МИ ВИСТУПАЄМО ЗА ТЕ, ЩОБ ЦЯ ГАЗЕТА ДРУКУВАЛАСЬ
В УКРАЇНІ НА ПАПЕРІ З УКРАЇНСЬКИХ КОНОПЕЛЬ!
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Увага! Вживання наркотиків є небезпечним!
Ми не рекомендуємо також нікому бути причетним до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами!

ЗМІНА СВІДОМОСТІ
Доповідь глобальної комісії ООН влітку спричинила світовий
резонанс - з метою ефективнішої протидії міжнародній наркомафії
експерти комісії рекомендували державам переглянути статус
марихуани, а також декриміналізувати споживачів нелегальних
психоактивних речовин. Глобальні ринки поширення наркотиків,
що лишаються і надалі під контролем кримінальних структур, не
лише не втрачають у масштабах, але продовжують інтенсивно
зростати, не зважаючи на найрадикальніші заходи міжнародної
спільноти. Так за останні 10 років антинаркотичного “закручування
гайок” обсяги продаж кокаіну у світі виросли на 27%, опіуму – на
34,5%, конопель – на 8,5%, йдеться у доповіді глобальної комісії
ООН.
Така динаміка свідчить про можливість і доцільність експериментів
урядів з реформуванням національних наркополітик. Наприклад,
контроль над поширенням конопель міг би нанести відчутного
удару позиціям криміналу.

«війну з наркотиками»

програно!

вони наважились сказати світу правду

“Покладіть кінець криміналізації, соціальній ізоляції та засудженню людей,
що вживають наркотики, але не приносять шкоди оточенню. Сприяйте експериментальним моделям урядів із законного регулювання обігу наркотиків,
метою яких є підрив міці організованої злочинності, захист і охорона здоров’я
людей.
Політичні лідери та публічні особи повинні набратися сміливості і донести до
людей те, що багато з них розуміють на особистому рівні: репресивні стратегії не вирішують проблеми наркотиків, війна з наркотиками не виграна і не
може бути виграна!”

Цезар Гавіріа

Ернесто Зеділло

Фернандо Енріке Кардозо

Жорж Папандреу

екс-президент Колумбії

екс-президент Мексики

екс-президент Бразилії
(голова комісії)

прем‘єр міністр Греції

Джон Вайтхед

Луіза Арбор

Кофі Аннан

Марія Каттауі

Джордж Шульц

банкір та державний службовець,
голова Меморіалу Всесвітнього
Торгового Центру, США

в минулому уповноважена ООН
з питань прав людини, Канада

колишній Генеральний
Секретар ООН, Гана

в минулому Генеральний
Секретар Міжнародної
торгівельної палати, Швейцарія

екс-держсекретар США
(почесний голова комісії)

Поль Волькер

Річард Бренсон

Рут Дрефус

Торвальд Столтенберг

Хав‘єр Солана

екс-голова Федерального
резерву США

адвокат, засновник Virgin
Group, Великобританія

екс-президент Швейцарії та
міністр внутрішніх справ

колишній міністр іноземних
справ Норвегії та представник
ООН у справах біженців

екс-представник з загальної
зовнішньої політики та
політики безпеки ЄС

Меріон Касрерс-Мерк

Маріо Варгас Ллоса

Мішель Казачкін

Асма Джахангір

Карлос Фуентес

екс-держсекретар у
федеральному міністерстві
здоров‘я ФРН, Німеччина

письменник та інтелектуал, Перу

виконавчий директор
Глобального фонду боротьби
зі СНІД, туберкульозом
та малярією, Франція

активістка з прав людини, засновниця спеціальної доповіді ООН
з питань позасудових смертних
вироків і страт, Пакістан

письменник та
інтелектуал, Мексика

З доповіді глобальної комісії ООН з питань наркотиків
2 червня 2011 року

З Vapocane твій Бонг стане Вапоризером,
щоб зберегти твої легені.
Відео на www.vapocane.com!

www.vapocane.com
Контакт: office@vapocane.com
Телефон: 0043-650-4531025
Зроблено: ROB та SOLWE

Для просування питання легалізації залучають
всілякого роду «експертів» - колишніх президентів
країн-виробників наркотиків, таких, як Колумбія. Вони
розказують, що треба легалізувати марихуану!
До речі, знайомтесь. Це Генадій Москаль, екс-міліціонер, нині член парламенту. Відставний генерал
вже потрапляв на сторінки Конопляної правди, коли у якості заступника голови СБУ (!) боровся
в Криму переважно з дикорослими коноплями. Відтак нині він претендує стати нашим постійним
героєм-постачальником мега-цитат для рубрики “Конопляна риторика”.

cтор. 3 >>>
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21 травня в Києві в рамках
Маршу Свободи відбулася
відкрита вистава під назвою
“Декриміналізація де?!”.
Про це повідомили
організатори щорічного
Маршу Свободи за
реформив наркополітиці,
метою своєї акції вони
називають стимулювання
публічної дискусії навколо
ініціативи МВС щодо
декриміналізації зберігання
невеликих кількостей
заборонених наркотичних
речовин без мети збуту
і посилення натомість
відповідальності за торгівлю
такими речовинами. Акція
відбулась без провокацій.
На фото: учасники маршу
на Андріївському узвозі.

28 травня Марш Свободи
вперше відбувася
в м.Запоріжжя.
Основною вимогою
учасники Маршу висунули
зміну пріоритетів у
війні з наркотиками, а
саме - декриміналізацію
курців конопель.
На фото - театр Об‘єктивної
реальності з виставою
“Декриміналізація Де?“
на Фестивальній площі.
Тема вистави - зростання
силових структур та
організованої злочинності,
корумпованість міліціонерів
та ілюзія ефективної
боротьби з наркомафією.

«Потрібно зрозуміти нарешті,
що політика тотальної
заборони не вирішує проблему
наркотиків, натомість успішно
годує організовану злочинність.
Уряди багатьох країн світу
після 50 років такої нищівної
і безрезультатної політики
приходять до висновку, що
заборона конопель себе
не виправдовує, а кримінальне
переслідування осіб,
що споживають заборонені
психоактиви і не несуть загрози
оточуючим — безумство
і порушення прав людини.»
З релізу Маршу Свободи
15 травня 2011 року, м. Київ

декриміналізація йде...
Офіційна відповідь МВС на петицію Маршу
Свободи вмістилась на 4 аркушах паперу,
підписаних першим заступником міністра
Сергієм Черних. З усіх відомств, причетних
до змін в антинаркотичному законодавстві
це - найбільш повноцінна відповідь по суті.
Решта відомств відбулися формальними
відписками, що відтак не позбавить їх
необхідності відповідати по суті, нехай
для цього знадобиться ще більше часу і,
можливо, кілька судових процесів.

чинності. Статистику годуть особи, що зберігали
незначні кількості заборонених речовин без мети
збуту. Тож чи має когось дивувати, що в МВС досі
опрацьовують не конкретні “декриміналізаційні”
законопроекти а … доцільність декриміналізації
ст. 309 ч.1.

Це коментується пропонований нами шлях юридичного оформлення декриміналізації а саме викласти ч.1 ст.309 у новій редакції. Власне, залишити текст пропонується без змін, той самий
штраф від п‘ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправні роботами на строк до двох років, або арешт на строк
до шести місяців, або обмеження волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк. Але все це - за зберігання без мети збуту у
великих розмірах.

Великим розміром пропонується вважаєти таку
кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, яка перевищує десятиденну потребу особи в такій речовині. Великий та
особливо великий розмір визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у
галузі охорони здоров‘я.
Найголовнішим же висновком з офіційної відповіді
міністерства можна вважати наступне. Хоч міністр Анатолій
Могильов вже другий рік поспіль виступає, як послідовний
прибічник декриміналізації ст. 309 ч.1, рішучих кроків у
напрямку декриміналізації від МВС чекати годі. Бо
говорити - це одне. А робити конкретні кроки - зовсім інше.
Нагадаємо, офіційно питання декриміналізації
“вивчається” в МВС України з 19 травня 2010 року.
Тим часом статистика затримань засвідчує відчутний зріст наркозлочинності, питома вага “наркозлочинів” зростає, про що не забувають інформувати громадськість. Забувають лише вказати,
що зростає ця цифра не за рахунок посаджених
наркоділків чи приборканої організованої зло-

На думку МВС це пахне … правовим вакумом
(див. документ). Здавалося б, що простіше, якщо
справді хочеш декриміналізувати? Просто відділи невеликий розмір від великого і хай між ними
буде чітка всім зрозуміла межа. Аж ні. В існуючій на сьогодні моделі антинаркотичного законодавства невеликі розміри по канабісу складають
“до 5 грамів”, а великі - “від 40 до 500 грамів”. Від
500 грамів починаються особливо великі розміри.
Тож від 5 до 40 грамами канабісу лежить таке собі
правове провалля, що іменується “розмірами без
кваліфікуючих ознак”. І ніхто це чомусь не називає правовим вакумом, більше того, наша міліція,
схоже, за такий стан речей готова боротися до
останнього. З чого б це?

Це реакція на пропозицію внести зміни до переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме перенести канабіс (марихуану, коноплю)
із таблиці 1 списку 1 «Особливо небезпечні наркотичні
засоби, обіг яких заборонено» до таблиці 2 списку 1
“Наркотичні засоби, обіг яких обмежено».
Одне єдине, зважене фахівцями рішення: перестати
називати коноплю “особливо небезпечним наркотиком”
і це моментально зніме тягар з понад двох мільйонів
українських громадян. Ще неабияк допоможе українським
суддям, що змушені оперувати конопляними справами
виключно в категорії “особливої соціальної небезпеки”.
Ну і звільнить руки правоохоронцям для боротьби з
реальними викликами. Але, виявляється, це не компетенція
міністерства, що публічно ратує за декриміналізацію?

В офіційній відповіді з Державної служби України
з контролю за наркотиками міститься лише подяка за надіслані рекомендації і сподівання надати
повну відповідь найближчим часом. На момент
підготовки номера до друку такої відповіді не надійшло.

?

Декриміналізація де

- Де-кри-мі-на-лі-за-ція де?

- в Улан-Уде!
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ЗМІНА СВІДОМОСТІ
(початок на ст.1)
Як це не прикро, але шизофренічні рефлексії пана Москаля перед
журналістами стали чи не єдиним публічним виступом у відповідь
на доповідь глобальної комісії ООН з питань наркотиків. Генерал
рішуче виступив проти. І ось, виявляється, чому.

“Це маячня. За легалізацію виступають чотири
великих світових виробники наркотиків, що проводять піар-кампанії. Перша група - виробники
марихуани, куди входить гашиш і похідні від них
продукти. Друга група - виробники кокаїну. Третя
- опійна група, яка виробляє всі наркотики, що походять від маку. Четверта група спеціалізується на
синтетичних наркотиках (екстазі, амфетамін). Між
ними на цей момент іде конкурентна боротьба за
ринки збуту. І конкретно у цьому питанні лобі проводять виробники марихуани”.
Будемо відверті, нас неабияк жахає вірогідність припущення,
що автор цих слів не сповна розуму. У цивілізованих країнах
шизофренікам важко потрапити до парламенту. На рівень IQ
державних чиновників в цивілізованих країнах теж зважають. Це в
нас можна напхати виборчий список бозна ким і потім ці визначні
постаті писатимуть для нас з вами закони.

