
МИ ВСЕ ОДНО ЙДЕМО
Марш Свободи за реформи державної 
політики щодо алкоголю, тютюну 
та інших наркотиків відбувся в Україні 
вп`яте. На марш вийшло п`ять
українських міст.
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Увага! Вживання наркотиків є небезпечним! 
Ми не рекомендуємо також нікому бути причетним до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами!

МИ ВИСТУПАЄМО ЗА ТЕ, ЩОБ ЦЯ ГАЗЕТА ДРУКУВАЛАСЬ 
В УКРАЇНІ НА ПАПЕРІ З УКРАЇНСЬКИХ КОНОПЕЛЬ! n1, ГРУДЕНЬ 2009

прОтИ ВСіх!
Конопляний мільйон не 
підтримує жодного кандидата5

7 бЕз зИМИ!
Що ми шукаємо в Індії?

ВрОДИЛО?
легальних конопель
в Україна стає дедалі менше2



2009  №12 КОНОПЛЯНА ПОЛІТИКА

Спершу око просто відмовляється сприймати це, як реальність. П‘ять хвилин 
розбитою грунтівкою від районного центру і навколо машини виростає 
ліс коноплі. Перше, що виринає в голові: «вона - справжня!». Друге: «її 

багато!». Більше двох метрів узріст, масивна в основі, подекуди вже із жовклим 
листям. Осінь.

Щоб зібрати свій конопляний врожай у Глухівському інституті лубяних культур 
арендують у сусідньому господарстві комбайн. Звичайний, зернообробний, 
на спеціалізовану техніку у нас ніколи грошей не стане, - жаліється куратор 
конопляного богатства Віктор Кабанець. Директор інституту зупиняє машину 
біля свіжоскошеної смуги - кордону між заленим розмаєм та лісом об‘їдених 
комбайном коноляних стовбурів. Ось і комбайн. Заходячи на нове коло, люди в 
кабіні радісно посміхаються у об‘єктиви фотокамер. Відразу видно - працювати 
на коноплі їм подобається. Шкода, роботи дні хіба на три, засіяли в райні цього 
року лише 163 гектари.

Засіяли б і більше, але не потягнули фінансово. Згідно умов ліцензії, яку 
держава надає на вирощування такої специфічної культури, посіви мають 
охоронятися надзвичайно прискіпливо: зі зброєю, вишками спостереження і 
навіть службовими собаками.Таке задоволення влітає українським фермерам у 
копієчку, в середньому - 100 доларів за один гектар.

 «А охороняти тут як раз і немає чого, - каже Віктор Кабанець. Ніякої цінності, 
як наркосировина, наша конопля собою не являє». «Легальна» конопля в Україні 
за складом психоактивного компоненту (тетрогідроканабіолу) в 50 разів менше 
порогу, що передбачений законом і складає 0,15%). Поріг цей у свою чергу теж 
результат суворих «перестрахувань». У Європі (0,2%) чи в Канаді (0,3%) сорти 
технічної коноплі взагалі не охороняються. Уявляєте, як це позначається на 
конкурентоспроможності? В Україні фермер має змиритися, що левова частка 
його витрат буде утриманням охорони. А урожай восени - справді золотим. Все 
це тому, що держава все одно вважає цю культуру наркотиком і у ліцензійних 
умовах непохитна: весь час охороняти, а залишки знищити у присутності міліції. 
Парадокс хоча б у тому, що технологія переробки коноплі залишків не передбачає. 
Переробити на користь людям можна всі частини рослини, лише корінь у землі 
залишається. І тому навіть це понівечені комбайном стовбуриння - ніякі не 
залишки, а найцінніше, що є. Після жатви їх закатають у грунт і зріжуть тільки 
навесні, щоб відправити у центр переробки. Там спеціальний агрегат розділить 
коноплю на волокна та серцевину. Закатувати у грунт, це теж компроміс. Із 

законом. Історично коноплі просто косять і лишають на полі вимокати. Але як 
можна дозволити, щоб «наркотик» лежав під відкритим небом? «Ми молимося, 
щоб сніг випав у кінці жовтня, - кажуть глухівські науковці, - інакше доведеться 
ще один місяць «охороняти». 

Охороняли коноплі у наших землях далеко не завжди. Така ідея точно не 
прийшла би у світлу голову мецената Терещенка, який насправді більше цукрових 
заводів подобав саме конопляний бізнес. Ще у першій половині XX століття 
посіви коноплі мали стратегічне значення, займаючи друге місце після нафти. 
Мільйон гектарів посівних площ під коноплею - такий був показник по СРСР 
перед другою світовою війною. 

Хрест на коноплярстві у 1960х роках поставила третя світова війна. З 
наркотиками. Під тиском міжнародних антинаркотичних конвенцій більшість 
країн світу, з Радянським Союзом включно, згорнули цей важливий напрямок 
сільського господарства. Бездумно рубати з плеча у Європі відмовилась лише 
Франція. Зробивши ставку на селекцію технічних сортів з низьким вмістом ТГК 
французи створили навколо цією культури цілу галузь промисловості. Сьогодні 
конопля в Європі не лише текстиль та біо-паливо. Але і космічні технології. 

Країни ЄС бачать майбутнє коноплі також і в будівельній, автомобільній 
галузях, де все більше використовуються біоматеріали та складові органічного 
походження. До 2012 року Європа планує вирощувати до 400 тисяч гектарів 
коноплі - виключно для зростаючих потреб промисловості. 

Україні таке оптимістичне майбутнє не світить без перегляду законодавства, 
переконані спеціалісти. Вся сукупність, по суті, каральних санкцій щодо рослини, 
яка не містить наркотичних речовин, привело до того, що фермери відмовляються 
від вирощування конопель і надалі воліють не стикатися із цією культурою. Досі 
на плаву дозволяли триматися хіба що ... державні дотації, що складали 600 
гривень на гектар, стільки ж і «з‘їдала» нав‘язана охорона посівів. Але вже в 
бюджеті-2009 такої статті видатків не існувало. Врешті решт, при квотах держави 
в 1100 гектарів («квоти» уряд встановлює із суми заявок самих фермерів) було 
засіяно заледве 500. 

«Такий підхід по суті ставить хрест на промисловому вирощуванні рослини, 
- стверджує Віктор Кабанець, - навіть для поставок напівфабрикату до Європи 
потрібна стабільність поставок. А наш фермер ще сіяти не вийшов, а вже рахує 
збитки.» Директор інституту знову приводить за приклад Францію, а разом з 
нею - Росію з Китаєм, де спеціальні державні програми стимулюють не лише 
вирощування коноплі посівної, а і її подальший шлях до споживача. Побачивши, 
як спрагла до екології Європа накинулась на конопляний асортимент китайської 
легкої промисловості, тамтешнє партійне керівництво вирішило скоротити посіви 
льону, віддавши нові квоти коноплі. А китайські вчені дуже оперативно визначили, 
що при своїй шаленій тепловіддачі (фактично, на рівні кам‘яного вугілля) 2 тони 
конопляної костри (серцевина стеблини) еквівалентні 1 кубометру природнього 
газу. Тобто, конопля - золотий ключий до енергетичної незалежності? Чи все таки 
наркотик номер один, як його намагається малювати нам український уряд?

«Ми розуміємо, що, як наркотик, технічні сорти не мають цінності, - каже 
Сергій Науменко, начальник БНОН МВС Глухівського району, - але роботу міліції 
зумовлює закон, а закон, у свою чергу, мотивується тим, що теоретично навіть 
і з такої коноплі можно вилучити наркотик, нехай і дуже складним, більше - 
лабораторним методом, раз бодай сліди ТГК у рослині присутні».

Звичайно, здоровий глузд підказує пану Науменко, що ніхто такого робити 

не стане, адже у дикорослій коноплі, якой у районі чимало, тетрогідроканабіолу 
в десятки разів більше. Але нічого з цим не вдієш. Міліцейська експертиза, 
наприклад, не передбачає підрахунки відсотку ТГК у «вилученому із незаконного 
обігу». Екпертиза просто визначає, чи належить вилучене до роду canabis. А 
навіть глухівська конопля до цього роду належить, а тому - підлягає суворому 
контролю. 

