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„Очекувањата се дека забрзано ќе се работи на усвојување на планираните активности и 
ќе се воспостави сеопфатна правна рамка што ќе овозможи доследна декриминализација 
на канабисот, рекреативна употреба во легални услови, но истовремено ќе се работи 
на трансформација на институциите и општеството за прифаќање и спроведување на 
декриминализацијата и легализацијата.“

Интервју со Наташа Бошкова, Хајди Штерјова Симоновиќ и Огнен Узуновски

https://www.hops.org.mk


drogi - politiki i praktiki
Година IX
Број 17
Февруари 2022 година
За интернет издание: ISSN 1857- 906X
Бесплатно издание

Издава
Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
Адреса: Христо Смирненски 48/1-6, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 324-6205
Телефакс: +389 2 324-6310
Е-адреса: hops@hops.org.mk
Интернет адреса: www.hops.org.mk

Уредништво
Главен и одговорен уредник
Ана Ашталковска Гајтаноска

Уреднички одбор
Ана Ашталковска Гајтаноска
Влатко Деков
Ирена Цветковиќ
Наташа Бошкова
Елеонора Стојановиќ

Лектура
Весна Костоска

Фотографија
Петкамен - Центар за социјални комуникации

Графички дизајн
Пеѓа Радојевиќ

Содржина
ВОВЕДЕН ЗБОР ������������������������������������������������3

ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА/
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЈА НА КАНАБИСОТ ����������������4

ЗАГЛИБЕНА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ����������������������������� 10

„КОМИСИЈА ЗА РАЗУБЕДУВАЊЕ“ НАМЕСТО ЗАТВОР 
ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ДРОГИ: ПРИСТАПОТ НА 
ПОРТУГАЛИЈА ������������������������������������������������ 14

ПОГОЛЕМИОТ БРОЈ ОД ЗЕМЈИТЕ ПАДНАА НА ТЕСТОТ 
СПОРЕД НОВИОТ ИНДЕКС  ������������������������������� 18

ВАЖНОСТА НА ПСИХОДЕЛИЧНИТЕ СУПСТАНЦИИ 
ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ НА 
ЛУЃЕТО ��������������������������������������������������������� 22

БРЕЈКИНГ ГУД: КАКО СЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ДРОГА ПОТТИКНА ИНТЕРЕС ЗА НАУКА? �������������� 26

ЗАВИСНОСТА И СЕМЕЈСТВОТО ��������������������������� 30

ПРЕПОРАЧУВАМЕ ������������������������������������������� 34

КРАТКИ ВЕСТИ ����������������������������������������������� 36

mailto:hops%40hops.org.mk?subject=
http://www.hops.org.mk
https://hops.org.mk/
https://fosm.mk/


drogi - politiki i praktiki е издание на 
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје. 
Списанието е бесплатно и слободно за споделување.

 Дроги – Политики и практики е отворен за соработка 
со сите заинтересирани за споделување ставови 
со кои се промовира хуман третман на лицата што 
употребуваат дроги. Доколку сакате да поднесете 
статија за објавување или на друг начин да го 
помогнете списанието, ве молиме, пишете на следната 
е-адреса: hops@hops.org.mk.

Ставовите изнесени во ДРОГИ – Политики и практики не нужно ги одразуваат или се во согласност со ставовите 
на издавачот Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје.

Одговорот на прашањето што го поставува овој број е прилично комплексен. Главната поента беше да 
се разгледа влијанието на препораките на СЗО за прекласификација на канабисот врз политиките на 
национално ниво, но и пошироко. Постојат различни толкувања на препораките за прекласификација 
кои може да се илустрираат меѓу другото и преку процесот на работа на „Работната група за 
подготовка на измени и дополнувања на законодавството за декриминализација, легализација и 
искористување на медицинските, социјалните и економските придобивки на канабисот“, формирана 
од Владата на РСМ во првата половина на 2021 година. Така, постојат различни толкувања и во однос 
на проблемот со легализацијата отсликани преку заедничките интереси и преку разидувањата на 
претставниците на граѓанските организации со претставниците на бизнис-секторот во работната 
група. Формирањето на оваа работна група подразбира позитивен исчекор кога го разгледуваме во 
контекст на подготвеноста на општеството да дискутира за овие прашања. Сепак, овие комплексни 
теми бараат и комплексен пристап што ќе овозможи конзистентен опфат на сите аспекти кои ги 
допираат. Во оваа смисла не треба да се зборави проблемот со фокусот на декриминализација 
исклучиво на канабисот наспроти декриминализацијата на употребата на дроги генерално.

Воведен збор
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Brett Jordan, CrystalWeed, Gras Grun, Jayesh Joshi, Joshua Coleman, 
Arthouse Studio, Darya Sannikova, Jeff E-ea-R, Donald Tong, Kindel 

Media, Lalesh Aldarwish, Mart Production, Nataliya Veitkevich, Rodnae 
Productions, Sora Shimazaki, Towfiqu Bardhuiya, Stefano Girardelli.
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Изработка на модел 
за легализација/
декриминализација на 
канабисот

До каде е процесот за изработка на модел 
за легализација/декриминализација на 
канабисот? 

Н�Б�: Во првата половина на 2021 година 
Владата ги интензивираше активностите во 
насока на разработка на модел за легализација/
декриминализација на канабисот. За таа цел 
беше формирана и работна група во која 
членуваа претставници на институции, на 
факултети, доктори, граѓански организации, 
сѐ со цел изнаоѓање на предлог-решение за 
легализација/декриминализација на канабисот. 
Во рамките на групата најпрво ги дефиниравме 
поимите легализација, декриминализација и 
депенализација за да бидеме сигурни дека сите 
ги поимаме работите на ист начин и да добиеме 
јасна претстава во кој правец сакаме и можеме 
да ги движиме работите во нашиот правен и 
политички контекст. Започнавме подготовка на 
компаративна анализа на десетина земји кои веќе 
имаат воведено некаква форма на легализација 
и/или декриминализација на канабисот со цел 
да ги измериме позитивните и негативните 
ефекти за да може да ги примениме или да ги 
пресретнеме при формулирање на домашниот 

Наташа Бошкова, адвокатка и правна 
советничка во Коалицијата за сексуални и 
здравствени права на маргинализираните 
заедници МАРГИНИ 

Хајди Штерјова Симоновиќ, извршна 
директорка на ХОПС – Опции за здрав живот 
Скопје

Огнен Узуновски, „Операција ослободување“

Интервју со 
Наташа Бошкова,
Хајди Штерјова Симоновиќ и 
Огнен Узуновски
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модел. За жал, од втората половина на 2021 
година работната група се нема состанато и сите 
планирани активности се запрени. Во меѓувреме 
Владата, без консултација со работната група, 
го поднесе предлогот за измена на Законот за 
контрола на дроги и психотропни супстанции на 
усвојување до Собранието, но беше повлечен. 
Последна информација што излезе во јавност, а 
не е директно споделена со работната група, е 
дека во Програмата на Владата за 2022 година 
планирани се активности за легализација и 
декриминализација на канабисот. 

Х�Ш�: Работната група која беше формирана 
од страна на Владата на РСМ кон средината 
на минатата година, од 17 јули, нема одржано 
средба, ниту пак на каков било начин е 
информирана од Владата дали сѐ уште е активна 
групата и до каде е постапката со усвојувањето 
на предложените измени и дополнувања во 
релевантните законски решенија (Закон за 
контрола на опојни дроги, Кривичен законик).

О�У�: Процесот беше започнат во рамките на 
работната група со компаративна анализа на 
законодавствата на земји кои досега ја имаат 
спроведено легализацијата преку некаков нивен 

модел закон. За жал, уникатен модел или „лекс 
специјалис“ кој ќе одговара на македонските 
потреби не се направи, а работната група 
престана да се состанува. Тогашната влада без 
понатамошно консултирање со работната група 
донесе, по наше мислење, брз предлог-закон за 
медицински канабис кој сѐ уште не е изгласан, 
без да направи дистинкција за личната употреба 
на канабисот и да се утврдат начините за легална 
употреба во таа смисла. Се даде предлог за 
промена на член 215 од Кривичниот законик за 
личната употреба да биде декриминализирана 
за сите дроги и психотропни супстанции, 
меѓутоа таа работна група посочи дека 
минимум дозволената количина не може да 
биде регулирана со тој закон и упатија дека тоа 
треба да биде дефинирано со друг закон. Ниту 
тој ниту другиот закон до денес не се донесени 
ниту изгласани. Направија промени на листата 
на лекови каде што согласно номенклатурата 
на ОН се додадоа препарати од канабис без тоа 
да биде подлабоко дефинирано и се додадоа 
лекари на проширена листа кои би можеле 
да пропишуваат канабис, меѓутоа сето тоа е 
контрадикторно бидејќи никаде не е утврдено, 
ниту во новиот предлог-закон, како граѓаните би 
можеле да го набавуваат.
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Што очекувате да биде предложено од 
Владата? Кои се предлозите на Маргини, 
на ХОПС и на „Операција ослободување“? 

Н�Б�: Барањата на МАРГИНИ и на ХОПС 
артикулирани преку заедничките барања на 
т.н. иницијатива „Операција ослободување“ 
се однесуваат на итна декриминализација 
на поседувањето за лична употреба и 
одгледувањето на растенија за лична употреба; 
воспоставување на социјални клубови; 
зголемување на бројот на здравствени состојби 
за кои може да се користат препарати од канабис 
согласно медицината базирана на докази; да се 
дозволи лекари, освен од јавното здравство, и од 
приватното здравство да пропишат препарати 
од канабис. Како здруженија кои обезбедуваат 
директни услуги на луѓето кои употребуваат 
дроги и намалување на штетите од употреба 
на дроги сметаме дека е важно да се формира 
фонд од давачките кои ќе ги плаќаат правните 
лица кои произведуваат и тргуваат со канабис, 
а дел од овие средства да бидат наменети за 
програми за маргинализирани групи и лекување 
на разни болести, вклучувајќи ги и болестите на 
зависност. Деновиве во јавноста беше објавена 
Програмата на Владата за 2022 година каде 
што, меѓу другото, се интегрирани барањата на 
граѓанските организации за декриминализација 
и легализација на канабисот. Ова е добар 
сигнал дека Владата и оваа година има намера 
да продолжи со креирање на политики во таа 
насока, но сепак останува впечатокот дека де 
факто работите одат бавно и не соодветствуваат 
со реалните потреби на граѓаните, односно 
рекреативните корисници продолжуваат да 
бидат гонети само поради фактот што користат 
канабис, а пациентите како единствен извор на 
квалитетни препарати од канабис го користат 
црниот пазар, повторно под ризик да бидат 
кривично гонети и казнети. 