КОНОПЛЯНА РИТОРИКА
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правда про монстрів
Цією публікацією ми не сподіваємось розвіяти хворобливі марення державного службовця першого
рангу Генадія Генадійовича, тим паче стимулювати його інтерес до вивчення іноземних мов.
Пробачаємо йому і закиди щодо "проплачених
акцій". Для нас це приємний привід згадати,
як все робилося насправді. Марш Свободи за
реформи у наркополітиці історично робився
ентузіазмом та внесками (куди ж без них?)
його активістів. Наприклад, цього року
бюджет акції склав 4000 гривень. З них левова
частина пішла на виготовлення реквізиту
вуличного театру та його транспортування між
містами. Ось так робилися страхітливі ляльки,
що зображали злиття силових структур та
організованої злочинності.
Каркас із пластикових пляшок
вкривається монтажною піною
(три флакони на одну голову)

Коли піна
висихає, час
попрацювати
скульптору.
І не лише
художнику,
а й всім його
співучасникам
працювати
(задарма, пане
Москалю)
було відверто
в кайф.

Каркас
закріплюється
на акторі,
трошки
тренувань
і можна
виступати.

2
Монстри справді існують,
аж ось ринок всіх без
виключення наркотиків
в Україні монополізовано
без розділу на групи.
Причетні до цієї монополії
часто мають поважні
звання у вітчизняних
силових структурах.

Але уявімо на секунду, що вище - продукт аналітики експерта
(яким генерал Москаль себе напевне вважає), також уявімо, що він
справді читав доповідь Глобальної комісії ООН в оригіналі. Важко?
Тож бо й воно. Але ми допоможемо.
В доповіді Глобальної комісії згадується кокаїн (обсяги продаж у
світі зросли на 27%), опіум (на 34,5%), та коноплі (на 8,5%). Тепер
ще на секундочку заліземо у череп відставного генерала. Уявімо,
що є таке чудовисько-синдикат, що контролює весь на світі мак.
А поряд з ним - ще одного спрута, конопляного. Страшно? Ще
секундочку, ось же цифри. Конопляному монстру непереливки,
“конкуренти” доставляють. Ще трохи і взагалі з ринків збуту
витіснять. І ніхто в світі коноплі не вживатиме. Взагалі. Лише опій
та кокаїн. Потрібно щось робити? Правильно, потрібна реклама та
піар-кампанії. Глобальні.

1
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Мислити постійно і довго у спосіб, яким мислить пан Москаль, є
небезпечним для психічного здоров’я. Але ми ще трішки і лише з
благородною метою експерименту. З усіх сил увіруємо в маячню,
перечитавши її як мантру. Глобальні наркомонстри-мононополісти
стають реальнішими, а ідеї генерала, обростають логікою, як
болотним жаботинням? Так! І, головне, щупаки! Слизькі і зелені (від
ТГК та наркодоларів) щупаки цих спрутів вже тут, у твоєму місті, на
твоїй вулиці, у твоєму будинку. Ось вони шкребуться у твої двері і
кличуть на … конопляний марш. Мерщій дзвонити 102!

GO !

“Чому правоохоронні органи досі не знайшли тих
людей, що проводять проплачені акції за легалізацію марихуани?”
Ось тепер точно пора прокидатися. Бо після наркомонстрів повірите
і в наявність “проплачених акцій за легалізацію” і поперед міліції з
вилами кинетесь шукати “тих людей”. Істина натомість вже поруч.
Світ хворобливих марень генерала Москаля пояснюється просто.
Колишній оглядач вагонів і інспектор карного розшуку дійшов до
зіркових висот, але і на піку кар’єри силовика так і не оволодів
іноземними мовами. Так, вміє читати російською. Цю здогадку
просто перевірити, якщо порівняти результати пошуку cполучень
слів “Глобальна комісія ООН з питань наркотиків” у новинах Yandex.
ru та “UN global commission on drugs policy” на “глобальному” google.
com. Виявляться чудеса.
Весь цивілізований світ, що володіє англійською, дискутує щодо
доповіді Глобальної комісії, але слова “легалізація” взагалі не
вживає. Бо про це і не згадується у доповіді. Лише про результати
war on drugs, що забирає людські життя, калічить долі і за сорок
років ні на йоту не наблизило планету до стану drug free (вільної від
наркотиків).
А кириличний сектор інтернет буяє заголовками на кшталт “ООН за легалізацію опійного дурману!”. І відповідні істеричні коментарі
впливових російських “експертів” (“Не допустим легализации!”).
Поза межами кирилічного простору найперше говорять про те,
що знайшлись лідери громадської думки, що озвучили правду і
закликали світ задуматись.
Бо нікому іншому, як президенту Мексики (навіть колишньому, а про
нинішнього - на сторінці 14) так болить за свій народ, що несе у цій
війні страшну плату тисячами людських життів, переважно мирного
населення. І ніхто інший як Джордж Шульц, що був державним
секретарем США за президента Ніксона (ратифікував старт “війни
з наркотиками” після смерті Кеннеді, який відмовлявся це зробити),
знає який насправді політичний бруд стоїть за цією кухнею. Бруд
ніхто звісно виносити з хати не буде, але бодай щось зробити на
посту почесного голови Глобальної комісії ООН Шульц може. І, як
бачимо, робить.
Заклик Глобальної комісії ООН має суто рекомендаційний
характер. Офіційна уповноважена Білого дому по наркотикам
(Джіл Керліковскі) дипломатично назвала доповідь “поспішною”.
Але вони сказали своє слово і навели аргументи. Урядам держав
світу вирішувати долю своїх народів. Урядовці, що з іноземних мов
володіють лише російською, будуть щось вирішувати хіба що з
огляду на знайомі букви.
Генадій Москаль насьогодні дуже затребуваний пресою оратор на
випадок, якщо треба щось покритикувати у діях нинішнього уряду,
і особливо - МВС. Зрозуміле і прагнення генерала знову обійняти
якесь вагоме крісельце у силових структурах. Але ж не пускають.
Як на нашу думку, то правильно роблять. Бо немає чого йому там
робити. Хай іде з естради читати гуморески.
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право на тріп
2 000 000 тих хто час від часу споживає марихуану в
Україні це чимало. Приблизно стільки у нас постійних
клієнтів різноманітних закладів фізкультури та спорту,
що їх хотілося аби було більше. Ще курців марихуани
в шість разів більше ніж вітчизняних державних
службовців, яких однозначно треба скорочувати.
Марихуана в Україні і надалі
“особливо небезпечний наркотик”. Тож маємо 5-6% населення України, чиї споживчі практики законодавчо закріплено в
тіньовому секторі національної
економіки. Жоден продукт, що
має таку широку аудиторію,
не обмежується так жорстко.
Водночас, проблема фізичного
виживання в цьому тіньовому
секторі, полягає зовсім не в
омріяному дозволі легально носити чи навіть передавати зацікавленим (повнолітнім і платоспроможним). Мова йде не про
психоактивні речовини взагалі.
Мова - про реалізацію нашого
права на тріп. Права обирати в
реальності ті події, які ми хочемо пережити і в яких прагнемо
перебувати.
З ось цим правом в нашій країні, як виявляється, набагато
тяжче, ніж з іншими громадянськими свободами. Бажаючи
реалізувати будь-який тріп ми
змушені вступати в економічні
відносини. Хтось із вас помічав,
що в цьому місці ми сплачуємо
державі 56% грошової маси,
якою беремо участь у економічних відносинах на її теренах?.
Уявіть, я працюю тиждень над
завданням, яке в результаті забезпечує мені тижневий запас
продуктів, сплату за електроенергію та комунальні послуги.
Ще звісно надлишок грошової
маси і часу. Їх можна потратити
на щось корисне. Наприклад,
на яскравий тріп. Стрибнути з
парашутом, поїхати на етнофестиваль, влаштувати акцію
прямої дії. Зрештою, нічого
екстраординарного, так живе
більшість населення у цій країні, витрачаючи свої надлишки
на вечірки чи Анталію. Але вдумайтесь, насправді 56% часу
ми кріпачимо на утримання вже
згаданої армії держслужбовців.
Ось я витрачаю більше половини свого життя лише на забезпечення собі права на тріп.
Логічно, якщо держава а особі
всіх своїх держслужбовців, у
подяку за моє кріпацтво, просто зацікавлена в покращенні

моїх життєвих тріпів. Але в реальності цього не стається.
Ось ви би, скажімо, хотіли би
«тріпувати» екологічно, не обтяжувати при цьому земні надра, спалюючи газ та нафту.
Здавалося-б що вам заважає?
Трохи технічних премудростей,
запас терпіння на час, щоб задумане окупилося. Аж тут виявляється, що за такі ініціативи
ви маєш щедро відстьобувати
державі (яка тим часом все
вище піднімає ціни на енергоносії). Лишень візьміться
побудувати банальний вітряк
– і у місцевих влад та органів
з’явиться до вас безліч питань,
що віддалять вашу екологічну
ідилію. Втім, може ваш тріп і не
настільки крутий, вам би лише
утеплити свій багатоквартирний будинок. І тут держава міцно перехопить вам ваш тріп – на
енергоефективність на місцях у
нас чомусь ані дотації не розповсюджуються ані поблажок
у оподаткуванні нема. Отже ви
мусите вкласти в «чужий тріп»,
яким в даному випадку для нас
є збиткова вугільна енергетика,
що дотується державним сектором, схоже, лише аби і надалі
існувала необхідність в нього
вкладатись..
Загалом, маємо проблему, що
об’єднує споживачів конопель
з чи не кожним суб’єктом людської життєдіяльності в Україні.
Що-б ти не робив, твої починання сприймаються державними
органами, так, що ти щось винен «владам». Хочеш провести
перфоманс в місті? Хочеш відкрити крамницю на ринку? Хочеш здати на водійські права?
Хочеш покурити косяк? Хочеш
подорожувати без паспорта?
Без дозволів, протоколів та
сплати оракулам в коридорах
влади уся твоя діяльність є
лише об’єктом підозри. Та й в
разі дотримання усіх процедур
ти усе одно часто не маєш тих
гарантій, які би мусів мати – як
у випадку з п’ятками, що перетворюються на «кримінальні»
кількості у магічних сейфах
райвідділків.

Формально ми маємо багато
свобод в різних виявах життєдіяльності – свободу слова, свободу совісті, свободу пересування тощо. Проте чи не кожен
раз, як я дістаю деінде косяк,
у мене виникає дивна алюзія.
«Коли ти був малим, ми мусили
ходити з тобою до церкви таємними обходами, непримітними
вулицями, аби не мати проблем
з органами» - розповідали мені
батьки про реалії поширення
православ’я в 80-і роки минулого століття.

sex,
petrushka,
rock-n-roll!
100 годин в дорозі, 3500 кілометрів на спідометрі,
600 з лишнім літрів бензину. І все заради того,
щоб публічно засіяти насінням петрушки газон
перед Спаською баштою Кремля. І все? Ні,
звісно, ще участь у фестиваль активістського
мистецтва “Медіа удар”. Тріп в будь якому разі
себе вартий.

Право на тріп спільне для всіх
– від растамана до міліціонера
і від домогосподарки до президента. Право це слід поважати
незалежно від вашої життєвої
позиції і політичних вподобань.
Досить розпатякувань про “особливо небезпечний наркотик
марихуану”. Пора боротись не
з уявними ворогами, а з реальними. Почати можна з боротьби
за рішуче зменшення кількості
нещасливих тріпів, параной-вреалі. Що світлішими та вільнішими будуть наші тріпи – то
щасливіше і вільніше зможуть
почувати себе в країні навіть
політики.
Головне – донести цю думку до
них, правда?

Данило Є.

бають сокирою футболки
із зображенням семилисника. Бо це - “пропаганда”, будь-яке згадування
канабісу без негативних
інтонацій заборонене законом.

