
Glasovanje na rezilu

noža. Glasovanje odpira
vrata večjemu- raziskova-

nju in uporabi konoplje v medi-

cini. Konoplja bo še naprej pod
mednarodnim nadzorom, njena

uporaba pa ne bo nič manj tve-

gana, kot je bila. Zgodovinsko
glasovanje je potrdilo razlike pri

ocenjevanju nevarnosti te rastli-

ne. Za umik konoplje z zlogla-

snega seznama najnevarnejših

drog je glasovalo 27 držav. 25 pa

jih je bilo proti. Razprave so tra-

jale več mesecev. Umiku so bile,

na primer, naklonjene ZDA, Ve-
lika Britanija, Evropska unija in

Južna Afrika, nekatere druge dr-

žave. Brazilija, Kitajska, Egipt,
Nigerija, Pakistan in Rusija, pa

so temu močno nasprotovale.

Na koncu jc prevladalo stališče,

da je treba izboljšati mednaro-
dni nadzor nad konopljo, hkrati

pa to naj ne bo ovira za dostop

do nje in njenih pripravkov v kli-

nični medicini in znanosti. Novi-

co so strokovnjaki in aktivisti, ki

se zavzemajo za spremembe glo-
balne politike na področju drog,

proslavili kot simbolično zmago,
čeprav nova razvrstitev konoplje

ne bo imela takojšnjih posledic

za nacionalne zakonodaje, saj

so zadevni ukrepi v pristojnosti

posamičnih vlad. Že pred to po-
membno odločitvijo so nekatere
države same začele ustrezneje

regulirati konopljo. To so stori-

le številne ameriške ter nekatere
evropske in druge države, ki so
legalizirale konopljo v medicin-
ske namene. Kar nekaj držav je

tudi presodilo, da konoplja ne
predstavlja večje grožnje za jav-

no zdravje - vsekakor znatno

manjšo kot alkohol in tobak, ter

legaliziralo tudi konopljo za od-

rasle. Odločitev ZN je zelena luč,

da države, ki tega še niso storile,
zdaj za to poskrbijo.

Sistem klasifikacije pre-

povedanih drog. Mednaro-

dni sistem za klasifikacijo drog

razvršča nekatere psihoaktivne

rastline in snovi glede na po-
tencialno škodo in koristi. Klju-

čen je za nadzor nad drogami,

če omogoča uravnotežen do-

stop drog za medicinske potre-

be in sočasno preprečuje preu-
smeritev drog za nemedicinsko
in drugo uporabo. Pred letom
1961 so trgovino s temi snovmi

urejale mednarodne pogodbe in

upoštevale nacionalne razlike v

zakonodaji. Leta 1961 so države
sklenile mednarodno pogodbo,
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imenovano Enotna konvencija
o mamilih, z mednarodno kla-
sifikacijo psihoaktivnih rastlin

in snovi. Pogodba ni bila znan-
stveno podprta glede škode in

koristi drog, ampak je temeljila
na političnih odločitvah in par-
tikularnih interesih oblikoval-

cev politike. Takšen nadzor nad

drogami, po katerem so se zgle-

dovala vlade, je prinesel ogro-

mno socialnih in ekonomskih

problemov, tako za uporabni-

ke drog kot splošno populacijo,

vključno z nalezljivimi bolezni-

mi (aids, hepatitis C), smrtmi

zaradi predoziranja, prenapol-
njenostjo zaporov in arbitrarno
izvajano zakonodajo na podro-
čju drog.

Vpliv nadzora na dosto-

pnost zdravil. Medicinski

uporabi konoplje so se vrata

zahodnega sveta na široko od-

prla v sredini 19. stoletja, ko

je irski zdravnik William B.