Очекувањата се дека по формирањето на 
владата забрзано ќе се работи на усвојување 
на планираните активности и ќе се воспостави 
сеопфатна правна рамка што ќе овозможи 
доследна декриминализација на канабисот, 
рекреативна употреба во легални услови, но 
истовремено ќе се работи на трансформација 
на институциите и општеството за прифаќање 
и спроведување на декриминализацијата и на 
легализацијата.

„Очекувањата се дека забрзано ќе се 
работи на усвојување на планираните 
активности и ќе се воспостави сеопфатна 
правна рамка што ќе овозможи доследна 
декриминализација на канабисот, 
рекреативна употреба во легални 
услови, но истовремено ќе се работи 
на трансформација на институциите 
и општеството за прифаќање и 
спроведување на декриминализацијата 
и легализацијата.“ Наташа Бошкова
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Х�Ш�: Неофицијално имаме информација 
дека нашите барања за прецизирање на 
одредбите во КЗ, кои се однесуваат на делата 
поврзани со дрога, ќе бидат прифатени така 
што во законот јасно ќе се одреди дека личната 
употреба и поседувањето за лична употреба 
нема да претставува кривично дело. Исто така 
добивме неофицијална информација дека 
нашите 6 барања кои ги имавме доставено до 
Министерството за здравство и Владата на РСМ 
ќе влезат во новиот закон за контрола на опојни 
дроги кој неколку пати се пушта во собраниска 
процедура, па се повлекува. Последна 
информација беше дека законот кој пред нова 
година доби зелено светло од Владата и беше 
пуштен во собраниска процедура, повторно 
е повлечен за доработка. Сепак, и покрај 
интензивната комуникација со претставници 
од Министерството за здравство и Владата, 
предлог-законот никогаш не ни беше даден на 
разгледување во обемот во кој бил усвоен на 
владина седница.
Она што е најново е дека во 2,5-годишната 
програма на новата влада (н.з. од 18.1.2022 
г.) прифатени се сите 6 барања кои ги 
инициравме преку „Операција ослободување“, 
и тоа интегрално како што ги предложивме, 
вклучително и барањето за воспоставување 
на фонд од добивката на производителите и 
трговците со канабис и производи од канабис 
кој, меѓу другото, ќе се користи за финансиска 
одржливост на програми наменети за 
маргинализирани заедници.

Шесте барања на иницијативата „Операција 
ослободување“, во кои се интегрирани барањата 
на ХОПС, се:
• Итна декриминализација на поседување и 

лична употреба. 
• Итна декриминализација на одгледувањето 

на растенија за лична употреба. 
• Да се овозможи основање и работење на 

социјални клубови. 
• Да се зголеми бројот на здравствени состојби 

за кои може да се користат препарати од 
канабис согласно медицината базирана 
на докази, да се дозволи лекари, освен од 
јавното здравство, и од приватното здравство 
да пропишат препарати од канабис, и да 
се дозволи можност пациентот кој добил 
препорака за лекување со препарати од 
канабис да може сам да си одгледа и да 
користи во форма во која најмногу му 
одговара за неговата состојба (орално, преку 
инхалација или преку супозитории).

• Во Агенцијата за канабис да има независно 
тело (комисија) составено од претставници 
на граѓанскиот сектор. 

• Да се предвиди во Законот за контрола 
на опојни дроги формирање на фонд од 
давачките кои ќе ги плаќаат правните лица 
кои произведуваат и тргуваат со канабис 
согласно овој закон.

• Да се прецизира процент од средствата од 
овој фонд кој ќе биде наменет за програми 
за маргинализирани групи и лекување на 
разни болести.

„Неофицијално имаме информација 
дека нашите барања за прецизирање 
на одредбите во КЗ, кои се однесуваат 
на делата поврзани со дрога, ќе бидат 
прифатени така што во законот јасно 
ќе се одреди дека личната употреба и 
поседувањето за лична употреба нема 
да претставува кривично дело.“ Хајди 
Штерјова Симоновиќ
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ХОПС е дел од оваа иницијатива, заедно со 
други граѓански организации, експерти и 
индивидуални поддржувачи.

Други наши барања за интервенција во законот, 
а кои се однесуваат на канабисот, односно 
индустрискиот коноп се:

Предлог-законот го дефинира конопот за 
индустриски цели, растение кое воопшто не е 
на листата на контролирани супстанции, а служи 
за производство на: влакно, паста, масла, семе 
за исхрана на животни и луѓе, понатамошно 
размножување и преработка на семе. Според 
заедничката сортна листа на Европската Унија, 
растенијата, односно сортата на коноп што не 
содржи психоактивна супстанција ТХЦ повеќе од 
0,2 % и не се смета за растение од кое може да се 
добие опојна дрога и оттука не постои причина 
да се дефинира и да се регулира индустрискиот 
коноп во овој закон чиј предмет е регулирање 
на режимот на сеење, на одгледување, на 
преработка и на производство на растенија од 
кои може да се добие опојна дрога. 

Нашето барање е индустрискиот коноп да се 
регулира со правилници како што се регулираат 
и другите индустриски растенија, а да се извади 
од овој закон.

О�У�: Ја поддржуваме одлуката на новата влада 
зашто во Програмата е ставена легализацијата, 
меѓутоа сметаме дека работната група треба 
да најде итна правна уникатна солуција која 
ќе направи дистинкција меѓу медицинската и 
личната употреба. „Операција ослободување“ 
останува и понатаму на своите барања сѐ до 
целосна легализација на канабисот и правна 
регулација на сите потенцијали на оваа билка, 
нормално вклучувајќи ја и личната употреба, 
дозвола за садење дома, регулирање на 
количините за кои нема да се спроведува 
апсење и малтретирање на граѓаните. Како што 

гласи и нашиот слоган, дабоко веруваме дека 
во семката е иднината и апелираме до сите 
политички партии, невладини организации, 
граѓански движења, како и до сите граѓани да 
се даде поддршка за итно решавање на овој 
мал, но многу битен проблем за нашава држава, 
без многу анкети, дебати и полемики затоа што 
нешто дадено од Бога и од природата, кое научно 
докажано има лековит бенефит, треба да биде 
легално и достапно на сите како на медицински, 
така и на економски и на социјален план.
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Интервју со Наташа Бошкова, Хајди Штерјова Симоновиќ и Огнен Узуновски

„’Операција ослободување’ останува и 
понатаму на своите барања сѐ до целосна 
легализација на канабисот и правна регулација 
на сите потенцијали на оваа билка, нормално 
вклучувајќи ја и личната употреба, дозвола 
за садење дома, регулирање на количините 
за кои нема да се спроведува апсење и 
малтретирање на граѓаните.“ Огнен Узуновски
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Заглибена легализација

Пред помалку од една година Oбединетите 
нации, по препорака на Светската здравствена 
организација дадена во јануари 2019 година, 
го прекласификуваа канабисот кој сè дотогаш 
беше во Листа 4 на куп со најопасните 
наркотици познати на човештвото, кокаинот и 
хероинот. Сега канабисот e сместен во Листа 
1 препознавајќи ја неговата терапевтска 
вредност, но истовремено и останува под 
сите механизми на контрола предвидени со 
Единствената конвенција за наркотични дроги 
од 1961 година, вклучително и Протоколот од 
1971 година.

Истовремено со препораката за 
прекласификување на канабисот, СЗО и 
официјално го призна ЦБД-то како лек, 
кажувајќи го она што го разгласуваме како 
активисти со години, а тоа е дека ЦБД наоѓа 
широка примена во медицината. Моментално 
педесет држави дозволуваат медицинска 
употреба на канабисот, додека Канада, Уругвај, 
Луксембург и петнаесет сојузни држави на 
САД ја легализираа рекреативната употреба на 
канабисот, а Мексико и Германија се на добар 
пат да го сторат тоа!

Јанаки Митровски работи како адвокат од 
2012 година. Има магистерска теза со наслов 
„Легализацијата како начин на сузбивање на 
трговијата со наркотици“ на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје. Тој е жесток поддржувач 
на легализацијата/декриминализацијата 
на сите психоактивни супстанции за лична 
употреба. Автор е на текстови во правните 
списанија „Правник“ и „Правоматика“. Еден е од 
основачите на Здружението за канабис и зелени 
политики БИЛКА, Скопје. 

м-р Јанаки Митровски

Македонската легализација на канабис 
заглави кај работната група при 
Владата која оствари само три средби. 
Истовремено македонските судови 
не прават дистинкција меѓу канабис, 
кој е веќе и официјално лесна дрога, 
и потешки дроги, и пенализацијата 
останува иста, спротивно на духот на 
конвенциите на ОН.
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Нашата извршна власт по четири години 
декларативни заложби за декриминализација, 
па и легализација на канабисот, конечно во јуни 
2021 година го презема првиот конкретен чекор 
преку формирање на мултидисциплинарна 
работна група составена од претставници 
од министерствата за здравство, правда, 
внатрешни работи, претставници од 
Медицинскиот и Земјоделскиот факултет, 
неколку доктори, како и половина дузина 
претставници на невладиниот сектор.

Се одржаа три состаноци во свечената 
сала на Владата, се детерминираа 
дефиниции за термините депенализација, 
декриминализација и легализација, како и се 
подели работната група во подгрупи со цел 
вршење на неколку истражувања кои би ни 
користеле во понатамошната процедура за 
законски измени, кога и да се случи таа. И дојде 
месец август, се распишаа изборите и целата 
постапка застана тука.

