámci výstavy EKOSTYL v Č. Budějovicích. 
Čistě konopnými drogami se pak zabývá sdružení OSLíK (Občanské sdružení pro legální konopí). O jeho účelu vypovídá sám název.
Dále vychází kromě knih i mnoho periodik se stejným předmětem zájmu jako výše uvedené organizace, např. obchodní magazín Hemp World (Svět konopí - vychází od r. 1993), High Times a další. 

Ve většině zemí dále existují národní orgány a úřady boje proti drogám, zabývající se drogovou problematikou jako celkem. Nejvýznamější roli v mezinárodním měřítku má americká DEA (Drug Enforcement Administration, Úřad pro potírání drog), vzniklá v r. 1973 sloučením Úřadu pro narkotika a nebezpečné drogy a 2 podobných organizací. V USA dále působí mnoho dalších  institucí jako např. NIDA (National Institute of Drug Abuse), FDA (Food and Drug Administration) atd. V Evropě je represním orgánem Europol. V České republice působí Národní protidrogová centrála Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR.
V rámci OSN funguje Komise pro narkotika (CND), působící od r. 1946 v rámci Hospodářské a sociální rady OSN. Mezinárodní úřad pro kontrolu narkotik (INCB), který od roku 1961 sídlí ve Vídni, mimo jiné dohlíží na plnění smluv o kontrole omamných látek ze strany vlád. Koordinátorem kontroly drog a světovým centrem odborných znalostí v této oblasti je Mezinárodní program OSN pro kontrolu nakotik (UNDCP) ustavený v roce 1990. Spravuje finanční zdroje Fondu UNDCP, zřízeného VS OSN v roce 1991.


Kapitola 2: Cannabis - situace ve světě

Cílem této kapitoly je charakterizovat současnou situaci v oblasti konopných drog ve světě. Za tímto účelem je potřebné seznámit se s vývojem právních úprav v jednotlivých oblastech a analyzovat současnou situaci, přičemž větší prostor je věnován vývoji v USA vzhledem k tomu, že v oblasti boje s drogami tvořila americká politika často vzor pro další země, ať už ji tyto země následovaly dobrovolně, nebo z donucení. Dále kapitola identifikuje hlavní produkční centra konopných drog ve světě, hlavní podloudné kanály pašeráků, způsoby pašování a hlavní spotřebitelské oblasti.  

2.1 Drogy v mezinárodním právu  

Až na některé lokální, časově omezené výjimky neexistovala v obchodu s konopnými drogami prakticky žádná omezení až do první poloviny dvacátého století. Tato skutečnost souvisela zejména s velmi omezeným rozšířením konopných drog, jehož používání ve větších množstvích se omezovalo na tradiční, zejména asijské a africké oblasti. 
Do roku 1938 byly podepsány 3 mezinárodní úmluvy upravující nakládání s drogami, zejména pak s opiem. Jednalo se  zaprvé o Mezinárodní úmluvu o opiu, podepsanou v r. 1912 v Haagu. Zde byla rovněž ujednána tzv. Mezinárodní opiová konvence, zabývající se bojem proti zneužívání narkotik v mezinárodním měřítku. Působnosti pro Československo nabyla konvence teprve v roce 1920, prováděcí zákon k ní byl vydán až v r. 1925. Tento zákon považoval obchod s omamnými látkami pouze za přestupek a trestal jej pokutou do výše 20 000 korun. Marihuana ani hašiš nebyly v tomto zákoně explicitně uvedeny.
Druhá opiová konference, obeslaná 36 státy, proběhla v Ženevě r. 1925 a výsledkem byla Mezinárodní úmluva o opiu, která doplňovala původní úmluvu. Touto smlouvou byl též stanoven osmičlenný Stálý úřední komitét, který shromažďoval zprávy jednotlivých států a dohlížel na pohyb mezinárodního obchodu. Ačkoliv se zde americký Úřad pro prohibici snažil prosadit a zavést mezinárodní kontrolu konopí, ostatní státy jeho návrhy odmítly. 
Poslední předválečnou úmluvou byla Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze Ženevy, podepsaná roku 1931, která zavedla tzv. limitační konvenci. K této konvenci se připojilo i Československo. Zavádění mezinárodních úmluv do českého právního řádu bylo finalizováno Opiovým zákonem z roku 1938, který rozlišoval přestupky, přečiny a zločiny v této oblasti a umožňoval uložit trest až 5 let vězení nebo pokuty až 100 000 korun. Zde již bylo explicitně uvedeno indické konopí mezi látkami, kterých se zákon týkal.  

Po válce, v roce 1946, byl v Lake Success podepsán tzv. Protokol, jehož cílem bylo převést funkce kontroly omamných látek do působnosti OSN. Zároveň byla vytvořena Komise OSN pro omamné látky. Koordinace boje s drogami byla svěřena Narkotické komisi OSN, která dala popud ke vzniku dalších úmluv. Československo přistoupilo k Protokolu v r. 1949.
V roce 1961 byla v New Yorku podepsána Jednotná úmluva o omamných látkách s cílem sjednotit všechny dříve podepsané úmluvy z této oblasti, protože systém kontroly se stal příliš komplikovaným a nepřehledným. Úmluva mimo jiné zakazovala používání konopí k jiným než léčebným účelům a zaměřovala pozornost na kontrolu pěstování rostlin, ze kterých se získávají omamné látky, mj. konopí. Příznačným rysem mezinárodních dohod a konvencí však bylo to, že šlo zpravidla o úmluvy šité na míru potřebám západních zemí a v mnohých ohledech byly nerealizovatelné v zemích třetího světa. Úmluva vstoupila v platnost v prosinci 1964, ČSSR se k úmluvě připojila s výhradami k několika článkům. Tato úmluva byla dále rozšířena v roce 1972 v Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách, vstoupivším v platnost roku 1975 (u nás ratifikován až v r. 1988).
V Československu navazovala na zákony z roku 1938 vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 283/1953, která stanovila nová pravidla a upravovala  předcházející nařízení týkající se zacházení s drogami. Po přijetí Jednotné úmluvy v roce 1961 se tato úmluva a ustanovení zní vyplývající stala základní osou protidrogové politiky v socialistickém Československu. V návaznosti na přijetí Jednotné úmluvy vydává vláda nařízení č. 56/1967 Sb. O jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, realizované vyhláškou ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 57/1967. Ta byla zrušena v r. 1988 vládním nařízením č. 192/1988 Sb. O návykových látkách a některých jiných látkách škodlivých zdraví. V roce 1989 pak po zdlouhavých a lopotných přípravách nabyl účinnosti zákon ČNR č. 37/1989 Sb. O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jenž byl fakticky připravován již od roku 1972, avšak krátce po vstupu v platnost se stal v souvislosti s otevřením hranic a změnou společenské situace beznadějně zastaralým. 
Dne 2. září 1991 se tehdejší ČSFR stala smluvní stranou Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988), jež byla přijata 19. prosince 1988 ve Vídni. Tato úmluva, kterou k 1.11.1993 ratifikovalo 89 zemí, obsahuje poněkud problémovou formulaci, stanovující, že státy jsou povinny zavádět prohibiční legislativu, ovšem „v závislosti na svých ústavních principech a základním pojetí právního systému". Výklad tohoto sporného bodu je poměrně volný a dává tak státům značný operační prostor, i přes některé pozdější snahy ústředních orgánů OSN o výklad v restriktivním slova smyslu. 

2.2 Světové vývojové trendy

2.2.1. Výroba, obchod, užívání 
	
Užívání kanabisových drog je v současné době rozšířeno celosvětově. Ačkoliv je stále největší podíl uživatelů mezi mládeží (hlavně ve vyspělých tržních ekonomikách), užívání kanabisu zasahuje do všech věkových, společenských, příjmových, vzdělanostních a podobných skupin. Nevyhýbá se politikům (Clinton, Langer, několik významných anglických konzervativců...) ani špičkovým sportovcům (olympijský vítěz ve snowboardingu, někalikanásobný olympijský medailista v plavání Američan G. Hall, nejmenované anglické fotbalové hvězdy; 70% basketbalistů v NBA konzumuje podle studie z r. 1997 marihuanu nebo je závislých na alkoholu).
Zdánlivě nejméně nebezpečná droga, hašiš, představuje jeden z největších problémů pro instituce, prosazující právo v Evropě a Asii. Plných 90% světového obchodu s touto drogou se odehrává právě na území těchto kontinentů, přičemž každým rokem je zaznamenáván nárůst nezákonného obchodu s touto drogou. Pašování konopí a jeho produktů se stalo multimiliardovým byznysem, zaměstnávajícím celosvětově miliony lidí, a to nejen v tradičních pěstitelských oblastech.  
Při pěstování konopí se stále více využívá moderních vědeckých metod, například hydroponie (v živném roztoku bez půdy). Při stále se rozšiřujícím pěstování ve speciálních, uvnitř umístěných pěstírnách (tzv. indoor cultivation) se bohatě využívá umělé osvětlení, umožňující ovlivňování fotoperiody, vytápění a zalévání, což umožňuje optimální růst rostlin a více sklizní v roce. Poslední poznatky vědy jsou dokonce využívány ke zvýšení obsahu účinné látky THC. Nově vyšlechtěné stále silnější druhy, jako např. americká Sinsemilla (neoplodněná samičí rostlina, název ze španělštiny znamená „bez semen") či kultivary s exotickými názvy (Bílá vdova, Severní záře, Jack Herer, Orange, Shiva, Mazaar...) šlechtěné zejména v Nizozemí, obsahují až 15-22% THC, někdy i více. Pro tyto velmi silné odrůdy se vžilo označení skunk. Podle šéfa české Národní protidrogové centrály J. Komorouse je mluvit u takovéto marihuany v kategorii lehká droga skoro na hranici reálnosti (zajímavé tvrzení, neboť jde stále o tutéž drogu, jen se mění množství účinné látky, které lze teoreticky obsáhnout do jednoho jointa). Tímto fenoménem jsou zasaženy především země, které ostře bojují proti importu této drogy ze zahraničí - státy Severní Ameriky a Evropy.
V uvedených souvislostech nelze opomenout ani asijská produkční centra. Celková situace v oblasti Afghánistánu, nečlenství tohoto státu v organizaci Interpol a strategická poloha této země umožňují vytváření nových drogových cest směrem do Evropy. Tendence v pašování konopí potvrzují záchyty zásilek, které v roce 1998 činily v Evropě celých 579 tun konopí, resp. 133 tun konopné pryskyřice. 
Přes střední Evropu  směrem na západ vede celá řada drogových cest, viz Příloha 3 b). Jedna z nejdůležitějších je tzv. balkánská cesta, po které droga putuje z produkčních center Blízkého a Středního východu do západní Evropy. Významnou roli zde hrají překupníci z Kosova, kteří do umění obchodu s drogami zasvětili i své krajany, žijící jinde v Evropě. Konopné drogy však jsou pašovány spíše doplňkově, převládá pašování heroinu (cenově, nikoliv množstevně). 
Odhady podílu zadržených drog k celkově obchodovaným se různí, nejrealističtější odhady se pohybují mezi pouhými 5-10%, jako maximální hranice se odhaduje 30%. Pro ilustraci, v roce 1994 bylo celosvětově zadrženo 687,2 tuny kanabisu. Další celosvětové statistiky se bohužel nepodařilo získat.  Údaje americké DEA však dokazují, že ke značnému nárůstu obchodu s kanabisem došlo zejména v posledních dvou letech (od r. 1999). 

2.2.2. Ceny
Ceny konopných drog se ve světě velmi liší. Ve všech částech světa se můžeme setkat s pěstováním pro vlastní potřebu a několik přátel, kterým je droga poskytována zdarma. Výrobní náklady jsou nepatrné, platí se zejména riziko prodejce. A tak zatímco v asijských, afrických a latinskoamerických zemích dostávají pěstitelé od překupníků v přepočtu několik málo korun za gram, ve vyspělých tržních ekonomikách se průměrná cena pohybuje v přepočtu mezi 200 a 300 Kč za gram hašiše nebo vysoce kvalitní marihuany (skunku), přičemž existuje poměrně vysoký rozptyl oběma směry od těchto hodnot. Konkrétní případy v jednotlivých zemích budou uvedeny v dalším textu.

2.3 Asie - pravlast konopí 

Asie je domovinou konopí od pradávna. Konopné drogy jsou pevně spjaty s tradičními asijskými náboženstvími, ať již jde o hinduismus (bůh Šiva přinesl z Himalájí kanabis lidem pro radost a osvícení), buddhismus, japonský šintoismus, či v minulosti o náboženství Zoroastrianů. 

2.3.1 Východní a jihovýchodní Asie

Konopí se nadále pěstuje v mnoha zemích, a to jak pro domácí potřebu, tak i pro export. V některých zemích jihovýchodní Asie, konkrétně v Laosu, Kambodži a Vietnamu, je konopí jako lék legální a přístupné každému. Významným zdrojem konopí pro nelegální trhy v celém světě se přitom stala Kambodža, kde se volně prodávají celé konopné rostliny na každém trhu a používají se buď k vaření, nebo ke kouření, které je obligatorní při společenských příležitostech. Malá množství konopí jsou zde spolu s dalšími léky předepisována na každou nemoc. V roce 1995 celní a policejní orgány ve 12 zemích EU zabavily celkem 27 tun marihuany z lodí připlouvajících z Kambodže. Z organizace dodávek marihuany z Kambodže (konkrétně šlo o 4,5 tuny marihuany pro Velkou Británii) bylo v srpnu 1999 obviněno pět vládních činitelů, na pašování se zde podílí rovněž čínská mafie. V Laosu narozdíl od okolních zemí převládá spíše užívání opia. 
Ve většině států Asie však platí velmi přísné protidrogové předpisy, například v Japonsku musí ten, kdo konopí pěstuje, vlastní nebo s ním obchoduje, musí počítat s trestem odnětí svobody na 5 let i výše. Rovněž trest několika let nucených prací lze udělit za pouhý dovoz kanabisu. Hašiš je v japonském podsvětí srovnáván se zlatem a zásahy policie jsou brutální a neúprosné. Možná proto se právě zde udál v roce 1999 neobvyklý případ, kdy Japonec pašoval hašiš tak, že spolykal rekordních 148 plných plastikových sáčků, obsahujících celkem 355 g hašiše (tento způsob pašování se obvykle používá pro kokain a jiné drogy). 
Silný nárůst obchodování s touto drogou hlásí také z Malajsie, země s nejtvrdšími zákony o drogách na světě. Konopí je v této zemi úplně zakázáno a ten, kdo ho vlastní více než 200 g, skončí na šibenici, což přece jen užívání a obchodování s konopím poněkud vytlačilo. Tvrdé zákony má od roku 1971 i Thajsko, kde je však povoleno a zákonně řízeno lékařské užívání v rámci tradiční ayurvédské medicíny. Trest smrti, který zde je možno za drogové delikty též uložit, nebyl více než 10 let vynesen. Rovněž v Singapuru může být za obchod s více než 500 g kanabisu udělen trest smrti, přesto je Singapur součástí mnoha drogových cest. 
V Barmě je za drogové zločiny též možné udělit trest smrti, nejnižší trest představuje 15 let vězení. Problémem však zůstává praxe, neboť hlavní producentské oblasti neleží na vládou kontrolovaném území. Poměrně málo informací je k dispozici z Číny, kde v oblasti drog dominují problémy s opiem a tvrdými drogami, nicméně podle dostupných údajů zažívají konopné drogy i zde svou renesanci, roční přírůstek uživatelů marihuany činil jen v roce 1998 140% . Rovněž Čína praktikuje velmi přísnou legislativu. Objevují se snahy o mezinárodní protidrogovou spolupráci v rámci sdružení ASEAN. 

