Dušan Dvořák nepatří za mříže!
Stanovisko Výboru Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně k odsouzení Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu a nakládání
s omamnými a psychotropními látkami
14. prosince 2019
Výbor Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN) se znepokojením přijal informaci, že
Dušan Dvořák, adiktolog a propagátor léčby konopím, byl na začátku prosince 2019 (zatím
nepravomocně) odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 36 měsíců za
nedovolené nakládání s drogami, přesněji za pěstování a zpracovávání konopí.
Přestože Dušan Dvořák se svými aktivitami v oblasti konopí dlouhodobě pohyboval na hraně
zákona, není to žádný drogový boss nebo mafián. Pro Českou republiku vykonal mnoho
dobrého. V devadesátých letech minulého století, kdy naše země čelila heroinové epidemii,
stál u zrodu systému adiktologických služeb pro uživatele drog. Byl jedním z těch, kdo se v ČR
zasloužili o zavedení a rozšíření léčby konopím a kanabinoidy, která je v současnosti
standardní součástí systému zdravotní péče. Je rovněž zakládajícím členem SNN.
V obecné rovině tohoto případu je výbor SNN znepokojen tím, že v současné době, kdy řada
zemí jako je např. Kanada, mnohé státy USA, ale i evropské země jako Nizozemí,
Lucembursko a další zavedly nebo zavádějí změny v trestní politice a regulaci konopí,
pokračuje Česká republika ve "válce proti drogám" tímto způsobem. Prohibice a nadměrná
represe se ukázaly být neefektivním způsobem řešení drogového problému obracejícím se
proti prostým uživatelům drog a občanům. Je s podivem, že náš trestněprávní systém nemá k
dispozici alternativní řešení a nástroje, jak se přepjaté represi v oblasti drog vyhnout. Dušan
Dvořák, ale i další občané zpracovávající konopí k léčebným účelům pro sebe nebo své blízké
se pak stávají zbytečnými oběťmi této trestní politiky.
Výbor SNN nabízí vládě ČR pomoc při dekriminalizaci držení a pěstování konopí a žádá
vládu ČR, aby se touto otázkou zabývala jako svou prioritou. Dušan Dvořák a lidé jemu
podobní prostě nepatří za mříže!