Жално е што цела една група на граѓани 
како што се пациентите кои се лекуваат со 

канабис и рекреативните уживатели се врзани 
за политичките процеси, кризи, гласања и 
прегласувања. Ваквиот пристап е неприфатлив 
бидејќи во Македонија и онака во просек има 
избори на секои две години, а политичките 
кризи се секојдневие. Доколку до крајот на 
годинава работната група не се состане и не 
продолжи со работа, ќе му предложам на 
Управниот одбор од мојата матична НВО Билка 
повлекување од работната група бидејќи не 
сакаме да бидеме декор во целата постапка.

На еден од состаноците бевме информирани 
од претставникот на Министерството за правда 
дека нивeн предлог, до работната група за 
измена на Кривичниот законик, е во членот 
215 (кој ги таргетира наркотиците) да се внесе 
одредба дека личната употреба на дроги не е 
казнива. Реагирав лично тогаш, реагирам сега 
и ќе продолжам да реагирам зашто се работи 
за „козметичка“ измена која нема да промени 
ништо во пракса, а сметам дека сите сакаме 
суштински измени, а не шминка.

„Зарем не се чини малку неприродно 
природата да стане незаконска?“ Бил Хикс

Тревата веќе не е дрога?



12 ФЕВРУАРИ 2022

Да појасниме, оваа „козметичка“ измена не 
значи ништо бидејќи согласно сегашните 
законски одредби консумирањето и личната 
употреба на наркотици не е забранета, 
но постои силна пракса и симбиоза на 
МВР-Обвинителство-Суд со која ефективно 
се гонат уживателите и пациентите заедно 
со вистинските дилери на наркотици. Токму 
затоа инсистиравме и сѐ уште инсистираме 
како работна група да дадеме предлог за 
количина на канабис која би варирала од 15 до 
30 грама која државата би ја препознала како 
количина за лична употреба, нејзина законска 
имплементација и ставање крај на самоволието 
на Републичкото јавно обвинителство.

Ваквиот став не беше прифатен, па ни останува 
да се надеваме дека ваквите измени би се 
прифатиле во Законот за контрола на опојни 
дроги и психотропни супстанции или уште 
подобро во посебен закон за канабис кој го 
заговараме, а за кои не сме почувствувале дека 
има расположение за носење, што мене ми е 
индиција повеќе дека нашите властодршци 
во овој дел се расположени единствено за 
„козметичка“ измена.

Тоа не е така во делот бизнис. Власта два пати до 
Собранието ги поднесуваше, па ги повлекуваше 
предлог-измените на Законот за контрола на 
опојни дроги и психотропни супстанции. Власта 
која има мнозинство порано или подоцна ќе ги 
донесе тие измени кои, конечно, треба да му 
овозможат на бизнисот со канабис да заживее. 
Но, се плашам дека ова пак ќе придонесе кон 
тоа да има сѐ помалку производи достапни 
за македонските граѓани поради извозната 
ориентираност на правните ентитети, па затоа 
заговаравме и заговараме услов за добивање 
на лиценца да е обврската во рок од 18 месеци 
од добивање на лиценца да се пласираат 
производи на домицилниот пазар.

Во однос на македонското кривично право 
и неговата пракса, тоа останува статус кво. 
Дискутабилно е и дали моите колеги воопшто 
знаат за прекласификувањето на канабисот 
од страна на овластено тело на Обединетите 
нации. Праксата во 2021 година секако говори 
во таа насока. Сѐ уште се под прогон уживатели 
и пациенти по она злокобно упатство на 
Републичкото јавно обвинителство и сѐ уште не 
се прави дистинкција меѓу канабис и останати 
дроги водени по јасно определени критериуми.

„Канабису, поради тебе сум жив и поради тебе 
постојам!“ Кирил Поп Христов, кампања на 
БИЛКА за декриминализација на канабисот
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А тие критериуми се во духот на конвенциите на 
ОН посветени на дроги, особено на последната 
Конвенција за борба против илегалната 
трговија со наркотични дроги и психотропни 
супстанции од 1988 година. Оваа Конвенција 
им предлага на земјите потписнички, при 
носење на домашното законодавство поврзано 
со наркотици и пунитивниот дел, санкциите 
да се одредуваат согласно два критериуми − 
потенцијалот на одреден наркотик да развие 
адикција и неговата штетност по здравјето на 
човекот.

Доколку овие два критериуми се спроведат, тоа 
несомнено ќе доведе до поблаго казнување на 
престапниците кај кои е пронајден канабис од 
оние со хероин и кокаин, што е не само во духот 
на Конвенцијата ратификувана од наша страна 
туку е и морално исправно, како и правно 
издржано! Не постои медицински работник, 
колку и да е конзервативен, кој би негирал 
дека меѓу хероинот и канабисот има драстична 
разлика, и тоа по двата погоре споменати 
критериуми препорачани од ОН.

Од она што досега сме го посведочиле, многу е 
тешко дека таква дистинкција и ќе се направи 
во иднина. Државава се концентрира примарно 
на бизнисот со канабис, а само секундарно на 
нас граѓаните и пациентите, а и тука има многу 
малку задоволителни предлози и сериозно 
отсуство на волја кај политичките елити, без 
разлика на декларативните заложби.

Една од можеби најдобрите придобивки на 
работната група е нејзината подгрупа составена 
од медицински работници која работи на 
проширување на листата на области кај кои 
ќе биде дозволена употреба на канабис и сум 
задоволен што првичните сигнали се дека ќе 
има значително проширување. Сето ова би 
било само парцијално доколку не се избориме 
за главните барања − можност да се сади 
дома одреден број на стебла по домаќинство 
и дозволена количина на канабис за лична 
употреба по глава на жител.

„Крајно време е да ја демонтираме 
пропаднатата војна против дрогите, 
започнувајќи со легализација на марихуаната.“ 
Камала Харис

Тревата веќе не е дрога?
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„Комисија за 
разубедување“ наместо 
затвор за корисниците 
на дроги: пристапот на 
Португалија

Пристапот „Кажи ѝ НЕ на дрогата“ не ги дава 
очекуваните резултати. Прохибиционистичкиот 
модел на казнување на корисниците на дроги не 
води кон намалување на употребата и трговијата 
со дроги, но од друга страна значително влијае 
на создавање јавноздравствени проблеми и 
ги зголемува непродуктивните трошоци за 
државата.

За разлика од политиките за декриминализација 
на дрогите, репресивните политики кои ги 
криминализираат поседувањето за лична 
употреба и употребата на дрогите не водат 
сметка за почитувањето на основните човекови 
права. Државите кои водат хумани политики 
ставаат фокус на социјалните потреби и нудат 
различни услуги за луѓето кои употребуваат 
дроги, водат сметка да бидат социјално 
вклучени и вработени, го зголемуваат пристапот 
до програмите за лекување и ресоцијализација, 
се намалуваат стигмата и дискриминацијата, 
како и смртните случаи при употреба на дроги.

Адвокатка, дипломирала и магистрирала 
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во 
Скопје, во областа на кривичното право и 
криминологијата.

Росана Богатинова

„Клучниот пристап на Комисијата 
за разубедување во Португалија е 
нивниот фокус на обезбедување 
помош за корисниците на дроги. Тие 
не осудуваат. Ова е клучната разлика 
со кривичниот прогон. Не постои ’ЈАС 
наспроти ТИ‘, туку пристапот: ’ние сме 
овде за да ти помогнеме, но од друга 
страна нашата помош не е правно 
обврзувачка‘.“ (GATEWAYS FROM CRIME 
TO HEALTH: THE PORTUGUESE DRUG 
COMMISSIONS Arianna Silvestri, 2018.) 
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Во 2001 година, Португалија беше првата земја 
која го декриминализираше набавувањето, 
поседувањето и употребата на сите видови 
дроги во количина од 10 дневни дози, односно 
поседувањето за лична употреба и употребата 
на дроги веќе не беа дел од кривичното 
законодавство и за нив не беа предвидени 
затворски казни. Наместо да бидат приведени 
и задржани во полициска станица, луѓето кои 
се затекнати со дозволена количина за лична 
употреба се упатуваат до посебна комисија 
како орган во состав на Министерството за 
здравство, составена од правник, лекар и 
социјален работник. Целта на оваа комисија е 
да едуцира и да понуди поддршка во однос на 
лекување, намалување на штети и други услуги 
кои би биле соодветни во конкретниот случај. 

Во Португалија, кога некое лице користи, 
купува или поседува не повеќе од 10 дневни 
дози од недозволени супстанции (количината 
се разликува според видот на супстанцијата), 

а Полицијата нема сомнежи или докази 
дека се работи за трговија со дроги, во тој 
случај Полицијата го идентификува лицето, 
ја мери супстанцијата, подготвува извештај и 
определува датум на кој лицето треба да се 
состане со Комисијата за разубедување при 
Министерството за здравство.
Полицијата за случајот ја известува Комисијата, 
а лицето, доколку не може да се појави 
на закажаниот датум, предлага нов датум 
за одржување состанок со Комисијата за 
разубедување. Ако некое лице е запрено 
со количина над максималната дозволена 
граница, случајот се процесира низ системот 
на кривично-правен прогон, но важно е да се 
потенцира дека и јавниот обвинител може 
да отфрли предмет и да го упати лицето 
до Комисијата за разубедување доколку 
процени дека количината е наменета само 
за лична употреба. Всушност, во Португалија 
флексибилноста на постапувањето е вградена 
во самиот систем.

„Прохибиционистичкиот модел на 
казнување на корисниците на дроги не 
води кон намалување на употребата и 
трговијата со дроги.“

Позитивни практики
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Целта на Комисијата за разубедување е да ги 
информира луѓето, да ги одврати од употреба 
на дроги и да ги мотивира да побараат 
лекување. Кога некое лице присуствува на 
состанок со Комисијата по упатувањето, тој/тоа 
ќе помине околу еден до два часа разговарајќи 
со членовите на Комисијата. Во тоа време и во 
отсуство на каква било принуда, Комисијата 
мора да се обиде и да воспостави соодветен 
начин на дејствување за да се обезбеди или 
подобри здравјето и благосостојбата на таа 
конкретна личност. Членовите на Комисијата 
треба да се обидат да допрат дури и до оној кој 
можеби никогаш нема да побара здравствена, 
социјална или каква било друга поддршка. 
Ова вклучува проценка на нејзините/неговите 
специфични околности и што е најважно, 
воспоставување однос на доверба доволно 
моќен за да се поттикне личноста да ги следи 
советите на Комисијата. Ваквиот процес се 
одвива главно преку длабинско интервју и 
пристап што е пријателски, но истовремено 
и авторитетен. Врз основа на индивидуална 
проценка, членовите на Комисијата 
пренесуваат медицински и други информации 
едноставно и ефективно, додека истовремено 
работат на одвраќање на лицето од натамошно 
штетно однесување (GATEWAYS FROM CRIME TO 
HEALTH: THE PORTUGUESE DRUG COMMISSIONS, 
Arianna Silvestri, 2018).