Уйдя на месяц в оффлайн-подполье, мы
времени даром не теряли (ну почти). Возникнув в начале лета как шутка, к концу
лета ОН стал реальнее некуда. Пативэн. И
не просто там какой-нибудь Пативэн, само
собой. В комплекте к нему прилагается
невообразимый трип, в реалистичность которого мы сами пока ещё до конца не уверовали, и вряд ли сделаем это до того, как
он состоится

Відносини людини з коноплями
куди простіші за релігії. Коноплі
не вказують людям, як їм діяти, а проте і коноплі, і релігія,
і спорт, і телебачення, і секс, і
фрукти і взагалі будь-що взаємодіє з нашою свідомістю. Свідомість складає тріп-репорти,
з яких, власне, і складається
наше життя.
Лишень коли одна людина
обмежує право на тріп іншої
людини, цілі сторінки життів
стираються, або заповнюються чужими історіями, часто до
болю однотипними - про коридори, погони, кабінети, грати та
печатки, значення яких опиняється над словами та діями.

Так виглядав Патівен на
початку малярних робіт...

Патівен придумав новосибірський художник-активіст Артем Лоскутов,
відомий, як організатор
Монстрації - чи не єдиного
ненасильницького масового протесту, що пробив
собі дорогу в тоталітарній
країні Росія. Нехай це і коштувало Лоскутову уваги
відділу по боротьбі з екстремізмом і надуманого
звинувачення по зберіганню 11 грамів коноплі (художник доводив на суді,
що траву йому підкинули
міліціонери, кримінальна
справа закінчилась штрафом). До святої інквізиції апелювати без сенсу,
а схоже, що в Росії нині
устаканюються
дрімучі
середньовічні
порядки.
Людей ще живцем не спалюють, проте спалюють
“небезпечні” книжки і ру-

Останній штрих - лик Святого
Термінатора, захисника
гнобленої петрушки

Цього разу в дорогу Артем
покрикала петрушка. Її в
Росії теж оголосили наркотиком. Світова спільнота сдригнулась. “Петрушка, маленька петрушка, де
ти тепер?”, - сер Пол Маккартні присвятив цій події
іронічну пісню. Лоскутов і
його однодумці вдягають
майки із зображення ТРИлисника і написом legalize
it! Конопляне питання в
Сибіру відтерміновується.
Спершу - відвоювати своє
право на петрушку.
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райдуга
завжди
чекає
Це взагалі американці придумали. Від
повного місяця до повного місяця побути
поза цивілізацією. Без електрики, без
комерції, без алкоголю, без наркотиків, без
м’яса. Територія вільна також від релігії,
політики та агресії. З психоактивів лише
натурпродукт: всі ендеміки, що ростуть у
цій місцевості. Любов і тепло. Величезна
ватра на загальній галявині. Там, де соснова
щогла з веселковим прапором...

Три тижні поспіль сибірські шамани з далекими
українськими коренями варять кашу. Натурпродукту
багато. В ліс за ним ходять, як по дрова. Це свято
культурного обміну. Бiлорусь, Молдова, Росія, Литва,
Ізраіль, один японець навіть приїхав.
У рідкісні випадки, коли сюди добирається міліція, їм
більше за все зносить башту, що немає головного.
Коли оце ходять і питають, хто тут головний? І
виявляється, що головних немає. Немає і все. Цих
кількох хвилин міліцейського ступору вистачає якраз,
щоб запрограмувати їх на любов.

Амстердам: кажуть що тут теж
скоро заборонять курити траву.
А нехай кажуть!
А пахне!..

Гуляти!

Курити будь де

Пахне дійсно неймовірно. Традиційний
запах європейської кухні тут прекрасно
розбавлений нетрадиційним, для
українця, запахом диму від сортових
суцвіть. Але не варто думати, що місто
повниться тру-растаманами і постійно
знаходиться в полоні марихуанового
диму. Нічого подібного. Всього в міру:
хочете трави і продажного кохання? —
будьте ласкаві до кварталу червоних
ліхтарів (там дуже зручно через стінку
від кофішопів стоять недорогі дівчата
у вітринах); хочете музеїв та різного
роду мистецтва? — от вам музей
Ван Гога, музей сучасного мистецтва
Stedelijk, Національний музей, музейквартира Рембрандта etc.; хочете
гуляти? — безліч каналів, парки,
острови — до ваших послуг.

Купити рекреаційних сумішей варто в
перший же день, щоб потім мати повну
свободу пересувань і не залежати
від наявності поблизу кофішопа, бо
справжньому мандрівнику не годиться
всю подорож триматись самісінького
центру міста. Дивовижні відчуття —
ходити містом, знаючи, що у тебе «на
кармані» пару грамів, і не відчувати
неприємних проявів параної.

Простому вітчизняному параноїку
дуже просто звикнути до спокійної
свободи цього північного міста. Саме
свободи, а не безумного безвладдя.
Здоровий глузд тут перемагає будьякі прояви нав’язливості. Кажучи
просто: «Нікому тут немає до тебе
ніякого діла.» Ну як ходити містом
чотири дні та не отримати якихось
оцінюючих поглядів та претензій до
того, як ти себе поводиш? Нереально,
але так буває.

І гуляти є де! Тихі домашні острови,
впорядковані, але живі парки, безліч
каналів з дерев’яними причалами
чисті й не дуже вулиці — все що
потрібно для спокійних роздумів та
хороших розмов. Також не варто
забувати про різний формат куріння
в кофішопі та на свіжому повітрі з
живописним видом на затоку.

Амстердам виходить цінним не
стільки свободою, скільки почуттям
міри. Міри всього: гучності розмов,
кількості сказанних слів, висоти
будівель, споживання психоактивних
речовин, контролю держави над
життям громадян, та ще багатьох мір.
Тріпував Sver4ok

Головні принципі існування веселки: взаємоповага,
добровільна посильна робота для потреб громади,
консенсусне прийняття рішеннь. Вважаєш, що
варто щось зробити - оголошуй на загальному колі,
збирай однодумців і роби. Дедлайн - на твоїй совісті.
Так цього року українська райдужна родина всього
за два тижні перекинула міст через лісну річку
Борзну, а на її берегу звела справжню дерев’яну
лазню. З купальнею і чайною-бібліотекою. Чай та
книжки, які завжди які є у чайній, теж добровільні
внески. Бібліотека іноді шокує асортиментом: тут
вам може трапитись універсальний Синхронометр
на 2011-2012 рік та збірка творів Борхєса. Конопляна
правда є завжди, хоч і добряче зачитана.

Через відсутність штучних освітлювальних приладів і
низьку шумову забрудненність день на третій починаєш
помічати надтонкі речі: як кличуть маму сірі буслята, як
у краплі нічної роси відзеркалюють світлячки.

Женя Матірка

6

КОНОПЛЯНА ПОШТА

2011 №8

конопляний фотоконкурс
Конопляна правда цим номером віддає борги своїм читачам. На конкурс фотографій їх прислали чимало, а в редактора
трохи випало з голови їх ставити в попередні номери. Тож тримайтеся!
Ех, Ромашки...

Under Cover

Автор: Іvan Blg

Автор: Тарас Т.

поезія Макса Лижова
DON’T BE AFRAID

CATS OF MARY

не бійтесь заглядати
у словник
там сушаться гілки
марихуани

у раціоні котів
більше ніж ти хотів
пауза і двокрапка
мокрий сухий і травка

ХАЙ

Вона небезпечна?
Автор: Станіслав С.

Jah bless you!
Маршрутка у Д-ску
Автор: Lida Sovenko
Файні коноплі вродили цього року
на славній Гіматчал-Прадещині
Автор: Molo Molo

Осінь
Автор: Elisabeth Maya

Классік

Переможець конкурсу!

Автор: Ростислав Ш. з Івано-Франківська

Не дочитав у небі...
Автор: Слава Богу

Нехай Росте!
Автор: Р.Ш.
<<< До Івано-Франківська вирушає
приз від мережі магазинів
флюрностей Flura.net. Це справжня
трубка миру, авторська робота.

КУ…

*
життя з косяком
а чи смерть із косою?
зважував гамлет

*
запхав у пельку
три пальці і виблював
націоналізм

*
на час нежиті
лейкоцити одягли
кольори раста

*
дістав мачете
щоб жорстоко мочити
усіх хто дістав

*
добрий уролог
дістав із моїх трусів
п'ятку коноплі

*
апостол петро
став сержантом петренко
під рай-відділком

*
намуляв п’ятку
закрився в туалеті
і переховав

*
спряду конопель
і наряд міліцейський
пошию в дурні

*
зірковий двійник
трійник чвертка і п'ятка
а себе нема

*
рука свободи
продірявила фольгу
колючим дротом

*
заскреготав ліфт
у будинку без ліфта
абстиненція

*
після злягання
підкурили від піхви
дим і ще один

*
півлітра пива
призводить до потрясінь
над пісуаром

*
не врятує світ
краса що вимагає
некрасивих жертв

*
аж так припекло
зігрітися що п’яні
замерзли на смерть

*
я вставив свої
5 копійок щоб сюди
повернутися
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CANNABI

CANN

S CUP WINNER

AMSTERDAM
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приз

0
3
Sensi Star
ПЕРШИЙ ПРИЗ НА КУБКУ ХАЙЛАЙФ КАНАБІС 2010
®

CANNABI

S CUP WINNER

• перша премія на Кубку Хайлайф Канабіс 1999 (Біо категорія) • перша премія на Кубку видання High Times Канабіс 1999 (Категорія Індіка)
• друга премія на Кубку High Times Канабіс 2000 (Категорія Індіка) • Рослина Року 2003 за версією журналу High Times • отримав першу
премію Кубку Хайлайф Канабіс 2004 (Біо категорія) • друга премія на Хайлайф Ферія 2004 у Барселоні • третя премія на Міжнародному
фестивалі Канаграфікс 2005 • третя премія на Кубку Ла Бела Флор Іспанія 2005 • третя премія на Кубку High Times Канабіс 2005 • друга
премія на Кубку Чемпіонів, Іспанія 2005 • третя премія на Кубку Хайлайф 2009 (категорія гідропоніки) • Рослина Року 2009/ 2010 Іспанія
(за версіюю видання Soft Secrets)

МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

EDS

КАНАБІС ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУВАСЯ В МЕДИЦИНІ ТА БУВ ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШ ЦІННИХ ЛІКІВ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ З АНТИЧНИХ ЧАСІВ. ЗАРАЗ ЙОГО ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ ЗНОВУ ШИРОКО ЗАСТОСОВУЮТЬ ЛІКАРІ, А
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ДОВОДЯТЬ ВЧЕНІ.

УСЕ РІЗНОМАНІТТЯ СОРТІВ PARADISE SEEDS ЯКНАЙКРАЩЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Pandora

®

САМОЦВІТ З ВЕЛИКИМИ
КОМПАКТНИМИ ШИШКАМИ

Пандора має багато стебел, велику урожайність, фемінізована,
самоквітуча рослина. Виростає більше метра у висоту. Ідеальна
для прихованого вирощування, збирання кількох урожаїв за рік
та для вирощування у невеликих закритих приміщеннях.

W W W. PA R A D I S E - S E E D S. C O M

я
н
н
і
нас ФЕМІНІЗОВАОНЦЕВ, ІТ
М
А
С
A
T
Е
Н
Й
А
Ч
И
ЗВ

т
ш
0
1
A
T
5
,
3
NO

Acid ®

Dutch Dragon ® Magic Bud ®

Opium ®

Spoetnik ®

Delahaze ®

Ice Cream ®

Nebula ®

Belladonna®

Wappa ®

Sensi Star ®

Lucid Bolt ®

Pandora ®

Jacky White ®

Vertigo ®

Atomical Haze® Sweet Purple®

Allkush ®
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White Berry ®
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ATA Rootfast
Здорова рослина починається з добре розвиненого
коріння, більше 50% якості рослини і кінцевого
результату залежить від того, що під поверхнею.
ATA Rootfast є одним з перших стовідсотково
натуральних біомінеральних стимуляторів,
що забезпечує потужне коріння і значно
підвищує стійкість рослин завдяки тонко
збалансованому показнику NPK (натрій/
фосфор/калій).
При використанні протягом перших двох
тижнів рослина набуватиме більше й сильніше
коріння, це забезпечить її стабільність
протягом усього циклу.
Сумісний з усіма субстратами та системами
зрошення.
Потужність коріння та кореневих волосків
забезпечується високим вмістом фосфору
(P), тому ATA Rootfast має ідеальний баланс
NPK 1/6/1.