Начальник глухівської наркоміліції сьогодні теж у полі. Щоправда, не з приводу 
жнив, а на слідчому експерименті. Днями його підлеглі, в румках районної війни 
з наркотиками, затримали місцевого підлітка з пакетом «речовини зеленого 
кольору рослинного походження» і вже добу добиваються від нього відповіді на 
просте питання - де взяв? А той, не довго думаючи, показав на поле інституту 
лубяних культур, як на «місце незаконного придбання». Міліція тепер змушена 
виконувати свою протокольну роботу, навіть усвідомлюючи повну нешкідливість 
цих насправді безкрайніх полів. 

Загалом же підопічних Науменко «плантації» інститута не цікавлять, 
підтверджує офіцер. Був лише один випадок, коли місцева конопля фігурувала 
у кримінальній справі - дилер намагався розмішати нею психоактивну коноплю, 
буцімто для більшого об‘єму. І справу цю порушили за статтею 308 КК - крадіжка 
наркосировини. Але ж не росте там наркосировини, дивуємось у черговий раз. 
Наркосировини не росте, а ось справа - була. 

«Ліцензійні угоди все-таки роблять певні виключення для посівів коноплі, 
- говорить Науменко, - Якщо посіви маку має охороняти лише міліцейська 
охорона, то навколо коноплі може чатувати і приватна охоронна фірма. Звичайно, 
соціальна небезпека від таких посівів (коноплі - ред.) не така висока, щоб аж так 
витрачатись на їх охорону. Але це - особисто моя думка і не більше...» 

І зі «знищенням залишків» міліція слідує тому ж закону. Там же написано, що 
БНОН має присутнім при знищенні, то і залишки мають звідкись узятись, хоча б 
і задля того, щоб їх знищити. Ще й зразки із того, що знищується, спрямують у 
Київ на експертизу, щоб «виключити факт підміни». 

Завідувачка відділом селекції коноплі Ірина Лайко виходить до нас прямо 
із зелених зарослей. Це її польове робоче місце - в кілометрі від основного 
поля розташовані селекційні ділянки, де дозрівають нові сорти конопель. 
Селекціонерка показує сорт, який ще не має офіційної назви. Скоріше за 
все ми назвемо її «Глухівська антинаркотична», каже Ірина. 10 років тому, 
переконавшись у безплідності зусиль щось довести законодавцям, аби ті 
звільнили легальних фермерів від безглуздого пресу, вчені інституту поставили 
перед собою надзадачу. 

«Раз закон продовжує всю коноплю вважати наркотиком, ми взялися піти 
наперекір навіть природі конопляній і вивести такий сорт коноплі, що взагалі 
не міститиме тетрогідроканабіолу. І через 10 років селекції ми такий сорт 
отримали...»

Нам показують висновок центрельної експертної лабораторії МВС на 
підтвердження слів Лайко - у зразках, спрямованих на експертизу відсутні не 
лише сліди ТГК, а і інших інших канабіольних з‘єднань. У МВС навряд чи вповні 
усвідомили значення цих слів, але це перший фундаментальний доказ на користь 
здорового глузду. Тепер прийшов час змінювати законодавство, переконана 
Ірина Лайко: «Ми зробили це для тих, хто пише закони. Тепер їхня черга піти 
назустріч не лише нам, науковцям, але і фермерам, і виробникам... Відродити 
винищену індустрію, конопля повинна приносити користь людям!»

Тим часом, залишивши жнива під наглядом суворих охоронців, ми 
перемішуємось до виробничих приміщень. Тут врожай сортують: гори 
конопляного зерна дбайливо вкриті брезентом, волокно скручене у тюки. Над 
колгоспними, на вигляд, пакгаузами, здіймаються клуби диму. «Спалюємо 
залишки, - пояснює Рубіль Гілязетдінов, що перед тим так довго доводив 
відсутність цих залишків у технологічному процесі переробки. Звичайно, шкода 
це ось так спалювати, адже ми могли б переробити і це. Ми, науковці, розуміємо, 
що у цих «залишках» немає і сліду наркотичних речовин, але ж ми також і 
законослухняні громадяни України...» Частину «залишків» в інституті все таки 
вдається відправляти принаймні у тепловий агрегат, де енергія від спалювання 
принаймні піде на сушку насіння. А решта горить просто неба під уважним 
поглядом правоохоронців. 

«Виходить, ці багаття - ритуальні? - висловлюємо свій несміливий здогад 
Віктору Кабанцю. «Виходить, що ритуальні...» - відмахується від нас директор, 
як від головного болю.

за матеріалами «Україна молода», trust.ua. 
Фото - Андрій Чеботарьов

чИТАй В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ:
•	 хто ставить палКи в Колеса КоноплянІй ІндУстрІї?

•	 на Конопляний марш - в КоноплянІй вишиванцІ!

ВРОДИЛО?

ІсторІя заборони коноплІ 
пахне надзВичайно зле. Це 
спонукає до пІдозри. наВколо 
абсолютно природнього 
продукту, Історично корисного 
у побутІ та проМислоВостІ, 
протягоМ останнього 
столІття буяє надто багато 
реклаМних каМпанІй. ВІйна 
наВколо конопель дуже 
Виразно сВІдчить про 
полІтичнІ, еконоМІчнІ та 
ІншІ МотиВи її учасникІВ. 

Конопля до пришестя христа

3727 р. до н.е. канабіс згадується як «чарівна» 
рослина у найдавнішому із відомих 

медичних трактатів китайця шен нунг пен Цао. 

2700 р. до н.е. конопля, як сировина пеньки 
для виготовлення тканин та такелажу, 

лікарський засіб, продукт харчування і священна 
трава, входить практично у всі культури ближнього 
сходу, Малої азії, Індії, китаю, японії, африки.

2300 р. до н.е. кочові племена, 
вторгаючись у середземномор‘я 

та європу, несуть із собою коноплю. 

1500 р. до н.е. «скіфи відкрили якісь дерева, 
плоди з якиз вони, зібравшись разом 

навколо багаття, сиплють у вогонь і всідаються 
навколо диму від цих плодів, що піднімаються від 

багаття, аони ставали задурманені, як греки від 
вина. закінчувалося все тим, що скіфи починали 
танцювати чи розкривалися у співах» (геродот). 
пенька вплітається у тканину і з часом набуває все 
більшої популярності у всьому світі. В решті-решт, з неї 
починають виготовляти 80% всіх тканин та матеріалів.

1400 р. до н.е. канабіс використовують у 
індуістських культових обрядах. 

10 ст. до н.е. – 19 ст.н.е. конопля – найбільша 
сільськогосподарська культура світу - основа 

провідних галузей промисловості цивілізації: волокно 
для тканини, лампове масло, папір, ліки та їжу. 

500 р. до н.е. – 1900 р.н.е. 90% парусини і такелажу 
для всіх морських суден виробляється із пеньки 

коноплі, гаутама будда говорить, що вижив, дякуючи 
тому, що їв її насіння. через чотири століття китайці 
навчаться робити з коноплі папір, а медичну користь 
канабісу відзначить хірург імператора нерона діоскорід.

Кожного роКУ один фермер мУсить 
сплатити вартІсть престижної 
ІномарКи. І це грошІ не в державний 
бюжет, а оплата ... приватних 
охоронних стрУКтУр. але У випадКУ 
з глУхІвсьКим ІнститУтом десятКи 
тисяч гривень ЩороКУ берУться 
саме з державного бюджетУ, 
бо це державна Установа. 

ІСТОРІЯ КОНОПЛЯНИХ ВОЄН
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станіслав давиденко
спеціально для «конопляної правди» 

причина такого становища у самій системі, яка не дає міліції 
достатньо стимулів і мотивації для боротьби, не передбачає 
ніяких заходів, щоб утримати стражів безпеки від спокус, які 

дає наркоринок і їх особливе становище у вертикалі влади – над 
ринком, який ніхто крім них не може/не хоче контролювати. міліція 
(та інші задіяні силовики) роблять єдине можливе у цій ситуації – 
беруть ринок під свій контроль, підлаштовують його під свої правила, 
і частково переймають деякі його механізми його функціонування.