2.3.2 Jižní Asie

Největší část konopí, vypěstovaného v jižní Asii, tj. Indii, Nepálu a na Srí Lance je určena k užití v místě, pouze malé množství se pašuje mimo region. Významnými producenty konopí jsou politicky nestabilní Afghánistán, ale také Pákistán, kde je tradiční užívání konopí tolerováno a kulturně také požadováno. Podle pařížského Střediska pro geopolitické sledování drog se výroba hašiše v Afghánistánu a Pákistánu „udržuje na velmi vysoké úrovni - 3 až 4 tisíce tun". Afghánské hnutí Taliban však vyvíjí tlak na potírání hašiše (často drastickými metodami). Pro lékařské účely pěstuje mnoho konopí Jemen, kde se kouří rovněž rekreačně, často ve směsi s jinou populární lehkou drogou, listy keře Qat (kata, Catha edulis).  
Situaci v Indii, tradiční domovině „čarasu" (hašiše) poutavě popisuje J. X. Doležal v knize Zkouřená země. Ačkoliv díky z USA importované represivní politice vlády je hašiš oficiálně zakázanou látkou a za jeho pouhé vlastnictví hrozí vysoké tresty (přestože naopak existují dokonce „vládní", oficiální obchody, nabízející marihuanový sortiment, tedy látky se stejnou účinnou složkou, jakou má zakázaný hašiš), díky vybudované široké tradici a všeobecné akceptaci, dále díky přílivu drogových turistů (a tedy i financí, často tvrdých valut) a v neposlední řadě díky všudypřítomné korupci se obrovská množství těchto drog konzumují v této oblasti nadále. Ostatně - v horských vesničkách se často konopí na hašiš pěstuje od pradávna jako v podstatě jediná plodina, kterou je v místních podmínkách možno efektivně pěstovat, a představuje tak pro mnohé obyvatele vlastně hlavní zdroj příjmů. A to přes to, že ceny v místě jsou ve srovnání s cenami na našem černém trhu směšné (v přepočtu okolo 7 Kč za gram, oproti 250 Kč v Evropě).[2] 
Tyto skutečnosti a tvrdá prohibice ve velké části vyspělého světa vedly a vedou v posledních desetiletích ke značnému rozvoji „drogové", „hašišové" turistiky, která bohužel poněkud narušuje tradiční kulturu, folklór a zvyklosti obyvatelstva a jež hojně přináší do země jevy jako „kšeftování", posluhování turistům a obecně materialističtější přístup k životu i v této kolébce duchovna.
Tranzitní křižovatkou mnoha drogových cest se díky své poloze mezi producentskými zeměmi (Afghánistán, Pákistán) a odbytišti v Evropě staly Spojené arabské emiráty. V lednu 1998 zde policie zabavila 600 kg hašiše, ukrytého v přepravkách s mandarinkami. Podle údajů, zveřejněných na konferenci o boji proti drogám v saúdskoarabské Džiddě v r.1997 bylo v letech 1994-96 v arabském světě zkonfiskováno celkem 208 tun hašiše.
V Íránu došlo v říjnu 1998 k přitvrzení legislativy, díky čemuž tehdejší americký prezident Clinton vyškrtl tuto zemi ze seznamu drogových zemí. Podle nového zákona lze udělit trest smrti za vlastnictví pěti kg hašiše. Území Íránu je však tranzitní zemí pro dopravu drog z producentských zemí jako Pákistán a Afghánistán na trhy v Perském zálivu, Evropě a Střední Asii. V červnu 2000 bylo při policejní operaci 10 pašeráků zastřeleno, kromě opia bylo zadrženo i 380 kg hašiše. Jen o den později zabavila policie na jihovýchodě země 500 kg hašiše.

2.3.3 Střední Asie

Většinu dalších zemí střední Asie (a postsovětské části Evropy - Bělorusko, Rusko, popř. Ukrajina a Pobaltí) obchodníci užívají jako tranzitní na cestě do Evropy, ale např. Kazachstán, Uzbekistán či Kyrgyzstán pěstují na velkých plochách nejen konopí, ale třeba i opiový mák. Tak např. v Uzbekistánu bylo v roce 1994 zadrženo 14 tun afghánské pryskyřice, určené pro Nizozemí. Nejvýznamnější oblasti pěstování v těchto státech jsou tádžický Pendžikent, kazašský Čimkent a zejména údolí řeky Ču, kde je kanabisovými kulturami pokryto asi 138 000 ha půdy. Ročně je zde při sběru a dopravě drog zadrženo kolem 3000 lidí. V sousedním Kyrgyzstánu se k této ploše přidává dalších asi 60 000 ha. Významné kultury kanabisu jsou pěstovány i v Rusku, na jižní Ukrajině, v Bělorusku a v Moldavsku. Problémem při pašování je praktická neexistence pohraničních kontrol mezi bývalými státy SNS.[10]
Marihuana a její koncentráty jsou oblíbené rovněž v Rusku a postsovětských republikách. V Rusku se kanabis často používá ke zvýšení účinnosti jiných drog. Konopí zde má silnou tradici - již více než čtvrt století vyrážejí každoročně množství lidí do středoasijských stepí, aby zde nasbírali vonící trávu - anašu - a odnesli si ji domů. Za výtěžek i jen dvou takových cest si průměrný sběrač může pořídit automobil. Ještě před rozpadem SSSR byly proti „anašákům" nasazovány zvláštní jednotky ministerstva vnitra OMON, jejichž příslušníci se samopaly v rukou a za podpory helikoptér kontrolovali pohyb ve stepi i přístupové cesty do centra sovětského impéria. Dnes je však cesta relativně volná a nic nebrání přílivu konopí do Moskvy a dalších velkoměst.[10] Hlavním problémem v Rusku však zůstává činnost mafie, ve které se spojuje obchod s drogami, zbraněmi a radioaktivními materiály s dalšími druhy zločinnosti. V listopadu 1995 byl v Rusku odsouzen k šesti letům vězení občan ČR, jenž byl na letišti při cestě z Nepálu zadržen se 4,5 kg hašiše.

2.4 Evropa - hlavní světový importér

V 70. a 80. letech putuje v Evropě nejvíce drog do Nizozemí, SRN a Západního Berlína, ze kterých se stávají centrály evropského obchodu s nejen konopnými drogami. V této době roste užívání hašiše na úkor marihuany. Velké množství hašiše se do západní Evropy společně s heroinem pašuje po tzv. balkánské cestě, která se v posledních letech rozvětvila do bludiště cest, přecházejících přes stovky celnic v téměř 30 zemích. Jedná se zejména o směry „severního" (Afghánistán - postsovětská Střední Asie - evropské postsovětské státy - Polsko) a „jižního" (Pákistán - Turecko po moři nebo Afghánistán - Írán - Turecko nebo Afghánistán - postsovětská Střední Asie - kavkazské státy - Turecko a dále Bulharsko - Makedonie -Albánie nebo Rumunsko/Ukrajina - Maďarsko - Slovensko/Slovinsko - ČR - Polsko) podloudnického kanálu. 
V 90. letech v Evropě opět vzrůstá poměr marihuany v celkovém množství konzumovaných konopných drog.

2.4.1 EU a ostatní státy západní Evropy 

V rámci Evropské unie se můžeme setkat s různými přístupy k právní úpravě problematiky konopných drog, od zcela liberálního, kdy je tolerováno, vyjímečně přímo povoleno s marihuanou a hašišem obchodovat a vlastnit (tento přístup získává stále vyšší podporu) až po zatím stále silně prohibiční charakter politiky. 
Podle zprávy Evropského úřadu pro sledování návykových látek v Bruselu se počet konzumentů hašiše a marihuany v EU odhaduje na 20 až 30 milionů, z toho 5 milionů na území Francie. Podle této studie konopnou drogu alespoň vyzkoušelo 10-20% mladých lidí ve věku 18-35 let (nejvíce v Dánsku, 40%) [10], což je poměrně nízký údaj např. při srovnání s výsledky studií provedených u nás, lze však předpokládat, že skutečné číslo bude dnes již podstatně vyšší, i vzhledem k tomu, že z celosvětově zachycené marihuany byla polovina zadržena právě v Evropě. Na území EU bylo v roce 1998 zadrženo více než 800 tun kanabisu. Konopné drogy jsou výrazně nejrozšířenějším druhem drog v Evropě, poměr užívaného kanabisu k ostatním drogám se odhaduje na 10:1. Novější zpráva, kterou zveřejnila Evropská observatoř pro drogy a toxikomanii (OEDT) ve své čtvrté výroční zprávě o drogách v EU, udává, že v zemích EU okusilo marihuanu již více než 40 milionů lidí. Největší podíl uživatelů kanabisu mezi obyvateli dosahuje Dánsko, vyšších hodnot dosahují např. Francie, Velká Británie, Španělsko, naopak relativně méně je užívání kanabisu rozšířeno ve Skandinávských státech. Nebyla zjištěna závislost mezi tvrdostí protidrogové politiky a počtem uživatelů v jednotlivých zemích. [18]
Ve většině evropských zemí se můžeme setkat jak s domácí produkcí, tak s pašovaným dováženým zbožím. V oblasti mezinárodního obchodu putují na starý kontinent kanabisové produkty z tradičních asijských center, ke kterým se dnes řadí také např. libanonské údolí Bikáa nebo střední a jižní Rusko, velká množství hašiše jsou pašována ze severní Afriky (světový primát v exportu drží Maroko) a i z dalších afrických oblastí.
V rámci boje proti drogám vytvořilo Evropské společenství speciální protidrogovou jednotku své policie - Europol, ministři vnitra se pravidelně setkávají v tzv. Trevi Group k plánování nových protidrogových strategií. Rovněž Rada Evropy má podobnou skupinu - Group Pompidou (založená r. 1971, dnes je členem 27 zemí). Žádná z těchto iniciativ však nezaznamenává nějaký výrazný pokrok. Naopak, jak podotkl již v r. 1996 časopis Newsweek, „Realita Evropany přinutí, aby přijali to, co už potichu praktikují. Společnost povolí užívání mírných drog, aby tak uvolnila všechny zdroje, které potřebuje k potírání silnějších a nebezpečnějších narkotik."
Země Evropy se de facto zavázaly k válce proti drogám inspirované USA, ve skutečnosti však Evropa tváří v tvář přívalu drog a nárůstu počtu uživatelů provádí hned několik odlišných a vzájemně špatně slučitelných strategií. I když oficiálně souhlasí s pevným americkým postojem, v praxi řada evropských zemí klade stále menší důraz na represi a začíná rozvíjet taktiku „snižování škod" (harm reduction), čímž implicitně přiznává, že drogy tady budou vždy. Průkopníkem a symbolem tohoto přístupu se stalo Nizozemí, následované v nedávné době Švýcarskem.
V současnosti se postupně stává skutečností návrat ke konopí s jeho mnohostranným využitím, i když v nerovnoměrném rozložení. Například pěstování konopí v Německu bylo znovu povoleno v r. 1996 a dnes se zde pěstuje na ploše asi 21 000 ha. Ještě větší plochy v rámci EU jsou v Rakousku (22 000 ha), pěstuje se také v Nizozemsku, Velké Británii, Španělsku, Švýcarsku a od roku 1998 též v Itálii a Dánsku. Ve většině případů se však jedná o konopí pěstované k technickým účelům (vlákno, olej a další), což bylo umožněno vyšlechtěním konopí s mizivým obsahem účinných kanabinoidů.

Holandská cesta
V roce 1976 přijala holandská vláda tzv. „účelné principy" (expediency principle) drogové politiky. Držení a užívání drog zůstalo ilegální, ale policisté a soudci měli začít tolerovat, pokud měl někdo u sebe méně než 30g marihuany či hašiše. Cílem bylo oddělení trhu měkkých, zdraví málo škodlivých drog od trhu s nepoměrně nebezpečnějšími drogami tvrdými. Brzy se všude jako houby po dešti vyrojily známé „coffee shopy", kde se dodnes prodávají nejrůznější odrůdy marihuany a hašiše. V současné době jich je asi 1179.[19] Bez nebezpečí okradení nebo podvodu si zákazník vybere na baru z menu s uvedenými cenami, s jistotou, že vybrané zboží ve vysoké kvalitě skutečně obdrží. 
Úřady současně tolerují, pokud si majitelé shopů pěstují nebo nechávají pěstovat konopí pro svou provozovnu. Zatímco v minulosti převládal v prodeji ilegálně pašovaný kanabis z celého světa, dnes jednoznačně převládají výpěstky domácích pěstitelů. Marihuanu si může koupit každá osoba starší 18 let. Další státem určené podmínky, jež musí coffee shop splňovat, jsou zákaz venkovní reklamy, zákaz prodeje tvrdých drog (heroinu/kokainu/LSD), zákaz rušení okolí, zákaz prodeje většího než určeného množství (30g, posléze sníženo na 5g). Najednou smí být v prodejně uskladněno maximálně 500 g marihuany/hašiše. Další omezení mohou stanovit místní orgány – konkrétní podmínky určuje v jednotlivých oblastech tripartita starosta – vrchní státní zástupce – šéf policie (mají i možnost provoz coffee shopů v místě zakázat). V coffee shopech nesmí být prodáván alkohol.[17] Společně s veřejnou distribucí je tolerována i veřejná konzumace. Marihuana v Nizozemí v podstatě nevytváří specifickou subkulturu, estetiku či jednotný image. Naopak stejně jako u alkoholu je design podniku funkcí sorty lidí, kteří do něj chodí. Již více než 10 let se v Amsterdamu pořádají soutěže o „nejlepší model“, např. Cannabis Cup.
Prosadit takto kontroverzní projekt nebylo politicky vůbec jednoduché, v praxi ale důsledkem tohoto opatření klesl počet kriminálních činů souvisejících s drogami a počet závislých na tvrdých drogách se stabilizoval při značně rostoucím průměrném věku (tj. přibývá jen málo nových uživatelů drog tvrdých, jejich průměrný věk je 36 let). Názor, že s povolením „měkkých" drog stoupne i počet uživatelů drog „tvrdých" se tedy nepotvrdil. Nizozemské úřady tvrdí, že experiment je v podstatě úspěšný,  „kultura trávy" byla oddělena od tvrdých drog. Rovněž názor, že v Nizozemsku holduje díky toleranci kanabisu této droze nadprůměrné procento populace, byl vyvrácen: přestože dosavadní odhady uváděly až 675 tisíc uživatelů, nové statistiky uvádějí jen asi poloviční počet – 323 tisíc osob, což odpovídá 2,5% populace. V devadesátých letech prevalence konopných drog stoupla (celosvětový trend), zejména mezi mládeží, ve srovnání se západoevropskými státy a USA však zůstává až několikanásobně nižší. Přehledné mezinárodní srovnání výsledků protidrogové politiky v Holandsku (relativně liberální politika) a USA (represivní politika) nabízí následující tabulka:

Ukazatel
USA
Holandsko
Zkušenost s marihuanou (od 12 let věku)
33%
15.6%
Konzumace marihuany během minulého měsíce (od 12let věku)
5%
2.5%
Zkušenost s heroinem (od 12 let věku)
1.1%
0.3%
Počet uvězněných na 100 000 osob
645
77.3
Roční protidrogové výdaje na hlavu
$81
$27
Zkušenost s kokainem kdykoli během života
10.5%
2.4%
Užití kokainu v minulém měsíci
0.7%
0.2%
Počet vražd na 100 000 osob
8
1.8

Zdroj: Drug War Facts, Výroční zpráva EMCDDA o stavu drogové problematiky v EU, 1999 (převzato z www.legalizace.cz)

Srovnání jiné charakteristiky je k dispozici i s evropskými zeměmi:

Počet úmrtí způsobených drogami (rok 1995, počet na milion obyvatel) 
Stát
Holandsko
Francie
Německo
Švédsko
Španělsko
Počet
2.4
9.5
20
23.5
27.1

Zdroj: Drug War Facts, Výroční zpráva EMCDDA o stavu drogové problematiky v EU, 1999 (převzato z www.legalizace.cz)


Sousedé Nizozemska však o jeho úspěších nejsou zcela přesvědčeni, zejména francouzské a německé úřady si často stěžují na to, že nizozemské coffee shopy přitahují jejich mládež a objevila se obvinění, že se v nich prodávají i tvrdé drogy [10]. Nejnovější vývoj, tj. určité zpřísnění holandské politiky a na druhé straně uvolnění v oblasti měkkých drog v západních státech přispěly k signifikantnímu zlepšení vztahů v této oblasti, zejména pak v profesionálních kruzích.
Zejména pod masivním nátlakem Francie a vlivem opozičních stran nizozemská vláda v očividné snaze odvrátit hrozící mezinárodní krizi převzala v polovině září 1995 iniciativu v boji proti obchodu s drogami. Pokusila se omezit prodej měkkých drog pouze na své občany, úřady uzavřely některé z nejvykřičenějších coffee shops (34 z více než 200 v Amsterdamu, 7 z 29 v Maastrichtu) a množství kanabisu povolené k prodeji na osobu bylo sníženo na 5 g. Francii však tato opatření nepřesvědčila, neboť tolerance k měkkým drogám a tím i „drogová turistika" pokračují nadále. 
Je nepopiratelným faktem, že zejména díky liberálnímu přístupu k drogám, příznivé přímořské poloze a rozvětvené drogové subkultuře se Nizozemí stalo jednak jedním z hlavních nástupišť dodávek drog z celého světa do Evropy, jednak významným producentem kanabisu a syntetických drog. Marihuana a hašiš jsou sem ve velkém pašovány zejména z Pákistánu, Nigérie, Maroka a Turecka. Jedná se většinou o produkty průměrné kvality, které jsou v Nizozemí zpracovávány na „luxusnější" zboží a se ziskem prodávány do dalších evropských zemí. Tyto aktivity vynesly překupníkům v letech 1993 - 1994 odhadem kolem 25 mil. USD zisku [10]. V roce 1995 bylo v Nizozemí zabaveno rekordních více než půl milionu konopných rostlin a 332 tun kanabisu, tj. 44% množství zabaveného v EU (pro srovnání, v roce 1998 to bylo 126 tun kanabisu a 353 tisíc rostlin), v r. 1994 bylo zlikvidováno 323 ilegálních velkopěstíren. Faktem také je, že Nizozemí v nedávné době na nátlak mezinárodního společenství zpřísnilo postihy za produkci kanabisových drog ve velkém. Roční produkce holandských malovýrobců je odhadována na 100 tun konopí ročně, z nichž dvě třetiny jdou na export.
Druhou zvláštností Holandska, kterou někteří pokládají za „rub liberálního přístupu", někteří za výhodu, je záplava „drogových turistů". Mladí lidé z Londýna, Paříže či Frankfurtu si hojně přijíždějí ve vozech nebo najatých autobusech užít drogových víkendů do nizozemských měst, drogová turistika se stala regulérní součástí nabídky některých cestovních kanceláří. Návštěva coffee shopu se objevila jako lákadlo po roce 1989 i u některých našich cestovek. Zejména francouzští a němečtí činitelé často vystupují proti této formě turistiky a upozorňují na související distribuci i tvrdých drog. 
Známá je v Nizozemí vyšlechtěná odrůda konopí s vysokými procenty THC, zvaná skunk (a členěná dále na speciální kultivary). K tomu říká G. Giacomelli, vedoucí Programu kontroly drog OSN (UNDCP): „Skunk má 20x více alkaloidů než normální kanabis, měl by být proto považován za halucinogen." [10] Rovněž semena skunku, vhodná pro pěstování v bytech a sklenících, jsou dnes exportována z Nizozemí do řady zemí západní i východní Evropy, včetně ČR. Příklad Nizozemí však jasně ukázal dobrou schůdnost cesty tolerance kanabisu, většina jeho problémů pramení z faktu, že je dlouhodobě jedinou zemí, která tuto politiku praktikuje. Úspěšnost jejich drogové politiky demonstruje nejlépe počet úmrtí souvisejících s drogami na milion obyvatel: v Nizozemí 2.4, což je nejnižší hodnota v Evropě (Francie 9.5, Německo 20, Švédsko 23.5, Španělsko 27.1), údaje za rok 1995.

Švýcarsko
Dalším státem, kde je možno zcela legálně pěstovat a obchodovat konopné drogy, se stalo 9. března 2000 Švýcarsko, když druhá komora švýcarského parlamentu v Bernu schválila první komorou již schválený zákon, kterým došlo v kantonech Curych a Basilej k vyškrtnutí kanabisu z narkotického zákona. Prodej je kontrolován státem. K tomuto kroku došlo s cílem striktně oddělit trh s měkkými a tvrdými drogami. Švýcarsko tímto opatřením reagovalo na fakt, že v posledních letech docházelo ke značnému růstu prevalence zejména u mladých lidí (více než 50% osmnáctiletých se zkušeností s kanabisem) a opustilo tak svou předchozí strategii, kdy se uvažovalo o liberalizaci pro všechny ilegální drogy nerozlišeně.
	Již delší čas existuje ve Švýcarsku síť tzv. hemp shops, konopných obchodů (v roce 1998 jich bylo 135, nejvíce v Curychu - 36), kde je možno koupit bohatý sortiment konopných produktů. Ačkoliv oficiálně donedávna prodávaly pouze „nedrogové“ produkty, podle [17] docházelo i k prodeji konopných drog, většinou zabalených a prodávaných jako „aromatické polštářky či tašky“, ovšem takováto konopná výplň obsahuje obvykle kolem 8-10% THC. Podle policejních zdrojů tvořil v r. 1998 podíl takto „maskovaných“ drog na prodeji hemp shopů mezi 85 a 95%. Švýcarsko se rovněž stalo vedle Nizozemí druhým významným evropským exportérem konopných drog. Zpráva odhaduje, že v roce 1998 bylo sklizeno více než 100 tun konopí, pěstovaného k omamným účelům.
	Pravděpodobně posledním místem v Evropě, kde je policií tolerován (nikoliv legalizován) zcela volný prodej měkkých drog, je neoficiální „mikrostát“ Svobodná Christiania, založený v Dánsku uprostřed Kodaně asi před 30 lety členy hnutí hippies v opuštěných, třiačtyřicetihektarových  prostorách dánské armády. Žije zde asi 1000 lidí včetně 350 dětí a tvrdé drogy jsou zde tvrdě potírány. 

Ostatní státy 
V Německu je podle policejních odhadů asi 2,5 milionu uživatelů marihuany. Každoročně se v Berlíně konají desetitisícové demonstrace za legalizaci („Hanf-parade“), při kterých se přímo před očima policistů prodávají ve stáncích vodní dýmky a hašiš. K faktické dekriminalizaci držení malého množství kanabisu pro vlastní potřebu došlo 28. dubna 1994 rozhodnutím Nejvyššího soudu. Jeho dovoz, vývoz a obchodování, stejně jako držení většího množství, zůstalo nadále trestné. Definování pojmu „malé množství" bylo ponecháno na úvaze úřadů každé ze spolkových zemí. Nejliberálnější postoj zaujalo Severní Porýní-Vestfálsko, které je dnes k drogám prakticky liberálnější než Nizozemí, rovněž ve Šlesvicku-Holštýnsku bylo v jednom případě považováno za přípustné množství 42 kg kanabisu. Naopak k tvrdému postupu se přiklonilo silně katolické Bavorsko, jehož politika patří naopak k nejostřejším v Evropě. Mezi největší záchyty konopí v Německu patří zásilky odhalené v přístavu v Hamburku, např. záchyt 21 tun marihuany v listopadu 1994 nebo dodávka z dubna 1995, obsahující 7 tun marihuany v zásilce tropického ovoce z Kolumbie, určená pro Prahu a organizovaná stejnou mafií.
V Rakousku je od roku 1998 platný nový protidrogový zákon. Za držení, výrobu a pěstování konopných drog umožňuje udělit trest odnětí svobody až na 6 měsíců, pokud jde o čin většího rozsahu (u THC stanoveno toto množství na 20g čistého THC), stanovuje zákon 3 až 5 let vězení. V případě menších množství umožňuje zákon odložit stíhání na stanovenou zkušební dobu. Je povoleno pěstování konopí s nízkým obsahem THC k průmyslovým účelům. V roce 1996 bylo v Rakousku zlikvidováno přes 500 kg hašiše.
Italský parlament dekriminalizoval v lednu 1993 držení měkkých i tvrdých drog pro vlastní potřebu. To je nadále trestáno pouze ztrátou řidičského, případně zbrojního průkazu. O 3 měsíce později 55% italských voličů vyslovilo v národním referendu podporu politice další liberalizace drog [10]. Mezi nejvýznamnější záchyty kanabisu v Itálii patří zadržení 17 tun marihuany v Janově z 20. 3. 1997, v srpnu 1999 byly zabaveny 2 tuny marockého hašiše u jihoitalských břehů. V minulosti v Itálii převažovala zahraniční, zejména nizozemská a severoafrická produkce, dnes je většina zdejšího trhu zásobována domácí produkcí z jihu Itálie.
Legalizaci kanabisu zvažuje Lucembursko.
Francie dosud kladla poměrně silný odpor vůči liberálním trendům v Evropě a svou politiku nadále staví na restrikci. Podle zákona, platného od r. 1970, lze postihovat i soukromou konzumaci, a sice vězením na 2 měsíce až 1 rok u všech zakázaných látek a/nebo pokutou 500 až 15 000 franků. Transport, vlastnictví a prodej jsou postihovány dvěma až deseti lety vězení. V roce 1997 bylo soudně stíháno v souvislosti s užíváním hašiše kolem 58 tisíc Francouzů. Francie vystupuje ostře proti nizozemské liberální politice, přitahující její občany.  Problémem drogové turistiky zdůvodňovala Francie rovněž svůj záporný postoj vůči schengenským dohodám o volném pohybu osob v EU. Z drog se tak stal vážný diplomatický problém, ohrožující sjednocovací proces v zemích EU. Uvádí se, že Francie, podobně jako Velká Británie, využívá drogového problému k zdůvodnění svých často euroskeptických postojů. Nicméně i zde dochází k průlomům: vláda v roce 1999 schválila zprávu ministra zdravotnictví B. Kouchnera, který volal po dramatické rekvalifikaci všech druhů drog. Tato zpráva zařadila do první, nejnebezpečnější skupiny alkohol, heroin a kokain, do druhé tabák, amfetaminy a LSD a do třetí, nejméně nebezpečné skupiny kanabis. Z významných záchytů kanabisu ve Francii zmiňme nález téměř tuny hašiše z konce prosince 1997, v kamiónu italské poznávací značky, kde byla droga, určená pro italský trh, ukryta mezi stavebním materiálem. Již v březnu 1997 byly zadrženy 2,5 tuny konpné pryskyřice v kamionu na trajektu z marocké Casablanky do Marseille, šoférovaném dvěma českými řidiči. V září téhož roku bylo v Marseille zadrženo 1,5 tuny hašiše ve stropě slovenského kamionu, jedoucího taktéž z Casablanky. V červenci 2000 bylo zadrženo 747 kg pryskyřičného koncentrátu na výrobu hašiše ve španělském kamionu poblíž Nice.
Tvrdé restriktivní zákony panují také ve Skandinávii, například ve Švédsku stojí mimo zákon prakticky všechny drogy, včetně alkoholu. Cílem je zde vytvořit společnost bez drog. Trestné činy související s drogami se dělí dle závažnosti do 3 skupin. Přes přísnost předpisů však autority ve velkých městech jako Stockholm či Gőteborg nestíhají systematicky drobné uživatele konopných drog. V Norsku je zakázáno i držení pro vlastní potřebu.	
Užívání a držení kanabisu pro vlastní potřebu není postihováno ve Španělsku od roku 1967. Pěstování a obchodování je zakázáno, legislativně jsou konopné drogy odděleny od drog tvrdých. Za konzumaci na veřejném místě může být udělena pokuta. Španělsko se potýká s přílivem hašiše z Maroka, často jde o mnohatunové zásilky, které částečně zůstávají v zemi, z větší části však putují dále do Evropy. Pašuje se zejména v rychlých člunech po moři nebo v kamionech.  Významné záchyty: ve dnech 18.5. až 14.6.1998 při operaci na jihu Španělska (Cádiz) bylo zabaveno devět tun hašiše a zadrženo 70 pašeráků; v únoru 1998 zabaveno 8,5 tuny hašiše v galicijské La Coruni; zabavení 5 tun hašiše v provincii Valencie ze 3. 2. 1997; poblíž Tarragony na palubě výletní lodi nalezeno 2. srpna 1999 5,4 tuny hašiše; celkem 2,2 tuny hašiše bylo zabaveno při třech policejních akcích v oblasti Andalusie v říjnu 1998; v říjnu 1997 byly v průběhu 2 dnů odhaleny 2 zásilky – 1,7 tuny na pláži El Ejido a 802 kg v Granadě, zatčeno bylo 15 osob, většinou Maročanů, méně Alžířanů; 21. června 1997 v Barceloně zadrženo 6 tun hašiše, několik dní před tím na jihu Španělska 5 tun, atd. Několikasetkilogramové zásilky jsou zejména na jihu Španělska poměrně časté, mezi pašeráky převažují maročtí občané. V roce 1993 zadrželi španělští celníci dva české občany, vracející se i s rodinami z dovolené v Maroku. Poté, co u nich bylo odhaleno 124 kg hašiše, byli oba muži odsouzeni k devíti letům vězení a peněžité pokutě. Vlivný španělský deník El País napsal v roce 1999: „Legalizace některých látek je možná jediný lék na některé z nejhorších stránek pohromy, kterou znamenají drogy... Boj proti drogám je za použití nynější taktiky prohraný. Je možná načase, aby byla přehodnocena neúspěšná politika.“
Svou politiku ve velmi nedávné době výrazně liberalizovala také Belgie, kde bylo rovněž legalizováno držení menšího množství (5 g) kanabisu pro vlastní potřebu královským nařízením dne 19. ledna 2001. Výroba, držení velkého množství a obchodování zůstávají nadále ilegální. 
Ve Velké Británii je v současnosti široce diskutováno použití kanabisu nejen pro léčebné účely, legalizaci obhajuje řada britských lékařů a dalších odborníků. Pro tyto účely a další výzkumy byl vybrán výrobce-pěstitel, a sice firma GW Pharmaceuticals. Podle European Monitoring Centre on Drugs and Drug Abuse má zkušenost s marihuanou až 40% patnácti- a šestnáctiletých Angličanů a Irů. Ročně bývá v Británii zabaveno kanabisu za více než čtvrt miliardy liber, z toho kolem 60% pochází z Maroka. V červnu 2000 britské celní orgány zadržely nizozemskou jachtu, přepravující 8 tun marihuany v hodnotě kolem miliardy Kč. V roce 1999 bylo kvůli držení marihuany posláno za mříže kolem 4500 lidí. Sedm vysoce postavených opozičních politiků (mezi nimi několik stínových ministrů) Konzervativní strany veřejně přiznalo užití konopí v minulosti v reakci na plány své kolegyně, stínové ministrině vnitra A. Widdecombové, jež prosazovala politiku „nulové tolerance“. Vláda T. Blaira však prosazuje tvrdý postup proti drogám, i když například za držení malého množství hašiše se udělují spíše pokuty. Za legalizaci kanabisu se postavil i vlivný britský list The Independent.
O situaci v Dánsku již bylo učiněno několik poznámek výše. Kanabis je zde značně rozšířený a relativně dosti tolerovaný. Držení 10 gramů hašiše se řeší napomenutím, držení 100 gramů pokutou, pouze vyšší množství se trestá krátkým trestem vězení.
V Řecku je užívání kanabisových drog rozšířeno relativně méně. Hašiš se sem pašuje zejména z Albánie na lodích nebo kamiony. V červenci 1998 byli na přechodu Kakkavia zadrženi 2 Albánci, pašující v Řecku rekordních 1,5 tuny konopí v mrazírenském kamionu. Jen o několik dní dříve byla na jiném albánsko-řeckém přechodu zadržena tuna konopí v albánské cisterně. V září 2000 byly zachyceny další dvě zásilky: první v rychlém člunu v oblasti Prévezy (580 kg), druhou v úkrytu zbudovaném v albánském kamionu (800 kg). Pravděpodobně největší tranzitní dodávka byla zadržena v červnu 1997 v přístavu Pireus: 6 tun hašiše pocházelo z Pákistánu a směřovalo zřejmě do Bulharska. V květnu 1997 se řecký ministr pro evropské otázky vyslovil pro legalizaci domácího pěstování a konzumace konopí, předseda vlády však zastával jiný názor.
	Z uvedených tendencí je zřejmé, že argument zastánců prohibice, kteří tvrdí, že pro Českou republiku bylo zavedení trestnosti držení drog v souladu s evropskounijními trendy, se nezakládá na skutečném reálném vývoji v západní Evropě, naopak, Česká republika se bohužel nepoučila ze špatných zkušeností těchto států, které měly v oblasti drog několik desítek let náskok. Můžeme se domnívat, že si projde podobnou, doufejme že značně zkrácenou cestou, jakou se ubíraly tyto státy.