ATA Rootfast повністю відповідає філософії
Атамі ATA, забезпечує високі результати та
найкраще співвідношення ціни та якості!
Застосування
Додавати до кожного поливу рослини щодня
протягом 1го та 2го тиждня.
Дозування
1 мл на літр води
Якість гарантована
Стимулятори ти рідкі добрива Атамі
упаковані в умовах спеціального повітряного
та світлового режиму й закриті кришкою,
що закручується, тому якість залишається
гарантовано високою!

Bloombastic Ава Box
Для своїх клієнтів Атамі створила Bloombastic Box, де є все,
що може стати в нагоді гроверу протягом сезону на одному
квадратому метрі.
Отже вирощувати стає справді ласим
шматочком. Поєднуючи добрива ATA та
активні додатки, цей ящик забезпечує
бездоганне зростання і відмінні результати
цвітіння.
Увага, речовини в Bloombastic Box – ультраконцентровані! Тобто, більше активних
компонентів і менше зайвої ваги. Ми
пропонуємо найбільш концентровані добрива.
Захищаємо Ваші посіви!
Наші добрива сприяють ферментизації
в рослинах, отже пагони будуть менш
вразливими
для
зовнішніх
стресових
факторів!
А ще вони підвищують вміст цукру, отже,
впривають на вагу і аромат – цвіте колосально!
Легко використовувати в будь-якому грунті.

Гідропонна установка, грунт чи кокосове
волокно: Bloombastic пасує для будь-якого
типу культивації. Просто дотримуйтесь
інструкцій Атамі!
Пам’ятай:
один метр квадратний – один Bloombastic
Box:
1. Awa Max A (1 літр)
2. Awa Max B (1 літр)
3. Awa Leaves A (250 ml)
4. Awa Leaves B (250 ml)
5. Rootfast (100 ml )
6. Bloombastic (250 ml)
Універсальний набір Атамі робить початківців
професіоналами,
а
професіоналів
–
чемпіонами! Купуй наш ящик і заощаджуй +
/ – € 20!

Атамі Root-C:

врожай починається з коріння
Розвинена і здорова коренева система – запорука
правильного розвитку рослини. Швидке і
бурхливе зростання коріння зробить можливим
органічний стимулятор росту кореневехи систем
з профілактичним ефектом щодо захворювань,
таких як Pythium, Fusarium і кореневих вошей.
Коріння швидко розростається і збільшується
в об’ємі, надаючи рослині більше сили і
пружності. Тож розмір надземної частини
також збільшується пропорційно. Коли у
рослини добре розвинене і закріплене коріння,
вона краще і плідніше стане квітнути. Дбай
про врожай на найпершому етапі.
Root-C може бути використаний протягом
усього вегетаційного періоду на додаток до
звичайних добрив під час поливу. Компанія

АТАМІ пропонує використовувати Root C
на початку циклу вирощування, а вже за
три тижні перейти на добрива ALGA-С. Це
гарантує найкращі результати!

Звертайся

за безкоштовними
зразками добрив АТАМІ
на сайті WWW.ATAMI.COM
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Oновлений асортимент
Atami продуктів B’cuzz!
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випадок
демотиватор був
в метро...
В нашої гарячої лінії часто бувають клієнти-демотиватори. Такі, що роблять
все в супереч порадам і тим … ускладнюють саму можливість їхнього захисту.
Олександр Терентійович Кравченко переплюнув всіх. 28 лютого його затримали
на метро “Вокзальна” в Києві з травою. Трохи більше ніж 5 грамів, тож і підсипати
нічого не треба було - 309 ч.1.
З огляду на те, що клієнт не київський, його
могли закрити в СІЗО відразу. Звичайна
практика. Але не закрили. І навіть відпустили до Дніпропетровська, звідки Олександр Терентійович не повертався більше
двох місяців, ігноруючи дзвінки слідчої.
Хворів. Слідча просила його бодай довідку
про хворобу прислати факсом, щоб мати
формальну підставу призупинити слідство.
Тож Олександра Терентійовича все таки
закрили в СІЗО, на цілих півроку - до суду.

Надо сказать, что внешность моя была на тот момент очень даже
себе такая обычная - шорты, футболка, рюкзак. Лишь маленькая и,
как я думал, незначительная деталь привлекла внимание стража:
бандана с конопляными листиками на моей голове.

Олександр Кравченко (ліворуч) після Маршу Свободи.
Київ, 21 травня 2011 року. Останній день на волі.

Разумеется, если два дона находятся в помещении и заняты одним
делом - они не могут не пообщаться. Завязалась беседа - краткая,
но емкая.
- Скажите, а почему вы решили меня обыскать?
- Сейчас по Киеву объявлена спецоперация по борьбе с
наркотрафиком - их периодически проводят - приказано проводить
личный досмотр всех подозрительных лиц. А у вас вон... - и
взглядом указывает на платочек.

Такі випадки не те, щоб відбивають бажання займатися правозахистом, але і дискредитують ідею адвокації 309 ч.1. А загалом
і декриміналізації - бо пересічна людина,
якщо побачить, як поводить себе Олександр Терентійович у застінках, зробить
беззаперечний висновок - звичайно таких
треба закривати.
Не слід показувати себе крутим і матюкати всіх підряд в райвідділку. Не варто
і погрожувати, що зараз за тобою приїдуть, ти вийдеш на раз-два-три, а їх усіх
перемінять у послід, звільнять з роботи і
посадять надовго. Не варто, як мінімум,
тому, що упослідження всіх винуватих
у твоєму затриманні ти гарантувати не
можеш, а ось ускладнити твій захист запросто. Краще б стежив за тим, що ти
підписуєш, коли вже взявся щось підписувати без адвоката.
Але ж ми його добре знаємо, він чудовий
чувак. Однокласник Сергія Леонідовича
Тігіпко. Щирий і самовідданий активіст.
Полум'яний борець. Навіщо ж аж так гнати?
Неадекватність - питання риторичне. Особисто я достеменно не знаю, як би себе
вів, якби опинився в ситуації Олександра
Терентійовича. Коли тебе приймають в
метро чужого міста з пакетом трави, але
ти поширювач “Конопляної правди” і роздаєш її навіть за гратами. Це також мегастатус, ти вимагаєш адвоката, адвокат до
тебе їде і його навіть не пускають до тебе.
Це великий плюс, відтак все, що ти підписав там - підписав без адвоката, якого ти
вимагав.
І наступний плюс - тебе все одно витягають
звідти вже на другу добу. Мегаплюс - ти
на підписці про невиїзд, а не на Лук'янівці.
І далі вже можна пробувати ламати твою
кримінальну справу невеликим стосиком
скарг. Але для цього твій захист тебе просить перестрахуватися: почати офіційно "лікування" аж бігом, до цього ніяких
скарг. Бо можуть закрити у помсту. Але
в тебе немає стільки грошей і ти обіцяєш
"завтра, завтра". Аж поки минає два міся-

В 2009 году на Республиканском Стадионе дело было.
Лето, я рулю по своим делам, тело что перышко,
на лице улыбка, ноги сами несут, хорошо! И тут
нате: Здравствуйте, то да се, сержант, пройдемте,
обыск, все дела, тут недалеко. Время есть, спешить
некуда, паспорт при себе, сам чист и светел - решил
поддаться.

- То есть, говорю, вы меня из-за платочка остановили? Решили, что
я наркокурьер?
- Ну, много ваших таких с травой ходит, мы должны проверять.
Страж был учтив и вежлив - документы показал, представился,
видите - даже объяснил, почему задержал. Это, оказывается, они
так с наркобизнесом борются, Украину спасают, бл...ть.
ці і про тебе забувають. Всі, крім слідчої.
В якої якраз ці два місяці і виділяє закон
на слідчі дії. Тож ти морозишся від слідчої,
тобі здається, у вас чудовий психологічний контакт. Вона напевне ж розуміє, що
ти стара і хвора людина, ровесник Тігіпко,
як не як. Але в неї є лише два місяці. Вона
чесно пише листи на адресу, яку ти їй залишив. Вона може й безневинний гвинтик
системи, але сама система - небезпечна.
Тож ти і не здогадувався, що тебе двічі подавали у розшук.

дина, що носить з собою особливо небезпечний наркотик канабіс?

Але ти і не міг приїхати раніше, якщо розібратися. Бо спершу шукав де взяти штуку
гривень на те "лікування", а потім пішов і
пролікувався державним коштом, в правдивому наркодиспансері, з детоксом і всім
чим треба. Хоч для того, аби тебе туди взяли, довелось налитися синькою до коматозу. І після двох тижнів там зависання ти
маєш чудову довідку, яка звільняє тебе від
твоєї 309 ч.1. Але звільняє лише на суді. А
поки не завершене слідство і ти двічі у розшуку. Тож ти нарешті приїздиш до столиці,
телефонуєш радісно слідчій на мобільний.
Слідча здивована, але тепер вона чи то
хворіє, чи то садить огірки на дачі. Бо це
субота, все таки. Тому ти ідеш на Марш
Свободи і активно протестуєш проти криміналізації курців коноплі. Однокласник
Тигіпко, з ціпком в руках, ти захищаєш тачку з апаратурою. Потім ночуєш на вокзалі,
потім тиняєшся містом в очікуванні першого ліпшого робочого дня. Шкода, говорить
тобі слідча в понеділок. Твоя справа вже в
прокуратурі. Чому ти не з'явився раніше,
коли тебе викликали, стара ти хвора лю-

Ага? Отже вівторок, 10 ранку, ти плентаєшся до відділку, запевняючи слідчу телефоном, що ось-ось будеш... Твій захист
пояснює тобі, що тобі може загрожувати,
що потрібно робити, що не потрібно робити, що ні в якому разі не потрібно робити.
Ти сідаєш біля воріт мусарки, віддаєш на
зберігання важливе. Інспектуючи сумку
знаходиш там п'ятку, випускаєш її з димом
і мовчки слухаєш. Головне, кажуть тобі, не
влаштовувати цирк. Ти розумієш? Ти розумієш, але хіба ти вмієш його не влаштовувати?

А прокуратура на тебе дуже зла, ти це
знаєш. Ще тоді у камері, коли ти вимагав
адвоката, до тебе прислали прокурора. А
ти його тричі голосно послав нахуй, і був
у принципі правий, ти ж не прокурора вимагав, який тут в сраку прокурор? Але чувак той явно образився і сказав, що тебе,
Кравченка Олександра Терентійовича,
1956 року народження, він запам'ятає...

P.S. В Лук’янівському СІЗО Олександр
Кравченко провів все літо, суд над
ним кілька разів переносився з різних
причин. Лише 12 вересня рішенням
Солом’янського районного суду Кравченко було звільнено від кримінальної
відповідальності за ч.4 ст. 309, як такого, що пройшов «добровільне лікування
від наркозалежності». Звільнений у залі
суду.