Пристапот кој го има оваа земја кон дрогите 
и зависноста не се променил ниту при 
промената на владејачките партии – без оглед 
на конзервативните државни лидери од кои се 
очекувало да „им објават војна“ на дрогите. 
Стабилноста на хуманиот пристап со текот на 
времето овозможила поголема достапност 
на различни типови услуги: здравствени, 
психолошки, социјални, вработување, 
домување и нивно системско поврзување. 

Еден од бенефитите кои произлегле од 
декриминализацијата на употребата и 
поседувањето на дроги за лична употреба 
во Португалија било намалување на 
пренатрупаноста во затворските установи што, 
исто така, е огромен проблем и во нашава 
земја. Несоодветните практики на органите 
на прогонот кои одбираат погрешно да ги 
толкуваат одредбите од Кривичниот законик 
и ги прекршуваат правата на корисниците на 
дроги водат кон друго сериозно прекршување, 
а тоа е правото на хуман и достоинствен живот 
за осудените лица во затворските установи. 
Користењето на државните ресурси за пристап 
до лекување и поддршка е многу поефикасно 
отколку тие да се користат за финансирање 
на системот на прогон со цел спроведување 
репресивни политики кои немаат никаков 
ефект на намалување на штетите.

„Хуманите политики даваат позитивни 
резултати.“
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Хуманите политики даваат позитивни 
резултати. Нивоата на употреба на дрога во 
Португалија се постојано под европскиот 
просек во последниве дваесет години. Ова е 
особено случај кај помладите луѓе: Португалија 
има најниски стапки на употреба во Европа кај 
оние на возраст меѓу 15 и 34 години (EMCDDA 
(2020). Statistical Bulletin 2020 — prevalence of 
drug use).

Истражувачите, исто така, забележале пад на 
процентот на лица упатени до комисиите за 
разубедување за кои е утврдено дека се зависни 
од дрога, што укажува на општо намалување 
на употребата на дрога (SICAD (2020). Statistical 
Bulletin 2018: Illicit Substances. 7).

Студија од 2015 година покажува дека 
државните трошоци за употреба на дрога во 
Португалија паднале за 12 % меѓу 2000 и 2004 
година и за 18 % до 2010 година, односно 
постои значително намалување на трошоците 
поврзани со кривичната постапка за прекршоци 
за дрога и изгубените приходи на поединци 

кои издржуваат затворски казни за овие дела 
(Gonçalves, R., Lourenço, A. and Silva, S. N. (2015). 
A social cost perspective in the wake of the portu-
guese strategy for the fight against drugs. Interna-
tional Journal of Drug Policy. 26. 199–209).

Трошењето скапоцени ресурси на неефикасни 
стратегии засновани на присилно одвраќање 
од употреба на дроги не влева доверба 
во кривично-правниот систем. Средствата 
потрошени за спроведување на репресивните 
политики и казнување на корисниците на 
дроги би било подобро да се пренасочат за 
спроведување програми за рехабилитација и 
превенција. Продолжувањето на неуспешната 
„војна“ против дрогата, особено забраната 
за употреба на дрога, не е соодветна и не 
оди во прилог на остварувањето на целите на 
системот на кривичната правда. Пристапот е 
неефективен, скап и му наштетува на и онака 
кревкиот кредибилитет на нашите правни 
институции.

„Користењето на државните ресурси за пристап до лекување 
и поддршка е многу поефикасно отколку тие да се користат за 
финансирање на системот на прогон со цел спроведување репресивни 
политики кои немаат никаков ефект на намалување на штетите.“

Позитивни практики
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Поголемиот број од 
земјите паднаа на 
тестот според новиот 
индекс 

Прва алатка која ги оценува и ги 
рангира политиките за дроги на 
земјите во светот, според препораките 
на системот на ОН, вклучувајќи ја и 
Северна Македонија.

Првото издание на Глобалниот индекс на 
политика за дроги кој беше објавен во ноември 
2021 година од страна на Конзорциумот за 
намалување штети (Harm Reduction Consortium), 
коалиција на граѓански здруженија и здруженија 
од заедницата, во партнерство со академици, 
открива дека најголем број од земјите во 
светот не успеале своите национални политики 
за дроги да ги усогласат со препораките на 
Обединетите нации. Тие упатуваат итен апел 
до владите реформите во оваа област да бидат 
нивен приоритет. 

Глобалниот индекс на политика за дроги (The 
Global Drug Policy Index) е првата глобална 
анализа заснована на докази на глобалните 
политики за дроги и нивната имплементација. 
Таа се состои од 75 индикатори кои се однесуваат 
на пет широки аспекти на политиките на дроги: 
казнено-правен систем, екстремни реакции, 
здравство и намалување на штети, пристап до 
меѓународно контролирани лекови и развој. 
Низ оваа призма, оваа единствена и прва ваква 
алатка до сега ги документира, ги мери и ги 
споредува националните политики за дроги, 

Влатко Деков

https://www.globaldrugpolicyindex.net
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рангирајќи ја секоја земја според бодови. Овој 
систем покажува колку политиките за дроги 
на една земја се усогласени со принципите  
на Обединетите нации за човекови права, 
здравство и развој. Овој индекс претставува 
основен механизам за евалуација во полето на 
политики на дроги. 

Првиот индекс ги евалуира достигнувањата на 
30 земји во светот, опфаќајќи ги сите региони 
во светот, вклучувајќи ја и Северна Македонија 
и дополнително вклучува и вистински, животни 
приказни. 

Резултат

Република Северна Македонија е рангирана на 
7. место во рамките на опфатените 30 земји, 
што може да го оцениме како релативно добро. 
Пред Македонија се Грузија на шесто место со 
ист број на бодови, потоа Канада, Австралија, 
Велика Британија, Португалија, Нов Зеланд и 
Норвешка на прво место. Од европските земји 
кои се полошо оценети од Македонија се 
Унгарија на 12. место и Русија на 20. место.

Клучни факти за Северна Македонија во првото 
издание на Глобалниот индекс на политика за 
дроги

Во 5 од земјите опфатени со индексот (Бразил, 
Колумбија, Киргистан, Мексико и Северна 
Македонија), вклученоста на војската или 
специјалните безбедносни сили во операциите 
за контрола на дрогата се смета за ендемична 
за пристапот на земјата кон спроведување на 
законите поврзани со дрога.

Загрижувачки е тоа што во податоците на 
индексот се нагласени широкораспространетите 
прекршувања на човековите права направени 
во име на контрола на дрогата во рамките 
на казнено-правниот апарат, вклучително и 
насилство и тортура извршени од полицијата 
и произволни апсења и притворања при што 
само мал број земји известиле дека тоа се ретки 
појави. Во Авганистан, Кенија и Киргистан, на 
пример, насилството од страна на полицијата 
се смета за широкораспространето во напорите 
за контрола на дрогата, додека тоа се смета 
за ретка (или многу ретка) појава во само 

„Најголем број од земјите во светот не 
успеале своите национални политики за 
дроги да ги усогласат со препораките на 
Обединетите нации.“

Глобален индекс на политика за дроги
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6 земји (Костарика, Унгарија, Нов Зеланд, 
Северна Македонија, Норвешка и Обединетото 
Кралство). Слично на тоа, случаите на 
произволно притворање се сметаат за ретки 
во само 3 од 30-те испитани земји: Нов Зеланд, 
Португалија и Обединетото Кралство.

Во однос на правото на правично судење за 
лицата осомничени за прекршоци поврзани 
со дрога, можноста да им се гарантира фер 
судење се смета за неверојатна во Авганистан, 
а Северна Македонија е во групата од 12 земји 
со значителни ограничувања во пристапот 
до правично судење: Грузија, Гана, Кенија, 
Киргистан, Мексико, Мароко, Мозамбик, 
Непал, Северна Македонија, Русија, Тајланд и 
Уганда. Пристапот до правично судење се смета 
за гарантиран само во 7 земји: Австралија, 
Канада, Костарика, Нов Зеланд, Норвешка, 
Португалија и Обединетото Кралство.

Индексот ги оценува достигнувањата на 
владите во однос на достапноста и употребата 
на алтернативи за апсење, обвинување, 
осудување и/или казнување за дела поврзани 
со дрога. Австралија, Јамајка, Нов Зеланд, 
Северна Македонија и Португалија добија 
највисоки оценки (85/100) во обезбедувањето 
алтернативи за апсење, обвинување, осудување 
и/или казнување, а најниско рангирани се 
Колумбија, Грузија, Кенија, Мароко, Мозамбик 
и Уганда. 

Само  9 земји, вклучително и Северна 
Македонија (Австралија, Костарика, Јамајка, 
Киргистан, Мексико, Нов Зеланд, Северна 
Македонија, Португалија и Русија), понудиле 
алтернативи во сите три фази (апсење, 
обвинување, осудување и/или казнување).

Уште позагрижувачки е што само 11 земји нудат 
низа опции за третман врз основа на потребите 
и претпочитувањата на луѓето (Авганистан, 
Австралија, Канада, Гана, Унгарија, Јамајка, 
Нов Зеланд, Северна Македонија, Португалија, 
Сенегал и Обединетото Кралство).