а маючи під контролем ринок, де крутяться мільярди, треба ще 
й придумати, що з ним робити. Можна б віддавати ці величезні гроші 
державі на благородні цілі. але такий механізм законом не передбачений 
– це б означало, що держава сама займається наркоторгівлею і має з неї 
прибуток, а це протиречить насадженій суспільству моралі та страхам. 
Історично склалося, що мораль (і страхи) суспільству навівають центри 
зв‘язків з громадськістю МВс, що досі мають монополію на інформацію у 
сфері наркотиків. 

наівно думати, що силовики «тримають» в україні ринок наркотиків, 
бо в особовий склад набирають переважно безпринципних покидьків або 
слабких людей. Міліція бере під контроль дану нішу в силу об’єктивних і 
нездоланих законів ринку, описаних ще Марксом. ситуацію могла б змінити 
наявність контролюючого органу над міліцією, але такого законодавством 
не передбачено. з іншого боку хто гарантує, що за намірами створити 
такий орган (такі дискусії вже ведуться) не стоїть план банального переділу 
наркоринку?     

яК сталося, Що Конопля стала нарКотиКом номер один?

 оскільки нас цікавить саме Марія хуана, визнаємо, що її ринок значно 
відрізняється від ринку, наприклад, кокаїну чи героїну – значно менші 
прибутки, майже відсутній серйозний міжнародний трафік – те, що зрідка 
привозять з голандії, або з далекої Індії чи чуйської долини суттєвого впливу 
на ринок не має. основна маса маріхуани, яку купують в україні, вирощується 
тут же. але у 90х роках минулого століття, коли наркоринок в україні вже 
склався, канабіс навіть не розглядався серед його асортименту, як серйозний 
товар. Ціни на нього були скоріше символічними, якість - середня, пропозиція 

- зашкалювала. але все одно 
- гандж українці здебільшого 
дарували одне одному, і частіше 
зривали у дикій природі, аніж 
купували. 

купувати марихуану українців 
привчили досить просто і за лічені 
роки. спершу терором щодо 
любителів рослин у дикій природі 
(здебільшого дикорослих) 
українців привчили до думки 
«нехай ризикує барига». потім 
бариг залишили на волі рівно стільки, 
скільки потрібно для функціонування 
міліцейських «супермаркетів». 
супермаркет це не просто ознака 
укрупнення бізнесу. так міліцейські 
точки прозвали в народі за нехитру 
систему маркетингу, за якою 
прийшов за хлібом - купив ковбаси. 
І марихуана, представлена на таких 
точках - здебільшого «міліцейський 
конфіскат». хоча і не завжди. 

сьогодні майже всі гровери, що 
вирощують на продаж, перебувають 
«під ковпаком». «ковпака» уникають 
ті, хто вирощує для себе і друзів 
– їх важче знайти, ті, хто недавно 
зайнялися вирощуванням на продаж і 
не встиг потрапити під всевидяче око, або дуже дотошні й правильні 
конспіратори, які вміють не гнатися за надприбутками. останніх мало. 
ланка транспорту від комерційних гроверів перебуває під контролем, як 
і працівники «роздрібної торгівлі». за потреби - для статистики, або якщо 
барига погано себе поводить - «контролюючий орган» позбавляє його 
«ліцензії», тобто відправляє на зону.

сезонні коливання – це зрозуміло, і вони цілком на руку людям, 
що стоять за ринком. «постачальники» р. користується тим самими 
прийомом, що і будь-який монополіст – штучно зменшуючи пропозицію 
в регіоні підіймає ціни – сезонно: кінець весни-початок літа, коли все 
зкурили а нове невизріло. І ще тут не існує таких форсмажорів, як 
всесвітня економічна криза. несхоже, щоб ця криза зупинила ріст цін, 
принаймні на столичному ринку ганджі. сьогодні в києві ціна пакету у 5 
грамів середньої якості коливається в межах 100-200 грн. Іноді доходять 
чутки про зовсім фантастичні ціни в 120 доларів за пакет шишок супер-
гідропону з психотропними домішками (!). але в середньому – 150 грн. але 
три роки тому середня ціна склада 50 гривень, «елітні» сорти – до 70-80. 
за три роки ціна зросла втричі, за десять років – в десять разів. для будь-
якого довгострокового легального ринку таке зростання цін (і прибутків 
організаторів ринку) недосяжні. звичайно, в країні інфляція і все таке, 
кількість споживачів маріхуани серед молоді зростає, але такий ріст цін 
на ринку не може відбуватися нецентралізовано (без «попередньої змови 
групи осіб»).

серед літа МВс криму провело ряд операцій по «зачистці» місцевих 
гроверів. Влітку в криму ціна пакета маріхуани підскочила зі 100-150 
до 250-300 грн. такі дрібні гровери, як арсен, що вирощували для себе 
і друзів, були змушені відмовитися від вирощування і купувати. у таких 
«дрібних оптовиків», як р. з києва. 

НЕ ЗБАГАчУй шКІДЛИВУ СИСТЕМУ!
БЕЗПЕчНІшЕ ВИРОЩУВАТИ, НІж КУПУВАТИ
чОМУ? 

дІзнайся У настУпномУ номерІ:
•	 чи зМеншиться хабар для дІльничого?
•	 закон стиМуює ВиробникІВ опІю?
•	 юристи коМентують декриМІналІзаЦІю  ВирощуВання  канабІсу

КОНОПЛЯНА ПОЛІТИКА

заборона продукту, на який є попит, обоВ’язкоВо призВодить до 
Виникнення «чорного ринку» даного продукту, а тІньоВий обІг – до 
обоВ’язкоВої криМІналІзаЦІї, де контроль отриМує найсильнІший. В 
українІ найсильнІшиМи ВияВились не наркокартелІ, а ЦІлкоМ конкретнІ 
предстаВники силоВих структур. праВда, «ЦІлкоМ конкретниМи» Вони 
стають лише, стаВши герояМи газетних публІкаЦІй. тодІ шокоВане 
суспІльстВо дІзнається їхнІ... нІ, не прІзВища. посади. у крайньоМу разІ 
- зВання. але І такої честІ удостоюється наВІть не кожен десятий. але 
якщо протягоМ останнІх кІлькох рокІВ рахунок наВІть «газетних героїВ» 
Іде Вже на сотнІ, то яка ж чисельнІсть залишається В тІнІ?

з пісні слів не викинеш
«Найважливіше наше досягнення – ми не допустили падіння цін на наркотики. Попри 
наслідки всесвітньої фінансової кризи, у нас ціни на наркотики вищі, ніж у інших регіонах, 
хоча рівень життя став реально нижчим...»

костянтин Анохін, управління Фскн РФ в Алтайському краї

ввіРеним мені 
особовим 

склАдом 
Ринок нАдійно 

пРив‘язАний до 
куРсу долАРА!

А всі, хто демпінгувАтиме, 
поїдуть у місця, де тРАвА не Росте!

ЗЛОВжИВАННЯ 
МОНОПОЛІЄЮ

«у 1999 я вперше купив в украї-

ні маріхуану. продукт був, від-

верто кажучи, слабеньким. у 

києві пакет такої шмалі кошту-

вав 15, а трохи кращої – 20 

гривень. у провінції було ще 

дешевше. ясно, що ринок з та-

кими цінами приносить невели-

кий прибуток. та й споживачів 

у ті часи було менше... а в 2006 

році я почав купувати в бариги 

р. він не приховував, що трогує 

«мєнтовським конфіскатом». ні-

яких гроверів він не знав, увесь 

товар (а це була далеко не лише 

трава!) до нього приходив з... 

місцевого райвідділку. Іноді він 

привозив багато трави, іноді ка-

зав – зараз не сезон, плану по 

всьому києву майже нема. І це 

правда – у інших бариг теж не 

було. Іноді у нього був хороший, 

але не 60-70 грн як тоді кошту-

вав «середній» кораблик, а під 

90-100. доводилося купувати, 

бо крім «хорошого» ніц нема..

чому дорожчий? дорожча ціна 

закупки в «постачальника»...

