26. červen 2021 - Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonného
obchodování s nimi
Drogy jsou omamné, přírodní nebo synteticky vyrobené chemické látky,
působící na centrální nervovou soustavu. Ve svém působení dokáží způsobit
dočasné změny vědomí, změny ve vnímání, chování a nálady. Podle účinků
jsou děleny na stimulační, tlumivé a halucinogenní. Dle legislativy na legální
(tabák, alkohol) a nelegální (např. marihuana, pervitin, kokain…). Nelegální
drogy představují pro uživatele vysoké riziko zdravotních komplikací a vznik
závislosti. Jejich výroba a prodej je trestně postižitelná, jsou společností
netolerovány. Přítomnost drog lze zjistit ze slin, krve, moči či vlasů ještě hodiny,
dny či týdny po aplikaci. Za nejvíce zneužívanou drogu je považován
celosvětově alkohol.
Zdroj: https://pixabay.com/cs/
Již v roce 1987 byl 26. červen ustanoven z iniciativy Valného shromáždění OSN jako Mezinárodní den
boje proti drogám a nezákonného obchodování s nimi.
Každoročně jsou v rámci tohoto dne celosvětově pořádány informační kampaně a edukační aktivity,
které mají zvýšit povědomí, přinést a doplnit informace o problematice škodlivosti užívání alkoholu
i drog.
V roce 2021 je tématem kampaně: „Podělte se o fakta o drogách, zachraňte životy“
Motto kampaně v roce 2021 je: „Zdraví pro spravedlnost. Spravedlnost pro zdraví.“
Motto má vyjádřit myšlenku, že zdraví je naším základním právem, stejně jako spravedlnost. Zdůrazňuje
význam propojení zdraví a spravedlnosti.
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu vydal apelující prohlášení, že přibližně 200 milionů lidí po celém světě
v roce 2021 jsou drogově závislí. A i přesto, že každý gramotný člověk si je vědom škodlivosti drog,
miliony lidí trpí depresemi v souvislosti se závislostí, nedochází
celosvětově k úbytku uživatelů návykových látek.
I přes veškerá nebezpečí, které užívání drog nese, věk uživatelů se
neustále snižuje až do školního věku. U mladých lidí převažuje
v České republice v užívání marihuana a alkohol. Poté se přidávají
syntetické drogy nebo jen lehce upravené deriváty návykových látek
jako je pervitin a kokain.
Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Dle průzkumů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) se více užívají drogy
ve větších městech. Nárůst je už i na venkově, kde se drogy často vaří a vyrábí.

„Drogy jsou ztráta času. Zničí vaši paměť a sebeúctu a vše, co souvisí s vaší sebeúctou."
(Kurt Cobain)
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