Тарас Ратушний

Ваня

мовою

закону

При звертанні до громадянина працівник міліції зобов'язаний
назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу
службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами
працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.
Особам при затриманні або арешті (взятті під варту)
працівниками міліції:
•

повідомляються підстави та мотиви такого затримання
або арешту (взяття під варту), роз'яснюється право
оскаржувати їх у суді;

•

надаються усно роз'яснення частини першої статті 63
Конституції України, права відмовитися від надання будьяких пояснень або свідчень до прибуття захисника та
одночасно в друкованому вигляді - роз'яснення статей
28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав
осіб, затриманих або заарештованих (взятих під варту),
встановлених законами, у тому числі права здійснювати
захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою
захисника з моменту затримання або арешту (взяття під
варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких
пояснень або свідчень до прибуття захисника;

•

забезпечується можливість з моменту затримання або
арешту (взяття під варту) захищати себе особисто та
користуватися правовою допомогою захисника.

ст. 5 Закону України про міліцію
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То можуть чи не можуть працівники міліції просто так
перевіряти документи, а через їх відсутність (або невідповідність внутрішнім уявленням правоохоронців про те
як саме ті документи мають виглядати і з якою швидкістю їх потрібно надавати) - затримувати людей? Власне,
що говорить з цього приводу Закон про міліцію?
Згідно ст. 11 цього закону, міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право:
2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також
інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо
додержання правил, нагляд і контроль за виконанням
яких покладено на міліцію;
5) затримувати і тримати у спеціально відведених для
цього приміщеннях:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;
осіб, щодо яких як запобіжний захід судом обрано
взяття під варту,
осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду
справи по суті, якщо ці питання не можуть бути
вирішені на місці;
неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без
опікування,
осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції,
осіб, які перебували в громадських місцях у стані
сп'яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність
і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати
шкоди оточуючим або собі;
військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного
правопорушення
осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку
для себе і оточуючих
іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав

Проте такої МЕТИ для перевірки документів, як "встановлення особи", ніде в Законі про міліцію не зазначено і не може бути зазначено. Встановлення особи не
може бути самоціллю будь-яких дій міліціонерів. Мета
(цілі) діяльності міліції полягають дещо в іншому. І всі дії
і засоби реалізації своїх прав міліціонерами мають бути
підпорядковані саме цим цілям, чітко прописаним у Законі про міліцію.
2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також
інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо
додержання правил, нагляд і контроль за виконанням
яких покладено на міліцію;
Підозра у вчиненні правопорушень (саме цією особою) - це досить конкретна обов'язкова передумова
для перевірки документів. Всі правопорушення, у яких
міліціонери когось можуть підозрювати, мають конкретний, склад (в тому числі об'єктивну сторону). І якщо
міліціонер когось у чомусь підозрює - він має мати пояснення - кого, у чому конкретно і чому. І якщо навіть
прямого обов'язку давати такі пояснення власне особі,
у якої просять документи, у них немає, то вона миттю
з'являється, якщо у цієї особи документів не знаходиться, або якщо документи чимось не влаштовують наших
стражів порядку. Оскільки "прохання (вимога) пройтись
у відділок" є нічим іншим як затриманням (або, якщо
вживати лексику КК "замахом" на затримання). А мотивом затримання не може бути відсутність чи недостатність документів - а лише підозра у вчиненні правопорушення. КОНКРЕТНОГО, передбаченого
Кримінальним Кодексом чи Кодексом про адміністративні правопорушення.
І тому підозрювати вони можуть хоч півсвіту, хоч цілий
світ, але ці підозри вони мають МАТИ і вміти СФОРМУЛЮВАТИ - кого, в чому і на якій підставі. Якщо не безпосередньо в момент запиту документів, то відразу після
відмови в їх наданні (при вимозі прослідувати у райвідділок). І тим більше не писати надалі дурниць у повідомленні пресслужби "зупинили громадян для з'ясування
їх особи”.
НЕ МОЖУТЬ МІЛІЦІОНЕРИ ЗУПИНЯТИ ГРОМАДЯН
ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ ОСОБИ! Вони можуть перевіряти
документи, що встановлюють особу правопорушника,
або особи, підозрюваної у вчиненні правопорушення ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ, або
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПРИЧЕТНОСТІ
ОСОБИ У ВЧИНЕННІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.
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вирішуй
на місці
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Особливості сучасного світу такі, все більше і більше людей відмовляються від
алкоголю. На користь речовини рослинного походження зеленого кольору. Але
такий логічний і органічний вибір на практиці виявляється зовсім недоступним.
Попри прорив людства у космонавтиці і нанотехнологіях, конопля і надалі
залишається під забороною у більшості країн світу. Віддаленість растаманських
курортів і тимчасова неможливість проголосити відкрито свій вибір приводять
адептів канабісу до необхідності стимулювати сили еволюції та виробляти нові і нові
способи протистояння растамана агресивному середовищую.

вибір редакції #1

Ця тенденція каталізує винаходи і навіть створює нові галузі людської бізнесдіяльності. Деякі з них ми згадаємо на цій сторінці.
ваш політ фантазії - то крутіший рівень
конспірації.
Окрім безпеки є ще один плюс гроу-компакта. Це короткочасність циклу. Невеликий об’єм грунту, ранній перехід до
фази квітнення (у відсутність спеціальних
автоквітучих сортів насіння, це легко досягається зміною світлового циклу та чередування добрив). А застосування методу “пригинання” безпрограшно провокує
зупинку зростання і формування компактної рослини: мало листя, але багато вузловин, де сформуються окремі верхівки.
Врожай такого “карлика” не поступатиметься повнорослому брату.
Ну і відзначимо значну економію спожитої
електрики. Як правило, в маленьких боксах встановлюються ЕЗЛ (енергозберігаючі лампи), адже їх потужностей цілком
вистачає для таких маленьких розмірів.
Ще ЕЗЛ не гріють повітря в боксі, тож
дозволяють обходитись найпростішими повітрообмінниками (кулер старого
комп’ютера саме стане в нагоді).

вирощуй компактно

grow compact
Далеко не завжди тебе розуміють
батьки і друзі? Не маєш де облаштувати
гроубокс? Чи знімаєш квартиру і
вряди годи господар може заскочити
твої невинні заняття домашньою
селекцією? Чи, можливо, просто не
потребуєш великих гроу-обсягів для
експериментів? Ось саме у таких
випадках твого життя з’являється ВІН.
ГРОУ-КОМПАКТ, спеціально обладнаний
простір для вирощування маленьких
рослин.

Як відомо, “менше знають - краще спиш”,
чи не так? Цей принцип закладено в основу конструювання нашого приладу.
Звісно, ідеальний гроу-компакт краще
за все збирати самому, в цьому випадку
бокс можна ідеально вписати в існуючий інтер’єр. Найпростіше використати
системний блок від комп’ютера, що вже
відслужив своє (тим паче, коли в ньому
зберігся справний вентилятор). Не менш
зручні старі музичні колонки, тумбочки,
антресолі, корпусні чемодани. Що вище

Але і прогрес на місці не стоїть. На зміну
лампам приходять діоди. Міні-бокс, обладнаний LED-панелями у якості освітлення,
жертиме електрики не більше, ніж одна
класична лампочка в туалеті. З діодами
урожай виграє ще раз - як не захоплюють
нас економні ЕЗЛ, їх установка з’їдає мінімум третину корисного об’єму, обмежуючи можливості гровера. LED лампи не
гріють, вони енергоємкі (і ергономічні),
служать довше за ЕЗЛ, а головне - відкривають невичерпні можливості для підбору
необхідного спектру випромінення світла.
Застосування світлодіодів відкриває принципово нову самостійну галузь гроу-компакта: НАНО-ГРОУ:) Ще менше розмір,
ще менше палева?
Бережіть себе.

Jardiniere

White Dwarf
Виробник: Buddha Seeds
Культивація: Indoor/Outdoor
Генетика: Indica
Урожай: з 1 метра в грамах 150 - 200
Ефект: задуматись
Висота: низька
Термін цвітіння: 6-7 тижнів
Особливості: потужний низькорослий автоцвіт.
Має сильний запах і солодкий смак завдяки схрещуванню двох потужних сортів індіки. Білий карлик
виростає маленьким, що в індорі не потребуватиме
великих розмірів шафи, а в аутдор легко ховається
у траві від сторонніх очей. Невибагливий сорт, рекомендується гроверам-початківцям.
вибір редакції #2

Pineapple Express
Виробник: Barney's Farm Seeds
Генетика: Ruderalis X Skunk#1 X Cheese
Урожай: до 50 грамів
Висота: 40-50 см
Цвітіння: 6 тижнів
Особливості: в тесті зійшли всі три насінини з
фірмової упаковки. Низенький і компактний. Смолянисті шишки, пахне сканком, на смак - ананас.

вибір редакції #3
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Chronic Ryder Feminized

1
1.
2.
3.
4.
5.

2

Схема найпростішого "нано-гроу-бокса". Абсолютно нічого складного.
Зовнішній вигляд значення не має, головне - термоізоляція, в нашому випадку фольга.
Одна насінина - одна рослина. На перший вигляд - маленька.
Аж не така і маленька.
Доглядаємо, щоразу знімаючи кришку.

3

5

Генетика: Chronic x Lowryder #2
Культивація: Outdoor/Indoor
Цвітіння: 6+ тижнів
Висота: середня
Особливості: Chronic Ryder не зовсім собі карлик, 70-80 см, але виробляє високі і надзвичайно
якісні шишки. Нехай і рівень ТГК тут до 12%. Красиво і смачно. Почувається однаково добре і під
лампою, і за вікном.
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гроу-репорт
Замочила два зерня між двох ватних дисків
у чистій воді. Одне проклюнулось на третій
день, інше - на четвертий. Зерня висаджені до
найменших торф’яних таблеток, вимочених у
чистій воді.

День другий
Виліз один маленький зелений росточок. Негайно
ж був поставлений під енергозберігаючу лампу на
підвіконня. Через 12 годин, коли паросток трохи
витягнувся, направила на нього комп’ютерний
кулер. Інше зерня бариться, не бажає показувати
себе. Нарешті проклюнулось і друге.

День шостий і сьомий
Рослини стоять на підвіконні під 30 Вт ЕЗЛкою,
обдуваються кулером. На таблетки розпилюю з
розбризкувача чисту воду тричі на день.

День восьмий
Повитягувались по 3-4 см. Пересадила іх до 200
мл стаканчиків по самісінькі листочки. Субстрат:
кокосове волокно, перліт, вермікуліт (5:3:2).
Полив: мінеральні добрива GHE Total Grow
за схемою виробника. Освітлення: ДНАТ 100,
режим: 12/12 одразу.
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сорт: Сitrus
виробник: Kannabia.es
постачальник: cannabio.net

як ніяк, поки без сюрпризів. Гнула одну та
зламала основну колу, перев’язала місце зламу
пластирем. Гілочка висіла на зовнішній шкурці.
Трава взагалі майже нічим не пахне, дивно.
Полив - 2 тиждень квітіння. За тиждень рослина
повністю загоїла рану, проте дещо гальмує
порівняно с першою, на місці зламу утворилась
товста гуля.

Тиждень п‘ятий.
Полив за місячним календарем не вдається,
поливати доводиться щоденно. Малий об’єм
горщиків. Трава потроху починає пахнути, але
не цитрусами, а звичайною ганжею.Формуються
маленькі шишечки. Полив за схемою 3 тиждень
квітіння поливаю GHE Total Bloom, вже не
оприскую сульфатом магнію.

Тиждень шостий.
Я поїхала на фест, лишивши кущики поливати
подрузі, наказавши поливати раз на день по 200 мл
добрив (компот зробила заздалегідь по схемі 5 мл
Bloom+3 мл Grow на літр води). Повернулася за два
дні, а рослина підросла та запахла трохи лимоном.
Спершу пахне просто ганжею, а вже другий відтінок
запаху - лимонний, дещо гіркуватий.