 н., дописувач (м. київ)

«В поселок наехало ментов, 
человек 30. перед этим хо-
дил участковый и выведывал 
- где, у кого, чего. ему пока-
зали на поле, где дичка росла, 
в основном. они ее нарвали 
и довольны уехали. потом ге-
нерал Москаль рассказал по 
телевизору, что это была то 
ли чуйка, то ли голландка. и 
целые такие снопы у него за 
спиной лежали. но и осталось 
у пацанов тоже нормально...«

о., дописувач (Крим)

«Мене чекали біля 

заниканої посадки 

з кількох рослин, вочевидь 

чекали не один день. Мені 

повезло, що я нічого не 

встиг зірвати. обшукали, 

змушували признатися, 

але я не погоджувався, 

що це моя плантація 

і казав, що випадково 

знайшов, хотів нарвати, 

не знаю чия. 
плантацію ліквідували...»

арсен, гровер  

(Центральний крим)
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Відповідальність за всі контр-акції поспішила взяти на себе Во 
«свобода», цього року втім чітко проілюструвавши свою роль 
замовних маріонеток локальних адміністрацій. В києві їх дії мали 
б працювати на руку міліції, якби учасники маршу піддалися на 
провокації. В дніпропетровську масовку «свободи» вочевидь 
забезпечити не вдалося вповні, тому «протидіяти» маршу довелося 
маловідомим досі маргіналам. В симферополі питання вирішували 
взагалі за допомогою банального кримінального елементу, бо 
навіть символіки туди не завезли. В одесі «свобода» теж подав 
заявку на акцію проти маршу, але ніхто не з‘явився. Вочевидь, в 
мерії вирішили не витрачатись на масовку, спробувавши вивірений 
спосіб - заборонити марш через суд заднім числом і погрожувати 
організаторам кримінальною справою за невиконання «вимоги 
суду».  

ВиМог у Маршу стало Менше, але Вони - чІткІше 
окресленІ. пеВнІ зМІни ВІдбулися. було гуМанІзоВано 
покарання за статтею 309. було пІднято акЦизи на 
алкоголь та тютюн. Це спраВдІ значне досягнення, але 
без продоВження І послІдоВних крокІВ Воно також 
залишиться просто латанняМ дІрок у бюджетІ.

7 травня 2009 року президентом підписано закон, який вніс зміни 
до статті 310 кримінального кодексу україни, за яким передбачено 
кримінальну відповідальність за вирощування маку та коноплі. 
Ця стаття в кримінальному кодексі залишилась у спадок від 
радянського законодавства. але вирощування для особистих 
потреб – це вирощування до десяти рослин коноплі тепер, у новій 
редакції, визнано законом адміністративною відповідальністю. 
раніше ця відповідальність наступала безвідносно кількості, тобто 
дефакто - від однієї рослини. Це позитивний крок. у такий спосіб 
міліції розв’язано руки проти тих, хто працює на наркоринок і 
звільнено від кримінальної відповідальності тих, хто, можливо, 
вирощує виключно для власного споживання.

Втім, і цей крок не є також чимось визначним. організатори 
продовжують наголошувати, що лише комплексний підхід внаслідок 
громадського та експертного обговорення на рівні держави може 
принести певні результати у подоланні таких соціально небезпечних 
явищ, як наркокорупція силових структур, наркоманія та снІд.
  
вимоги маршу можна прочитати на сайті www.legalize.in.ua а 
також на сторінці 6 цієї газети. І не просто прочитати, а вирізати, 
вкласти в конверт і відправити за потрібною адресою. 

яким має бути марш свободи 2010 - висловись на електронну 
пошту drugpolicy.ua@gmail.com. 

марш свободи за реформи державної полІтиКи Щодо алКоголю, 
тютюнУ та Інших нарКотиКІв вІдбУвся в УКраїнІ вп‘яте. на 
марш вийшло п‘ять УКраїнсьКих мІст. цього роКУ розширився 
арсенал засобІв протидІї аКтивІстам. там де не спрацьовУє 
ІнформацІйна блоКада, застосовУвались погрози (Київ, 
сІмферополь, тернопІль), побиття. зоКрема бУло жорстоКо побито 
Координатора маршУ в тернополІ зоряна безКоровайного. 

ми все одно йдемо

киїВ: 
«для тих, хто приймає 
рІшення У цІй КраїнІ, 
настУпає момент Істини»

у 2005 році ми не могли навіть передбачити скільки 
людей здатне вийти на вулицю з вимогами реформ 
у державній політиці щодо алкоголю, тютюну та 
інших наркотиків. І, можливо, надалі би ніколи не 
поверталися до ідеї організації такої акції, якби не 
дві прості речі: світла енергія людей, які підтримують 
наші вимоги і прагнуть змін, і, звичайно, зусилля 
системи, спрямовані на те, щоб нас зупинити. 

В 2005 ми не вимагали конкретних змін, лише - 
привернути увагу до проблеми і розпочати діалог. 
з роками вимоги оформились чіткіше, а діалог 
має призвести до парламентських слухань, де 
всі зацікавлені сторони, включно з державним 
сектором, мають виробити путівну карту - які закони 
змінити і як саме. 

для більшості учасників Марш свободи це лише 
привід вийти на вулицю з гаслами декриміналізації 
споживачів конопель, для влади (принаймні тепер, 
коли є усвідомлення що це - всерйоз і надовго) - привід 
добре подумати, перед тим, як вчергове звітуватися 
про «результати боротьби з наркотиками». бо все 
більше людей починають розуміти реальне значення 
цифр, і все більше журналістів готові задавати 
міністрам незручні запитання. В далекому зараз 
2005му новий керівник МВс юрій луценко офіційно 
визнав, що курс «боротьби з наркотиками» у державі 
досі був спрямований переважно на споживачів, а не 
наркоторгівців. В 2006му пообіцяв надалі «змінити 
курс» і припустив, що для цього необхідно змінити 
«деякі закони». 

В 2007 році нове керівництво МВс (В.Цушко) 
офіційно ще раз заявило про «розуміння ситуації» 
та намір «змінити вектор боротьби», підтвердивши 
тезу попереднього керівництва, що міліції це 
зробити вочевидь важко, бо її дії передбачені 
діючим законом. В 2008 році міністром знову став 
луценко, говорити йому було нічого, статистика 
говорили за міністра: в результатах діяльності його 
відомства пропорція залишилась сталою. на одного 
ув‘язненого наркоторгівця в місця позбавлення волі 
потрапляє і надалі п‘ять його клієнтів. Ми не даремне 
стояли на Майдані, правда? за ці п‘ять років ми 
стали експертами в справі, за яку боремось. Ми 
знаємо ціну урядовим обіцянкам і ціну нашого голосу 
на виборах. тому не варто чекати. час змінювати 
закони. 

тарас ратушний, 
прес-аташе маршу свободи

днІпропетроВськ: 
«марш свободы Упорно толКают 
на «ментовсКий» сценарий»
 
свобода выражение своих мыслей, чувств, интересов в 
нашем обществе - наказуема? Марш свободы который 
состоялся в днепре 2 мая 2009 году является ярким тому 
подтверждением. придя на европейскую площадь, мы 
увидели флаг растаманского движения и небольшую 
группу молодых людей, которые пытались заявить о 
своих убеждениях , выразить протест против коррупции 
и современной государственной наркополитики, а 
также дискриминации тех кто курит коноплю – делая их 
преступниками.также на площади находился напыщенный 
и хорошо одетый дяденька, окруженный группой 
поддержки с белыми флагами и подписью «земля и Воля». 
непонятно что это за организация и чью землю и чью волю 
она представляет, но одно было ясно что молодые люди с 
Марша свободы им были нужны для собственного пиара 
новоиспеченной организации. дядя с большим пафосом 
говорил  о «традиционных» пуританских традициях 
украинцев, о засилии гомосексуалистов и лесбиянок 
которые вот-вот ввергнут в пропасть нашу страну, но 
эти рассуждения были променяны умышленно, но это не 
имело никакого отношения к задачам и идеям Марша 
свободы.