0’Schaughnessy objavil svo-
ja raziskovanja o konoplji kot

zdravilu za lajšanje bolečin, kr-

čev, spastičnosti, revmatiz-

ma, slabosti in bruha-

nja. Zdravniška torba

poznega 19. stoletja

je tako vsebovala

tudi tinkture in

druge izvlečke

iz konoplje, na
primer za zdra-

vljenje astme,

kašlja, glavobola,

nespečnosti. Pc
pol stoletja uspešne
uporabe pa jo je me-
dicina, zaradi variabil-
nosti rastlinskega materiala

in spremenljivih učinkov, začela

zavračati. Kljub nasprotovanju
Ameriškega zdravniškega zdru-
ženja je nerazumna obdavčitev

konoplje leta 1937 v medicin-
ski praksi pomenila konec njene
uporabe. Negativna politično-
-medijska kampanja je prispe-
vala k njeni mednarodni prepo-
vedi, kar je desetletja zaviralo

možnost raziskovanja in razvo-
ja zdravil iz konoplje. Šestdeset

let po sklenitvi mednarodne po-
godbe o nadzoru nad nekateri-
mi drogami in petdeset let po
tem, ko je predsednik Richard
Nixon sprožil svetovno vojno
ameriške vlade proti drogam,

so nujno potrebne temeljne re-
forme zastarele politike. Droge
je treba razvrščati na podlagi

znanstvenih izsledkov in ne ide-

oloških rešitev. Pristranska raz-
vrstitev konoplje v sistemu ZN
je desetletja predstavljala eno
večjih zgodovinskih anomalij.

Znanost proti prohibici-
ji. Številne novejše raziskave in

pregled, ki ga je opravila SZO,

so pokazali, da konoplja in ka-

nabinoidi niso zelo nevarni za
javno zdravje ter imajo pomem-
ben potencial za uporabo v me-
dicini. Vendar so konvencije
ZN konoplji desetletja pripi-

sovale izredno omejeno medi-
cinsko vrednost, tako da se je
znanstveno raziskovanje prak-
tično ustavilo. Za večji del zna-

nja, ki nam je danes na voljo, je
zaslužen danes 90-letni izrael-
ski kemik Raphael Mechoulam,
ki je kljub vsemu nadaljeval z
njenim preučevanjem. Svoje po-
skuse je začel s podarjenim ha-

šišem (konopljina smola), ki so
ga zasegli policisti. Kljub temu
da so bile takratne analitske
metode veliko slabše od dana-

šnjih, je leta 1963 s sodelavci

izoliral netoksični kanabidiol

(CBD), leto pozneje pa psiho-

aktivni THC ter pojasnil njuni

kemijski strukturi. Sledila so
odkritja številnih drugih sesta-

vin konoplje, po letu 1988 pa še
odkritja receptorjev in endoge-

nih kanabinoidov. Zanimanje

za sestavine konoplje je prineslo

nova spoznanja o delovanju na-

ših možganov in celotnega tele-

sa. Tako so pojasnili endokana-

binoidni sistem, ki je odgovoren

za regulacijo večine fizioloških

in psiholoških procesov. Ustre-

zna raven endokanabinoidov v
materinem mleku je celo kritič-

no pomembna za začetek sesa-
nja pri novorojenčkih. Endoka-
nabinoidi naravno nastajajo v
zdravem telesu samo takrat, ko

jih potrebujemo, npr. ob stresu,

psihični stiski, poškodbi, okuž-

bi, degenerativni bolezni. Ka-
dar določenih motenj sami ne
moremo obvladovati, pa so nam
na voljo zdravila, kamor nedvo-

mno sodijo tudi konoplja in nje-

ni kanabinoidi.

Etične dileme. Seveda je

tudi farmacevtska industrija
prepoznala potenciale kanabi-
noidov in že razvila štiri zdra-
vila ter jih spravila na trg (Na-
binol, Dronabinol, Sativex, Epi-
diolex). Čeprav so dosegljiva na
recept, mnogi bolniki prisegajo

na izdelke »full spectrum«, ki
imajo v klinični uporabi boljše

učinke zaradi sinergističnega
učinkovanja več sto snovi v ko-

noplji. Znano je, da poleg dveh

glavnih kanabinoidov v konoplji

(predvsem v cvetu), psihoaktiv-

nega THC-ja in netoksičnega

CBD-ja, obstajajo tudi drugi,

potencialno zelo učinkoviti ka-
nabinoidi, kot na primer kana-

bikromen (CBC), kanabidiverin

(CBDV), kanabigerol (CBG), ki

so se že izkazali v predklinič-

nih študijah na živalskih mo-
delih, predvsem za zdravljenje

epilepsije in drugih nevroloških

bolezni ter drugih stanj (od pro-
tibolečinskega učinka, lajšanja
simptomov pri možganski kapi
do lajšanja takih motenj, kot
sta kaheksija in anoreksija, pa
tudi zmanjšanja obsega rakavih

tvorb in tesnobe).