Тиждень сьомий.

День шістнадцятий.
Рослинкам
вже
затісно
у
стаканчиках,
пересаджую їх до горизонтальних горщиків
(1 л), глибина 5-6 см. Субстрат не змінюється.
Полив за схемою для 2 тижня веги. Перед сном
оприскую малечу розчином сульфату магнію 1
мл на літр води. Для підвищення рівня вологи в
боксі поставила туди чашку води.

Третій тиждень.
Починаю давати добрива за схемою для першого
тижня квітіння. Мабуть, запізно почала гнути
рослини у боки за допомогою гумових ниток.
Саджала я їх у кути горшиків.

Четвертий тиждень.
Поливаю за схемою, обидві рослини показали
перші ознаки жіночності. Фемінізоване насіння,

Трихоми мутнішають поволі. Думаю, що пора
через тиждень або два проливати водою. Вже
активно почало жовтіти та опадати нижнє листя.
спробували його курити. Майже ніякого ефекту.

Тиждень восьмий.
Мене виганяють з дому, вмовляю залишитись
ще на тиждень та оперативно проливаю чистою
водою. Відчуваю, що не дотримала днів 10.
Встигла я тільки просушити свої коноплі. Шишки
я заховала у баночки та вписала у морозильник
до друга. Вийшло 3 баночки з-під гірчиці. Курили
ми того цитруса вже через 3 місяці у Криму.
Ефект незабутній, візуальний та тілесний.
Завше від кльової ганжі мені хочеться малювати
або танцювати, або ж їсти. Тут я і малювала, і
танцювала і їла.

С.

автоцвіт -

Трохи про бокс
Це в мене саморобна тумба заввишки 60 см, з них 40 - корисна висота. Внизу, під “підлогою” - технічний
відсік з таймером, дроселем ізу, охолоджуючим кулером (від старого компа). В дні бокса насверлено
дірок, щоб знизити температуру всередині. ДНАТ відділено від боксу склом 2 мм, охолоджується
чотирма кулерами, розташованими паралельно та послідовно підключеними. Температура в боксі
30 градусів вдень, трохи відкриваю дверцята, коли вдома, щоб збити спеку на пару градусів. Окрім
цитрусів в боксі підростає насіннячко літл рашна та пара кактусів.

ЗАПРОГРАМОВАНО
СЕЛЕКЦІОНЕРАМИ

“Чув, що є сорти канабісу, що квітнуть
самі. Що дають гроверу автоквітучі можливості?”

Піт, Дрогобич

У генетиці будь-якого (звичайного) сорту канабісу
природою закладена реакція на зменшення
світлового часу доби. Тільки но кількість світлових
годин зменшується, спрацьовує механізм, що
змушує рослину квітнути. Селекціонери автоквітучих
сортів цей запобіжник “відімкнули”. Продукт такої
селекції не реагує на кількість світла, що надходить
протягом доби. Чоловічі рослини квітнуть через 15
діб після появи ростка. Жіночі - через 20 діб. Цей
момент і називають автоквітненням. У дикій природі
автоквітнення зустрічається тільки у “дички”, цей вид
ще називається Ruderalis. Канабіс рудераліс містить
мало ТГК, тож, щоб його покращити, генетику
розбавляють благородними сортами. Так, на основі
диких конопель, отримують супер-насіння. Коноплі
з такого насіння мають надкороткий життєвий цикл
(2-2,5 місяців), культивувати їх можна і ранньої весни
і пізнього літа. Якісний урожай вони дадуть у будьякому разі.

фото: herballer

Это так прекрасно,
что существуют в мире женщины,
которые выращивают марихуану!
Ілюстрація:
фрагмент картини Давида Чічкана
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Грузія:
гамарджoба, легалайз!

Джерела тбіліської газети “Аліа” повідомляють про закулісний рух
в грузинському парламенті щодо комерційної моделі легалізації канабісу. Буцімто, готується законопроект, який (у разі схвалення) регламентуватиме використання марихуани в курортних зонах і лише
іноземцями. За впровадження такої моделі виступає колишній міністр економічного розвитку Грузії Георгій Арвеладзе.
Експерти відзначають, що реформа матиме позитивний ефект на
молодь країни, яка і без того використовує канабіс у достатньо
великих масштабах, а суворі покарання, передбачені законом, не
здатні зменшити попит. У випадку легалізації контролювати ситуацію. Противники цієї ідеї запевняють, що відкриття закладів, де
можна буде легально курити марихуану, різко підвищить кількість
торгівців.

Мексика:
президент б’є на сполох

пірати йдуть!
Їхній наступ на політичний олімп починався, як хороший жарт. Чи то мем, як такі речі називають в інтернеті, звідки
вони, власне, і з’явилися 5 років тому. Аж ось цілком реальні два депутатські мандати для піратів у Європарламенті
показали, що справа того варта.
І закрутилось по всьому світу, сьогодні пірати активні в трьох десятках країн, по суті це - міжнародна політмережа, що підтримує
своїх і дуже динамічно розростається. Найсвіжіша перемога - 9% голосів на виборах в парламент Берліна (15 депутатів) це вже не
найгучніший на сьогодні успіх піратів у Європі. Тижнем раніше на виборах у парламент Нижньої Саксонії (ФРН) пірати відхопили
56 мандатів. Це вже далеко за межами мережевого жарту і неймовірно для партії, за якою не стоять капітали олігархів, партії,
що будує свої політичні стратегії виключно на ентузіазмі низових активістів. Пірати в Європі - за крок від того, щоб диктувати
політичним “динозаврам” свої правила гри.

Президент Мексики Філіпе Кальдерон закликав Сполучені Штати
Америки рішуче відповісти на виклик міжнародної наркозлочинності, легалізувати заборонені субстанції, щоб приборкати наркокартелі. Мексика, захлинається у протистоянні між владою та організованими злочинними групами, платить таку криваву данину завдяки
політиці США.
“Ми живемо в одному домі. І наш сусід - найбільший споживач наркотиків у світі. І хто завгодно готовий продавати йому наркотики
через наші двері і наші вікна”, - сказав Кальдерон. “Ми повинні зробити все можливе для зменшення попиту на наркотики, але споживання наркотиків не може бути обмежене силою. Ті, що приймають
рішення, мають шукати інших шляхів, включно з ринковими засобами - вдарити по астрономічним прибуткам кримінальних угруповань”. Філіпе Кальдерон, відколи став президентом у 2006 році,
змушений щоразу нарощувати сили в боротьбі проти наркомафії.
Уряд посилає боротися проти картелів регулярну армію. Як результат - спіймано чимало бандитів, але ріст злочинності триває і за
часи президентства Кальдерона війна з наркотиками вже забрала
42 000 життів, переважно мирного населення.

США:
хвиля йде далі

Національні дослідження засвідчують, що марихуана стає вибором молодих повнолітніх американців, у той час, як споживання
метамфітаміну та кокаїну переживає спад. Вже 16 штатів США та
округ Колумбія дозволили вживання медичної марихуанм, хоча федеральний уряд не спішить врегульовувати питання на державному
рівні. У вересні громадськість завалила підписами петицію із закликом до уряду легалізувати марихуану федеральним законом та
обкласти марихуану податком. Ця петиція вже місяць, як найпопулярніша на сайті “Ми, народ”, який запустив Білий Дім для індексації
найпопулярніших ідей, що вимагають запровадження.
“Конституція гарантує право звертатися до уряду з вимогами, тож
тепер, за допомогою цього ресурсу, ми забезпечимо право кожного
озвучити вимогу і отримати офіційну позицію уряду”, - задекларував урядовий сайт “Ми, народ” 1 вересня. Що ж, нині три із п’яти
найпопулярніших петицій стосуються саме конопляного питання:
“Зупинити втручання уряду в зусилля штатів врегулювати політику
щодо марихуани”, “Марихуану легалізувати і обкласти податком”,
“Запровадити щодо коноплі податкову політику, подібну до оподаткування алкоголю”.

політрук
Марина
Конопляна правда зв’язалась із живим
німецьким піратом, ще із українським
корінням. Знайомтесь, Марина Вайзбанд.
Народилась в Києві в 1987 році. Шестирічною переїхала до Німеччини
з батьками, відтоді щороку повертається в Україну до бабусі. Завершує
навчання на факультаті психології Мюнстерського Університету. Грає
в театрі, малює. Мріє працювати дитячим психологом або займатися
політикою у сфері освіти. Як і більшість мігрантів, політикою ніколи не
цікавилась допоки не з’явились Пірати. 2009 року вступила до цієї партії,
позаяк відчула у цьому “щось правильне”.
- як сталося, що ти, юна дівчина, захоплена мистецтвом і освітою,
раптом зробила кар’єру в Партії Піратів? Не страшно?
- Дуже страшно! Я до того ніколи не цікавилась політикою, німецька
політика ніколи не відображала моїх поглядів. На виборах в 2009 році
я почула про Піратів, спонтанно за них проголосувала і того ж дня
вступила до партії. Ієрархія в цій партії дуже пласка. Хто активний і вміє
розмовляти, той швидко потрапить у центр уваги, а значить - матиме
змогу сильно впливати на партійний курс. Мені це сподобалось. За
рік я стала кимось на кшталт партійного психолога... Правда, я ніколи
не хотіла лізти в керівництво, це так вийшло, випадково. На партійних
зборах шукали кандидатів. І раптом хтось кричить “А чому не Марина?!”
Довелось виступити. Я щось там на сцені зімпровізувала і мене обрали
більшістю серед восьми кандидатів. Запитали, чи я приймаю цей
вибір? Я відповіла питанням: чи буде партія мене підтримувати в моїй
роботі? Зала потужно пообіцяла підтримку. Відтоді партійці своє слово
тримають, а я компенсую свій брак досвіду ти, що не боюсь просити про
допомогу. Ось так і вправляюсь.
- члени партіїї піратів володіють якою-небудь інделектуальною
власністю? Чи, можливо, долучаються до її створення? Серед них є
художники, поети, музиканти, програмісти?
- Пірати чимало створюють. Майже всі займаються чимось креативним,
але свої твори більшість ставить під ліцензію Creative Commons. Ми
прагнемо, щоб всі інтелектуальні продукти були доступні для всіх. Але ми
не прагнемо забирати хліб у художника чи поета, тому шукаємо шляхи,
як винагородити творця без обмеження числа копій його творіння. Є
чимало можливостей це зробити і ми все ще знаходимось у пошуках
кращої. А ось професійних політиків серед нас немає.
- В Україні зареєстровано веб-сторінку Партії Піратів, але офіційно
такої партії немає. Питання захисту приватності і перегляду ідей
інтелектуальної власності для українців далеко не найболісніші. На
які позиції пірати могли б опиратися в нашому регіоні?
- Хоча наша партія відома більш за все політикою в мережі, її центральні
задачі - підтримка демократії та прозорість політики. Саме це, на мою
думку, найактуальніше для України сьогодні. Останні спроби повернути
людям довіру до політики тут провалилися. Слід вимагати, щоб у влади
взагалі не було можливості щось вирішувати за спиною народу. Пірати
на всій планеті не лише вимагають цього, але і показують приклад,
роблячи власну внутрішньопартійну політику абсолютно прозорою.
Пірати відчувають, що здатні щось змінити в країні і намагаються відчуття
цієї впевненності передати всьому населенню. Особисто я би вітала
українську партію піратів і наперед обіцяю цьому руху свою підтримку.

