
Lep pozdrav vsem prisotnim v imenu društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS. V našem  

društvu podpiramo uporabo konoplje in smo se tako zelo aktivirali v okviru širjenja sajenja 

industrijske konoplje, kot tudi v spremembo pravilnika o prodaji izdelkov iz konoplje. Ravno ta 

sprememba omogoča, da lahko sedaj tudi legalno prodajamo in tudi predvsem uživamo izdelke iz 

konoplje tako na področju hrane, kot konec koncev tudi v kozmetiki.  

Ne bom povedala nič posebno novega, če bom poudarila, da nam je vsem jasno, da se nahajamo na 

robu prepada. Lahko se enostavno vržemo v prepad nerazčiščenih pojmovanj ter stigmatizacije 

uporabe konoplje v lastne, zdravstvene in osebne namen. Niso redki primeri nerazumevanja ukrepov 

in sankcij, ki so jih deležni nekateri posamezniki. In tu še posebno bode dejstvo, da posamezniki na 

območje celotne države niso enakovredno obravnavani ampak so dobesedno potisnjeni v milost in 

nemilost represivnih in ostalih državnih organov.  

Čas ko je konoplja, ki nas kot človeštvo spremlja že tisočletja, stigmatizirana in je tako tudi zanikan 

njen velik pomen ter doprinos tako v prehrani, kot v zdravstvu ter medicini se mora zaključiti. 

Konopljo potrebujemo bolj kot kadar koli do sedaj. Tudi zaradi tega, ker smo kot človeštvo nahajamo 

na robu prepada, kot sem že povedala.  

Popolnoma jasno je, da so nasprotniki legalizacije konoplje ravno tisti, ki najbolj služijo z njeno 

prepovedjo in stigmatizacijo ter napihovanje sovraštva do konoplje. Bogatemu farmacevtskemu 

lobiju in kapitalu je seveda najbolj priročno, da nas zastruplja s svojimi sintetičnimi proizvod in nas 

tako dela še bolj odvisne od njih.  

Vse več je dokazov, vse več je posameznic in posameznikov, ki s svojim ozdravljanjem dokazujejo, da 

konoplja ne le pozdravi, ampak da je dejansko potrebna za naše zdravje. Tisočletja dokazujejo, da je 

industrijska konoplja rastlina, ki nam lahko nudi nešteto možnosti uporabe, hkrati pa je še primerna 

za čiščenje uničene in zastrupljene zemlje ter naravno uničevanje plevela. Z njeno pomočjo tudi 

biomaso na enoto površine bi lahko tudi izšli iz današnje krize kapitala, tako z večjo zaposljivostjo kot 

tudi z večjim gospodarskim prinosom in tako rado hvaljeno dodano vrednost. In če jo lahko izvedemo 

z naravi prijaznimi načini, je lahko ta vrednost dejansko neprecenljiva.  

Da je prišlo do prepovedi uporabe celotne rastline je absolutno zaslužen kapital in strah, da bi 

prevelika razširjenost konoplje ogrozila dobičke tistih, ki nas sedaj lahko ožemajo in  izkoriščajo. V 

tujini so se temu pričeli upirati in so tako njen raven uporabe dvignili in posodobili. Naj omenim samo 

zadnje primere tako Nemčije kot Hrvaške, kjer se bo lahko indijska konoplja primerno in pod 

nadzorom pridelala v lekarnah in bo tako na  voljo vsem hudo bolnim in ostalim, ki se zavedamo 

njene moči in pomoči za naše zdravje. Naši vrli birokrati in politika pa nam govorijo, da pri nas to 

zaradi takšnih in drugačnih direktiv EU ni mogoče. Kot da ne bi živeli v neki skupni Evropski skupnosti, 

ki bi naj imela poenotene postopke in predpise, ampak v nekem svojem izoliranem politiki 

podrejenem svetu. 

 

 

 

 



Politika neprestano trdi, da bi legalizacija konoplje povzročila veliko škodo. Pa se lahko mirne duše 

vprašamo kaj povzroča večjo škodo, ali primerna uporaba konoplje ali pa odnos politike do konoplje. 

Prepoved uporabe konoplje dokazano ne  zmanjšuje razširjenost njene uporabe in tveganj. Ravno 

zaradi profitnih namenov prepovedi konoplje, si ta prvovrstna rastlina zasluži, da se celotna 

zakonodaja na področju prepovedanih drog prenovi in tako približa tisti, ki že ponekod velja tako v 

Evropi kot v svetu. Države, ki so legalizirale njeno uporabo beležijo povišanje družbenega bruto 

proizvoda. Ravno tako se pa razbremenijo organi pregona, ki se morajo baviti z banalnimi postopki in 

pravnimi normami.  

Že sama spremembe uvrstitve konoplje na listi iz prvega v tretji bi marsikateremu državnemu organu 

olajšal delo. Kar pa je še bolj pomembno. Marsikateremu državljanu pa bi olajšal njegovo stanje. Pri 

vsem tem se gre za vprašanje svobode zdravljenja in uživanja, za povečanje gospodarstva, iskanje 

alternativnih ter naravnih načinov zdravljenja in če že uporabim tisto, kar kapital in zagovorniki 

neoliberalizma najbolj razumejo, torej če hočete, polnjenje proračunske luknje, ki so jo sami 

povzročili. 

Kot je že dejal Rick Simpson, ki je gostoval že tudi pri nas – Konoplja je človekov najboljši prijatelj in 

kot trop idiotov smo jo prepovedali, konec citata. Ne smemo dovoliti, da bomo kot trop idiotov 

izumrli, ker smo se odpovedali nam najbolj prijazni rastlini. Verjamem, da politične klečeplazce moti, 

da je konoplja rastlina, ki jo lahko praktično vsakdo vzgoji in tako postane praktično tudi neodvisen 

od farmacije in tistih, ki služijo na njen račun. Torej praktično postane samozadosten.  

Dokazi, kako so nerazvite regije preko konoplje postale zelo razvite jih očitno ne zadovoljijo. Čas je, 

da začnemo gojiti spoznanje o dobrobiti konoplje. Tudi če si politika želi družbo brez drog, brez 

alkohola, brez cigaret, so to stvari, ki so del naše realnosti in del naše človeške zgodovine. Ne 

zagovarjamo popolno dekriminalizacijo konoplje, zagovarjamo pa sistem spremembe trenutnih 

zakonskih in kazenskih neživljenjskih omejitev z modelom legalizacije in  hkratne vzpostavitve 

primernega in pravičnega ter poenotenega nadzora. Imamo že veliko praktičnih in umestnih 

predlogov, ki jih politika vedno načrtno zavrže in raje še naprej vodi nezadosten in neučinkovit način 

trenutne pravne ureditve in stanja ter preko nepotrebnih postopkov raje troši naš davkoplačevalski 

denar. »Ima se, može se« temu radi rečemo. Imamo tudi konopljo, pa se naj dovoli, da bomo lahko 

tudi njo primerno uporabili ter izkoristili za naše blagostanje in človeka vredno življenje.   

Ne bodimo še naprej trop idiotov. Bodimo trop inovativnih, zdravih in razumnih posameznikov. 

Pojdimo s konopljo nazaj k naravi, saj kot radi rečemo in vemo – Konoplja zdravi.  

 