Vendar pa ima uradna medici-

na veliko pomislekov glede do-
kazov o učinkovitosti in varno-
sti rastline. Vztraja pri tem, da

so dvojno slepe randomizirane
klinične raziskave nujne za do-

kaz njene učinkovitosti. Za bol-

nike z določenimi epileptičnimi

sindromi in bolnike, ki imajo

hude bolečine zaradi spastič-

nosti pri multipli sklerozi, že
imamo raziskave najvišjega ra-
zreda dokazov tako o učinko-
vitosti kot tudi o tolerabilnosti.
Vendar pa zakonodaja o dro-

gah, drugi predpisi in politična

merila ovirajo raziskave, ki bi

lahko dokazale uspešnost tudi
pri drugih bolezenskih stanjih.

Gre za situacijo kavelj 22, ki jo

je skoraj nemogoče rešiti zara-
di nasprotujočih si stališč, pravil

in omejitev. Na nepripravljenost
za spremembe še dodatno kaže
dejstvo, da so bili pobudniki re-
nesanse konoplje predvsem bol-
niki in aktivisti, ne pa uradna

stroka. Pred prohibicijo so jo

zdravniki tisočletja priporočali,

predpisovali in dajali bolnikom,
saj je bila konoplja še v prej-

šnjem stoletju vključena v vse
pomembne farmakopeje (tudi

jugoslovansko). Velika ovira za
uporabo konoplje v medicini naj

bi bilo tudi pomanjkanje znanja

pri zdravnikih, zato se morajo v
mnogih evropskih državah bol-
niki z izdelki iz rastlinske kono-

plje oskrbovati na črnem trgu.
Včasih kupujejo mačka v Žaklju,

upajo, da so dobili zdravilo, in

so prepuščeni samozdravljenju.

Zato niti urejena regulacija bol-
nikom ne koristi veliko, kadar

zdravniki niso ustrezno izobra-

ženi. Glede na bogate izkušnje

in tradicijo zdravljenja s kono-

pljo ni prav, da mnogi bolniki,
tudi najmlajši, trpijo. Kajti dvo-

mi o smiselnosti ponovnega do-

kazovanja medicinske koristno-
sti konoplje, ki je bila v uporabi

že tisočletja pred prohibicijo, so
vedno bolj utemeljeni.

Psi lajajo, karavana gre da-

lje. S tem v zvezi kaže opozoriti

na veliko zmedo, ki jo ima slo-

venska država na področju de-
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finicij in razporejanja nekaterih

drog. Zato je Odbor Državne-

ga zbora RS za zdravstvo apri-

la 2019 sprejel sklep, s katerim

je pristojnemu resorju izvršne

oblasti predlagal, da v roku ene-

ga leta zagotovi vsebinsko ustre-

zen slovenski prevod konvencije

iz leta 1961, pa ga še vedno ni-

mamo. Zato so vprašljive tudi

veljavnost zakonodaje o drogah
pri nas in na njej temelječe ob-

sodbe domnevnih preprodajal-

cev drog. Naša zakonodaja je na

seznam prepovedanih drog na-
mreč uvrstila kar celotno rastli-

no konoplje, kar je v preteklosti

povzročilo nemalo zmede, tudi

kazenskega preganjanja pride-
lovalcev konoplje za industrij-

ske namene. Slednje se je delno

uredilo s Pravilnikom o pogojih

za pridobitev dovoljenja za goje-
nje konoplje in maka. Na pod-

lagi pritiskov bolnikov, nevla-

dnih aktivistov in posameznih
strokovnjakov smo leta 2017 v
Sloveniji konopljo že premestili

med manj nevarne droge, ki se

lahko uporabljajo v medicini.