2.4.2 Střední a východní Evropa

Tradičně velké plochy technického konopí jsou v Polsku, Maďarsku a zemích bývalého Sovětského svazu. V celém regionu je rozšířeno užívání kanabisu, země SVE se rovněž stávají důležitými tranzitními zeměmi (zejména severní větev balkánské drogové cesty) pro zásilky konopných drog z různých produkčních oblastí určených pro různé části světa. Většina zemí regionu jsou signatáři Jednotné konvence z roku 1961, zavádění konkrétních souvisejících opatření do praxe je však realizováno v rozdílných mírách. 
V Polsku je užívání konopí ve stínu rozšířeného užívání opiového výrobku, nazývaného „kompot". Nicméně se Polsko stalo významnou tranzitní zemí, což se týká především mořského přístavu Gdaňsk (v pákistánském Karáčí byla zadržena zásilka 17 tun hašiše, určená pro gdaňský přístav, rovněž sem putují zásilky z Nigérie a Kolumbie) a varšavské letiště (zadržení velkých dodávek kanabisu z Nigérie). V září 1999 rozbila polská policie největší síť pašeráků, odhalenou kdy v Polsku. Té údajně prošla během tří let rukama více než tuna marihuany, zejména z Nizozemska, za níž dodávala v Polsku vyráběný amfetamin. Polská legislativa donedávna neobsahovala trestní postih za držení, skladování, nákup či přepravu drog, chyběla zde rovněž zákonná opatření týkající se tzv. sledovaných dodávek, tajných agentů a provokačních operací. Podobně jako v ČR však i Polsko vykročilo cestou represe, když prezident Kwaśniewski podepsal 17.11.2000 nový zákon, kriminalizující držení sebemenšího množství drog.
Maďarsko je opět tranzitní, spotřebitelskou i produkční zemí. Maďarské bezpečnostní složky zlikvidovaly několik plantáží kanabisu, pěstovaného pod kontrolou nizozemských občanů. Kanabis opouští zemi nejčastěji přes Rakousko ve směru na Německo a další západní země. Z Ukrajiny a Rumunska přichází do Maďarska naopak kromě heroinu i velké množství hašiše, zejména v rámci tzv. balkánských cest. Na základě dodatků k trestnímu zákoníku v roce 1993 Maďarsko dekriminalizovalo individuální konzumaci drog, ovšem ve stejné době zavedlo přísnější postihy nezákonného obchodu, produkce a držení i malých množství drog. I v Maďarsku však drogová legislativa prochází dynamickým vývojem.
Bulharsko je kromě tranzitní země rovněž producentem konopí. V září 1995 zahájila bulharská policie kampaň na jihu země proti narůstajícímu pěstování kanabisu, které se zde stalo významným zdrojem příjmů zejména pro „patrony", kteří „chrání" pěstitele. Během akce bylo zabaveno a spáleno na 600 kg marihuany. Marihuana je po rozpadu odbytišť pro tabák jednou ze ziskově pěstovatelných plodin (spolu s tabákem „načerno" prodávaným makedonským a albánským překupníkům k výrobě napodobenin značkových cigaret).
V Rumunsku jako tranzitní zemi hraje nejvýznamnější roli přístav Constanta pro zásilky hašiše z jihozápadní Asie, resp. Afriky - např. v roce 1994 během týdne zde zachytili celníci 2 dodávky, 4,4 a 6 tun hašiše, na jehož přepravě spolupracovali Pákistánci, Afričané, Izraelci, Východo i Západoevropané a Jihoameričané. Jedna zásilka byla deklarována jako náklad čaje, druhá jako bavlna. 
V Jugoslávii je (nebo přinejmenším donedávna byl) obchod s drogami pravděpodobně propojen s činností srbské tajné policie ministerstva vnitra, kontrašpionáží ministerstva obrany a informační a dokumentační služby ministerstva zahraničí a je propojen s obchodem se zbraněmi. Lze doufat, že po nedávných vnitropolitických změnách dojde či dochází ke změnám i zde. Užívání kanabisu je zde značně rozšířeno, užívá ho drtivá většina školáků v Bělehradě. Roste místní produkce konopí, zejména v jižní Vojvodině.
V Bosně a Hercegovině také spotřeba konopí narůstá, Sarajevský deník Dnevi Avaz napsal 22. ledna 1996, že v některých oblastech země je „každý čtvereční metr plochy osázen marihuanou". Deník dodává, že kanabis se stal velkým byznysem a marihuana je vyvážena do Chorvatska (Splitu a Záhřebu), kde ji lze prodat výhodněji než v Bosně. Působí zde dvě překupnické sítě, muslimská a chorvatská [10]. Dne 1. 7. 1998 odhalili celníci v Záhřebu zásilku 16 tun marihuany. Rovněž zde jsou do obchodu s drogami často zapleteny významné osobnosti politiky.
Rovněž Slovensko zaznamenalo rychlý nárůst drogového problému, včetně hojného pěstování kanabisu pro domácí trh. I Slovensko je tranzitní zemí pro mnoho zásilek, zejména jde o pašování přes slovensko-maďarskou hranici a bratislavské letiště M. R. Štefánika. Dne 30.ledna 1998 bylo v kontejneru nákladního vozidla v Mojmírovicích u Nitry objeveno téměř 13 tisíc kg marihuany. Dosud největší zásilka kanabisu objevená na Slovensku měla hodnotu více než dvě miliardy slovenských korun.
Pro mnoho zbídačených rolníků v Albánii, na jejichž polích se nedaří obilí, je pěstování a prodej kanabisu prakticky jedinou možností hospodářského přežití. Policie jen v létě 1998 zničila ve střední a jižní Albánii více než 22 tisíc polí s konopím, představujících potenciál pro 22 tun marihuany.   
V ostatních zemích této oblasti je situace analogická, podrobněji o stavu v České republice pojednává samostatná kapitole níže.  