Само 1 земја (Канада) има одредба за 
спроведување на програми за размена на 
стерилни игли и шприцеви во затворски 
услови, иако покриеноста е многу ограничена. 
Петнаесет од 30-те испитани земји обезбедуваат 
ОАТ (третман за одржување со опиоидни 
агонисти) во затворите, но во пракса само 3 
земји (Северна Македонија, Португалија и 
Обединетото Кралство) имаат обезбедено 
пристап до третман за одржување со опиоидни 
агонисти за повеќе од 40 % од луѓето кои се 
корисници на дроги во затвор.

„Република Северна Македонија е рангирана 
на 7. место во рамките на опфатените 30 земји, 
што може да го оцениме како релативно добро.“

https://hops.org.mk/severna-makedonija-e-sedma-spored-prviot-indeks-za-politikite-za-drogi-vo-svetot/
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ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ  ФАКТИ 

Милитаризираниот пристап и пристапот на 
спроведување на законот кон контрола на 
дрогата продолжуваат да преовладуваат: 
одредено ниво на смртоносна употреба на сила 
од страна на воените или полициските сили 
беше пријавено во половина од анкетираните 
земји, со широко распространети случаи во 
Мексико и Бразил.

Непропорционалното влијание на контролата 
на дрогата врз маргинализираните луѓе врз 
основа на пол, етничка припадност и социо-
економски статус беше забележано до одреден 
степен во сите димензии и во сите земји.

Спроведувањето на законите поврзани со дроги 
е насочено пред сè кон ненасилни прекршоци, 
особено кон луѓе кои користат дроги: само 8 од 
30-те испитани земји ги декриминализирале 
употребата и поседувањето дрога, а од нив 
само 3 успеале вистински да ги одвратат луѓето 
од казнено--правниот систем.

Недостатокот на финансиски средства 
за намалување на штети останува многу 
загрижувачки: само 5 од 30 земји одвоиле 
„соодветна“ сума на финансиски средства 
за намалување на штети, а од тие земји 
финансирањето е сигурно само во една 
(Норвешка).

Има огромен јаз меѓу владините политики и 
нивната имплементација за обезбедување 
пристап до контролирани лекови, особено 
во земји како Индија, Индонезија, Мексико 
и Сенегал кои имаат високи резултати во 
политиката, но имаат 0/100 за вистинската 
достапност за оние на кои им се потребни.

Алтернативните програми за развој во областите 
на нелегалното одгледување остануваат 
вкоренети во забраната и уништувањето при 
што Колумбија има особено ниски оценки 
(23/100) поради нејзината милитаризирана 
стратегија фокусирана на присилното 
уништување и штетно прскање од авиони.

КЛУЧНИ ЛИНКОВИ И ИНФОРМАЦИИ

Глобалниот индекс на политика за дроги е 
проект на Конзорциумот за намалување на 
штети кој ги вклучува следниве партнери: 
Европската мрежа на луѓе кои употребуваат 
дроги (EuroNPUD), Евроазиската мрежа за 
намалување на штети (EHRA), Евроазиската 
мрежа на луѓе кои употребуваат дроги (ENPUD), 
Глобалната опсерваторија за политики за дроги 
(GDPO)/Универзитетот Свонси, Меѓународната 
асоцијација за намалување на штети (HRI), 
Конзорциумот за меѓународна политика за 
дроги (IDPC), Мрежата за намалување на 
штети на Блискиот Исток и Северна Африка 
(MENAHRA), Западноафриканската мрежа за 
политики за дроги (WADPN), Меѓународната 
мрежа за жени и намалување на штети (WHRIN) 
и Младинската организација за ресурси, 
информации, поддршка и образование (Youth 
RISE). 

Резултатите од Глобалниот индекс на политика 
за дроги 2021 година, вклучувајќи го неговиот 
извештај од анализата и реалните животни 
приказни за искуствата на поединци со 
политиките за дроги од целиот свет, се достапни 
преку интерактивна веб-алатка достапна преку 
оваа врска: www�globaldrugpolicyindex�net.

„Итен апел до владите, реформите во оваа 
област да бидат нивен приоритет.“

Глобален индекс на политика за дроги

https://www.globaldrugpolicyindex.net
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Важноста на 
психоделичните 
супстанции во 
подобрувањето на 
менталното здравје на 
луѓето
Процесот на интеграција на 
психоделичните супстанции е 
неминовен процес во современиот 
свет. Сè поголемата отуѓеност на луѓето 
од природата и од самите себе и сè 
големиот интензитет на активности 
кои предизвикуваат трауми бараат 
решенија кои ќе го спасат човекот и 
ќе овозможат понатамошен развој на 
нашата цивилизација.

Психоделичните супстанции, како што се 
псилоцибинот, ајахуаската, ДМТ, комбо, пејот, 
ибогаинот, сан педро, мескалин и ред други 
растенија, му се познати на човекот од памтивек 
(од пред десетици илјади години), а дел од нив, 
од синтетичко и индустриско потекло, немаат 
ниту еден век старост, како што се ЛСД, МДМА 
и други. Но, и овие постариве и овие поновиве 
имаат или може да имаат голем позитивен 
импакт врз човековото ментално здравје и 
когнитивниот развој. 

Последните случувања во светски размери 
укажуваат на сè поголема примена на овие 
психоделични суспстанции во легален, 
полулегален или нелегален контекст. Но, она 
што е важно е обезбедување на подобро 
ментално здравје и надминување на траумите и 
останатите проблеми кај луѓето. 

Во многу древни цивилизации, употребата на 
психоделичните супстанции, преку одредени 
ритуали, била составен дел од нивното постоење, 

Авторот е долгогодишен консултант во 
областите добро владеење, локален економски 
развој, рамномерен регионален развој, рурален 
развој, туризам и други секторски политики. 
Работно е активен низ цела Македонија и 
земјите на Западен Балкан. Од крајот на 2019 
година е коосновач и директор на здружението 
Канабис Институт Пелагонија, Прилеп, а 
интересот за психоделичните супстанции е 
дел од неговиот личен развој и желбата за 
нивна интеграција во модерното општество 
како природен одговор на декаденцијата на 
западната цивилизација.

Филип Секулоски
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т. е. начин на одржување на вредностите и 
комуникација со други светови. Едноставно 
славење на постоењето. Во поново време, во 
60-тите години на 20 век, хипи културата прави 
првичен обид за интеграција на овие супстанции 
во западната цивилизација. Иако генерално 
гледано тоа не беше целосно успешно направено, 
барем беше засадено семето на психоделичните 
супстанции во западната цивилизација, во 
делот на медицинската употреба и културната 
експлоатација. Само за потсетување: ЛСД како 
супстанција, lysergic acid diethylamid (LSD), прв 
ја синтетизирал швајцарскиот научник Алберт 
Хофман, во 1938 година, а истиот научник во 
1958 година прв ги синтетизира псилоцибинот 
и псилоцинот од магичните печурки (Psilocybe 
semilanceata).

Модерната електронска/рејв/драм ен бејс/транс 
култура исто така придонесе за промоција на дел 
од овие супстанции, но пред сè од рекреативен и 
во глобала нелегален аспект (ЛСД, трип, МДМА, 
екстази...). 

Псилоцибинот и процесите на 
декриминализација

Но, како и да е, денес во светот почнува еден 
нов тренд на декриминализација и легализација 
на голем дел од овие супстанции. Пред сè 
тука станува збор за декриминализација на 
псилоцибинот (и псилоцинот) во неколку 
градови и држави во САД. Тоа се градовите: 
Денвер (во Сојузната Држава Колорадо) во 2019 
година, Оукленд (Калифорнија) во 2019 година 
(во овој град, освен псилоцибинот, легален е 
и пејотот), Санта Круз (Калифорнија) во 2020 
година, Ан Арбор (Мичиген) во 2020 година, 
Вашингтон ДЦ во 2020 година, Сомервил 
(Масачусец) во 2021 година и Кембриџ 
(Масачусец) во 2021 година. Во ноември 2020 
година, Орегон стана првата сојузна држава во 
САД која ја декриминализираше употребата на 
псилоцибинот и истовремено ја легализираше 
неговата медицинска употреба. Ова нивно 
решение е познато како Мерка 109 која 
предвидува дека официјалната здравствена 
институција на Орегон (Oregon Health Authority, 

„Искуството со ајахуаската може да се 
опише како многу интензивно религиозно 
и духовно искуство кое ми помогна да ја 
разберам нашата меѓусебна поврзаност 
со природата и вселената. Црквата 
(религијата) на некој начин сака да ни ги 
забрани овие искуства, сè со цел за да 
може да ја задржи својата моќ над нас. 
Искуството со ајахуаската ни покажува 
дека има некоја повисока интелигенција, 
која е над нас, но истовремено и ние сме 
дел од истата таа интелигенција.“ Гордон 
Самнер Стинг, музичар и основач на 
Фондацијата за спас на дождовната шума

Психоделични супстанции
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OHA) има период од 2 години да подготви и 
развие посебна програма за контролирано 
користење на оваа супстанција. Главен советник 
на ова државно тело ќе биде Советодавниот 
одбор на Орегон за псилоцибин (Oregon Psilo-
cybin Advisory Board, OPAB). Согласно мерката, 
на клиентите (корисниците на псилоцибин) 
ќе им се овозможи купување, поседување и 
консумирање на псилоцибинот и на псилоцинот 
во посебен сервисен центар за псилоцибин, 
во контролирана средина, надгледувана од 
страна на услужен псилоцибин фацилитатор кој 
поминал одредена обука. Според легислативата 
во Орегон, Мерката 109, ОНА ги дефинира 
критериумите и условите за тоа кој е подобен 
за да биде лиценциран за фацилитатор, кои се 
потребните образовни квалификации и обуки, 
испити за стекнување на звање фацилитатор и 
дефинира кодекс на правила на работење. ОНА, 
исто така, ги дефинира дозите на псилоцибин 
што можат да се користат и правилата за 
означување и етикетирање на дозите. Според 
оваа мерка, секоја општина или округ има право 
да одлучи на референдум дали сака да влезе во 
овој сектор и да им дозволи на правни субјекти 
да се занимаваат со производство и продажба 
на псилоцибинот.

Според иницијативата за декриминализација 
на псилоцибинот во Орегон, за псилоцибин 
производи се сметаат: печурки кои генерираат 
псилоцибин  и мешавини или супстанции кои 
содржат забележливи количини на псилоцибин. 