кульминацией стало событие, когда девушки из 
запорожья решили сфотографироваться с трехцветным 
флагом Марша свободы, внезапно некий «фанатик-
пуританин» явно хорошо подвыпивший сорвал флаг, на 
защиту девушек бросился человек из стана растаманов, 
завязалась потасовка- провокация сработала. группа 
милиционеров очевидно провокации ждала и моментально 
провела задержание двоих наших активистов. когда люди 
увидели действия синих мундиров, все поняли, акция 
сорвана. не желая участвовать в милицейском сценарии 
участники Марша начали покидать площадь. Мы тоже 
ушли с группой ребят на набережную, унося с собой флаги 
и плакаты.

завершился Марш прохождением по улице карла 
Маркса в парк глобы. здесь мы узнали, что задержанные 
ранее активисты уже на свободе. Формальный повод их 
задержания - всего лишь выполнение приказа городских 
властей, которым очень не выгодно, чтобы горожане 
услышали требования акции. а выгодно - и далее говорить 
за нас, сохраняя покой «в своем багдаде», а с ним - крепкие 
позиции наркобизнеса и нарковзяточников из МВд. 

для днепровских активистов это был первый опыт 
противостояния, он несомненно будет учтен в следующем 
году. 

джим михайлов, 
общественная организация 

«лига социальной динамики».

тернопІль
«ми не збираємось 
надалІ пІарити дебІлІв!»
 
щороку ми проводили в тернополі марш і ніколи 
не мали проблем. Влаштовували імпровізований 
концерт, роздавали петицію, пояснювали людям 
ситуацію, що склалася з наркополітикою в 
україні і зокрема з політикою щодо коноплі. 
Ми не називаємо її марихуаною, бо ми - проти 
демонізації рослини. Цей термін нам нав‘язують 
для нагнітання істерії навколо коноплі, для того, 
щоб і надалі не було компетентних досліджень 
щодо її шкоди у порівнянні, скажімо, з легальним 
алкоголем. якщо населення і надалі «хаватиме» 
неправду, надалі успішно працюватиме і 
наркоринок, і корумповані схеми в силових 
структурах. 

але цього року і до нас дісталася чума, що мала 
місце рік тому в києві. примітиви, що називають 
себе націоналістами, вирішили зробити собі піар, 
роздуваючи ажіотаж навколо нас. більше у місті 
немає на чому піаритись, ніж бігати і кричати, що 
вони «проти наркоманії». 

я не певен, що цю музику замовляє наркомафія, 
бо в нашій країні наркомафія це або поважні 
власники фармацевтичного бізнесу із 
депутатськими ксивами, або продавці опіуму, що 
завжди домовляться з міліцією. Цей піар на наших 
зусиллях щось змінити на краще - замовлення 
скоріше МВс, хтось дуже боїться втратити 
«ясла», що добре годують. Вони звикли ловити 
по під‘їздах дітей з дещицею трави і вписувати їх 
у план, як наркобаронів. Можливо, цей шабаш 
оплачують власники алкогольних заводів, 
їхні інтереси збігаються: якщо раптом зараз 
послабити істерію навколо коноплі, населення 
почне серйозніше ставитися до ситуації, в якій 
країна котиться в алкоголічну прірву. однак, ми 
не збираємось надалі проводити Марш свободи 
у цьому форматі, бо в тернополі він більше не 
є таким по суті. сили не рівні. але ми, свідомі 
патріоти, і не мусимо змагатися своєю кількістю 
із проплаченою масовкою. Виходити на вулицю 
раз на рік не має сенсу, якщо нічого не робити 
протягом цього року. Ми будемо інформувати 
населення. кожен підліток, кожна доросла 
людина має знати правду про ситуацію - як 
міліція фальсифікує статистику і заради чого, 
як під приводом «боротьби з наркобізнесом» 
рекетують населення і що насправді стоїть за 
намірами змусити нас мовчати.  

зорян безкоровайний, 
музикант, активіст

на фото: Ватажок наці-скінхедів 
демонструє зграї що потрібно робити 
з прапорами, які він вважає прапорами 
ефіопії. на історичній батьківщині 
націонал-соціалізму за подібний 
вчинок передбачене ув‘язнення.

фото: Володимир Гонтар

як і минулого року, Во "свобода" 
не дозволила наркоманам 
провести свій марш, та і по 
великому рахунку, акцію як 
таку. Виглядав "марш свободи" 
жалюгідно - кілька десятків 
учасників, затиснутих у невеликий 
майданчик біля унІану. постояли 
вони годинку - та й розбіглись 
дрібними перебіжками.
загалом - провал "маршу свободи" 
повний. після помпезних перших 
"маршів" ця акція минулого 
року наштовхнулась вже не 
на стихійний спротив правих 
активістів, а на організовану 
протидію "свободи", яка крім 
прямого блокування "маршу" 
також здатна перемагати 
інформаційно та юридично. як 
результат - акція різко пішла 
на спад і цього року вже була 
відверто провальною. Цілком 
можливо, що це була остання 
подібна акція "за легалайз".

Андрій іллєнко, 
націонал-соціаліст.
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Інтереси цієї категорій населення українські політики і надалі 
збираються ігнорувати. одні вважають, що немає такої категорії 
населення, а якщо і є - то її слід як мінімум позбавити виборчого 
права. Інші утаємничені ще зі студентської лави, що об‘єктивна 
реальність - існує, але з блакитних екранів продовжують апелювати 
до вічних електоральних цінностей: чи варто бути такими 
«електоральними егоїстами», коли вирішується «доля країни» 
(«бандити рвуться до влади», «педофіли атакують», тощо). одне 
слово, «дайте нам свої пропозиції, їх розгляне наш київський офіс». 

зрозуміло, що інтереси у цього мільйону розмаїті, як сорти 
канабіс індіка. але є і те, що об‘єднує їх. 

нарКоКорУпцІя силових 
стрУКтУр - визначене законом 
надмірне кримінальне переслідування 
спожи-вачів речовин, належність яких 
до наркотичних є як мінімум спірним*, 
дозволяє правоохоронній системі не 
лише займатися окозамилюванням, 
фальсифікаціями «боротьби з нарко-
бізнесом», але і обкладати «міліцейським 
податком» споживачів нелегальних 
психоактивів. гроші, які держава могла 
би отримати, як мінімум, у вигляді 
штрафів за незначні правопорушення, 
осідають у кишенях «правоохоронців», 
а об‘єм «наркохабарів» за коноплю вже 
порівнюється із доходами від нелегальної 
торгівлі нею. 

деКримІналІзацІя зберІгання 
КанабІсУ для особистого 
вжитКУ - важливий законодавчий 
крок, що дозволить розвалити «залоту 
годувальницю» міліцейських чинів і 
зосередити зусилля МВс на боротьбі із 
справжнім наркобізнесом. 

Утвердження державної 
полІтиКи Щодо алКоголю, тютюнУ 
та Інших нарКотиКІв - невідкладна 
задача для урядового сектору, політичних 
громадських організацій та всіх небайдужих 
громадян, і водночас найрозумніше, 
що можна зробити на цьому терені, 
щоб викорінити наркомафію в силових 
структурах, зупинити ріст ін‘єкційної нарко-
манії та ВІл/снІд. статистика свідчить:  
забороною не  добитися результату.

чи чули ви принаймні одну із цих тез із уст урядовців, 
представників політичних сил чи кандидатів на вищу посаду в 
державі? якщо чули і вважаєте джерело достойним довіри - радимо 
піти на вибори і віддати за нього (неї) свій голос. але об‘єктивна 
реальність інакша - жоден Із кандидатІВ у президенти 
на виборах 2010 не ВВажає за потрІбне дискутувати на 
теми, важливі мільйонам співгромадян. чому так? державі, 
держслужбовцям, правоохоронним органам така ситуація вигідна. 
Відсутність чіткої наркополітики держави – на руку корупціонерам 
і наркомафії. 

але нам, небайдужим громадянам, що доросли до «права 
голосу», не ВигІдне продовження цієї некрасивої історії. бо 
україна за цим сценарієм дуже скоро перетвориться на Мексику. 
з однією відмінністю. там наркомафія це 
добре організовані клани, що ведуть війну з 
державою і між собою. а в україні наркомафія 
всі 18 років незалежності плідно зросталася з 
силовими структурами, а отже с державою, як 
такою. тому війну ця одержавлена наркомафія 
і надалі вестиме з власним народом. 