2.5 Amerika – kolébka prohibice 

2.5.1 USA

Neuvěřitelným a pozoruhodným způsobem pojednává o historii i současnosti používání konopí v Americe známý marihuanový aktivista, zakladatel a předseda organizace HEMP (Help to Eliminate Marihuana Prohibition, Pomozte ukončit marihuanovou prohibici) Jack Herer, jenž shrnul své poznatky, získané osmnáctiletým vytrvalým zkoumáním a podložené mnoha studiemi, rozhovory a různými prameny ve své knize Spiknutí proti konopí aneb Císař nemá šaty. Herer představuje konopnou rostlinu jako rostlinu, jež má potenciál „zachránit svět" a zejména cestou nedrogového využití vyřešit většinu ekologických i ekonomických problémů. Nastiňuje proces postavení konopí mimo zákon jako spiknutí mocných s mnoha silně negativními dopady. Zajímavé je, že ačkoli autor v knize vyzývá případné oponenty k vyvrácení svých tvrzení, podle dostupných zdrojů se to nikomu ani 10 let po doplněném vydání knihy nepodařilo. Nikoliv nadarmo byl po tomto muži pojmenován i jeden z nejoblíbenějších holandských marihuanových „modelů". 
K průmyslovým účelům bylo konopí v Americe pěstováno od pradávna. První konopné zákony byly vydány již v 1. pol. 17. století ve Virginii, Massachusetts a Connecticutu - ty pěstování konopí nařizovaly. Od roku 1631 do začátku 19. stol. bylo konopí legálním platidlem ve velké části Ameriky. V roce 1850 při sčítání lidu bylo v USA napočítáno 8327 konopných „plantáží" (farem s min. 2000 akry) konopí. Pěstoval i George Washington a Thomas Jefferson, Benjamin Franklin založil jednu z prvních konopných papíren.  Již T. Jefferson věřil v důležitou roli konopí natolik, že z Francie, kde byl velvyslancem, přivezl tajně do USA několik nových odrůd této rostliny (šlo nejprve o propašování z Číny) a stal se tak prvním známým pašerákem konopí. 
Různé marihuanové a hašišové extrakty, až do 19. století díky potlačení ze strany římsko-katolické církve téměř nepoužívané, se staly po svém znovuobjevení podle jednotlivých států druhým, resp. třetím nejpředepisovanějším léčivem od r. 1842 do 90. let 19. století, pro více než 100 nemocí byly vůbec nejpoužívanějšími. 
Za počátek znovuobjevení kanabisové medicíny vděčíme britskému lékaři O´Shaugnessymu, který při svém pobytu v Indii sledoval tamní lékaře, používající úspěšně konopí i na do té doby na západě neléčitelné choroby. Posléze uskutečnil a vydal rozsáhlou studii o medicínském použití kanabisu. To bylo v roce 1839. Během pouhých 3 let se pak konopné extrakty staly evropskou a americkou „superhvězdou". Rovněž rekreační kouření hašiše se stalo populárním a ve velkých městech (New York, Boston, Chicago, St. Louis, New Orleans...) byly otevřeny tzv. turecké kuřácké salóny. Jejich počet se jen v New Yorku odhadoval na 500 nebo více v období mezi 80. lety 19. století a 20. lety 20. století. Během této doby byly např. po 40 let v prodeji hašišové bonbóny firmy The Gunjah Wallah Company z New Yorku, jako důkaz společenské přijatelnosti hašiše. 
Lékařské používání pokračovalo do 30. let 20. století a stalo se v této době dokonce prominentnějším. Během celé této doby nebyl zaznamenán žádný případ úmrtí, související s těmito léky ani prakticky žádné zneužívání či mentální poruchy s výjimkou prvních požití, kdy byli konzumenti dezorientovaní či více introvertní. 
První prohibiční kroky, zprvu na úrovni měst a států, začaly pomalu přicházet v letech 1914 (El Paso), 1915 (Nová Anglie, Kalifornie, Utah, Wyoming) a v dalších letech v dalších oblastech. Zájem o omamné látky dále stoupl počátkem 20. století především v souvislosti s alkoholovým prohibičním zákonem v USA (platil 1920-1933). Konopí, jehož pěstování pro textilní účely americká vláda po několik století podporovala, se ve 30. letech téměř ze dne na den stalo nežádoucí. Jak k tomu došlo?
Kouření konopí jako levné náhražky alkoholu se začalo šířit asi od roku 1910. Vzhledem ke statutu drogy, přivážené do USA a užívané především imigranty z Mexika a západní Indie, stalo se brzy společenské klima pro kanabis nepřátelské a od roku 1914 byly vydávány v některých státech Unie lokální předpisy, zakazující jiné použití než k léčebným účelům. Takto tomu bylo ve 29 státech, další 4 se připojili v roce 1933.
Přelomem v dosud nepříliš aktivní federální politice se stal rok 1930, kdy ministr financí Hooverovy administrativy a významný finančník Mellon, spojený s firmami DuPont, jmenoval šéfem nově reorganizovaného Úřadu pro narkotika (později se vyvinuvšího v DEA - Úřad pro potírání drog) svého budoucího příbuzného Harry J. Anslingera, který konopí vyhlásil neúprosný boj. Svou roli pravděpodobně sehrálo to, že v této době byl právě vynalezen stroj na automatizované zpracování konopí, čímž se konopný průmysl stal velkou hrozbou jak pro tradiční dřevozpracující papírenský průmysl (Hearst), tak zejména pro společnosti koncernu DuPont. Šířením hororových historek pomocí bulvárních periodik tiskového magnáta Hearsta a vyvoláváním neoprávněné paniky se mu podařilo dosáhnout toho, že již v roce 1937 (1.října) byla tato lehká droga prakticky zakázána. 
Ve skutečnosti se nejednalo o přímý zákaz, ale o jakousi „prohibiční daň" (Marihuana Tax Act-marihuanový daňový zákon, stanovující daň 100 USD za unci - 28g při nelékařském použití a 1 USD při transakci pro lékařské účely, ve všech případech však navíc spojené s administrativními opatřeními jako nutností písemných objednávek a registrací), ovšem s konečným zakazujícím efektem ve 46 ze 48 států tehdejších USA. Schválení tohoto předpisu proběhlo bez vyjádření odborníků ministerstva zdravotnictví či jiných, při projednávání nebyly zmíněny žádné již existující studie a Kongresu byly předčítány zejména hrůzostrašné články z bulvárních tiskovin.
V cílené kampani bylo nejprve zavedeno do té doby neznámé slovo marihuana, představující „zabijácký plevel z Mexika" (léky se vždy jmenovaly „cannabis" apod.) a ta pak byla prostřednictvím nenávistných, rasistických článků lživě démonizována. Podrobněji o zákulisí aktivit, v důsledku vedoucích ke zneužití marihuany jako záminky neoprávněnému zákazu konopí za účelem potlačení konopného průmyslu hovoří výše zmiňovaná kniha J. Herera [7]. 
Výsledek charakterizují výstižně výroky Dr. F. Oerthera, M.D.: „Více Američanů zemře za jediný den ve vězeních a trestných táborech, než kdy zemřelo následkem požití marihuany v celé historii. Koho ochraňují? Před čím?", nebo docenta politických věd z univerzity v Princetonu E. Nadlemana: „Kdyby marihuanové, kokainové a heroinové trhy byly legální, státní instituce by vybraly miliardy dolarů ročně. Místo toho utrácejí miliardy na něco, co se rovná podpoře organizovaného zločinu."[14] Z amerického seznamu léčiv (farmakopéy) bylo konopí vyškrtnuto v r. 1941. 
Zajímavé je, že v roce 1942 vláda náhle změnila názor a kromě zrušení zákazu začala pěstování konopí podporovat i finančně, dokonce nechala natočit krátký film „Hemp for Victory" (Konopím za vítězství) na podporu pěstování konopí, který museli farmáři povinně navštívit a podepsat, že ho viděli a obdrželi brožurku s instrukcemi k pěstování. Byla totiž válka a Japonci přerušili dodávky dováženého konopí z Dálného Východu (manilské konopí z Filipín). Později byly vymazány téměř všechny záznamy o tomto filmu a vláda USA popírala, že kdy něco podobného natočila, avšak badatelé Herer, Packard a Farrowová ji nakonec donutili přiznat opak [14]. 
Po válce se však z konopí opět stala proklínaná plodina a Anslinger pokračoval v boji proti marihuaně i na mezinárodním poli. Stál zřejmě i v pozadí Jednotné drogové konvence, jejímž podpisem se 60 členských států OSN v roce 1961 zavázalo, že během 25 let se u nich přestane konopí užívat. USA se tak fakticky staly vývozcem marihuanové a obecně drogové prohibice do celého světa. 
V 60. letech však nastal zlom a marihuanu začali kouřit rockoví a folkoví hudebníci, básníci,  spisovatelé a herci (Ginsberg, Kerouac, Jagger, Hopper, Fonda…). S konopím se experimentovalo ve všech vrstvách společnosti, nejvíce se kouření prosadilo u hnutí hippies. Během tohoto období došlo k dramatickému nárůstu v užívání jak konopných, tak ostatních drog. Nicméně díky neustávajícímu tlaku farmaceutického, energetického a papírenského lobby zůstala marihuana ilegální i nadále. Výzkumy prováděné v USA ukázaly, že zatímco v roce 1962 mělo zkušenosti s drogou méně než 4% populace, v roce 1980 to bylo již 57%. Podle vládní zprávy z roku 1979 bylo v USA 43 milionů uživatelů marihuany (dnes se odhaduje tento počet na minimálně 30 milionů pravidelných kuřáků). Tento trend byl patrný i v celosvětovém měřítku, kde jenom prodej marihuany vzrostl v letech 1960 - 1980 devětkrát. 
Nicméně v uvolněnější atmosféře mezi lety 1966 až 1976 bylo vypracováno mnoho studií o účincích konopných drog, prakticky vesměs potvrzujících pozitivní výsledky při léčení či zmírňování symptomů mnoha chorob a odmítajících závažnější zdravotní či sociální rizika (údaje hovoří o tom, že k některým negativním, nepodloženým výsledkům dospělo tucet studií z asi 400 prováděných jen v USA [7]). Bohužel díky častému propagování (často před Kongresem při projednávání příslušné legislativy) několika málo zkreslených až lživých studií, prováděných „na objednávku" pro represionisty, nedošlo ani v této době k legislativním změnám. 
Armádní složky včetně námořnictva a mnohé civilní továrny provádějí v této době pravidelné namátkové močové testy na užití marihuany v posledních 30 dnech, a to i přes jejich silnou neprůkaznost (pozitivní výsledky i při pouhé přítomnosti sledovaného v konopím zakouřeném prostředí) a přes fakt, že několik průzkumů, prováděných v armádě v 50. a 60. letech v Edgewood Arsenal, Marylandu a jinde neprokázaly žádnou ztrátu motivace či snížení pracovních výkonů ani po 2 letech intenzivního, armádou sponzorovaného kouření marihuany. V současnosti má testovací programy 98 z 200 největších koncernů v USA a přibližně každý třetí nově přijatý pracovník projde zkouškou na drogy. Od roku 1987 vzrostl počet testujících podniků o 300%.
Přesto však v roce 1976, kdy měly výzkumy vstoupit do druhé a dalších generací, na nátlak farmaceutických koncernů, obávajících se o své zisky, Fordova ministerstva, NIDA (Národní institut pro zneužívání drog) a DEA prohlásily, že nebude povolen žádný americký nezávislý (univerzitní) výzkum, týkající se kanabisových derivátů a dosud dostupné výsledky studií byly předány farmaceutickým koncernům k jejich použití. Není rovněž bez zajímavosti, že právě farmaceutické společnosti dotují zhruba z poloviny finanční prostředky asi 4000 organizací typu „Rodiče proti marihuaně", zatímco další peníze poskytují výrobci piva a destilátů, mj. Anheuser Bush, Coors. 
V rámci programů jako CAMP (The Campaign Against Marijuana Planting, Kampaň proti pěstování marihuany) sahal represivní aparát až k takovým praktikám, jako sledování vytipovaných domů pomocí helikoptér a kamer citlivých na zvýšenou teplotu, kterými se snažili objevit domácí vyhřívané a osvětlené „indoor" pěstírny. Přestože v rámci této kampaně byly zničeny miliony liber rostlin a od prvních let fungování programu předpovídali vysocí činitelé brzké zlikvidování pěstování konopí, tohoto cíle vůbec nebylo dosaženo. Proti drogám bojuje rovněž FBI – například v létě 1999 po roce příprav došlo k rozsáhlé razii proti organizované skupině obchodníků, při níž bylo v několika městech zadrženo kromě jiných drog i 4000 kg marihuany, pašované především vlakem a osobními i nákladními auty z Mexika, a 77 osob.
Uvádí se také případy sledování a vydírání liberálnějších politiků a účelové zkreslování informací represionisty. Jako příklad může posloužit činnost sdružení PDFA (Partnerství pro Ameriku bez drog), organizace poskytující zdarma všem sdělovacím prostředkům „inzeráty" proti marihuaně, jako například zobrazení grafu mozkových vln člověka v hlubokém spánku nebo kómatu, vydávaje tyto za mozkové vlny člověka „zkouřeného", jehož vlny však vypadají zcela jinak, jak následně rozhořčeně dokázaly lékařské kapacity. Rovněž nepodložené šíření lživých tvrzení o neplodnosti, působené marihuanou, poslouží jako další příklad. V případě konopí tak nedošlo k naplnění výroku prezidenta Cartera z r. 1977, pravícího, že „tresty za vlastnictví drog by neměly být škodlivější než samotné užívání drog." Kongres nepodpořil Carterův tolerantnější přístup a nesnášenlivost a útlak kuřáků se ještě vystupňoval v post-Carterovských letech. 
V roce 1990 zavedlo 18 států USA programy „Special Alternative Incarceration" (SAI),  náhradní vězení zejména pro marihuanové „zločince", typicky jakési vojenské výcvikové tábory, kde jsou jinak bezúhonní lidé pod hrozbou přemístění do klasických vězení vychováváni ke zbavení se pozitivního přístupu k těmto drogám.
Navzdory systematickým obstrukcím federální vlády se několika málo pacientům podařilo od 70. let získávat legální marihuanu pro terapeutické účely v rámci tzv. soucitných IND programů (Investigational New Drug - výzkumný nový lék), avšak zařazení do tohoto programu zahrnovalo mnoho byrokratických překážek a naráželo na neochotu a zdržování ze strany federálních orgánů. Nakonec v roce 1992 byl tento program úplně zastaven - z důvodu značně rostoucího počtu žadatelů (!). 
V nedávné době bylo v několika státech USA povoleno užívání marihuany k lékařským účelům (v Kalifornii návrh č. 215, v Arizoně návrh č. 200). Úspěch sdružení Californians for Medical Rights, která návrh č. 215 prosazovala v Kalifornii, vedl k založení organizace Americans for Medical Rights, bojující za právo využívat marihuanu v celých USA. V roce 1994 připouštělo použití marihuany k léčení již 36 států Unie. Veškerá marihuana dodávaná k těmto účelům pocházela z farmy v Mississippi, provozované NIDA. 
V USA se na válku proti drogám vydává přes 30 mld. USD ročně. Benjamin Franklin kdysi řekl: „Nikdy nebyla dobrá válka, ani špatný mír." Jeho výrok lze doporučit protidrogovým bossům, neboť marihuana je zdaleka ta nejneškodnější droga, proti které se tato válka vede. 
Americká vláda odhaduje, že ilegální konopný průmysl, pokrývající asi polovinu americké spotřeby marihuany (druhá polovina se pašuje) vydělává ročně přes 50 mld. USD (jiné zprávy z Bílého domu však hovoří o pouhých 7 miliardách – opět vidíme nemožnost přesných číselných odhadů) a zaměstnává přes milion lidí, čímž patří mezi nejvýnosnější odvětví v Americe. Jelikož však nikdo takovéto příjmy nepřizná, jen USA přicházejí tímto způsobem na daních ročně asi o 5 mld. USD. Dalším vysokým nákladem boje proti marihuaně je zvýšená potřeba vězeňských kapacit. Za posledních asi 15 let se počet vězňů v USA zdvojnásobil, téměř výhradně díky stále se zvětšujícímu počtu obžalovaných za drogy. Např. v r. 1995 utratila vláda USA za nová vězení přes 5 mld. USD. Stejně hrozivá je skutečnost, že plných 10% rozpočtu na udržování zákonnosti jde v USA na obžalované kvůli marihuaně (podobně asi 50% prostředků určených na boj s drogami je zaměřeno na marihuanu), přičemž rok pobytu odsouzeného ve vězení přijde na 20 000 USD. Počet každoročně uvězněných uživatelů marihuany se pohybuje kolem půl milionu většinou mladých a jinak bezúhonných lidí. 
Největší ekonomickou ztrátu však představuje ušlá spotřební daň. Rowan Robinson vychází z odhadu, že se v USA denně vykouří asi 20 milionů jointů (reálná hodnota, přijmeme-li existující odhad, že v USA je minimálně 30 milionů pravidelných kuřáků), což při dani 1,90 USD na joint (vzhledem k velmi nízkým výrobním nákladům přiměřená částka) představuje roční únik z rozpočtu téměř 14 mld. USD. Pokračuje ve svém odhadu však ještě dále a vyčísluje celkový roční rozpočtový přínos regulovaného marihuanového průmyslu na více než 30 mld. USD (spotřební daň, daň z příjmu, DPH, ušetřené náklady na potírání „marihuanové zločinnosti" apod.) [13]
Svůj jasně odmítavý postoj k represivní politice státu vyjádřil i držitel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman, například ve svém otevřeném dopisu nejvyššímu státnímu „drogovému" úředníku Williamu Bennettovi z r. 1989 (viz příloha 1).

V Kanadě je situace obdobná jako v USA. Montrealský přístav je podle úřadů jednou z hlavních vstupních bran pro drogy určené pro severoamerické trhy. Během necelého roku 2000 bylo jen zde během šesti velkých operací zabaveno mj. kolem 20 tun hašiše – například tunu ukrytou v zásilce čokoládového prášku  z 6. listopadu. Policie též odhalila sérii devíti asi stokilogramových zásilek hašiše z Belgie (1997). Droga byla ukryta v obalech chránících počítačovou techniku. Cena za 1 g se pohybuje okolo 7,5 kanadských dolarů. I v Kanadě se uvažuje o lékařském využívání. Začátkem roku 1998 bylo opět povoleno pěstování konopí pro komerční (technické) účely.

2.5.2 Střední a Jižní Amerika

V zemích Střední a Jižní Ameriky se v mnoha oblastech pěstuje konopí, a to jak výhradně pro domácí spotřebu, tak pro vývoz.  Některé státy, zejména Mexiko, Kolumbie, Jamajka, Grenada,  aj., produkují konopné drogy sloužící k pašování do Kanady a USA. 
V Mexiku je pěstování konopí pro rolníky zdaleka nejvýnosnější, velké oseté plochy se nacházejí zejména ve středozápadních kaňonech hraničního státu Chihuahua. Za kilogram marihuany zde rolníci obdrží kolem 300 pesos (asi 1260 Kč). Rovněž každý článek zásobovacího řetězce zde skýtá příležitost vydělat si více, než legální prací. Droga je obvykle přepravena lehkými letadly (malé jednomotorové letadlo pojme až půl tuny nákladu), která létají tak nízko, že je nezachytí radary, do blízkosti hranice s USA. Posádky letadel již za kilogram inkasují kolem 5000 pesos (21 000 Kč). U hranic pak bývá marihuana nakládána do osobních i nákladních automobilů i autobusů. Z nejvýznamnějších záchytů kanabisu zmiňme záchyt 14 tun marihuany ze dne 4. 11. 1998, ve stejném měsíci byly zabaveny téměř 4 tuny marihuany nedaleko Mazatlánu ve státě Sinaloa, který je centrem mexického obchodu s drogami a rovněž největším producentem marihuany. V listopadu 1999 zabavila policie v středomexickém státě Michoacán 6,4 tuny marihuany, ukryté ve sklepě neobývaného domu v celkem 156 balících, jen o den dříve byly objeveny 4 tuny této drogy ve státě Sonora v autě na odpadky. Již v polovině října 1999 bylo nalezeno 6 tun marihuany opět v Sonoře na nákladním automobilu s nákladem citrónů. Začátkem října 2000 při zátahu na sonorské dálnici se mexická policie zmocnila více než 10 tun marihuany, pašované v kamionu. Jen v první polovině roku 2000 se mexické bezpečnostní síly zmocnily 907 tun marihuany. Zisky plynoucí z obchodu s drogami (převážně marihuanou) se zde odhadují na 15 mld. USD ročně, tj. kolem 5% mexického HDP. Podle amerických protidrogových organizací dopraví mexické pašerácké organizace ročně do USA asi 7700 tun marihuany. 
V Kolumbii 5. května 1994 legalizoval Nejvyšší soud osobní vlastnictví a užívání marihuany, hašiše a halucinogenů s odůvodněním, že kriminalizace takového jednání je v rozporu s ústavním právem občanů na svobodný rozvoj osobnosti. Výroba, pašování a prodej zůstávají mimo zákon. Kolumbie je často považována za zemi kokainu, ovšem více než to je „zemí marihuany". Podobně jako v Mexiku i zde je základem lékařství lidový curanderismus, přičemž konopí bývá běžnou součástí léčivých bylinných směsí, široké je i nelékařské užívání. 
Ke vzestupu užívání kanabisu došlo i v Brazílii. Jen za první 3/4 roku 1998 zabavila policie jen ve státě Rio de Janeiro téměř 4 tuny marihuany. Saopaulská policie se zmocní ročně kolem 1,5 tuny marihuany. Rovněž v brazilském lidovém léčitelství zaujímá konopí významnou roli. Největší pěstitelskou oblastí v této jihoamerické zemi je tzv. „marihuanový mnohoúhelník“, tj. část severovýchodního státu Pernambuco. Přesné údaje o produkci z této oblasti nejsou k dispozici, podle zabaveného množství však zástupci UNDCP (Mezinárodní program OSN pro kontrolu narkotik) odhadují, že by mohlo jít o 320 až 480 tun marihuany ročně. Rovněž v této oblasti jde o mimořádně ekonomicky atraktivní plodinu – výnos z 1 ha konopí je až 75 tisíc USD, ve srovnání s asi 1000 USD výnosu z legálních plodin. V srpnu 1998 zde vojenská policie zlikvidovala 15 hektarů konopí, celkem asi 65 tisíc rostlin.
Koncem roku 1998 objevila honduraská policie v této zemi největší konopnou plantáž za poslední desetiletí, čítající cca. 203 tis. rostlin. Dále bylo nalezeno 31 pytlů s drogou a zatčeno 5 vesničanů. Podobně jako v jiných rozvojových zemích, i zde jsou ekonomické výhody pěstování kanabisu pro chudé vesničany určující při rozhodování o plodině. 
Začátkem listopadu 1997 objevily úřady asi 20 tun marihuany v Peru, ve skladišti limského přístavu Callao. Marihuana kolumbijského původu, nazývaná „červená opice“a podle odborníků patřící k nejkvalitnějším, byla přihlášena jako oblečení a umělecké předměty a měla namířeno do Chile a dále do Evropy přes jižní Atlantik.  
Obchod s kanabisem se nevyhýbá ani „ostrovu svobody“: jen za prvních sedm měsíců roku 2000 se kubánské úřady zmocnily více než 4 tun marihuany, zatímco v roce 1996 to bylo podle oficiálních údajů jen něco přes 1,5 tuny. Kuba leží na trase letecké i mořské dopravy drog z Jižní Ameriky do USA. Pašeráci obvykle do pobřežních vod ostrova naházejí zásilky, které pak z moře vyloví rychlé čluny, připlouvající z USA.

