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 עלה ירוק - מצע

 להחזיר את הקנביס (מריחואנה וחשיש) לחוק.  

  בעוד כולם מתעסקים בגבולות וביטחון, אנו מאבדים אלפים לסמים 
  סיגריות ואלכוהול.

  מדיניות וחוקי הסמים בארץ אינם מפרידים בין סמים קלים (קנביס) לבין  
  סמים קשים (הרואין וקוקאין וסמים הזייתיים). המסר המועבר הוא  
  שמריחואנה = הרואין. כתוצאה מאי ההפרדה וחשיפת צרכני הקנביס 
  לסוחרי סמים קשים ישראל נמצאת היום במקום השני בין 17 מדינות  
  במערב באחוז (0.8-0.9%) המכורים לסמים קשים מכלל האוכלוסייה  
  (אחרי ארה"ב 1.1-1.2%).בהולנד השכילו להפריד בין קנביס לסמים  

  קשים, והיא נמצאת במקום ה13.
  

  מחקר שהתפרסם לאחרונה (פטר כהן, אוניברסיטת אמסטרדם 1998)
  מגלה שרק  2.5 אחוזים מבני ה-12 ומעלה בהולנד עישנו מריחואנה  

  בחודש האחרון.  הסקר האחרון של הרשות למלחמה בסמים (1998) מגלה  
  ש3.7% מבני ה12-18 בארץ צרכו קנביס בחודש האחרון ו4.2% מהם צרכו  

  סמים קשים. גם בארה"ב בין 5-6.5 אחוזים מבני ה-12 ומעלה עישנו  
  במריחואנה בחודש האחרון(1996). ב-1997 נעצרו אלפי ישראלים ו-

  650,000 אמריקאים על עישון או אחזקת מריחואנה.
  

  המסקנה ברורה - הפללת מעשני קנביס ואי הפרדה בין סוגי סמים
  תורמים לעליית רמת השימוש בקנביס ובסמים אחרים וגורמים נזק  

  חברתי רפואי וכלכלי חמור.

 מדיניות האיסור המוחלט וחוקי הסמים בארץ:  

 נכשלים בהקטנת ההיצע והביקוש לסמים רכים (קנביס - מריחואנה 
 חשיש) וקשים (הרואין, קוקאין סיגריות ואלכוהול).  

 גורמים יותר נזק (ברוב המקרים) ליחיד ולחברה בהשוואה לנזקי 
 הסמים עצמם.

 פוגעים בזכויות אזרחים, בשמם הטוב, בבריאותם ובשלמות משפחותיהם.  

 דוחפים את בני הנוער לשימוש בסמים חוקיים ממכרים כמו סיגריות   
 ואלכוהול ולשימוש בסמים קשים לא חוקיים.

 הורסים את האמינות החשובה למערכת הסברה נגד כל סוגי הסמים.

  עישון קנביס הנו תופעה אוניברסלית אנושית ורבת שנים כמו זנות 
  והימורים. המסורת הישראלית הידועה של דחיקת דחפים טבעיים אל  
  מחוץ לחוק גרמה גם להפללת השימוש בקנביס למרות שידוע שהסם  

  בהחלט פחות מזיק לבריאות מטבק ואלכוהול. איסור השימוש בקנביס  
  גורם למספר רב של אזרחים שומרי חוק לחיות ולהרגיש כעבריינים.  

  החברה והיחידים משלמים מחיר כבדעבור הפללתם של מספר כה רב של  
  אנשים. אנו מאמינים שהדרך למנוע מצרכני הקנביס מגע עם סוחרי סמים  
  קשים היא על ידי הכנסתו תחת כנפי החוק, כמו סיגריות ואלכוהול. אנו  
  טוענים שבמקום להלחם בצרכני הקנביס באמצעות חוקים דרקוניים לא  

  מציאותיים יש לנרמל (Normalize) את תופעת השימוש  
  בקנביס ולנהל את ההיצע והביקוש לקנביס תחת מסגרת ופיקוח כלשהם.  

  נורמליזציה אין משמעה לגיטימציה.
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 חזרה לדף הרשימה

Harm Reduction Model - 'מודל 'מזעור הנזק   

  מודל חברתי-רפואי נאור לטיפול בתופעת הסמים
  מודל מזעור הנזק מסמים פותח ומיושם בכמה מדינות באירופה. המודל  
  מציע דרך לנהל את בעיית הסמים בגישה חברתית-רפואית נאורה ולא  
  בעזרת אכיפת חוקים לא מעשיים. המודל מיועד להפחית את הנזק  

  לחברה וליחידים מהשימוש בכל סוגי הסמים.

 הפרדה בין קנביס לסמים קשים על ידי אישור אחזקת 30 גרם של
 מריחואנה וגידול חמישה צמחים בבית.

 ביטול ההליכים הפליליים הקשורים בצריכת קנביס  והחלפתם בהליכים
 של קנסות אזרחיים. .

 התרה למספר מוגבל של בתי קפה למכור כמויות קטנות לצריכה אישית
 של קנביס לבני 21 ומעלה.

 מס קנייה על קנביס יתרום למימון המאבק בסמים קשים והרחבת
 המערך הטיפולי במכורים ואלכוהוליסטים.

 התרה וסידור גישה חוקית לקנביס רפואי לחולים עפ"י המלצת רופא.

 יישום הסברת סמים השוואתית אמינה המבוססת על נזקים בריאותיים
 ולא על סמך חקיקה שרירותית.

 פיתוח מדיניות עקבית ולא פולשנית בנוגע למסיבות רבות משתתפים,
 הגדלת הגישה לאדולן למכורים להרואין, החלפת מזרקים משומשים של

 מכורים במזרקים נקיים (נגד הדבקות באיידס ובמחלות זיהומיות).

 אנו קוראים לממשלה להתיר לחקלאים לגדל קנביס נטול THC לייצור
 ידידותי לסביבה של: נייר לא מעץ , שמנים, בדים, צבעים, מזון וכדומה.
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