«а уявімо специфічного кандидата або 
політичну партію, яка ставить мету, що вира-
жає інтереси хай навіть 1,2 млн населення, 
хай навіть кількох сот тисяч найідейніших 
споживачів марихуани. така партія була б 

серйозною політичною силою в боротьбі проти системи корупції та 
здирництва. боротьби спрямованої на зміну законодавства. я за 
неї піду голосувати!» - пише в редакцію програміст андрій з києва. 

Виникнення такої партії, принаймні протягом останніх п‘яти 
років, політичні експерти ставлять під сумнів, спираючись як на 
готовність електорату за таку партію голосувати, так і на досвід 
подібних проектів у недалекому минулому української політики. 
партія «радуга», що розмістила у своїй програмі обіцянки 
«легалізувати легкі наркотики», не подолала 3% бар‘єру на виборах 
у парламент в кінці 90х. Можливо, тому що була кучмістським 
«технічним проектом», а можливо, тому що навіть не дала собі 
клопоту пояснити, що має на увазі під цією «легалізацією». 

так чи інакше, питання змін наркополітики було успішно 
витіснене на маргінеси, а споживачі 
марихуани більше не мали вибору, як 
голосувати, за кого доведеться.

опитування, ініційоване редакцією 
кп, зафіксувало серед учасників «Маршу 
свободи» (найактивніших виборців із 
числа «конопляного мільйона«) відразу дві 
тенденції, чи то пак - концепції.

 «Іти на Вибори не Має сенсу» - 
«Вибори не можуть нічого змінити, а якби 
могли, їх би вже давно відмінили...», «Ваші 
шанси потрапити під авто по дорозі на 
дільницю вищі, ніж шанси на те, що ваш 
голос щось там вирішить...«: більшість 
споживачів маріхуани (в силу навику до 
вдумливого споглядання реальності) 
добре бачать однаковість усіх політичних 
сил попри їх колір чи ідеологію – всі 
вони, по суті, об’єднують однакових 
людей, які маніакально борються 
за владу заради самої влади. що є 
апріорі тупим й нецікавим процесом. 
І неприємним навіть для вдумливого 
споглядання. І приносить лише збочене 
задоволення і шкоду оточуючим. І тому 
нема абсолютно ніякої різниці, хто з цих 
людей переможе.

«голосУємо проти всІх» 
– тут все просто: жодна політична 
сила, яка проходить до парламенту, 
жоден кандидат у президенти не 
враховує наших життєвих інтересів. 
«погодьтеся, той факт, що зберігання 5 
грамів тертого листя зеленого кольору 
тягне кримінальну відповідальність 

– це є інтерес і навіть дуже життєвий. голосуючи «проти 
всіх» ми виражаємо своє ставлення до політиків, яким на нас 
начхати, але при цьому даємо зрозуміти, що віримо в ідею виборів 
і могли б голосувати «за», якби було за кого. 

ось тут у політичних партій або принаймні у їхніх фінансистів мав 
би увімкнутися у голові калькулятор. бо дедалі нищівніша втрата 
голосів усІМа політичними силами призводять до стрімкого росту 
витрат американських доларів на докупку голосів у населення, що 
дедалі більше проймається політичною апатією. 

зАбОрОНА кОНОпЛі 
В УкрАїНі прОВАЛИЛАСя
Марихуана залишається третІМ за 
популярнІстю заборонениМ плодоМ на 
пост радянськоМу просторІ. В популярностІ 
конопля поступається лише тютюну та 
алкоголю, з пояВою результатІВ ноВих 
дослІджень стане остаточно зрозуМІло - 
спроби надалІ криМІналІзуВати ВжиВання 
канабІсу приречене на поразку І заВдадуть 
лише бІльше шкоди гроМадськоМу 
здороВ’ю. зВичайно, знадобиться час, 
щоб розВІяти МІФи про те, що спожиВачІ 
канабІсу - здебІльшого МаргІнали чи люди 
з деВІантною поВедІнкою. В реальностІ 
ВжиВання канабІсу поширене серед 
МІльйонІВ українЦІВ з рІзних соЦІальних 
сФер. згІдно даних дослІдження «за здороВу 
україну» В 2004 роЦІ Майже 11 МІльйонІВ 
українЦІВ пробуВали Марихуану бодай 
раз у життІ. 3,5 МІльйони курять коноплю 
принайМнІ раз на рІк, а 2 МІльйони чолоВІк 
є постІйниМи курЦяМи канабІсу (тобто, 
ВжиВають щонайМенше раз на МІсяЦь).

дані опитування, проведеного в 2001 році на замовлення 
газети кпу «товарищ», трохи нижчі. за цими даними близько 
21% українців пробували марихуану хоча б раз у житті. але 
навіть такі результати для комуністів звучать невтішно. 
Виходить, якби конопля балотувалася у президенти, вона б 
легко обійшла лідера комуністів петра симоненка на виборах 
2004 року.

результати дослідження «за здорову україну» показали 
також, що 57% опитаних назвали марихуану єдиною 
нелегальною психоактивною речовиною, яку вони вживають 
(якщо врахувати гашиш, як похідну канабісу, ця цифра сягне 
77%). показники ставлять під сумнів поширений стереотип, 
що марихуана є кроком до важких наркотиків, навпаки є 
очевидним, що втягнення у наркоринок споживачів канабісу є 
прямим наслідком репресивної наркополітики, що переслідує 
коноплю нарівні з ін’єкційними наркотиками (опій, психотропи).

Цікавими є також і результати соціологічного дослідження, що 
його провів Інститут горшеніна в лютому 2007 року. опитавши 
в 143 населених пунктах понад 2000 респондентів старше 18 
років, соціологи отримали уявлення про ставлення українців 
до легалізації легких наркотиків. хоча працівники інституту 
не пояснювали в анкетах, що вони розуміють під терміном 
«легалізація», 7,5 відсотків опитаних все ж висловились у 
цьому пункті позитивно. 

дослідження було замовлене однією з вагомих політичних 
партій напередодні позачергових парламентських виборів. 
невелику партію, що взяла б у програму курс на легалізацію 
легких наркотиків, результати дослідження би втішили, адже 
всього 3 відсотки голосів на виборах гарантують потрапляння 
в парламент. ризик полягає лише в тому, що далеко не 
далеко всі адепти легалізації прийдуть відвідають кабінки 
для голосування. а цифра в 85,7% респондентів Інституту 
горшеніна, що висловилися проти «легалізації», говорить 
радше про те, що цим терміном найближчим часом не 
користуватимуться на парламентській трибуні.

НЕ ПІДТРИМУЮ 
жОДНОГО КАНДИДАТА!
на україну насуВається чергоВе стихІйне лихо – Вибори. 
В країнІ за рІзниМи пІдрахункаМи є ВІд 1,2 до 4 Млн людей 
«голосуючого» ВІку, якІ час ВІд часу Мають на кишенІ кІлька 
граМІВ конопель І, ВІдпоВІдно до чинного законодаВстВа, 
є потенЦІйниМи «кандидатаМи» на криМІнальну ВІдпоВІдальнІсть.

Фото: іван Чернічкін

МІж тиМ, В ІсторІї були Випадки, коли 

спожиВачІ речоВин, що зМІнюють сВІ-

доМІсть, об’єднуВалися І, реально Впли-

Ваючи на полІтику держаВ законниМи 

способаМи, доМагалися сВого. ІнодІ -- 

проти значно сильнІшого протиВника. 

«згідно статистиці, третина підлітків у Італії ку-

рили марихуану, а 10% дорослих курять її все 

життя», - повідомляє ВВс у лютому 2006 року. 

напередодні уряд сільвіо берлусконі зробив цій 

частині електорату різдвяний подарунок - закон, 

що посилював санкції проти курців коноплі, при-

рівнявши марихуану до кокаїну та героїну. за 

зберігання - від 6 до 20 років. споживачам ма-

рихуани, які ігноруватимуть попередження, за-

боронять водити авто і залишати свої домівки у 

нічний час доби. лідери опозиції заявили: прий-

шовши до влади ми відмінимо цей закон одним 

із перших. 