  
2.6	Afrika

V Africe jsou od pradávna rozšířeny „dagga kulty", např. u Bantuů, ve kterých požívání daggy-marihuany bylo omezeno na vládnoucí kruhy. Pygmejové, Zuluové a Hottentoti považovali marihuanu za nepostradatelnou medicínu na křeče, epilepsii a dnu a náboženskou svátost. Některé koptické křesťanské sekty (Egypt/Etiopie) věří, že posvátná „zelená bylina z pole" v bibli byla kanabis. Konopí rovněž užívali Theraputové (Egypt), od nichž je odvozen termín „terapeutický". Užívání hašiše bylo v minulosti v celém islámsko-arabském světě spojeno se súfistickým náboženstvím, v Africe má svou domovinu i rastafariánské hnutí. Obě tato náboženství mají konopnou rostlinu ve středu své víry. 
V celém regionu jsou pěstování, obchod a užívání konopí velmi rozšířené a produkce nadále roste. Konopí se daří ve střední, jižní, východní i severní Africe. Za hlavní pěstitele ve střední Africe jsou považovány Ghana a Nigérie, následují Senegal a Pobřeží slonoviny. Na jihu kontinentu je to JAR, na severu se konopí ve velkém pěstuje v Maroku (hlavní část tvoří výroba hašiše, odhady hovoří o 3-4 tisících tun ročně). Značnou spotřebu konopných drog vykazuje Egypt. Pro mnoho afrických zemědělců představuje konopí několikanásobně výnosnější plodinu, než plodiny jiné – například v Togu inkasují za 1 kg asi 35 USD (tj. asi 1,40 Kč/gram, opět vidíme, jak obrovské obchodní marže obchodníci dosahují), zatímco za kilogram kávy nebo kakaa jen něco málo přes dolar. Hlavní produkční oblasti v Africe ukazuje Příloha 4.
V roce 1994 bylo v Nizozemí zadrženo 19 tun kanabisu pocházejícího z Nigérie a 23 tun ze Senegalu. Od 80. let 20. století se postupně velmi rozvíjí nigerijská drogová síť, která nyní působí asi v 50 zemích na 4 kontinentech a zahrnuje desetitisíce Nigerijců. K rozvoji nigerijského drogového byznysu významně přispěl „ropný boom" v polovině 70. let, který do země přilákal mnoho dělníků z indického subkontinentu, zejména z Pákistánu. Ti s sebou přinesli i drogy a zároveň vytvořili první kontakty Nigerijců s asijským kontinentem. Druhým významným faktorem byla rozsáhlá emigrace obyvatelstva ze země počátkem 80. let, která napomohla vytvoření drogové obchodní sítě na 4 kontinentech.
Kanabis je i v Africe nejrozšířenější drogou a podle zpráv Interpolu podporují pěstování konopí v Africe evropské zločinecké syndikáty. Ve vztahu k Evropě si udržují primát nadále severoafrické země, především Maroko. V roce 1994 pocházelo z této oblasti 63% hašiše, zadrženého v západní Evropě. Marocký král Hasan II. prohlásil v projevu v r. 1992, že konopí se pěstuje na více než 50 000 ha půdy v marockém pohoří Ríf, což představuje výnosnost asi 25 000 tun kanabisu (viz Příloha 4 b)). Hasan II. po vzoru USA vyhlásil drogám válku, jeho snahy včetně obsazení některých pěstitelských oblastí vojskem nepřinesly výraznější efekt a Maroko nadále zůstává jedním z hlavních světových producentů a vývozcům hašiše. Vývoz konopných drog přináší Maroku asi 2 miliardy USD ročně a tvoří tak významný zdroj deviz, stejně jako tvoří významný zdroj příjmů řady marockých oblastních úředníků a pravděpodobně i vyšších politiků včetně vlády a králových příbuzných. 
Obchod s kanabisem a jeho deriváty je zde velmi pečlivě organizován. Na počátku řetězce stojí víceméně nezávislí drobní pěstitelé. Odhaduje se, že pěstování tzv. kifu tvoří základ obživy  pro asi 200 000 rodin. Pěstitelé prodávají své produkty zprostředkovatelům, kteří rovněž zajišťují další zpracování kanabisu - nejčastěji na kanabisový olej a hašiš. Tímto zpracováním se zabývají specializovaní výrobci. Překupníci jsou dále napojeni na přepravce, kteří jsou často vlastníky (nebo společníky) různých garáží a dopravních společností. Zejména kamiony zůstávají nadále hlavním prostředkem pašování kanabisových preparátů do Evropy. Překupníci pak drogy prodají dále, nebo si na jejich přepravu tzv. „kupují cestu", tj. již fungující ilegální kanál, jímž drogy putují do marockých velkoměst (Fesu, Casablancy, Marrákeše), nebo i dále za hranice. „Cesty" zahrnují nejen prostředky přepravy, ale i průniky přes síť policejních a celních kontrol, spolupráci místních pohlavárů a oblastní administrativy, politických organizací, ochranu na všech úrovních marocké státní správy a spolupráci se zahraničními skupinami organizovaného zločinu. [10] 
Například v květnu 1995 oznámily italské úřady výsledky operace Rex, při níž byla za spolupráce italské, marocké a španělské policie zlikvidována mocná pašerácká síť, řízená kalábrijskou N´dranghettou (jihoitalská zločinecká organizace). Prostřednictvím této sítě se dostával hašiš lodí do Španělska a odtud dále do Evropy, a to v množství několika tun týdně. Jiným příkladem, souvisejícím s ČR, je případ českého občana J. Černycha, zadrženého v Maroku v červnu 1994, v jehož kamiónu bylo nalezeno 2,5 tuny hašiše. Řidič byl v Tangeru odsouzen k 8 letům vězení. V roce 1997 se k němu na 4 roky připojil další český dopravce, v jehož autokaru policie nalezla 400 kg hašiše.
V naprosté většině afrických zemí panují také prohibiční zákony, někde včetně trestu smrti. V mnohých státech státech je však užívání tolerováno, zejména v Maroku. Zde je vládou povolena domácí výsadba a užívání, avšak obchod je zakázán, i když pouze na papíře. I obchod je zcela tolerován, hašiš kouří běžně i policisté. Maroko se tak stalo významným dodavatelem hašiše pro Evropu, kam se pašuje ve velkém především přes Španělsko. Užívání hašiše se v Maroku nepovažuje za prohřešek proti islámu, naopak je chápáno jako součást víry. Naproti tomu je zde zakázán alkohol. 

2.7	Austrálie a Oceánie

I zde je konopí nejužívanější nezákonnou drogou, přičemž počet uživatelů stále stoupá. Objevuje se také snaha o legalizaci. Pěstují se zde často hybridní formy konopí s vysokým obsahem THC, časté je pěstování v bytech i za pomoci hydroponie. Zahraničním dodavatelem konopí do této oblasti je hlavně Nová Guinea. Podrobnější analýzy bohužel nejsou k dispozici.





Kapitola 3: Cannabis - situace v České republice 

3.1 	Vývoj do roku 1989 

Je pravděpodobné, že určité obřady, spojené s užíváním konopí nebo jiných rostlinných drog, měly i staré slovanské národy. Již stará česká pověst o Krokových dcerách zdůrazňuje, že Kazi znala léčivou moc bylin, Teta ovládala magickou praxi a rituály a Libuše byla věštkyně. Bohužel i u nás, podobně jako v celé Evropě, církev pohanské zvyky násilně potlačila, takže o nich nemáme téměř žádné informace. Obecně lze říci, že konopí se v naší oblasti pěstuje již od dávných dob, neboť jsou zde vhodné klimatické podmínky.
V minulosti bylo pěstování a následné zpracování konopí jedním ze zdrojů obživy obyvatelstva (výroba tkanin, provazů a oleje). S rozvojem vědy a techniky začala konopí vytlačovat syntetická vlákna a pěstování se omezilo na pokusné účely ve výzkumných ústavech nebo pro semeno jako součást krmné směsi pro okrasné ptactvo. 
Novodobé užívání konopných drog se v Československu objevilo ve 30. letech 20. století, tenkrát však zůstalo omezeno pouze na několik případů v hlavním městě, kam bylo propašováno ze středomořského Terstu. Po válce se Československo stalo tranzitní zemí pro přepravu různých drog včetně konopných, které byly přes naše území přepravovány z produkčních oblastí zejména do západní Evropy. 
Historie kontaktů československých celníků s konopnými drogami se začala psát v roce 1970, kdy byla poprvé na našem území odhalena tranzitně přepravovaná droga, a to hašiš v mezinárodním rychlíku na celnici v Chebu. V průběhu 70. let byli zjištěni a zadrženi pašeráci z Afghánistánu s celkem 18,5 kg hašiše. Jednalo se o leteckou přepravu na trase Kábul - Praha. Obvodní soud v Praze odsoudil 5 afghánských státních příslušníků, kteří přicestovali do Prahy z Norimberka. Na letišti si vyzvedli cestovní kufry, které došly letecky z Kábulu a obsahovaly 12,5 kg hašiše. S kufry zamířili zpět do SRN, byli však zadrženi na hranicích. Podobně postupovali další Afghánci, kteří přijeli do Prahy z Hamburku přes Varšavu, na letišti si vyzvedli zásilku obsahující 6 kg hašiše a ten uložili do speciálních vest, které si oblékli. Opět však byli na hranicích zadrženi a droga byla zabavena. K dalším významným případům patří zadržení britského občana při celní prohlídce v Praze, kdy v jeho dvou kufrech s dvojitým dnem bylo nalezeno 12,5 kg hašiše. Jednalo se o zásilku z Jordánska a byla určena pro západní Evropu. Další případ byl zjištěn na letecké trase Damašek - Praha, kdy íránský občan přepravoval zásilku 10,5 kg hašiše.[10]
Tyto případy měly společné to, že do ČSSR přišla zásilka letecky a dále měla putovat vlakem do SRN. Byly zaznamenány i některé další případy, za existujících podmínek reálného socialismu však byly záchyty drog spíše sporadické a v drtivé většině případů náhodné. Podle oficiálních údajů, postoupených našim zástupcům na 13. zasedání představitelů celních vyhledávacích služeb v Ottawě roku 1980 a na Maltě roku 1982 se však československé teritorium stalo součástí některých tranzitních kanálů podloudné přepravy omamných látek z produkčních zemí jihovýchodní Asie a Blízkého a Středního východu do západoevropských států, a to v rámci tzv. jihozápadní cesty. Odhaduje se však, že se dařilo zachytit pouhých 5% z celkového množství přepravovaných drog. 
Situaci nevyřešily ani mezinárodní dohody o potírání nelegálního obchodu s drogami, ani vznik Interpolu v roce 1956. Co se týče vlastního užívání konopných drog na našem území, jednalo se spíše o okrajovou záležitost. Poněkud rozšířené užívání se objevilo se společenským uvolněním a přílivem nových myšlenkových směrů koncem 60. let. Sovětská invaze a následná „normalizace" spojená s tvrdou represí je opět zatlačila do pozadí, do prostředí výlučných part toxikomanů a skalních příznivců undergroundu. Čeští uživatelé, pověstní svou vynalézavostí, záhy objevili často velice důmyslné způsoby, jak získávat semena konopí. Jedním ze zdrojů osiva tak bylo např. vytřídění kanabisových semínek ze směsi ptačího zobu, dodávaného k nám z Indie a distribuovaného v běžné maloobchodní síti. Vyskytly se též snahy o využití u nás běžně dostupného, pro technické účely pěstovaného konopí. 
Někteří pěstitelé věnovali šlechtění a zlepšování účinků domácí odrůdy značné úsilí, mnohdy s překvapivě dobrými výsledky. Jako příklad pěstování poslouží případ jistého M. P. z Tábora, u kterého policie v říjnu 1981 nalezla v bytě 304 g marihuany, kterou natrhal částečně v objektu Psychiatrické léčebny v Brně-Černušicích, částečně v objektu ZOO Brno. Vcelku bylo v českých zemích konopí dlouho užíváno v relativně uzavřených skupinách bez většího dopadu na společnost. Otevřený trh s konopím se prakticky nevyskytoval. Svůj opětovný nástup na drogovou scénu zahájilo až v polovině 80. let v souvislosti s prohlubující se krizí socialistického zřízení v Československu a s rozpadem jeho kontrolních systémů. 
Otázkou však zůstává, nakolik oficiální evidence odpovídala realitě. Oficiální doktrína socialistické společnosti nepřipouštěla problém nealkoholové toxikomanie v tom rozsahu, v jakém již tehdy existoval a toxikomani, ať už jednotlivci nebo skupiny, se v naprosté většině snažili vyhnout zájmu úřadů. Stejná situace ostatně panuje i v současnosti. Odhadovalo se, že zaevidováno je jen 8 - 20% případů nealkoholové toxikomanie.