Според ДЕА (Американската администрација 
за дроги), псилоцибинот се дефинира како 
психоактивна халуциногена хемикалија која се 
добива од одредени видови на свежи или суви 
печурки (познати како магични печурки или 
халуциногени печурки). Согласно меѓународните 
конвенции за опојни дроги и психотропни 
супстанции, тој е класификуван во Првата 
категорија на опојни дроги, т. е. како супстанција 
која нема никаква медицинска употребна 
вредност, нешто што е целосно неточно и лошо 
дефинирано.

Но, она што е посебно значајно е фактот 
дека сè повеќе се зголемува свесноста на 
употребната вредност на псилоцибинот во 
современото општество. Доказ за тоа се и веќе 
започнатите процеси за декриминализација. 
Освен граѓанските активисти, свесноста се 
зголемува и кај политичките лидери кои 
гледаат дека психоделичните терапии се еден 
од ретките методи кои можат да помогнат 
во надминувањето на траумите, посебно кај 
ветераните. Исто така и научната и академската 
јавност е сè повеќе вклучена во дефинирање на 
конкретни протоколи и терапии за надминување 
на здравствените проблеми, од кои некои имаат 
и пандемиска димензија, како што се: депресија, 
анксиозност и разни видови на зависности.  

Во Македонија псилоцибинот не е легален, но сè 
повеќе се зголемува бројот на луѓе кои наоѓаат 
спас во него.

„Доколку сакаме да ги заштитиме младите 
генерации од дрогите и психоделичните 
супстанции, ние треба нив да ги легализираме 
и на тој начин на младите да им понудиме 
грижа и знаење. Во спротивно градиме 
општество во кое криминалците и државниот 
бирократски апарат ќе имаат монопол врз 
нашата приватност. Магичните печурки ни 
овозможуваат директно да се поврземе со 
мудроста на природата преку соодветни 
неврохемиски процеси кои ја прошируваат 
нашата свесност.“ Греем Хенкок/Graham 
Hancock, писател
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АЈАХУАСКА 

Ајахуаската (ayahuasca) е јужноамерикански 
психоактивен напиток/чај (анг. brew) кој 
се добива со варење на неколку различни 
растенија, а главно се користи за социјални и 
духовни цели, и тоа од страна на домородното 
население кое живее во Амазонската Прашума, 
а постои и тренд на сè поактивно користење и во 
САД и Европа.  

Психоделичниот чај обично се приготвува од 
лозата Banisteriopsis caapi (која често се нарекува 
лоза ајахуаска или „лоза на душата“) и лисја од 
растението Psychotria viridis (попозната како 
чакруна). Ајахуаска долго време се користи од 
домородните луѓе во церемонии за исцелување 
во Централна и Јужна Америка. Етничките групи 
како Шуар од Еквадор, Шипибо од Перу и разните 
Тукано групи во Колумбија одржуваат култура на 
традиционална употреба на ајахуаска, а многу 
од нивните практики, како и растенијата се 
транспортирани низ целиот свет со зголемената 
побарувачка за искуства со ајахуаска. Лицата кои 
се задолжени за реализација на сеансите или 
обредите, на кои се консумира таа, се нарекуваат 
шамани, што во наједноставен превод би се 
превело како „оној кој знае“. Природните состојки 
кои се користат во овие обреди или сеанси не 
претставуваат супстанции кои се илегални или 
забранети. Самиот процес на консумирање на 
ајахуаска не треба да се асоцира со процесите 
на рекреативно консумирање на супстанции, за 
забава, туку тоа претставува процес на чистење 
или ослободување на луѓето од нивните трауми 
како основа за понатамошен духовен развој.

Процесот на консумирање на ајахуаска почнува 
со прочистување на телото од сите отрови кои 
ги внесуваме во нашето тело (ова се однесува 
на луѓето од западната цивилизација, тука 
спаѓа: детоксикација од рекреативни дроги, 
лекарства, преработена храна, алкохол и слично; 
домородното население кое не е подложно 
на вакви штетни супстанции не го прави ова 
чистење), па следува процес на приготвување на 
пијалакот/чајот (процес на варење на состојките 
кој трае 12 часа) и на крајот следува самото 
консумирање на ајахуаската во присуство на 
шаман/шамани. Искуството на земање на 
ајахуаската е единствено, придружено е со 
процес на ревизија на минатото на поединецот 
(оној кој зема ајахуаска), различни визуелизации, 

а подоцна во текот на самата сеанса и големо 
пријатно чувство на љубов и припаѓање 
кон целината. Всушност, ова не може да се 
генерализира и зависи од нашите претходни 
животни искуства.

Сеансите со ајахуаска и шамани се ретки во 
Македонија, но се случуваат, еднаш до два пати 
годишно. Но, дел од нашите сограѓани слободно 
патуваат за вакви искуства во Грција, Австрија, 
Шпанија, па и во земјите на Јужна Америка. 
Бројот на туристички агенции кои ги нудат овие 
услуги е сè поголем. Многу интересен факт во 
овој процес е што понекогаш самите шамани, 
кои доаѓаат од земјите на Ј. Америка, дури ја 
ризикуваат својата безбедност (лесно можат да 
бидат ставени во некој криминален контакст, 
иако не прават ништо лошо и штетно), но од 
друга страна се свесни за проблемите во кои е 
западнат човекот од западната цивилизација 
и свесни се дека на сите тие луѓе многу им е 
потребна помош. Креирањето на алтернативна 
и проширена свесност, преку консумирање на 
психоделични супстанции, можеби е единствен 
излез, единствен спас за човекот од западната 
цивилизација (заедно со јогата и медитацијата, 
но за тоа во друга прилика...).

„Дали само повторно го откриваме она што 
отсекогаш го знаеле шаманите?   Или дали 
има историска импликација овде? Дали би 
можеле да ги земеме овие растенија (магични 
печурки, ајахуаска, сан педро...), овие лекови 
со кои луѓето работеле со милениуми и да 
направиме нешто зачудувачки со нив што 
никој досега не го направил? Е токму тоа ни 
го кажува печурката, вели дека има нешто 
што треба да се направи, обрнете внимание!“ 
Теренс Меккена/Terence McKenna, истражувач 
и психонаут

Психоделични супстанции
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Брејкинг гуд: како 
серија за производство 
на дрога поттикна 
интерес за наука?
Во нашето семејство серијата 
„Брејкинг бед“ има култен статус 
заедно со филмовите „Амадеус“ или 
„Денот на мрмотот“. Во секојдневен 
муабет се одговара со реплики на 
главните ликови, цитати од неа се 
користат небаре се од античките 
класици, а петте сезони се изгледани 
по неколку пати – најпрвин линеарно 
од првата до последната, па наназад 
од последната кон првата, потоа по 
случаен избор, па неколкуте најдобри. 
Иако можеби и не е најдобар избор 
на содржини за воспитување на еден 
тинејџер во областа на популарната 
култура (насилство−дрога−секс), таа 
предизвика неочекувана нуспојава: 
едно 13-годишно дете се заинтересира 
за хемија до таму што го закачи 
Периодниот систем на елементи до 
креветот и почна да добива петки по 
овој предмет.

И ова не е само случај во нашето семејство. 
Бројни поединци кои имале одбивност кон 
природните науки и кон научното знаење 
воопшто до гледањето на серијата одеднаш се 
здобија со малку поинаква слика за што сè може 
да користи познавањето на хемиските формули 
и на природните процеси кои ги отсликуваат. 
Да, хемијата може да служи за производство 
на дроги или за дискретно ослободување од 
мртви тела, но и за решавање на побанални, 
а битни животни проблеми како активирање 
испразнет акумулатор на комбе среде пустелија 
или чистење запуштено купатило со вистинската 
киселина.  

Илина Јакимовска е редовен професор на 
Институтот за етнологија и антропологија на 
ПМФ, УКИМ. Веќе цела деценија ја уредува и ја 
пишува рубриката за култура на порталот оff.net.
mk.

Илина Јакимовска
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Со генерации стандардната слика на научник 
е авторитативна фигура во бел лабораториски 
мантил, најчесто маж и белец, токму како Волтер 
Вајт, главниот лик во серијата. Вакви стереотипни 
научнички фигури сè уште се присутни во реклами 
за медицински или козметички производи, а 
нивната појава поттикнува доверба кај гледачот 
кој, најчесто, не е научно писмен. Притоа и не 
е важно од која конкретна област е научникот 
– од него, како од некаков ренесансен лик, се 
очекува да се разбира од сè. Така, во првата 
епизода од втората сезона, нарко босот Туко 
очекува Волт да знае како да изведе прва помош 
врз онесвестен член на бандата. „Стори нешто! 
Паметен си, нели?“, му се дере, како овој да не е 
само хемичар, туку и доктор по медицина.

Изгледа неверојатно некој како Туко одеднаш 
да има доверба во што и да е. Па сепак, луѓето 

вообичаено претпоставуваат (секако погрешно) 
дека некој со академско познавање од природни 
науки знае сè за човечкото тело и за природните 
закономерности. Она што тие притоа го 
занемаруваат е фактот дека интимното знаење 
за тоа како да се опстане во сурови услови, без 
оглед дали тие се природни или социјални, 
може да биде повредно од каква и да е научна 
информација. Парадоксално е што вештините 
на Волт во подземјето и кај нарко босовите со 
кои си има работа се повисоко вреднувани 
отколку во мејнстрим општеството каде што 
тој едвај врзува крај со крај како наставник по 
хемија во средно училиште. Тоа е, всушност, 
и причината зошто тој воопшто почнува да се 
занимава со производство на метамфетамин − 
за да го остави семејството, сопругата и двете 
деца, со некаква заштеда доколку почине од 
тазе дијагностицираниот рак на бели дробови.  