рівно за два місяці уряд берлусконі йде у відстав-

ку через перемогу на дочергових парламент-

ських виборах цієї самої опозиції, блоку ліво-

центристських партій романо проді. здавалося, 

на кону крісло прем’єра, надто багато для таких 

от заяв на захист якихось там споживачів ма-

рихуани. але насправді команда проді і робить 

ставку на статистику, а саме - на 10% дорослих, 

що регулярно вживають траву. І не помиляється. 

його перемога - у однІй десятій відсотка. 49,8 

проти 49,7. берлусконі йде відпочивати, принай-

мні, на деякий час, а кабінет проді виконує свою 

обіцянку. 

тВіЙ ГОЛОС МАЄ ВИріШУВАтИ!
об‘єКтивна реальнІсть заКлиКає всІх небайдУжих

•	 на всі можливі тури виборів президента 2010 прийти 
обов‘язково! 

•	 я кщо пропонуватимуть гроші за „правильне 
голосування“ - безумовно гроші брати! про методи 
протидії засобам контролю за голосуванням дізнатись 
з інструкції на    сайті www.legalize.in.ua 

•	 поставити галочку в бюлетені напроти слів „не 
пІдтриМую жодного кандидата!“

такий спосіб нашої участі у виборах є вимушеним, але 
лише так ми можемо показати владі актуальність (і для неї) 
виконання вимог Маршу свободи. результати голосування 
„проти всіх“ у січні нового року очевидно будуть невтішними 
для всіх учасників перегонів. але всі вони були у владі і мали 
роки, щоб змінити ситуацію. тому варто їм знати, готуючись 
до наступних виборів - у парламент:

МИ ГОЛОСУЄМО зА рЕФОрМИ  
У ДЕрЖАВНіЙ пОЛітИЦі ЩОДО АЛкОГОЛЮ, 

тЮтЮНУ тА іНШИх НАркОтИкіВ!

зроби так, щоб про цю кампанію дізналось якомога більше 
однодумців! наприклад, зроби копії цих текстів і роздай 
друзям!

 

зНАЙДИ МАкЕт ЛИСтіВкИ ДЛя ДрУкУ НА

 www.legalize.in.ua

Ігор попов, експерт:

кАНДИДАтИ ОбіЦяЮть ВЖЕ 100 ДОЛАріВ

зА ГОЛОС. АЛЕ кИНУть бАГАтьОх

“політичні сили вже сьогодні зарезервували великі суми – по 

100 доларів за голос. при цьому ніхто не обіцяє передоплати, 

а тому, звичайно, багатьох «кинуть». але ця сума озвучуєть-

ся по всіх регіонах від різних посередників різних політичних 

партій. з виділених на підкуп коштів до виборців дійде лише 

половина. «решту забере піраміда посередників”
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ЗВЕРНЕННЯ УчАСНИКІВ 
МАРшУ СВОБОДИ - 2009
Ми, учасники Маршу свободи, ставимо перед собою, україською державою та її урядом, наступні вимоги:

1. *Влаштувати парламентські слухання щодо державної політики у галузі обігу алкоголю, тютюну та інших нар-
котиків, необхідні для повноцінного аналізу ситуації, що склалася в україні навколо епідемії наркоманії та ВІл/
снІд, та вироблення змін до законів та підзаконних актів у сфері державної політики щодо алкоголю, тютю-
ну та інших наркотиків. учасники Маршу свободи переконані - надмірний кримінальний тиск на споживачів 
канабісу не вирішує питання боротьби з наркобізнесом, а лише погіршує безпеку громадського здоров’я. десятки тисяч 
молодих людей з вини держави стають полоненними кримінального світу у той час як наркобізнес не несе суттєвих втрат. 

2. *зупинити нарко-корупцію в МВс та інших силових структурах. спрямувати основні зусилля правоохоронних ор-
ганів на боротьбу з наркобізнесом. чинне законодавство *дозволяє міліції не переслідувати наркоторговців, адже 
достатньо просто наповнити в’язниці іхніми клієнтами. І лише бажанням керівництва МВс чинити навпаки си-
туацію не змінити. неприпустимою є ситуація, коли 80% судимостей за «наркозлочини», пов’язані зі ст. 309 ч.1, яка фак-
тично визнає кримінальне покарання за індивідуальне споживання психоактивних речовин. особливо це стосується осіб, 
які не вживають ін’єкційних наркотиків, а, отже, не створюють значних проблем для громадського порядку та здоров’я. 

3. амністувати засуджених за ст. 309 ч.1, за якою більше 14 тисяч українців перебуває в місцях позбавлення волі за 
зберігання невеликих кількостей наркотиків без мети збуту. Факт, що наркоділків за грати потрапляє в 4 рази мен-
ше за споживачів, краще за все свідчить про нинішні пріорітети «боротьби з наркозлочинністю». амністія спожива-
чів нелегальних наркотиків дозволить звільнити в`язниці для організаторів наркобізнесу та наркорекетирів у погонах. 

4. законодавчо згорнути рекламу тютюнових та алкогольних виробів. частину додаткових коштів, які бюджет отримає з горілчано-
тютюнової індустрії після підняття акцизів на тютюн та алкоголь, слід витратити на фундаментальні соціологічні та медичні 
дослідження. держава і її уряд нарешті повинні мати уявлення про реальну кількість споживачів психоактивних речовин, як 
легальних, так і нелегальних. без результатів такого моніторингу неможливі ні дієві реформи, так і усвідомлення масштабів 
проблеми, з якою українському суспільству належить боротися.. Вчені світу визнають: алкоголь та тютюн є значно шкідливі-
шим наркотиком, ніж, наприклад, марихуана, яку віднесено до списку наркотичних речовин, заборонених до обігу. легальний 
тютюн, за статистикою оон, забирає в 20 разів більше життів, ніж нелегальні наркотики. об’єктивна інформація у зМІ дозво-
лить громадянам приймати більш вмотивовані рішення щодо вживання тих чи інших речовин.

учасники Маршу переконані, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при 
цьому не порушуються права і свободи іншихлюдей.

м. київ, 2 травня 2009 р.

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.

Cтарт ап / Chefredakteur: Taras Ratushnyy (tarasrat@gmail.com)
Дизайн / Grafik : Sergio Azenberg (sergio.zenberg@gmail.com)
Реклама / Werbung: Emanuel Kotzian (emanuel@kotzian.de)
Видавець / Herausgeber: «Konopa GmbH UG i G.«

C/O
Agentur Sowjet GmbH
Dunckerstr. 70
10437 Berlin
HGB 89200

Друк / Druck: Union Druckerei Weimar GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit Genehmigung
des Herausgebers. Manuskripte, Bilder und Beiträge sind
willkommen, es wird aber keine Haftung übernommen.
Im Sinne des Urteils des LG Hamburg vom 12. Mai 1998 -
312 0 85/98 distanziert sich der Herausgeber ausdrücklich
von allen Inhalten der angegebenen Internetadressen und
Links.

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.

- а хто стоїть за 
 цією газетою?

- об‘єктивна 
 реальність!
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В конце XIX века два депутата 
британского парламента, 
озабоченные тем, что индийцы 

неохотно покупают виски и джин, 
внесли на рассмотрение правительства 
революционное предложение: а давайте-
ка запретим индийцам употреблять всякое 
зелье из конопли! предложение показалось 
интересным, но вызвало много сомнений и 
споров. в итоге на индостан была отправлена 
учёная комиссия, которая провела там 
два года, опросила 800 человек из разных 
слоёв индийского общества и представило 
правительству 3000-страничный доклад. 
итог его сводился к следующему: запрещать 
коноплю никак нельзя, ибо это неотъемлемая 
часть индийской духовной жизни. 

любое неуважение к этому священному 
растению вызовет в индии волнения похлеще 
недавнего восстания сипаев! британские 
колонизаторы задумались - и решили всё-таки 
не трогать индийскую коноплю.