3.2 Současný stav

Po roce 1989 nastal se v souvislosti se společenským uvolněním a otevřením státních hranic obrovský boom jak v užívání, tak v produkci a obchodu s konopím. Konopí je u nás hojně produkováno i dováženo ze zahraničí, užívání zahrnuje i přes převahu mladých lidí všechny společenské vrstvy. Ačkoliv formálně došlo ke zpřísnění protidrogového zákona, užívání kanabisových drog zůstává široce tolerováno, i když se situace v jednotlivých regionech často liší. Nicméně v Praze dnes existují desítky podniků, kde se konopí zcela otevřeně, nezakrytě užívá a (jen o málo nenápadněji) obchoduje. V souladu s tímto trendem jde zcela legální rozvoj navazujících ekonomických odvětví: v každé trafice jsou prodávány dlouhé „cigaretové“ papírky (často též konopné) a papírové filtry, které jsou používány prakticky výhradně pro přípravu „jointů“, prodávají se vodní dýmky, krabičky a další „příslušenství“. Existují také firmy, obchodující se zařízením pro „indoor“ pěstitele konopí: ačkoliv tyto obchody označují svůj sortiment za příslušenství k pěstování cizokrajných a tropických rostlin, již z propagačních materiálů, z návštěvy pak zcela evidentně plyne pravý účel prodávaného zboží (např. fa Growman Plains v Praze 3). Centrem pouličního obchodu se po Náměstí Republiky stal v současnosti trojúhelník Nová scéna, metro Národní třída a Slovanský ostrov, okolí OD Kotva, ulice Na Florenci a Kaprova. Dochází však často k přesunům v závislosti na aktivitách policie.
V současné době se zvyšuje zájem o konopí jako významnou energetickou plodinu. Stávající legislativa vyžaduje pro pěstování konopí za konkrétním účelem souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR, oddělení inspektorátu OPL. Zpravidla jde o zemědělské využití, tj. produkci biomasy. V praxi to však znamená, že osevní plochy ani jednotliví pěstitelé nejsou nikde centrálně evidováni, obchází se povinnost tuto činnost hlásit a v neposlední řadě ani není stanovena povinnost pěstované rostliny střežit, nebo tuto činnost provádět v oplocených nebo snadno přehledných lokalitách. Hlavně v minulosti značně rozšířená legenda o tom, že konopí pěstované v Čechách obsahuje jen minimální množství THC, se nezakládá na pravdě. Nelze proto zabránit drancování těchto lokalit jednotlivci i skupinami kuřáků marihuany, kteří odcizují celé rostliny nebo odstřihují pouze části samičích květenství, které obsahují větší procento THC. Takto nelegálně získanou rostlinu poté usuší a použijí pro svou potřebu, pro své přátele, nebo s ní obchodují v hernách, klubech či diskotékách. 
Zajímavý byl případ jistého zámožného podnikatele a majitele zemědělské usedlosti na Kokořínsku, jenž byl v polovině roku 1995 nemile překvapen, když zjistil, že jeho šafář pěstuje na poměrně rozsáhlé části jeho pozemku konopí. Šafář se během policejního šetření hájil tím, že konopí začal pěstovat k průmyslovým účelům na základě objednávky jisté německé firmy. Prokázal se letákem zmíněné firmy i osevním postupem, který mu firma údajně poskytla. Trestní řízení bylo poté zastaveno, neboť se nepodařilo dokázat záměr využít pěstovanou marihuanu jako drogu. Letáků německé provenience vyzývajících k pěstování konopí se v průběhu roku 1995 objevilo na našem území větší množství. 
V omezených množstvích se často konopí pěstuje v domácích poměrech, např. na balkonech či za okny bytů, často též ve speciálně upravených místnostech za použití moderních metod pěstování, např. hydroponie, používání halogenových výbojek a speciálních hnojiv. Tímto způsobem lze vypěstovat i velice kvalitní vzorky, obsahující až kolem 20% THC, a to v poměrně krátké době. Takto někteří uživatelé pěstují konopí, aniž by ve svém okolí či dokonce v rodině vzbudili podezření z nezákonné činnosti. V těchto podmínkách jsou uživatelé často samozásobiteli a získaná úroda jim vydrží až do příští sklizně. Zajištění důkazů a vznesení obvinění je v takovýchto případech téměř nemožné.
Dalším stále se rozšiřujícím způsobem nelegálního pěstování konopí je systém osamocených políček na odlehlých či málo přístupných místech. Pěstitel připraví plochu průměrně o 2 - 3 m², vyseté rostliny při nepravidelných návštěvách ošetřuje a zavlažuje. Možnost odhalit a stíhat majitele takovéhoto miniaturního políčka je ztížena tvrzením přistižených, že se na místě vyskytují poprvé a zcela náhodně. Bylo zjištěno, že v tuzemsku vypěstovaná marihuana se svým obsahem THC řadí k nejkvalitnějším v Evropě. Policie registruje většinou drobné kauzy jejího ilegálního pěstování, i když existují výjimky. V roce 1994 byla objevena plocha 500m², osetá marihuanou, nález ještě většího konopného pole (cca. 2 ha, potenciálně až 1 tuna marihuany, na černém trhu  v hodnotě kolem 100 milionů Kč) u obce Třešovice nedaleko Strakonic z roku 1997 byl dalším případem. Konopí roste v některých částech republiky také divoce, zejména na jižní Moravě. Výroba hašiše z konopí je v podmínkách České republiky spíše výjimkou, neboť k ní je zapotřebí výrazně větší osetá plocha, než si mohou čeští ilegální pěstitelé dovolit.
Domácí produkce marihuany však není jediným zdrojem uživatelů této drogy. Ta se do České republiky dováží nelegálně ze zahraničí a je ještě kvalitnější než většina domácí produkce. V našich poměrech konopí obsahuje většinou asi 3 - 10% THC, u marihuany pašované ze zahraničí lze u jednotlivých zásilek najít vzorky blížící se obsahem THC k 20%. Hašiš se do České republiky pašuje především z Maroka, a to buď díky samostatným aktivitám českých občanů, nebo organizovaným pašováním osobami arabského původu. Další trasou vedoucí do naší republiky je cesta z jihovýchodní Asie. Na pašování marihuany a hašiše ve velkém se v současné době soustřeďuje pozornost západoafrických zločineckých struktur, zejména Nigerijců, kteří obchodují s drogou pocházející z jejich vlasti. V souvislosti s Nigerijci pašujícími kanabis do ČR lze uvést několik odhalených případů, např. záchytem 20,4 kg marihuany na ruzyňském letišti v roce 1990 (pašovaných vysokoškolsky vzdělaným ekonomem), ve stejném roce opět na Ruzyni zachycené dodávky 29 a 40 kg marihuany, dále tehdy rekordní záchyt 7385,7 kg marihuany ve dvou kontejnerech, zachycený na nádraží Praha - Vršovice z 19.března 1996 (zásilka putovala z Nigérie lodí do Varny a odsud vlakem do Prahy), dále pak např. záchyt 4470,98 kg marihuany v kamiónu na hraničním přechodu Vojtanov na Chebsku. Tato zásilka směřovala do Nizozemí. Dalším úspěchem policie a celníků byla operace Babylón v červnu 1994, v jejímž rámci bylo zadrženo půl tuny hašiše a 3 pachatelé. V roce 1997 byla v Pardubicích zabavena zásilka 500 kg hašiše zabaleného jako koření do pizzy a celně deklarovaného jako nářadí. Výjimkou není ani pašování poštou – např. počátkem r. 1999 objevili policisté v deseti dopisech celkem 240 g hašiše. Poštovních zásilek tohoto typu bylo v letech 1999 a 2000 řádově několik set. Celkově se však daří zachytit jen velmi malá část pašovaných drog, konkrétní čísla uvádí tabulka:


1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Konopí-sušina (kg)
4
30
2
-
-
12000
5,5
5,5
111,2
Počet záchytů
9
4
13
11
2
5
14
19
108

Zdroj: Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva 1999

Výrazný je malý počet záchytů ve všech letech do r. 1998, s výjimkou roku 1996 jsou nízká i celková zachycená množství. Rok 1996 byl co se týče množství vyjímečný díky dvěma výše uvedeným několikatunovým záchytům, nárůst u obou ukazatelů v roce 1999 lze přičíst začátku působení novely „drogových“ zákonů.

Na domácí scéně marihuana značně zdomácněla a tvoří významný podíl z celkové spotřeby drog. Je užívána mládeží, která ji často zkouší jako svou první drogu, další osoby ji aplikují nepravidelně. Byly zaznamenány případy užívání marihuany žáky vyšších ročníků základních škol. Kouření marihuany se ve stále větší míře objevuje i v armádě. Rovněž frekvence užívání i tendence k opakovanému užití drogy je podle průzkumů z 90. let nejvyšší právě u marihuany, což není dáno biologickým návykem, ale zejména zdánlivou či skutečnou malou nebezpečností, snadnou dostupností a dosti tolerantním přístupem okolí k této droze.[10]

3.2.1 Legislativa

Vývoj legislativy v minulosti byl nastíněn v kapitole pojednávající o vývoji světovém. V současnosti je v České republice platný zákon č. 167/1998 Sb. O návykových látkách, platný od 1. 1. 1999 a upravující mj. pěstování konopí a zacházení s ním, vývoz, dovoz a tranzitní operace. Konopím se přitom rozumí kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny, jejíž součástí je vrcholík. Trestně právní ochrana společnosti na úseku zacházení s drogami byla garantována základními ustanoveními § 197 a § 198 o nedovolené výrobě a držení omamných prostředků a jedů v přijatém trestním zákoně č. 86/1950 Sb. Boj s drogami se odrazil i v novém trestním zákoně č. 140/1961 Sb. se základními ustanoveními týkajícími se drog v § 187 a § 188. 
Problematiku trestné činnosti související s užíváním konopných drog bohužel nelze statisticky dokumentovat, existují pouze statistiky trestných činů souvisejících s drogami obecně, nicméně lze předpokládat zcela nepatrnou míru „konopné" kriminality, i vzhledem k tomu, že celková drogová kriminalita nedosahovala nikterak vysokých hodnot, i když v 80. letech začala poměrně rychle vzrůstat. 
Na poli trestního práva je problematika drog postihována podle zákona č. 112/1998 Sb., účinného od 1. 1. 1999, který byl přijat přes ostré protesty většiny odborné i značné části laické veřejnosti i přesto, že ho odmítl podepsat i prezident a vrátil návrh parlamentu. K přijetí této novely přispěl i tlak ze strany OSN a EU, v hodnotící zprávě Evropské komise za r. 1999 byla tato oblast jednou z mála pozitivně hodnocených. Tento fakt je paradoxní vzhledem ke zcela opačnému trendu, panujícímu v západní Evropě. Základní změnou, kterou tato novela přinesla, je vložení § 187a), stanovujícího trestnost držení většího než malého množství drogy pro vlastní potřebu. Zůstala však zachována beztrestnost aplikace drogy, pokud není osoba k užívání nucena druhou osobou. Novelou byly rovněž podstatně zpřísněny trestní sankce za jednotlivé drogové trestné činy. Současnou trestně-právní úpravu nakládání s nealkoholovými drogami uvádím v Příloze 2. 
V poslední době policisté upozorňují na různý výklad zákona, týkajícího se nezákonného pěstování konopí. Každý vyšetřovatel si zákon vykládá po svém a najde se i takový, který odmítá zahájit trestní stíhání této činnosti. Z tohoto důvodu bylo požádáno vrchní státní zastupitelství ČR, odbor trestního řízení, o právní posouzení takovýchto případů. Z jejich sdělení vyplývá, že pokud není možno prokázat, že již byla vyrobena marihuana, nelze sdělit obvinění podle  §187 trest. zákona, lze však využít §188 trest. zákona a to ve smyslu „držení či výroby předmětu určeného k výrobě omamné a psychotropní látky". K problematické formulaci „množství větší než malé“ vydal Policejní prezident Závazný pokyn (platná verze je z 19. května 2000), určující jakousi hranici při určování „malého množství“. Ta tvoří u THC 0,3 gramu, což odpovídá zhruba 20 jointům. 
Podle policejních statistik se zatím nepotvrdily obavy některých odborníků, že bude docházet ke zneužívání novely trestního zákona. Počet osob, stíhaných za §187a) tvoří zanedbatelnou část drogové kriminality a naprostá většina těchto případů byla vyřešena pokutou nebo domluvou, vyjímečně podmíněným trestem. Lze předpokládat, že tento pozitivní fakt jde na vrub opravdu širokým diskusím a polemikám okolo tohoto sporného paragrafu. Nejhorším dopadem novely tak zůstává ztráta důvěry značné části populace ve vládu zákona, který je masově porušován. Bohužel, ani zamýšleného pozitivního efektu, tj. snížení nabídky drog, nebylo podle šéfa Meziresortní protidrogové komise Mgr. Radimeckého dosaženo.
Objevily se však i tvrdé tresty: asi nejznámějším precedentem se stal případ 19letého Stanislava Pobudy, který byl odsouzen na 4 roky nepodmíněně za prokázaný prodej 18 marihuanových cigaret za 600 Kč v průběhu půl roku, přičemž jednomu z kamarádů, kterým drogu poskytl, nebylo ještě 15 let. Počátkem r. 2000 mu prezident republiky udělil milost. Podle dostupných údajů nejvyšším vyneseným rozsudkem v ČR v souvislosti s konopným zločinem malého rozsahu bylo odsouzení dvaadvacetiletého Libora F. libereckým Krajským soudem na 8 let nepodmíněně za vypěstování dvou rostlin a jejich rozdání mladistvým kamarádům (mladším 15 let). Soud se konal koncem roku 2000, obžalovaný se odvolal k Vrchnímu soudu.
Pro případ pomoci „zločincům“ podobného typu funguje dobrovolný, nestátní a neplacený „konopný ombudsman“ Marek Jehlička, který případy dokumentuje, zveřejňuje, případně žádá milost u prezidenta. Generální sekretář Meziresortní protidrogové komise Mgr. Radimecký, Dr. Douda a mnozí další odborníci považují tyto případy za vadu zákona, který nerozlišuje mezi konopím a tvrdými drogami.