„Да, хемијата може да служи за производство 
на дроги или за дискретно ослободување од 
мртви тела, но и за решавање на побанални, 
а битни животни проблеми како активирање 
испразнет акумулатор на комбе среде 
пустелија или чистење запуштено купатило со 
вистинската киселина.“

Брејкинг гуд
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Во ликот на младиот, и барем на почетокот 
прилично недоветниот Џеси Пинкмен, тој го 
наоѓа својот идеален соработник. Волт и Џеси 
влегуваат во однос на ментор и ученик или на 
мајстор и чирак. Најпрвин работите не одат 
како што треба – Џеси покажува презир кон 
формалниот научен пристап на Волт и не ги 
почитува до крај неговите насоки, толкувајќи ги 
како каприц и перфекционизам, а не како нужност. 
Откако еднаш се здобива со самодоверба во 
ракувањето со епруветите, мензурите и инките, 
тој почнува да тврди дека неговиот метод за 
добивање на кристал мет е „уметност“, со тоа 
дистанцирајќи се од формалната „научност“ на 
целиот процес. Инсистира дури и на додавање 
чили прав на својот рецепт, како своевиден 
уметнички „потпис“, што го прави поблизок до 
преднаучниот отколку до стриктно хемискиот 
пристап кон производство на дрогата, некој вид 
алхемичар. Но, и покрај ваквиот јаз, во текот на 
серијата има знаци дека формалната и „уличната“ 
наука можат да се помират. Обајцата, и Волт и 
Џеси, ги разбираат опасностите од ракувањето 
со токсични хемикалии и ја отфрлаат идејата за 
поставување лабораторија дома, па за таа цел 
користат патничко комбе. Готвејќи „мет“ заедно, 
тие се поврзуваат во чувството дека создале 

нешто кое е препознатливо како квалитет и кое 
може да ѝ конкурира и на најдобрата стока на 
пазарот. Истовремено Џеси се однесува кон 
своите палави соработници − локални дилери 
со истата строгост која кон него ја покажува 
Волт, одеднаш барајќи повисоки стандарди на 
однесување, особено во лабораторијата. 

Поради сето ова не е ни чудно што серијата, 
освен поради елементите на трилер и акција, 
стана популарна и поради поврзувањето на топ 
науката со свет кој стереотипно нема никаква 
врска со неа – оној на дрогите, на дилерите, 
на корисниците и на нарко криминалот. Ова 
поврзување ја релативизира рационалноста на 
постапките на научниците и во професионалниот 
и во приватниот живот. Во конкретниот пример 
ова важи за вообичаено крајно рационалниот 
Волт. Чекор по чекор неговото однесување 
станува импулсивно и раководено од желбата 
за сè поголема моќ која го заслепува. Тој 
станува расеан во училницата, онаму каде што 
претходно имаше целосна контрола, што може 
да ја отсликува и нашата растечка несигурност во 
врска со науката и технологијата во последниве 
децении, но особено сега, во текот на актуелната 
пандемија. 

„Интимното знаење за тоа како да се опстане во 
сурови услови, без оглед дали тие се природни 
или социјални, може да биде повредно од 
каква и да е научна информација.“
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Филмската историја е полна со ликови на „луди“, 
а често и злобни научници социопати: Емет 
„Док“ Браун од „Враќање во иднината“; Тони 
Старк од „Ајрон Мен“; Ханибал Лектер од „Кога 
јагнињата ќе стивнат“ или доктор Џекил од 
„Доктор Џекил и господин Хајд“. Она по што од 
нив се разликува Волтер Вајт е што почнува како 
обичен претставник на американската средна 
класа, кој по сила на приликите се иницира во 
криминален супер или антихерој исклучиво 
поради способноста науката да ја примени на 
најпрактичен можен начин, речиси како да 

произведува прашок за перење кој вади мрсни 
флеки најефикасно во споредба со сите на 
пазарот. Тоа што наместо детергент тој измислува 
средство за масовно уништување во форма на 
моќна дрога е само уште едно предупредување, 
дека физиката и хемијата можат да помогнат 
човекот да се лансира во вселената, но исто 
така можат да создадат атомска бомба која ќе го 
збрише истото тоа човештво од Земјата.

„Физиката и хемијата можат да помогнат 
човекот да се лансира во вселената, но исто 
така можат да создадат атомска бомба која ќе 
го збрише истото тоа човештво од Земјата.“

Брејкинг гуд
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Зависноста и 
семејството

Кога во едно семејство има зависник 
од наркотици, тогаш речиси и да се 
чувствува како заедницата која е 
градена со години почнува да пука, 
дури и таму каде што била најцврста. 

Злоупотребата на наркотичните 
средства не е проблем само на лицето 
кое ги зема. Таа станува проблем на 
родителите, на брачниот партнер, на 
партнерот со кој е во врска, на браќа 
и сестри, на деца, па некогаш дури 
оди и пошироко, кај братучеди, баби, 
дедовци...

Криење и разоткривање

Некое лице може колку сака да крие дека 
злоупотребува потешки наркотици, да се обидува 
да замаскира, но сепак, во даден момент некој 
ќе забележи. Физички докази ќе има многу, но 
зависното лице ќе ги одрекува, а оние околу него 
ќе припишуваат на коинциденции, случајности, 
на погрешно толкување на знаци... Кој би сакал 
да признае дека некој кој ни е толку близок, кој 
го сакаме и без кој не можеме да го замислиме 
својот живот, би го направил тоа? 

За злоупотребата на тешки дроги учиме и во 
училиште, сме гледале филмови, сме гледале 
некој друг како пропаднал. Сме се плашеле од 
спотот на Врчак – „Повторно сам“, ни се тресела 
в раце „Ние, децата од станицата ЗОО“ на 
Кристијана Ф., а од филмовите како „Реквием 
за еден сон“ сме имале кошмари со недели 
подоцна. 

Па, се прашуваме, зошто баш тој/таа? Зарем 
не ги знае последиците? Зарем не знае што сè 
може да се случи? 



Но, ниту некој може вечно да се крие ниту, пак, 
да се надева дека некој друг нема да забележи.

Фаза на одбивање на реалноста

Некој во семејството во даден момент ќе 
забележи дека нешто не е во ред. Ќе сфати 
дека снемуваат пари од паричници, дека 
однесувањето не е вообичаено, дека телесниот 
мирис не е како што отсекогаш бил, на облеката 
ќе има дамки, а секојдневните активности ќе се 
одвиваат во чуден временски распоред. Но, ќе 
најдеме оправдување за сè. 

И за мирисот − бил/била некаде кај некого, 
може така им мириса дома. За парите − можеби 
јас ги имам потрошено, ама не се сеќавам. За 
времето − луѓето се менуваат, не мора засекогаш 
истите навики... Но, симптомите ќе стануваат 
поочигледни, а докази ќе има сè повеќе и повеќе. 
Тие докази ќе нè однесат до сознанието кое го 
одрекуваме со месеци, дека некој кого го сакаме 
е веќе длабоко зависен и дека не бира средства 
и зборови, ниту постапки, со кои ќе повреди. 

Најстрашниот дел е тоа што знаеме дека не 
земаат чист наркотик. Честопати тоа е толку 
мешано со други лекови, за да се засили 
дејството, што само ни останува да се молиме 
дека ќе можеме да воспоставиме контрола врз 
тоа што се случува. Но, тешко е. Имаме зависно 
лице кое ни самото не е свесно на што се има 
„навлечено“.

Спротивставување, прифаќање, помирување

Лицето ќе се противи дури и кога ќе приложите 
физички доказ. Ќе се брани со нелогичности, 
што уште повеќе го повредува семејството. 
Родителите ќе се прашуваат каде згрешиле и 
што направиле за да им се случува тоа. Браќата 
и сестрите неправедно ќе бидат заглавени во 
целата таа ситуација која сериозно влијае врз 
менталното здравје. Стравот кога лицето не е 
дома, па дури и кога е во тоалет, е во најмала 
рака ужасен. Никогаш не сме сигурни дали е 
добро, а на секое ѕвонење на телефонот ситни 
морници шетаат по телото. 

Се прашуваме, зошто баш тој/таа? Зарем не ги 
знае последиците? Зарем не знае што сè може 
да се случи?“

Искуства
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Во даден момент зависникот ќе попушти. Ќе 
признае. Ќе каже што се случува. Ќе покаже и 
желба да се извлече. Помалку или повеќе ќе се 
бори со зависноста, ќе бара, ќе има кризи, а сето 
тоа ќе биде проследено со многу солзи, со многу 
бес, лутина, од сите засегнати страни. Секој ќе се 
чувствува предадено, изиграно, злоупотребено, 
иако вистината е дека целото семејство е жртва 
на овој вртлог. 

Некои луѓе ќе имаат среќа да ја завршат оваа 
приказна успешно, а други ќе изгубат засекогаш 
некого кого го сакаат. 

Но, факт е дека без оглед на исходот − никој од 
нив никогаш веќе нема да биде истата личност. 
А сите тие се всушност толку занемарени во 
целиот процес, кога фокусот е ставено на лицето 
кое зема тешка дрога. 

Како излегов од кругот во кој бев затворен/
затворена?

На крајот на текстот ќе споделам дека 
претходните редови се напишани во неколку 
минути, со тресење на рацете и треперење во 
грлото бидејќи јас и моето семејство поминавме 
низ тоа. Нашата приказна е од оние кои завршија 
со среќен крај, со член на семејството кој е „чист“ 
повеќе од пет години. 

Но, знаеме и за такви кои веќе немаат некој свој 
поради злоупотреба на дроги. 

Излегувањето од таа ситуација беше претешко. 
Јас бев лицето кое ги наоѓаше доказите, кое се 
плашеше секојдневно да биде во иста соба со 
зависникот, кое го проверуваше дали дише ноќе 
и дали воопшто е во собата, дали ќе излезе во 
3 часот по полноќ и дали воопшто ќе се врати 
следниот ден. 

„Секој ќе се чувствува предадено, изиграно, 
злоупотребено, иако вистината е дека целото 
семејство е жртва на овој вртлог.“

ФЕВРУАРИ 202232



Како сестра на излечен зависник, една од 
најтешките одлуки кои ги донесов беше 
оддалечување од кругот на семејството. Секогаш 
ми е тешко гласно да признаам дека во целиот 
тој хаос − јас бев колатералната штета. Морав 
да направам многу жртви, да им дозволам на 
родителите да се посветат таму каде што се 
попотребни, а моментите како паѓање година 
на факултет, прво вработување, психотерапии, 
раскинување на долга врска, губење на работа 
и губење на дел од пријателите, да ги поминам 
сама. 