правительство независимой индии оказалось 
гораздо смелее и радикальнее – по крайней 
мере, на словах. В 1964 оно пообещало 
организации объединённых наций искоренить 
потребление чараса и бханга в течение 
ближайших 25 лет! с тех пор международные 
антинаркотические организации иногда 
напоминают индийским правителям: дескать, 
25 лет давно прошло, где же обещанное 
искоренение? индийцы бодро улыбаются в 
ответ и отвечают: «Coming!» и показательно 
вырубают пару гектаров конопляных джунглей, 
чтобы получить очередную субсидию на борьбу 
с наркотиками. куда потом деваются эти деньги, 
одному шиве известно.

чисто по закону, марихуана и гашиш в индии 
запрещены. за хранение в малом размере 
полагается до полугода тюрьмы и/или штраф до 
10 000 рупий ($200 - 250). «Малый размер», по 
индийским понятиям – это до 100 грамм гашиша 
или до 1 кило марихуаны. за более крупные 
размеры можно схлопотать до 10 лет тюрьмы 
и до 100 000 рупий штрафа. «коммерческие 
размеры» (свыше 1 кг. гашиша или 20 кг. 
марихуаны) – до 20 лет тюрьмы + штраф до 200 
000 рупий.

на практике, гашиш и марихуану белый 
турист может купить везде. но лучше всё-таки 
покупать не на улице, а спросить у хозяина своей 
гостиницы - в этом случае и качество продукта 
будет получше, и цена пониже. о местных 
ценах стоит заранее проконсультироваться у 
других белых туристов, поскольку в вопросе 
ценообразования индийцы большие фантазёры. 
полицейские редко останавливают туристов и 
почти никогда их не обыскивают. исключение 

составляют плановые проверки транспорта, 
едущего с севера на юг в сентябре-октябре. 
говорят, что иногда можно нарваться на 
серьёзный обыск и попасть на бабки – впрочем, 
ни с кем из моих знакомых такая беда не 
случалась, только кто-то слышал от кого-то о 
том, что у кого-то были такие проблемы.

индийский гашиш бывает двух видов. Мацанка 
называется «чарас» или «крим«; очень хорошая 
мацанка – «малана крим». производят её в 
штате химачал прадеш, преимущественно 
в долине куллу и прилегающих к ней горах. 
прессованный гашиш называется «поллен», 
его делают в кашмире. Марихуана называется 
«марихуана» или «грас», на севере она 
слабенькая, на юге покрепче.

отдельная песня – знаменитый индийский 
бханг. Это порошок из конопляных шишек, 
высушенных по «чайному» способу – то есть, с 
привяливанием. его не курят, а едят – в смеси 
с сахаром и специями, либо в составе коржиков 
и другой кондитерки, либо в виде «бханг ласси» 
(молочного коктейля). традиционная форма 
уличного бханга – зелёный шарик, слепленный 
из влажного порошка с сахарной пудрой, иногда 
украшенный кокосовой стружкой. по действию 
это примерно как наша манага, иногда и 
покрепче.

В большинстве северных штатов бханг легален 
и продаётся в Government Bhang Shop‘ах. Это 
очень скромные чумазые лавчонки, совсем 
неприметные среди многоцветья торговых 
улиц. с белых туристов там ломят втридорога, 
поэтому торговаться надо долго и настойчиво – 
товар, на самом деле, копеечный. В некоторых 
ресторанах «бханг ласси» включён в меню под 
зашифрованным названием «Special Lassi» 
(впрочем, «спешиал» иногда делают вовсе без 
бханга, так что есть смысл предварительно 
уточнить состав).

где можно курить? ответ на этот вопрос очень 
прост: там, где курят другие белые туристы. В 
большинстве гостиниц можно курить у себя в 
номере или на балконе; в большинстве кафе 
можно курить прямо за столиком в ожидании 
обеда. если в кафе никто не курит – не спеша 
достаньте продукт и начните вдумчиво его 
кропалить и сворачивать джойнт. 

хозяин непременно заметит ваши манипуляции 
– но не кинется звонить в полицию, а просто 
вежливо попросит вас не курить в его заведении. 
или не попросит, что гораздо более вероятно.

дмитрий гайдук, 
сказочник

ЧтО Мы ИЩЕМ В ИНДИИ?

одного разУ, гУляючи 
оКолицями пУрІ (ІндІя, штат 
орІсса) У пошУКах цІКавих 
КадрІв для свого репортажУ, я 
чималеньКо вІддалився вІд мІста. 
широКа дорога перетворилася 
на вУзеньКУ стежКУ, Що вела на 
У джУнглІ І я з Інтересом почав 
заглиблюватися У заростІ. 
сКоро я вийшов на просторУ 
галявинУ з древньою І дУже 
Колоритною бУдІвлею. це бУв 
старий храм з доволІ вмІстКою 
КУндою (КУпальня прямоКУтної 
форми, Що заповнюється 
водою У сезон доЩІв І У яКІй 
брахмани здІйснюють омовІння), 
потУжний тризУб на верхІвцІ 
основного КУполУ не полишав 
сУмнІв, Що це – храм шиви. 

зробивши кілька знімків я був готовий рушити 
далі, але несподівано на моєму шляху з’явився 
похилого віку індус. хорошою англійською він 
досить суворо почав мене розпитувати, хто я і 
що тут роблю. отримавши позитивні відповіді 
на всі питання, брахман (а це був саме брахман 
– його торс оперізував брахманічний шнур) 
поклав мені руку на плече і зі словами «Велкам 
май френд» повів прямісінько до храму. 

зайшовши всередину ми спершу поклонилися 
лінгаму, а потім вийшли у внутрішній дворик. 
там на камінній циновці сиділо семеро брахманів 
і неспішно відділяли висхлі суцвіття конопель 
від стеблин і складали в одну величезну купу. 
зайняті справою чоловіки привітали мене 
легким кивком голови, ми присіли поруч. 

той, хто мене привів, поцікавився, чи курять 
ганджу в мене на батьківщині. так, курять, 
відповів я. далі питання було – як саме курять 
ганджу в україні? дізнавшись, що переважна 
більшість використовує для цього пластикові 
пляшки у конструкції відомого апарату, брахман 
дуже здивувався. 

за його словами, навіть останній ідіот серед 
індусів знає, що використовувати пластик для 
куріння – велика небезпека. складові пластику 
навіть при слабкому розігріванні вражають 
легені і дихальні шляхи. я скористався порадою 
брахмана і відтоді не користуюсь пляшками. 
як результат, в мене зник дрібний сухий 
кашель, що переслідував мене останні кілька 
років. «для куріння ми використовуємо тілько 
скло, метал, камінь та глину» - я мовчки кивав 
головою і намагався запам’ятати побільше. бо 
далі почалась справжня лекція на тему «що таке 
ганджа і як з нею поводитись». Виявляється, у 
аюрведі марихуана належить до рідкого класу 
рівною мірою цілющих та отруйних речовин. 
якщо курити її у «сирому» вигляді (тобто 
просто висушивши), то людина отримує обидва 
ефекти – отруєння і лікування одночасно. 
тільки досвідчені йоги можуть без шкоди для 
себе курити марихуану, дякуючи хорошому 
кровообігу. для всіх інших рекомендований 
чарас (аналог гашишу в Індії) – це максимально 
безпечний продукт для пересічної людини. 
Виробництво чараса – по суті, це лишень 
очистка коноплі від алкалоїдів негативної дії. 

кілька годин я провів у компанії брахманів-
шиваїтів і за цей час мені чимало розповіли, 
як правильно користуватись цією рослиною. 
а після лекції нас чекав спільний чіллум, що 
остаточно закріпив отримані цього дня знання.

ВІктор єВтухоВич,
мандрівник

брахмани КажУть: 
не КУрІть з пластиКУ

«поддерживаюЩая сила бханга проводит многие 
индийсКие семейства сКвозь бедствия без УЩерба. 
запрет или серьезное ограничение Употребления столь 
свяЩенной и доброй травы вызовет распространение 
страданий и глУбочайшего гнева, ибо мы отнимем 
У людей смягчителя житейсКих неУдобств, 
исцелителя от болезней и милосердного хранителя, 
чья заЩита спасает их от натисКа злых сил». 
(из доКлада IndIan Hemp drug CommIssIon, 1893-1894).

Фото:  Станіслав Cтрілець
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