3.2.2	Konopí mezi mládeží

Situace se různí podle jednotlivých regionů, pro ilustraci uveďme několik konkrétních výsledků rozsáhlé studie M. Miovského a T. Urbánka NEAD ´98 - nealkoholové drogy 1998, komplexně zkoumající problematiku nealkoholových drog u středoškolské mládeže v několika jihomoravských okresech. 
Procento středoškolských studentů se zkušeností s nealkoholovou (a netabákovou) drogou zjištěné v jednotlivých okresech se pohybovalo v rozmezí od 23,3% v okrese Třebíč po 41,1% v okrese Hodonín, např. v Brně bylo pak 34,2%, pozitivní závislost na velikosti města se tedy neukázala zcela jednoznačná. Pro náš předmět zkoumání je důležité zjištění, že první ilegální užitou drogou byla v naprosté většině marihuana nebo jiná konopná droga, tento podíl se pohybuje podle jednotlivých typů škol mezi 92 a 100%. Pravidelní nebo častí kuřáci kanabisu tvoří ve zkoumaném souboru podle jednotlivých okresů 5,6 (Třebíč) až 14,7% (Hodonín). 
Respondenti hodnotily také obtížnost získání jednotlivých druhů drog. U marihuany a hašiše dominovala odpověď „celkem snadné", za celkem snadné či velmi snadné označilo získání kanabisu 51,1 (Třebíč) až 66,1% (Hodonín) dotázaných, ve většině ostatních regionů to bylo slabě přes 60%. Za celý soubor má zkušenost s ilegální drogou 33,3% dotázaných. Jako důvody užití uváděly respondenti nejčastěji zvědavost (87,9%), dále pak potřebu zapomenout na problémy, touha být výkonný či šťastný nebo neschopnost odolat partě. Mezi způsoby získání drogy zcela jednoznačně dominuje dostání od kamaráda/ky (asi v 90%), tedy jde o jednoznačný problém vrstevnických nebo referenčních skupin. Naopak pouze 0,9% středoškolských studentů získalo drogu od neznámého člověka. Sami autoři studie k tomu uvádějí: „To zcela vyvrací stálé a naprosto nesmyslné a ničím nepodložené obavy a představy rodičů, že dealeři stojí před školami a nutí jejich dětem drogy...". 
Z dalších výsledků této studie stojí za zmínku zjištěná pozitivní souvislost mezi pasivitou, nezájmem o školu na straně jedné a užíváním drog na straně druhé, dále stejná závislost mezi užíváním alkoholu a ilegálních drog či nikotinu a ilegálních drog. Rovněž autoři docházejí k závěru, že existence zkušenosti s drogou jasně souvisí se subjektivním hodnocením vlastního dětství (u hodnocení „bezproblémové" je zkušenost s drogou u 30,9%, u „velmi problémového" dětství naopak 60,3%). Zajímavé je rovněž to, jak středoškoláci vnímají marihuanu: nejčastěji jako „lehkou, slabou drogu, jako alkohol, měkkou", dále jako látku pro "dobrou náladu, povzbuzení, energii", jako látku „horší než nikotinová cigareta", nebo jako „návykovou drogu" či „předdrogu". 
Dlužno poznamenat, že autoři studie hned v úvodu uvádějí, „..jsou pro nás všechny nealkoholové drogy velmi palčivým a závažným problémem, nějak však stále mnozí z nás zapomínají, že co do lidských i ekonomických škod máme dva ještě větší problémy, jež všechny nealkoholové drogy mnohonásobně převyšují. Jsou to naši „staří známí",o kterých nějak příliš často nechceme slyšet a jako bychom je již brali za své. Ano, řeč je o nikotinových cigaretách a alkoholu. Jsou to právě oni, se kterými mají zkušenosti téměř všichni respondenti již v útlém věku...". I v závěru studie se uvádí, že při řešení drogového problému je na základě statistik i praxe nezbytné třeba začínat u těchto legálních, na společnost zásadnějším způsobem působících drog. Opět se zde tedy vyvrací argument, že by právě marihuana byla vstupní branou k jiným drogám.
Podle výzkumu pro Evropskou školskou unii má určité zkušenosti s marihuanou téměř 23% 16letých chlapců a dívek. Jiný epidemiologický výzkum prokázal, že se stoupajícím věkem roste tento podíl až ke 34%. Dr. Douda z Drop In uvádí, že podle jejich průzkumů má zkušenost s konopnou drogou v Praze kolem 70-80% mladých lidí. Uvádí se rovněž, že relativně k ostatním drogám požívá marihuana větší oblíbenost u vzdělanějších skupin obyvatel.[10]

Problémoví uživatelé
V léčebných centrech se evidují osoby, které uvádějí marihuanu jako hlavní drogu, na které jsou závislé nebo s kterou mají problémy. Do roku 1995 byla marihuana za pervitinem na 2. místě co se týče počtu v léčebnách a kontaktních centrech evidovaných problémových uživatelů, což je poněkud v rozporu s často uváděnou neškodností jejího užívání. V posledním čtvrtletí 1995 však klesla marihuana za heroin na 3. nejčastěji uváděnou drogu a uvážíme-li poměr počtu uživatelů marihuany k uživatelům pervitinu a heroinu (min. 10:1), musíme konstatovat, že tvrzení o neškodnosti marihuany tímto nejsou vyvrácena. Údaje z roku 1996 ukazuje následující graf: 
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Uživatelé kanabisu tvoří 12% problémových uživatelů jakýchkoli ilegálních drog, což představuje asi 350 lidí, kteří vyhledali pomoc. To znamená, že z asi půl milionu uživatelů v ČR má problémy necelé jedno promile! Průměrný věk těchto problémových uživatelů se pohybuje okolo 19 – 20 let a má klesající trend. Při posuzování výše uvedených dat musíme navíc připočíst psychologický tlak na kuřáka marihuany, kterému je společností dlouhodobě vnucován názor, že činí něco špatného, nebezpečného, nezákonného, co sám nemůže zvládnout. Bohužel, veřejnost je často matena zcela absurdními a nepodloženými prohlášeními, jako např. výrokem místopředsedy sdružení Rodiče proti drogám, který v České televizi prohlásil, že „70% lidí, kteří přišli do styku s marihuanou, skončili na heroinu.“V tisku proběhla informace, že tento nesmyslný údaj pochází dokonce od NPDC, avšak v materiálech, které mi NPDC na mou žádost poskytla, ani v jiných oficiálních studiích nikdy takovýto údaj potvrzen nebyl. 
Pro osoby skutečně těžce závislé však marihuana představuje tzv. doplňkovou drogu, kterou si zpříjemňují chvíle mezi aplikacemi tvrdé drogy.

3.2.3 Drogy a státní správa

Již v červnu 1990 byla vytvořena Komise vlády ČSFR pro narkotika (předsedou J. Mikloško), která do konce roku 1991 vypracovala návrh protinarkotické koncepce. Ten se však pohyboval pouze v obecné rovině a nebyl vládou projednán. Působnost Komise skončila s rozpadem federace. 
V rámci Dohody o spolupráci ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami, podepsané 3. 3. 1993, byla jako koordinační a koncepční pracoviště vytvořena Meziresortní protidrogová komise vlády ČR, předsedou byl jmenován Jan Ruml. Statutem a jednacím řádem byla konkrétně vymezena úloha komise jako kolektivního poradního, iniciativního a koordinačního orgánu vlády ČR. Komise za účasti odborníků ze zainteresovaných resortů vypracovala Koncepci a program protidrogové politiky vlády ČR, mapující situaci v oblasti drog v ČR, definující jednotlivé oblasti drogové politiky a určující hlavní priority a program pro období 1993-1996. Jejím základem byla snaha o „vyvážený přístup", rovnováhu mezi prevencí (redukcí poptávky) a represí (redukcí nabídky). Tato základní filosofie byla zachována dodnes, jak však ukázala realita, dosáhnout této vyváženosti není vždy snadné. Meziresortní protidrogová komise prošla řadou personálních i jiných problémů, současným předsedou je Mgr. Radimecký.  
Na úrovni policie byla po rozpadu federace v r. 1993 vytvořena jednotná protidrogová centrála Policie ČR - Odbor drog. Právo na funkci hlavní protidrogové centrály ČR si však ve stejné době nárokovala i další instituce - Národní drogová informační služba. Ta však nebyla příliš funkční a zanikla v roce 1995. Ve stejném roce byl Odbor drog přetvořen v Národní protidrogovou centrálu (NPDC), která jako organická součást Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu funguje (pod vedením J. Komorouse) dodnes. Bohužel, jak konstatuje výroční zpráva NPDC za rok 1999, úkol sběru a vyhodnocování informací souvisejících s drogovou problematikou se nedaří v potřebné míře realizovat. Stávající informační systémy Policie ČR neumožňují v současné době jiné centrální vyhodnocování než podle realizovaných trestných činů. Nelze rozlišovat podle druhu činnosti (dovoz, vývoz, prodej), ani podle druhu OPL a velké problémy činí i analýzy dle regionů.
Pro kontrolu zákonného zacházení s omamnými a psychotropními látkami byl v r. 1994 vytvořen Inspektorát omamných a psychotropních látek.
Politickou diskusi na téma drog je nutné považovat za mimořádně důležitou zvláště v době, kdy se některé složky politického spektra chápou tohoto problému coby politika a hranice jednotlivých oblastí protidrogové politiky a jejich vztahy jsou rozmlžovány k neviditelnosti, např. tvrzením, že nejlepší prevencí je represe. [16] Je přitom třeba vycházet z axiomu, že vždy bude určité procento populace unikat před realitou pomocí umělých rájů. Je to potvrzeno tisíciletími zkušeností. Rezignujeme-li však na donkichotskou snahu měnit lidskou přirozenost, nemůžeme rezignovat na trvalé a neochabující úsilí o minimalizaci negativních důsledků existence těchto látek a jejich zneužívání, důsledků, které by se v ideálním případě měly limitně blížit nule. 
Ekonomické důsledky z pohledu státu jsou ty, které přímo i nepřímo zatěžují stát. rozpočet a tedy kapsu voliče, daňového poplatníka. Autoři publikace [16] je dělí na tři skupiny. Zaprvé, důsledky plynoucí z kriminální činnosti přímo. Jde o přelévání peněz z legální do nelegální sféry, zahrnující také trestnou činnost spojenou s obstaráváním prostředků na drogu. U všech drog se celková ekonomická ztráta pohybuje v řádu desítek, možná stovek miliard Kč ročně, konopné drogy však tvoří pravděpodobně menší část v důsledku nižších cen a absence nebo relativně nízké míry  doprovodné trestné činnosti.
Zadruhé jde o nepřímé důsledky, tj. horentní náklady, vydávané na s drogami související činnost policie. Zde můžeme identifikovat tzv. bludný kruh tvrdě represivního přístupu k protidrogové politice, známý z USA a států je napodobujících:

přitvrzení represe a zvýšení nákladů na ni ==> zvýšení ceny nelegálních drog ==> zvýšení přidruženého zločinu a nabídky drog, zvýšená konzumace a horší zdravot. dopady ==> nespokojenost veřejnosti, snaha represních orgánů o další zvýšení vlastních pravomocí (a finančních prostředků) => populistické tlaky ==> zpět na začátek.

Dále tato skupina obsahuje náklady na činnost soudů, státních zastupitelství, vězeňský aparát, nucenou léčba atd.
	Poslední skupinou jsou ekonomické ztráty plynoucí ze zdravotních důsledků rizikového užívání drog, tj. náklady na léčení nikoliv závislosti, ale nemocí způsobených závislostí nebo předávkováním. Publikace [11] udává za rok 1996 podíl kanabisu na akutních intoxikacích nelegálními drogami 6 procent, opět tedy vcelku nízké ztráty.







Závěr


	Obchod s konopnými drogami dnes představuje velmi dynamické odvětví, které se celosvětově vyznačuje obratem řádově ve stovkách miliard USD ročně a na různých úrovních výrobně-distribučního řetězce zaměstnává desítky až stovky milionů osob, ve stovkách milionů se pohybuje i počet uživatelů. Podílí se na něm dnes již naprostá většina států světa. Na druhé straně stojí miliardové výdaje, vydávané jednotlivými zeměmi na prohibici a represi (celosvětově cca. 30 mld. USD ročně). Jak však ukazují empirické zkušenosti, tyto náklady téměř vůbec nepomáhají k dosažení cílů protidrogových politik, naopak často působí přímo kontraproduktivně. 
	Dnes, na počátku třetího tisíciletí, tak statisíce lidí tráví léta ve věznicích za skutky, jejichž individuální i společenská nebezpečnost jsou nepatrné, trestům naprosto neúměrné. Mladí slušní lidé jsou stigmatizováni cejchem kriminálníků a další a další děti se stávají závislými na ničivých, smrtících tvrdých drogách, které parazitují na zařazení do stejné kategorie s kanabisem. Je tedy více než potěšitelné, že se ve stále širší míře začíná prosazovat tendence k reálnému pohledu na věc, tedy k přehodnocování tvrdě represivních protidrogových politik a odlišení konopných drog od drog tvrdých. 
Neustále se ukazuje a potvrzuje, že naše jednoduchá a naivní představa, že problém drog (obecně i konopných specielně) lze beze zbytku vyřešit jeho zákazem a vymýcením, zcela zkrachovala. Zcela nezávisle na typu politiky bude vždy a všude existovat určité procento populace, které (konopné) drogy užívat bude. Polovičatá řešení problému konopí, navíc limitovaná politickými a mezinárodními ohledy, nemohou už vůbec pozitivně ovlivnit problémy drog tvrdých.
Zdá se, že v dlouhodobém pohledu je pro společnost z ekonomického hlediska nejlepším možným způsobem, jak se vypořádat s „problémem" konopných drog, posun v chápání konopí jako závažného drogového problému k jeho chápání jako psychoaktivní substance se silným terapeutickým potenciálem a schopností rekreačního využití při relativně mizivých zdravotních rizicích. Nejvhodnější cestou se jeví legalizace, a to jak pro lékařské, tak rekreační účely. Slovy profesora psychiatrie Harvardské university Lestera Grinspoona, „jediné východisko je přetnout uzel tím, že se cannabisu poskytne stejné postavení jako alkoholu - legalizovat jej pro všechny účely použití a vyjmout jej úplně z lékařských a kriminálních kontrolních systémů." Samozřejmě s dodržením nezbytných opatření jako minimální věkové hranice zákazníka, specifikace příležitostí, při nichž nesmí k intoxikaci dojít (řízení vozidel, práce náročná na pozornost...) apod., analogicky jako u alkoholu. Pro zdravého, dospělého a svéprávného jedince představují konopné drogy prakticky bezrizikovou alternativu, resp. doplněk trávení volného času.
U konopí jde o zcela aktuální otázku již dnes. Tento krok by pravděpodobně přinesl zlepšení ve všech oblastech, kde dnes působí drogy problémy. Státem kontrolovaná, řádně a tvrdě zdaněná výroba by vedla k distribuci levnějších drog s garantovaným složením a kvalitou, zcela by odpadl často zdůrazňovaný efekt „zakázaného ovoce", narkomafie by v důsledku neziskovosti krachovaly či přecházely na jiný druh činnosti - jediným jejich ziskem by mohly být daňové úniky. Nemalé prostředky, získané ušetřením nákladů na represi a zejména daňovými příjmy z prodeje drog by pak umožnily financovat léčení toxikomanů a preventivní osvětové programy, tedy výdaje, jež dnes zasahují každého daňového poplatníka. 
Tento krok by kromě toho umožnil mohutný rozvoj průmyslového využívání konopí, což představuje minimálně velmi perspektivní, nenasycený a silně dynamicky se rozvíjející obor pro podnikání, v nejlepším případě pak potenciál k vyřešení celosvětové ekologické a energetické krize a nastartování trvale udržitelného ekonomického rozvoje. 
Tato práce se tedy po důkladném studiu a analýze problematiky přiklání k závěru, který zastává většina seriózních badatelů v této oblasti: LEGALIZOVAT! Jako možná cesta se zdá být postupná akceptace nějaké varianty „holandského modelu“ stále větším počtem států a následná změna platných mezinárodních dohod, umožňující vyjmutí THC ze seznamu ilegálních látek.
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Post scriptum

Těsně před odevzdáním této práce ke svázání přinesly agentury zprávu, která plně koresponduje s učiněnými závěry. Poslanec František Pejřil (ODS), jeden z několika málo politiků seriózně se drogami zabývajících, oznámil, že předloží Poslanecké sněmovně novelu zákona, díky níž by pěstitelé pro vlastní potřebu a kuřáci nebyli trestáni. Zatímco MF Dnes ze 7.5.2001 udává, že návrh se bude týkat vyškrtnutí kanabisu ze seznamu zakázaných omamných a psychotropních látek, v MF Dnes z 9.5.2001 poslanec Pejřil říká: „Mně se jedná o dekriminalizaci, nikoli legalizaci.“Pejřil doufá, že návrh projde na poslední předprázdninové schůzi sněmovny do druhého čtení.*
Ačkoli je vzhledem ke složení Parlamentu zřejmé, že prosazení takovéhoto zákona v žádném případě nebude jednoduché a v tuto chvíli bude spíše problematické, jde o první krok svého druhu v naší zemi. Když se lidé učí chodit, musí nejprve spadnout. Doufejme, že naše protidrogová politika, toto batole v plenkách, se na nohy postaví co nejdříve. 


