
1990 LiVeRpOoL
První mezinárodní konference 
zaměřená na problematiku 
harm reduction (International 
Conference on the Reduction of 
Drug Related Harm). Ve městě 
je otevřen jeden z prvních 
výměnných programů na světě.

1998 OsN  
„Akční plán o drogách“ 
OSN opět reaguje 
na nárůst problémů 
působených užíváním 
zakázaných drog 
i existencí drogových 
trhů. Akční plán stanovil 
nesplnitelný cíl: Do deseti 
let má být svět bez drog.

2010 
RuSkO
Podle odhadů národního 
protidrogového výboru 
zemřelo za rok v souvislosti 
s užíváním drog v Rusku až 
100 tisíc lidí.

2013 UrUgUaY
První národní stát na světě, který „legalizoval“ 

trh s konopím. Ve skutečnosti se nejedná 
o „legalizaci“ či úplnou „liberalizaci“, ale státní 

kontrolu a regulaci importu, exportu, kultivace, 
produkce a prodeje konopí (podobně jako tomu je 
ve většině států na světě s alkoholem či tabákem).

1991 
SaN FrAnCiScO
Historicky největší záchyt 
heroinu v amerických 
dějinách. Ve skladišti 
v San Franciscu zabavili 
téměř půl tuny v hodnotě 
zhruba 4 miliard dolarů.

2012 CoLoRaDo, 
WaShInGtOn První dva americké 
státy legalizovaly ve svých jurisdikcích trh 
s konopím, nikoliv pouze pro léčebné účely. 
Následují další státy: Aljaška a Oregon. 
Americká federální legislativa stejně jako 
mezinárodní úmluvy OSN sice regulaci 
trhu s konopím neumožňují, přesto reálně 
a zákonně existuje.

2016 KaNaDa
Kanadská vláda oznámila na 
Valném shromáždění OSN 
k drogám v dubnu 2016, že 
zlegalizuje trh s konopím na 
jaře 2017. O podobném kroku 
uvažují i další země, např.  
Guatemala, Mexiko, Itálie či 
Maroko.

1769 
MoUnT VeRmOnT
Budoucí americký prezident George 
Washington pěstuje na své farmě 
indické konopí.

1951 ČínA 
20 000 liber (zhruba 
9000 kg) opia a 300 
liber heroinu bylo 
demonstrativně spáleno 
v čínském městě Kanton. 
Na jihozápadě země bylo 
pro výstrahu zároveň 
popraveno 37 uživatelů.

1936 ŽeNeVa:
„Ženevská obchodní dohoda“ Zakázala obchod 
s indickým konopím en bloc a tím de facto začalo 
prohibiční tažení proti konopným látkám. Konopí se 
tak stalo nejrozšířenější zakázanou látkou na světě.

1916 UsA
Ze seznamu drog jev USA vyřazena 
whiskey a brandy. Během několika 
let se z těchto drinků stávají 
nejpředepisovanější návykové látky.

1912 HaAg
„Opiová konvence“První 
mezinárodní dohoda o drogách, 
regulující trh s opiem, reagující 
na opiové války mezi Indií (resp. 
Británií) a Čínou a následný boj 
o dominanci obchodu s opiem 
na světových trzích.

Opiové války se konaly ve 
40. a 50. letech 19. století jako 
reakce čínského císařství proti 
importu a prodeji opia v Číně. 
Poté, co Anglie začala dovážet 
indické opium, se stalo velké 
množství Číňanů závislými na 
této omamné látce a později 
se počet závislých vyšplhal až 
na 20 milionů. Císař Sien-feng 
se pokusil prodej a konzumaci 
zakázat, avšak po prohře v první 
(1839–1842) a druhé (1856–1860) 
opiové válce byl donucen 
tolerovat import opia do země.

1971 OsN
„Úmluva o psychotropních látkách“ 

1988 OsN „Úmluva proti 
nezákonnému obchodu s omamnými 
a psychotropními látkami“ Obě tyto úmluvy 
reagují na skutečnost, že „válka proti drogám“ 
nepřinesla žádoucí výsledky. Ilegální drogové 
trhy rostou a počet uživatelů a závislých na drogách 
také. Úmluvy představují nejenom potvrzení základního 
prohibičního tažení, ale v mnoha ohledech i jeho přitvrzení.

1903
V Coca-Cole je kokain nahrazen 
za kofein.

1972 AnGlIe
Cena lékařského heroinu 
(na předpis) činí v Anglii 
0,00067 dolaru za 
miligram. Na ulici se pak 
stejná dávka prodává za 
1,5 dolaru.

1961 OsN 
„Jednotná úmluva o omamných látkách“ Představuje 
začátek celosvětového prohibičního tažení, schválena 
po dlouhé přípravě v průběhu 40. a 50. let, kdy 
drogy představovaly marginální téma. Do stejné 
kategorie „nejnebezpečnějších drog“ řadí 
kokain, heroin i konopí. Americký prezident 
Richard Nixon vyhlašuje „válku proti 
drogám“.

1920-1933 
UsA Prohibice alkoholu. Místo 
snížení zločinnosti a abstinence 
národa se v USA začalo pít ještě 
víc a kriminalita narůstala. Lidé 
pili prakticky všechno, o čem se 
domnívali, že obsahuje alkohol, což 
mělo za následek mnoho otrav.

1925
Mezinárodní dohoda omezující 
obchod s indickým konopím. 
Další z mezinárodních regulačních 
nástrojů, tentokrát zaměřený na 
světový obchod s konopím.

1996 KaLiFoRnIe
Na základě referenda přijat zákon o léčebném užití konopí. V následujících 
letech přijala podobný zákon téměř polovina amerických států. V mezidobí 

Amerika představuje jednu ze zemí 
s nejvyšším procentem uvězněných 

pro drogové delikty (téměř 
každý druhý odsouzený 

v amerických věznicích, 
převážnou většinu 

z nich představují 
uživatelé konopí).

2014
Dle odhadů UNODC zemřelo 
v tomto roce v důsledku 
předávkování na světě 
přibližně 200 tisíc lidí 
(na Evropu z toho připadá 
asi 7 tisíc obětí).

2016 NeW YoRk  
Valné shromáždění OSN 
k drogám  
Ve svém závěrečném 
dokumentu sice potvrdilo 
neměnnou platnost 
mezinárodních úmluv, 
zároveň ovšem prolomilo do 
té doby platná tabu, např. 
že „mezinárodní boj proti 
drogám je úspěšný“, ale 
také, že „harm reduction 
přístupy do efektivních 
drogových politik nepatří“. Toto 
mezinárodní jednání nejvyšších 
představitelů národních 
států je začátkem „(r)evoluce 
v mezinárodní kontrole drog“ 
směřující k dekriminalizaci 
a regulaci drogových trhů.
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JaK ŠeL ČaS...

Od „VÁLkY“       PrOtI DrOgÁm Po ReGuLaCi DrOgOvÝcH TrHŮ.

Představuje 
začátek celosvětového prohibičního tažení, schválena 

Budoucí americký prezident George 
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zemřelo za rok v souvislosti 
s užíváním drog v Rusku až 
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