На фото: Марина Вайзбанд,
“політрук” партії Піратів Німеччини

- Одна із свіжих “гарячих” тем світової політики - відхід від
репресивних стратегій війни з наркотиками. У якому світлі
еволюцію наркополітики бачать пірати? Які речовини і активності
повинна контролювати держава?
В нас тривають палкі дискусії на цю тему. Ми згодні, що марихуану слід
допускати в медичному контексті, наприклад, для пацієнтів із розсіяним
склерозом. Найпрогресивніші пірати - особливо Берлінські - пишуть у
своїй програмі, що репресивні заходи проти наркотиків не працюють,
натомість плодять чорний ринок і залишають молодь без офіційної
допомоги. Оскільки вживання таких речовин є природньою частиною
нашої культури, держава повинна відкрито поводитись із цією темою,
без криміналізації.
- Ти залишила Київ у 90х, які зміни, що відбулися у твою відсутність
тут, тебе радують, які - ні?
- Обличча Києва змінюється щоразу, коли я приїзжаю. Де були
старі, помпезні будівлі, тепер реклама МакДональдса. Всюди нові
високі будинки. Прогулянка Києвом тепер дуже схожа на прогулянку
Берліном. З одного боку - дуже шкода. Щось, що вирізняло моє місто
від Заходу, відійшло. З іншого боку, я радію. Західна культура дає
чимало можливостей і свободи. Під час помаранчевої революції я дуже
сподівалася, що українці набудуть справжньої демократії. Без корупції
і соціальної апатії, без втоми від політиків і політики. Але, можливо, це
все ще попереду.
- У кожного справжнього пірата є своя скриня:) що зберігає твоя?
В моїй скрині - мої східні корені, мій західний досвід, надії на майбутнє,
купа шоколаду, терпіння і багато, багато порожнього місця - щоб
набувати знання.
Спілкувалась Женя Матірка
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— Як ти в Бельгії опинився і як тобі ця країна?
Чому Брюсель, а не Амстердам, Барселона чи
Прага?
— Товариш розповів, що тут всім дають політичний
притулок, а відтак - допомогу на проживання. А від
добра добра не шукають, тим паче всі перелічені
міста поруч. Виїхав сюди в 1994 році, попрохав
притулку, процес розгляду затягнувся на роки.
В притулку врешті решт мені відмовили, але
потім все-таки дали регуляторні документи. Таке
трапляється у всіх країнах, це лотерея така, одним
словом. Мені випав щасливий квиток. Країнаказка, тільки звикав довго - років з 10. Теперь ось
прижився, місцева їжа, звички і таке інше. Дуже
чиста і продумана країна, гріх жалітися.
—
Як
народилась
ідея
конопляної
енциклопедії? І чи видавництво це твоє
головне джерело прибутків?
— Прочитав десятки книжок на місцевих мовах,
зібрав колекцію журналів і врешті решт вирішив
створити свою книжку. Російською такого ніхто
ніколи не друкував. Щось знайшов у інтернеті
(він тоді тільки починався тож в кириличному
секторі з тематичню інформацією було тугенько).
Перші сторінки написав ручкою на папері. Потім
знайомий порадив набрати текст на комп’ютері.
Тож купив комп’ютер, навчився верстати,
вставляти фото і понеслося. Першу книгу
надрукував без спонсорів, все з власної кишені.
Тож перший наклад енциклопедії це два роки
праці і заощаджень. Друга редакція і журнал
тепер годують, бо з’явився досвід і, головне,
репутація в канабізнесі ЄС.
— Як оцінюєш перші кроки журналу “Трава”?
Це прибутковий проект чи так, для душі?
— І те і інше. Хочеться продовжувати і розвивати
те, що почав 10 років тому. І прибуток все таки.
Жити лише на гроші з книжок в Європі нереально,
але як додаток до обіду - дуже доречно.
— Які думки тобі приходять у голову, коли ти
дивишся в майбутнє України?
— З одного боку там більше свободи, ніж в Росії.
Але кермують непрофесіонали і до чого це все
призведе, важко сказати.
— Яка твоя мрія номер один?
— Щоб вся моя сім’я була дружною і здоровою.
Щоб жили ми на морі. Щоб не бідували і щоб дім
тонув у заростях ганжі.

ГЕРМАНИЯ

Льеж

В Бельгії, як і по всій Європі,
мешкає чимало вихідців з
України. В Брюсселі працює
видавництво Weedy Publishing,
там друкується Конопляна
Енциклопедія, а віднедавна
- російськомовний журнал
“Трава”. До видавця Олега
Віді (колишнього мешканця
м. Стаханов, Луганська
область) Конопляна правда
має традиційні 5 запитань.
№

БРЮССЕЛЬ

ФРАНЦИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

Нейтральне ставлення до конопель, без
репресій курців та заохочення бізнесу.
Територія: 33 000 км2

бельгія
Невелика країна у центрі Европи, омивається Північним
морем. Відома як незалежна держава з середини 18 століття.
Бельгія не є виробником конопель. Вирощування промислових
сортів конопель не практикується, дикорослі коноплі у
країні не мають поширення. Більша частина земель зайнята
фермерськими господарствами та приватними володіннями.

Рослина отримала поширення як психотропна
речовина на початку 20 століття. Поштовхом
стала така ординарна подія, як розвиток вугільної
індустрії. У 30-ті роки до Бельгії прибуло чимало
трудових мігрантів, переважно з Марокко.
Заробітчани приїждили трудитися в шахтах, а по
закінченні контракту частіше за все лишалися в
країні, ще й та викликали сюди своїх родичів.
У 60-х роках у Брюселі та Антверпені з’явились
“марокканські квартали” с населенням у кілька
десятків тисяч чоловік. Мароканці привезли до
Бельгії оливки, арабську музику та традицію
куріння гашишу. Сусідство з Нідерландами теж
зіграло свою роль. Подібність мов дозволяє
бельгійцям дивитися голландське телебачення
та читати пресу. Громадська думка не дуже
відрізняється від сусідської. Як і в Голландії, тут
вважається дурним тоном напиватися, але не
засуджується паління “вечірнього джойнту” в
компанії або перед телевізором.

кількостей канабісу без мети збуту більше не
є кримінальним злочином. Бельгійські медіа
публікували постанову на перших шпальтах. В
інтерв’ю міністр внутрішніх справ заявив, що
“судити людей за пару грамів трави виходить
собі дорожче, бо на судочинство йдуть чималі
кошти”. Виправлене кримінальне законодавство
не забороняє зберігати та перевозити до 7 грамів
трави. У той самий час переслідується паління
конопель у громадських місцях, зберігання у
великих кількостях або продаж.

Коноплі для паління та гашиш середньої якості
можна придбати у марокканських районах
Брюселю, Антверпену чи Мелехену, там торгують
на вулицях, практично не переховуючись.
Найвідомішими конопляними районами Брюселю
вважаються Моленбек та Схарбек, де дилери
збираються поряд з мечеттю. У попиті порції з
фіксованою вартістю - 10 та 20 євро.

Симпатії
бельгійців
уточнює
анкетування,
що проводилось газетою “Derniere Heure”
(центральна щотижнева газета з накладом 100
000 прим.). У 1998 році журналісти провели
телефонне опитування населення від 18 до 65
років. З 1027 респондентів кожен п’ятий зізнався,
що хоч раз курив траву. Того року в Бельгії
відбулася декриміналізація вживання конопель.
У квітні 1998 року спеціальна урядова комісія
за участі міністра юстиції, міністра внутрішніх
справ та генерального прокурора виносить
рішення про те, що зберігання невеликих

Мова: французька,
фламандська, німецька.
Населення: 12 млн. чол.
Застосування: психотропна речовина
Назва: дю лерб, щит
Курців: 0,3-1 млн. чоловік
Ціна 1 граму коноплі: 5-10 євро
Річний обіг нелегальної торгівлі:
від 500 мільйонів євро
Факти та цифри:
Гашишний район - Моленбек у столиці країни Брюселі.
Повна відсутність гроушопів.
Зберігання та перевозка невеликих
кількостей не переслідується законом.

Питання вирощування конопель для власного
вжитку не обговорювалося комісією, проте в
додатку її доповіді зазначено: “у випадках інших
правопорушень, пов’язаних з коноплями, вважати
їх незначними, такими, за які передбачено
мінімальне покарання”. Простими словами,
поліції було віддано юридично оформлений
наказ: сконцентруватися на серйозних злочинах.

Вживання

За даними 2009 року національного бюро
“Alkohol-en andre Drugproblemen” (VAD) 44,8%
бельгійських підлітків вживають коноплю по
вихідним. Мода явно пішла на спад - у 2005 році
показник був 47,4%.

Столиця: Брюсель

Не менш поширена так звана “кімнатна торгівля”
- за порцією гашишу слід заходити додому до
продавця. Також існують підпільні кофешопи,
де під барною стійкою вам зважать необхідну
кількість травички з однією лише умовою - курити
в іншому місці. Для багатьох дилерів торгівля
гашишем є сімейним бізнесом.

Все більше фермерських господарств у Фламандії
та Лімбурзі висаджують “вторинну культуру”.
Сонячні панелі допомагають фермерам приховати
підозріло зависоке споживання електрики.
Поголос у країні мав інциндент з ферменом
Патриком Ларгу з селища Зандвурде. У його
теплиці було знайдено 14 000 кущів конопель,
освітлювальна апаратура, добрива, ваги та всі
інші атрибути успішного землероба. За теплицею
доглядали троє бразильців.
Показово, що обурювались газетярі найбільше
каторжними
умовами
праці
нелегальних
мігрантів. Бразильці працювали позмінно і через
те не мали змоги навіть потрапити до лікаря.
Це хвилювало журналістів більше, аніж факт
вирощування конопель.

Законодавство
Зберігання та транспортування невеликих
порції коноплі не переслідуються законом.
Нормою вважається добова доза 10-15
грамів. Вирощування трьох кущів конопель
також не викликає нарікань. Торгівля
та імпорт коноплі та гашишу карається
адміністративно, за великі кількості може
бути засуджено до умовного терміну або
навіть арешт до двох років.
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Лікарі Чехії за медичний канабіс
Лікарі, пацієнти і дослідники з Чехії
розпочали
збір підписів під петицією, що закликає уряд до
врегулювання статусу осіб, що вживають марихуану
в медичних цілях. На їдумку авторів петіції, канабіс
може успішно застосовуватись при лікуванні склерозу,
хвороби Паркінсона та СНІД.
"Ми відстоюємо використання канабісу в медицині, а
не боремося за легалізацію каннабіса як рекреаційного
наркотику", - сказав журналістам лікар-нарколог з
медичного центру при Карловому університеті в Празі
Томаш Забранський, один з ініціаторів акції.

ПОСЛУХАТИ!

Ті хто відают / Мовленнєк
Стиль: Abstract / Breaks / Experimental / Folk /
IDM / Psychedelic
Країна: Україна
Рік: 2011
Виконавці: Мох (Олег Гнатів) - голос,
Кузя (Сергій Кузьмінський) - музика та
саундпродюсування

Чеські медики і активісти медичної марихуани посилаються
на досвід інших країн, і - як знак - вони хочуть, щоб пацієнти
в Чехії користуються тими ж правами,як і в Швейцарії,
Іспанії, Канади, США, Ізраїлі, Голандії, Італії чи Німеччині.

Вісті з лабораторій
Активний компонент канабісу вдвоє сповільнює
зростання пухлини в найпоширенішій формі раку
легенів, а також значно знижу здатність ракових клітин
поширюватися, - запевняють вчені Гарвардського
університету, спираючись на результати нестів на
лабораторних мишах.
В Гарварді це перший ряд експериментів, що має на меті
довести здатність сполук дельта-тетрагідроканабінолу (ТГК)
гальмувати прогрес ракових пухлин. Злоякісні пухлини під
час раку легенів відомі стійкістю до хіміотерапії.
Дія ТГК, що досягає в людському мозку канабіноідних
рецепторів СВ1 та СВ2 схожа на дію ендоканабіноідів, які
природнім чином виробляються у організмі. Дослідники
припускають, що ТГК чи інший агент, здатний активувати ці
канабіноїндні рецептори, може бути використано в дієвому
лікуванні легеневого раку.

