Здравейте,
Извинявам се за забавянето, но графикът ми е пълнен, тъй като се опитвам да водя
пълноценна кампания и да се срещам с възможно най-много хора от различни градове.
Надявам се да има шанс отговорите ми да бъдат приети.
На въпросите:
1. Какво е вашето отношение към Резолюцията на Европейския парламент от 13
февруари 2019 г. относно използването на канабис за медицински цели
(2018/2775(RSP)) - http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-20190113_BG.pdf
, която насърчава изследванията и употребата на канабис за медицински цели?
Напълно подкрепям тази резолюция на ЕП. Съществуват достатъчно доказателства за
ползата от приемането на канабис при редица заболявания, включително от български
учени. Стигматизирането му води до задълбочаване на някои болести и смърт. Отказът
да бъде регламентирана употребата на канабис обслужва фармацевтичните компании и
техните печалби, а мотото на моята кампания е "Хората преди печалбите!". Впрочем
дори в България неколкократно се правят опити за по-широки изследвания и прилагане
на канабис с медицински цели. Единствената причина това да не се случи е борбата на
олигарсите за надмощие на бъдещия пазар на канабис и производните му. Защото това
ще бъде много достъпно лекарство, което болните и техните близки ще могат да си
произвеждат сами. Но така няма да има печалби за корпулентни политици.
2. Подкрепяте ли българската политика на нулева толерантност спрямо
потребителите на канабис за рекреационни цели, създаваща предпоставки за
арести, насилие, лишаване от свобода, корупция и безсмислено пилеене на
обществени средства?
Мои познати и близки хора са използвали продукти, произведени от канабис, които
облекчават последиците от химио и лъчетерапия при ракови заболявания, диабет,
глаукома, множествена склероза и много други. Евтин, работещ и достъпен лек. Но
криминализиран. Налага се тези хора и техните семейства да се крият и да търсят
нерегламентирани начини да се снабдяват с понякога единственото за тях спасение, тъй
като са потенциални затворници, според настоящото законодателство. Пълната забрана
за ползване на канабис обрича болните, в допълнение ги превръща в престъпници.
Участвах в протести за декриминализиране на канабиса. За съжаление, някои от тях
бяха обсебени от групи, които нямат никакво отношение към медицинската употреба.
Търсеше се показност, скандал, не трезв разговор и популяризиране на ползите от
растението. Злоупотребяващите с "борбата с наркотиците" обществени личности имат
нужда именно от отместване на разговора към нечия нужда да се напуши, без да се
споменава и дума за полезността от приемането за медицински цели. Това ме накара да
се въздържа от участие в протеста тази година. Но по никакъв начин не отменя нуждата
от широк обществен дебат и най-сетне приемането на хуманно законодателство, което
дава шанс на болните да се чувстват пълноценни граждани. Дава им шанс за живот!
Поздрави,
Ваня Григорова