Vendar država ni sprejela dru-

gih potrebnih zakonskih spre-
memb ter pospešila izobraževa-

nja strokovnjakov in raziskoval-

ne dejavnosti. Zato zdravniki še

ne priporočajo medicinske ko-

noplje, ki tudi ni na voljo v slo-

venskih lekarnah. Bolniki, ki bi

konopljo potrebovali, še vedno

nimajo dejanskega dostopa do

nje in se oskrbujejo z njo na čr-

nem trgu. Še več, mnogi se mo-
rajo, zaradi samozdravljenja ali

pomoči hudo bolnim, zagovar-

jati na sodišču. Očitno nikogar
od odgovornih na pristojnih mi-

nistrstvih in Vladi RS to ne skr-

bi, kar dokazuje sprenevedav
odziv na sklepe odbora za zdra-

vstvo iz oktobra 2016, ko je bilo

ministrstvu za zdravje (MZ)
naloženo, da pripravi ustrezne

pravne podlage, ki bi omogočile
zdravljenje z medicinsko kono-

pljo, kot tudi njeni pridelavo in

predelavo v medicinske namene

v Sloveniji. Nalogo so uradniki
MZ »pozabili« v predalu.

Nabiranje političnih točk.
Večina bolnikov, ki se mora-
jo že desetletja skrivati zaradi

samozdravljenja s konopljo, ne
verjame več, da bodo novi ukre-

pi temeljili na dokazih o kori-
sti in škodi. Zaradi nezaupanja

se velik del javnosti v Evropi in

pri nas sprašuje, kako naj se loti
vprašanja, ki se ga uradna me-
dicina in večina politikov že de-

setletja ne želi niti dotakniti, z
izjemo razpravljanja zaradi na-

biranja političnih točk. Z nekaj

zavisti spremlja razvoj v ZDA

in se sprašuje, zakaj Evropa ne

more ustrezno regulirati kono-

plje z ljudsko iniciativo, tako kot

v ZDA. Razen Švice namreč

nobena evropska država nima

razvitih določb, ki bi volivcem

omogočale neposredno spre-

minjanje zakonodaje. To je ve-
lik razlog, da je politika v zve-
zi z regulacijo konoplje v večini

evropskih držav na mrtvi točki.

Vsak korak k reformi politike
do konoplje v Evropi je bil re-
zultat majhnih pobud od spo-

daj navzgor, tudi pri nas. Leta

2018 je več kot sto zdravnikov

in znanstvenikov javno podprlo
Deklaracijo za regulacijo kono-

plje v medicinske in gospodar-
ske namene, kot tudi regulacijo

za odrasle, ob preventivni vzgoji

s poudarkom na mladih. Druga

možna pot do sprememb je na
sodišču, kot v primeru nemške-

ga bolnika M. F., ki je po 16-le-

tni pravni bitki dobil dovoljenje

za gojenje medicinske konoplje

na svojem domu. Primer je nem-
ško vlado »prisilil«, da je leta

2017 uvedla zakonodajo o medi-
cinski konoplji. Tudi v Sloveniji

je vse več sodne prakse, ki ščiti

bolnike, kar pa, žal, še ni pripe-
ljalo do želenih sprememb.

Grenka ironija. Konoplja bo

kljub spremembam v razvrstitvi
na seznamu še vedno ožigosa-

na kot nevarna droga, ki pa se
zdaj lahko spet uporablja v me-
dicini. Tako zgodovina kot poli-
tično ozračje opominjata, da ar-

gumenti stroke niso dovolj. Gre

za grenko ironijo: ZDA so bile
tiste, ki so začele vojno proti ko-

noplji in jo izvozile v preostali
svet. ZDA bodo tudi tiste, ki jo

bodo postopoma končale. Tudi

pri nas bo imela zadnjo bese-

do politika. Večina koalicijskih

in opozicijskih strank obljublja

ureditev razmer. Vendar bodo

bolniki, glede na pregovorno

politično kupčkanje, do medi-

cinske konoplje prišli šele ta-
krat, ko bo v večini držav na po-

dročju te zdravilne rastline za-

vladal mir. Epidemija covida-19
je ureditev razmer tako ali tako

prestavila za nedoločen čas. ■O
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