Підготувала Марла

кому і Чернігів
Амстердам
Чималенькій кількості мешканців СНД до Амстердаму далеко. Рекреаційні туристи з Білорусі, наприклад, полюбили на вихідні вибиратися до найближчого українського міста. Щоб трохи розслабитись. А
коли вихідних більше ніж два, то можна і до Криму
дістатися. Вітя з міста Вітєбск розповів Конопляній
правді про свою подорож на травневі свята.

Альбом, який продюсер гуцульської банди “Перкалаба” і
лідер гурту “Брати Гадюкіни” почали записувати незадовго
до смерті останнього. Старовинні гуцульські сакральні
тексти наспівані Аліком “Мохом” Гнатівим на потойбічний
електричний даб Сергія Кузьмінського полишають дивне
враження і місцями вселяють переляк. Перфекціоніст Кузя
довів культивований ним в останні роки життя електродаб
до повного позамежжя - холодні, мов лід, булькотання,
скреготання та потріскування, що виринають із тягучого, як
розпечена смола, баса, разом із хриплим низьким голосом
Моха переносять слухача в такі внутрішні карпати, куди не
кожен досвідчений грибник ризикне забрести.
Холодку по спині додає і факт, що ці тексти є ніщо інше, як
чистісінька гуцульська магія, замовляння від нечистої сили,
де кожен звук має своє значення. Дуже серйозна платівка,
зовсім не для “пасивного починку”.
g-frimen

“У місті Львові купили трави за 120 гривень. Це було доволі дорого для того, що ми в результаті покурили. Просто трава. Не
те, що в Ялті. Там були чудові маслянисті верхівки.
В Ялті нам сказали: є за 150 ядерні, а є за 100 полегше. За
грам. Вони справді були різні, хоча той, що полегше - теж нормально вставляв. В Києві ми купували два рази - перший раз
була сипучка, доволі непогана. За 110 гривень А другий раз
за ті ж гроші були шишки, цілком на рівні кримських. Останній
джойнт ми скрутили під Черніговом, щоб на кордон вже пертися без нього".
Ще Вітя каже, що йому страшно навіть уявляти, що може бути,
коли в Білорусі в нього знайдуть бодай дещицю трави. Корупційна машина погано працює в тоталітарних країнах. В Білорусі так просто за гроші не відмажешся. Щоб відмазатись за
гроші потрібні Зв'язки. В судах не дивляться на докази чи їхню
відсутність. Вироки виносять завжди такі, як того просить прокурор.
Політичні процеси після 19 грудня це чудово ілюструють. На
батьківщині Віті грам шишок коштує мінімум 40 доларів США,
а долари США на даний момент там не можливо придбати легально.

В Ізраілі з медичним канабісом все спокійно і без проблем. Приходиш у лікарню і
отримуєш ліцензію на придбання канабісу,
ніякої бюрократії, все просто.
Онко-пацієнт звертається до лікаря, у разі
кладного діагнозу медик може звернутися
до Міністерства охорони здоров’я. Здебільшого питання вирішується на користь пацієнта. Після цього канабіс можна купувати
в лікарняній аптеці, там широкий асортимент від різних виробників. Конопляна їжа
(з ТГК) та джойнти на будь-який смак. Також можна взяти в аренду вапоризер.
Ліцензія видається на різне дозування (20,
30, 50 чи навіть 100 грамів). Ціна ліцензії
- 100 доларів на місяць, її умови - курити
тільки вдома. Зрештою, нариватися небагато охочих. За невеликі кількості на
кишені покарання в державі відсутнє, підраховано, що вживають канабіс близько
півмільйона ізраільтян. А 8 тисяч пацієнтів
отримують канабіс взагалі легально. Медики планують за кілька років збільшити
кількість ліцензій до 40 тисяч.
Laserdo

“Восени 2008 року Кузя сказав мені-давай начитай-наспівай мені шось гуцульського. У нас вже давно були
плани-розмови зробити шось разом. Я понаходив давніх
гуцульських сакральних текстів і співанок, а далі записував читку і відсилав Кузі. Як правило, дублів майже не
було. Ті тексти є чистою гуцульською магією, примівки
від нечистої сили. Але коли ти їх проговорюєш, то неможливо було не збурити ПЕВНЕ. А відчитати не ввійшовши
в транс нема сенсу. Кузя одразу таку планку поставив.
«Ті хто відают» це його прозріння - це ще тоді стало ясно.
Для мене ця робота є певним обов'язком, за можливість
бути причетним. Те, що Кузя зробив в «Тих хто відают» є
дуже неоднозначним. Це дуже небезпечні речі, але одною з чи не найголовніших його рис, була мужність”
Мох
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Косяки (Weeds)
Жанр: комедія
Режисер: Крейг Зиск, Ернест Р. Дікерсон,
Майкл Прессман
У ролях: Мері-Луіз Паркер, Хантер Перріш,
Александр Гулд, Кевін Нілон
Країна: США
Рік: 2005
Де: К1 у будні 00:25
"Цей серіал не про боротьбу з наркотиками,
не про шкідливий вплив зілля на людину.
Це - погляд з іншого боку."
ex.ua
Назва серіалу Weeds (в українському перекладі «Косяки»)
взагалі не відображає його сенсу. Він не про неї, не
про траву, не про «середньостатистичну американську
домогосподарку» Ненсі Ботвін, яка завжди знаходить
пригод на свою гарненьку дупку, не про торгівлю травою у
багатих американських передмістях та на університетських
кампусах, і навіть не про те, що «курять усі» - і багаті білі
адвокати, і священники, і мексиканські гангстери… Цей
серіал не про це.

Little Boxes
Malvina Reynolds
A
Little boxes on the hillside,
D
A
Little boxes made of ticky-tacky*,
E7
Little boxes on the hillside,
A
E7
Little boxes all the same.
A
There's a pink one and a green one
D
A
And a blue one and a yellow one,
E7
And they're all made out of ticky-tacky*
A
E7
A
And they all look just the same.
And the people in the houses
All went to the University
Where they were put in little boxes,
And they all came out the same.

And there's doctors, and there's lawyers,
And business executives,
And they're all made out of ticky-tacky
And they all look just the same.
And they all play on the golf course
And drink their martinis dry,
And they all have pretty children,
And the children go to school.
And the children go to summer camp,
And then to the university,
Where they are put in little boxes
And they all come out the same.
And the boys go into business
And marry and raise a family
In boxes made of ticky-tacky,
And they all look just the same.

-----------------------------------------------------------* ticky-tacky - дешевий, низькоякісний будівельний матеріал, що з нього в
Америці часто будують одноповерхові будинки однакового дизайну. Традиційно
і таке житло будується на банківський кредит, що його домовласник відробляє
протягом всього життя.

ПОЧИТАТИ!

Українська народна
медицина: Історія
і практика
Видавництво: Абрис, 1994 р.
Автор: Зоріана Болтарович
У книзі відомої дослідниці української' народної медицини популярно розповідається про те, чим і як
упродовж віків лікувався український народ, які ліки рослинного,
тваринного та мінерального походження вживав від різних хвороб,
до яких магічних та психотерапевтичних дій вдавався при різних захворюваннях. Подано численні народні рецепти лікарських засобів.
Призначена для широких читацьких
кіл. Конопляна правда рекомендує
книгу з метою стимулювати експертну дискусію навколо лікарського застосування канабісу в Україні.
"Лікувальну дію приписували насінню коноплі.
Його використовували у вигляді компресів, пережареним і стертим на порошок присипали попечені
місця. Відвари приймали при шлункових хворобах,
широко застосовували в акушерсько-гінекологічній практиці. На Полтавщині, щоб не завагітніти,
рекомендували пити настій верхівок вимолоченої
коноплі. При запальних процесах жіночих статевих органів застосовували ванни з насіння коноплі,
вживали його для інгаляцій у випадку болю зубів,
для чого варили, видали у відвар розпечений залізний зуб з борони і дихали цією парою. Подекуди
на Полтавщині зафіксовано вживання конопляного
насіння для лікування венеричних недуг".
У вступних титрах із серії у серію звучить простенька наївна
пісенька, про кольорові будиночки на пагорбі та людей, які
в них живуть. І банкіри, і юристи, і виконавчі директори – усі
однакові продукти системи, гвинтики, які працюють великих
бізнес-центрах, їздять на екологічних Пріусах, п’ють своє
капучіно і віддають дітей вчитись у престижні школи. Аж ось
раптом щось пішло не так, і один із людей-гвинтиків вибився
із звичної-зручної системи. Симпатична і підірвана вдовиця
Ненсі раптом ламає усі наші уявлення про заможну, тиху і
забезпечену Америку.
Усі цінності в один момент летять шкереберть, і виявляється
що молодший син втратив цноту в 12 років одразу з двома
дівчатами, сусід, власник дорогої вілли з басейном - педофіл,
найкращі драг-дилери ходять щонеділі до церкви, а активіст,
що виступає проти абортів, насправді закоханий у лікарку,
яка їх регулярно робить. І це лише вершина айсбергу.
Автор сценарію Дженджі Коен не цурається вплести у цю
надзвичайну реальність єврейську бабусю, яку не гріх
задушити подушкою, мексиканського політика-мафіозі,
від якого не гріх втекти з щойно народженою дитиною, і
продажного адвоката, якому не гріх переховуватись від
правосуддя. І здавалося б, до чого тут трава? Трава у цьому
серіалі, не просто звичайна частина життя, а й найбільш
передбачувана і зрозуміла її частина на тлі безкінечного
швидкоплинного божевілля. Ця історія зовсім не про косяки
чи марихауну, це історія про той реальний світ у якому ми
насправді живемо.
Мене дуже порадувало, що один із моїх найулюбленіших
серіалів будуть нарешті показувати на нашому телебаченні.
Проте навряд у нас він буде сприйматись як щось більше
ніж просто «серіал про траву».

Марта Лісовська

Українська народна медицина:
Історія і практика

ЗАПАСтИСЬ!

Ничка сезону
Продовжуємо огляд оригінальних сховків, вони ніколи не
втрачають актуальності. Гвинтик від Рlastic Fantastic відверто зачаровує. Кого зацікавить гвинтик? А в комплекті з гаєчкою може нести і корисне навантаження. Наприклад, бути
елементом меблів або декоративною застібкою для рюкзачка. Або ... все, мовчимо. Самі придумаєте. Мало влазить у
таку ничку? На сайті http://geheimversteck.de/ є безліч інших
варіантів. Визирайте листопадовий номер Конопляної правди і пильнуйте себе!

Ця газета створена для українців по всьому
світу, в тому числі тих, що мешкають у Берліні.
Ми виступаємо за те, щоб газета друкувалась
на папері з коноплі, вирощеної в Україні.
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Achtung!

Jeder Missbrauch von Drogen ist gefährlich! Wir wollen
niemanden dazu auffordern oder animieren, Drogen zu
konsumieren oder zu verbreiten.

Всі права збережено.

Редакція може не погоджуватись із окремими думками авторів.
За зміст реклами несе відповідальність рекламодавець.
Рукописи, ілюстрації та лінки на інтернет ресурси
вітаються, але не повертаються.
Тексти не цензуруються, але скорочуються.

Увага!

Вживання наркотиків є небезпечним.
Ми не рекомендуємо нікому також бути причетним
до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами.

18

КОНОПЛЯНА РЕКЛАМА

2011 №8