Во даден момент имам грижа на совеста 
што го направив тоа и се осамостоив пред 
воопшто да бидам свесна дека умеам сама. Но, 
психолошкиот товар да се биде во иста заедница 
беше преголема жртва која мојата возраст не 
ми дозволи да ја преземам. Сепак, решив дека 

имам „живот за живеење“ и иако секоја ноќ ја 
поминував гушејќи се во сопствените солзи, 
неколку години подоцна не се каам што постапив 
така. Знам дека направив доволно, па дури и 
повеќе од што може да поднесе млада личност 
во своите рани 20-ти. Имав некаква среќа да се 
најдам со вистински луѓе во вистинско време за 
да не дозволам моето ментално здравје да се 
скрши. А беше на раб. 

Немам никаков совет да им дадам на оние 
кои се со истиот проблем. Секоја приказна е 
различна. Можам само да посакам да имаат 
барем половина од желбата за извлекување 
која ја имаше „нашето“ зависно лице бидејќи 
олеснува многу.

„Како сестра на излечен зависник, една 
од најтешките одлуки кои ги донесов беше 
оддалечување од кругот на семејството.“
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Препорачуваме Книга: „Напушете го народот: Иднината 
на легалната марихуана во Америка“ од 
Брус Баркот (Weed the People: The Future 
of Legal Marijuana in America - Bruce 
Barcott)

Легализацијата на канабисот е следниот 
голем пресврт на историјата. Можеби 
најдемонизираната супстанција во Америка, 
научно позната како канабис сатива, едноставно 
многу брзорастечка билка која напредувала 
како најпопуларна нелегална дрога кај 
нацијата. Сега плимата е променета: во 1996 
година Калифорнија го донела првиот закон за 
медицински канабис во САД, кој им дозволувал 
на пациентите да одгледуваат и да користат 
канабис со дозвола на лекар. До 2010 година, 
дваесет држави и округот Колумбија ги усвоиле 
законите за медицински канабис. Во 2012 
година, државата Колорадо и Вашингтон усвоиле 
мерки за легализација на канабисот за возрасни 
на возраст од 21 и повеќе години. Големината на 
промената во односот на Америка со канабисот 
не може да се мери само во економски или 
социјални термини: овде се случуваат подлабоки 
промени − културни престројувања, социјални 
прилагодувања и финансиски прилагодувања. 
Местото на канабисот во животите на луѓето се 
преиспитува и се рекалибрира. Четири децении 
откако Ричард Никсон објавил војна против 
дрогата, таа долга кампања достигнала точка на 
исцрпеност и на неуспех. „Напушете го народот“ 
ќе ги однесе читателите половина чекор во 
иднината.

Ирена Јовановска
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Филм: Позелена трева / Grass is Greener

Во илјада и деветстотите години, канабисот 
влегол на американскиот пазар од Њу 
Орлеанс, Луизијана и Ел Пасо, Тексас. Наскоро 
станува популарен меѓу Афроамериканците 
и Мексиканците на Америка и почнува да ги 
обликува американската културна формација, 
ноќниот живот и уметничката сцена. Во исто 
време е организирано прохибиционистичко 
движење со стратегија на војна и лажни вести 
против дел од американскиот народ.

Филмот е во режија на Феб Фајф Фреди, 
за потеклото на канабисот во САД и 
противречностите развиени од таму. Ја открива 
американската историја на канабисот преку 
историјата на легендите како Боб Марли, 
Луис Армстронг, Дјук Елингтон, Снуп Дог и 
многу други. Тоа е прослава на големината на 
наследството на канабисот за џезот, хип-хопот и 
светската музика. 

Овој документарец нуди софистицирана 
интерсекциска дебата за војната против дрогата. 
Се дискутира за забраната на канабисот како 
клучна компонента во угнетувањето на обоените 
луѓе, жените и антивоените движења во текот 
на 20 век. Ги открива неправдите кои се прават 
под името забрана до денес и како „риферското 
лудило“ ги зафати САД. 
Документарецот е достапен на Нетфликс. 

https://www.netflix.com/nl-en/title/80213712
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Амазон во Илиноис прекинува да прави случајни 
тестирања за канабис и сега канабисот го 
третира како алкохол. И другите бизниси полека 
почнуваат да ги менуваат своите политики за 
проверка на канабис.

Бидејќи легалниот пазар на канабис за 
рекреативна употреба во Илиноис се вкорени 
за време на пандемијата, многумина сега не 
сакаат да работат во компанија која нема да им 
дозволи да пушат преку викенд. Компаниите се 
очајни за работници и се наоѓаат подготвени да 
се променат (извор: ХОПС).

Во Владата се одржа вториот состанок на 
Работната група за подготовка на измени 
и дополнувања на законодавството за 
декриминализација, легализација и 
искористување на медицинските, социјалните и 
економските придобивки на канабисот.

На вториот состанок Работната група усвои 
дефиниции за поимите декриминализација, 
легализација и депенализација по однос на 
статусот на употреба на канабисот, кои ќе се 
користат за подобро разбирање на степените 
на дозволена употреба на канабис низ 
работните процеси во институциите, како и за 
информирање и едукација на широката јавност 
за различните аспекти на употреба на канабисот 
(извор: ХОПС).

СО ЛЕГАЛИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН 
КАНАБИС, КОМПАНИИ ВО ИЛИНОИС 
ГИ ПРЕИСПИТУВААТ ПОЛИТИКИТЕ ЗА 

ТЕСТИРАЊЕ НА ДРОГИ

РАБОТНАТА ГРУПА ЗА КАНАБИС 
ГИ ДЕФИНИРАШЕ ПОИМИТЕ 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЈА, ЛЕГАЛИЗАЦИЈА И 
ДЕПЕНАЛИЗАЦИЈА
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https://hops.org.mk/8097-2/
https://hops.org.mk/rabotnata-grupa-za-kanabis/


Државите кои го легализираа канабисот за 
употреба кај возрасни лица, колективно остварија 
приход од данок од речиси 8 милијарди долари 
од канабис од почетокот на легалната продажба 
во 2014 година, покажува новиот извештај на 
Проектот за политика за канабис.

Направената анализа ја испита даночната 
структура и приливот на приходи во сите 18 
држави кои го легализираа рекреативниот 
канабис, иако продажбата сè уште не е започната 
во седум од тие држави. Генерално тоа покажува 
дека воспоставувањето регулирани пазари 
на канабис им дава на државите постојан и 
генерално растечки извор на приход што може 
да поддржува разни програми и услуги.

Само минатата година овие држави собраа 
2,7 милијарди долари данок од продажба на 
канабис. А овој тренд се очекува да расте и во 
наредниов период (извор: ХОПС).

ДРЖАВИТЕ КОИ ГО ЛЕГАЛИЗИРАЛЕ 
КАНАБИСОТ ГЕНЕРИРАЛЕ РЕЧИСИ 8 

МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
ОД ПОЧЕТОКОТ НА РЕКРЕАТИВНАТА 

ПРОДАЖБА

ЕВРОПСКИОТ СУД ЈА КАЗНИ СРБИЈА ЗА 
ПОЛИЦИСКО НАСИЛСТВО ВРЗ ОСОМНИЧЕН 

ЗА КАНАБИС

Европскиот суд за човекови права донесе одлука 
дека српскиот државјанин Александар Зличиќ 
бил подложен на нехуман и понижувачки 
третман во полициска станица во градот Нови 
Сад откако тој и неговиот пријател биле уапсени 
во 2014 година за наводно поседување канабис.

Во неговиот случај против Србија, Зличиќ тврдел 
дека по апсењето бил претепан во притвор и 
бил присилен да потпише документ дека има 
мала пластична кеса со канабис која Полицијата 
наводно ја пронашла во близина на клупа на која 
седеле тој и неговиот пријател (извор: ХОПС).

Кратки вести
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https://hops.org.mk/drzhavite-koi-ja-legalizirale-marihuanata-generirale-skoro-8-milijardi-dolari-danochni-prihodi-od-pochetokot-na-rekreativnata-prodazhba/
https://hops.org.mk/evropskiot-sud-ja-kazni-srbija-za-politsisko-nasilstvo-vrz-osomnichen-za-kanabis/


Обединетите нации по предлог на Светската 
здравствена организација конечно ја препознаа 
медицинската вредност на канабисот. Со 
историското гласање, канабисот е повлечен од 
Листа 4 – листа на супстанции со мали или без 
терапевтски бенефиции.

ХОПС - Опции за здрав живот Скопје како 
организација која долги години учествува 
во работата на Обединетите нациии преку 
разни тела и комисии за дроги ја поздравува 
оваа одлука и смета дека таа ќе придонесе 
за подобрување на здравјето на многу луѓе, а 
воедно ќе овозможи и значајно забрзување на 
сите клинички испитувања за лековитата моќ на 
канабисот (извор: ХОПС).

Повеќе од 400 професионалци и активисти 
на заедницата се собраа во Прага за да 
присуствуваат на 5-тата европска конференција 
за намалување на штети.

И покрај влошувањето на ситуацијата со 
ковид-19, европското движење за намалување 
на штети конечно имаше офлајн собир по долга 
пауза. Настанот, организиран од Корелација 
– Европска мрежа за намалување на штети, 
Евроазиската асоцијација за намалување на 
штети – ЕХРА и тераписката заедница САНАНИМ, 
обезбеди платформа за многу потребни 
социјални интеракции меѓу истражувачите, 
носителите на одлуки, давателите на услуги, 
луѓето кои користат дрога и сексуалните 
работници.
Погледнете го видеото на Известувач за дрога 
(Drugreporter).

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЈА ПОТВРДИЈА 
МЕДИЦИНСКАТА ВРЕДНОСТ НА КАНАБИСОТ

ПЕТТА ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 
НАМАЛУВАЊЕ НА ШТЕТИ

Кратки вести
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https://hops.org.mk/obedinetite-nacii-ja-potvrdija-medicinskata-vrednost-na-kanabisot/
https://www.youtube.com/watch?v=5-E0q9PJWqw
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