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Spoštovane izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. Eva Stergar in ga. Tanja Urdih Lazar,

v zvezi z Vašim dopisom podpornikom Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje v
Republiki Sloveniji v povezavi z namenom deklaracije Vas seznanjamo z določenimi
dejstvi:








Vaša navedba, da deklaracija »… podpira tudi t.i. osebno rabo oz. rabo za
»zadevanje««, nikakor ne drži. Deklaracija ne podpira rabe za "zadevanje",
ampak podpira ustrezno regulacijo tudi na področju osebne uporabe, kot je to
med drugim izrecno navedeno v naslovu zadnjega sklopa deklaracije. Tudi
razlogi, zakaj regulacija, so navedeni, npr. gl. 1. in 3-7 alinejo tega sklopa.
Dejstvo je, da deklaracija izraža stališče, da je tudi to področje brez dvoma boljše
ustrezno regulirati, kot ga prepustiti črnemu trgu, kriminalizirati uporabnike itd.
Pri teh navedbah je na mestu pomislek o strokovni terminologiji. Neustrezna
terminologija na tem področju povzroča dodatno zmedo ter ponižujoč in
pokroviteljski odnos do javnosti in stroke.
Opozarjate na »… zavajajočo vsebino, s katero so želeli njeni avtorji pridobiti
podporo širšega kroga strokovnjakov z različnih področij«. Prepričani smo, da je
več kot 90 podpornikov, zdravnikov in znanstvenikov, razumelo in razume vsebino
in namen deklaracije. Ob podaji podpore je veliko kolegov pripisalo svoje mnenje,
pozdravilo in pohvalilo pripravo deklaracije ipd. S strani več kolegov je bilo
izraženo začudenje in nejevolja zaradi predvidevanja, da naj ne bi razumeli
deklaracije in bi naj bili zavedeni. Pri tem se poraja vprašanje ali ste se dodobra
seznanili z vsebino deklaracije. Saj vaše trditve izkrivljajo sporočilo deklaracije.
Glede navedbe, da je »po naši zakonodaji raba konoplje za medicinske namene že
mogoča in da je tudi posest droge za osebne namene dekriminalizirana«, je treba
povedati, da žal, kar je zelo zaskrbljujoče, zdravljenje s konopljo v uradni medicini
nikakor ne funkcionira in da posest droge za osebne namene ni dekriminalizirana,
v nasprotnem primeru ne bi nastala deklaracija in bila deležna številčne podpore.
O navedenem, vključno s pravnim vidikom, več v naslednjih dneh, ko vam bomo
odgovorili na vaše vsebinske pomisleke.
V drugi alineji e-pošte izražate skrb pred »splošno legalizacijo«, ki pa je v
povezavi z deklaracijo odveč. Deklaracija namreč ne naslavlja splošne legalizacije
niti ne uporablja te terminologije, ampak termin (ustrezna) regulacija.
Razumevanje tega je prav tako ključno za razumevanje problematike. Na
področju osebne uporabe (dekriminalizacija, nadzor države itd.) je nujno (gl.
deklaracijo) strogo uveljavljanje pravil, ki mladim omejujejo dostop do konoplje.
Navedeno lahko, kot tudi podkrepljeno v deklaraciji, v najbolj rizični skupini
(mladoletni) rezultira z zmanjšanjem uporabe. Sicer pa je tudi v javno

objavljenem opisu projekta izrecno navedeno, da deklaracija ne naslavlja
vsesplošne legalizacije, prav tako je ta navedba bila vključena v seznanitev in
povabilo k podpori za deklaracijo. Razprava na temo vsesplošne legalizacije je
zato na tem mestu brezpredmetna.
V naslednjih dneh vam podrobneje odgovorimo še na vsebinske navedbe, s katerimi
bomo dodatno osvetliti namero, ki jo zasleduje deklaracija, tj. ureditev področja v
dobrobit posameznika, družbe in javnega zdravja. Z veseljem smo odprti za
sodelovanje s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami, ki pokrivajo področja, ki se
jih konoplja in kanabinoidi dotikajo.
Lepo pozdravljeni,

Prim. mag. Dušan Nolimal, predsednik Organizacijskega odbora
Doc. dr. Vera Grebenc, namestnica predsednika Organizacijskega odbora
Prof. dr. David Neubauer, predsednik Častnega odbora
Doc. dr. Tanja Bagar, namestnica predsednika Častnega odbora
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