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/…/docum…/TA-8-20190113_BG.pdf, която насърчава изследванията и употребата на канабис за
медицински цели?

- Изцяло подкрепям Резолюцията на Европейския парламент от 13
февруари 2019г. за използването на канабиса за медицински цели. Нещо
повече – в 43-то Народно събрание аз бях единственият народен
представител, който постави питане към министъра на здравеопазването и
внесе законопроект за
легализирането на медицинския канабис.
Отстоявах тази кауза както в парламентарната комисия по здравеопазване,
така и в пленарната зала. В серия от телевизионни интервюта защитавах и
продължавам да защитавам правото на пациентите да имат свободен
достъп до това лечение, което отдавна е разрешено в повечето страни от
Европейския съюз, САЩ, Канада и Израел. И съседните Гърция и
Република Северна Македония наскоро разрешиха свободния достъп до
такива лекарства, докато в България канабисът е тема-табу. Недопустимо
е в 21 век да се ограничава изборът на лечение на болните и властта да
преследва тежко болни хора заради употребата на медицинския канабис.
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?

-Това отношение на властите е следствие от определянето на
психоактивните съставки на канабиса като едни от най-опасните. Смятам,
че е необосновано и силно преувеличено третирането на канабиса в
българското законодателство по същия начин, по който се подхожда с найтежките и вредни дроги.
В “Наредбата за класифициране на растенията и веществата като
наркотични” разновидностите на канабинола са поставени в забранителния
списък на вещества, за които е изключено приложението в хуманната и
ветеринарната медицина, въпреки многото свидетелства за полезното им
действие в някои случаи. Това на практика равнопоставя канабиса на
хероина, метамфетамините и други изключително опасни наркотици. В
същото време например кокаинът и морфинът са поставени във втория
списък на вещества с висока степен на риск, но намиращи приложение в
медицината.

Необходимо е да се преразгледа тази класификация на канабиса, която е
предпоставка за много строгото му преследване от закона. Също така
трябва да се свали табуто от темата за канабиса и да се проведе широка
обществена дискусия за употребата му с участие на водещи специалисти
по медицина, фармакология, психология и психиатрия. Трябва да се отчете
и опитът на различните напреднали страни в третирането на проблема с
по-леките дроги, както и да се прави по-съществена разлика между
производители, разпространители (дилъри) и консуматори на минимални
количества.

