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** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Tо ком се дам де се тих го ди на ово га ве ка Евро пу, као и на шу зе мљу, 
за пљу снуо је та лас нар ко ма ни је, јед ног са свим дру гог ти па по 

мо ти ву ко ри шће ња, по по пу ла ци ји ко ја је обо ле ва ла и по ко лек-
тив ном ужи ва њу у зло у по тре би дро ге. Нар ко ма ни ја, као кли нич ка 
по ја ва, по зна та је у ме ди ци ни од дав ни на. У ра ни јим вре ме ни ма 
ја вља ла се у оним обла сти ма где се ал ко хол ни је ко ри стио као опој-
но сред ство или та мо где се дро га ко ри сти ла у окви ру ре ли ги о зних 
ри ту а ла. У са вре ме ном вре ме ну на ста ја ла је код оних ко ји су се 
сре та ли са пре па ра ти ма на ме ње ним ума њи ва њу бо ла (нпр. ума ње-
ње бо ла мор фи ју мом у ме ди ци ни) или код оних ко ји су ру ко ва ли 
тим пре па ра ти ма, те услед ра до зна ло сти или не ког слу ча ја упо зна-
ли деј ство тих пре па ра та. У Ме со по та ми ји опи јум је био по знат 
5000. год. пре но ве ере, а спо ми ње се и у асир ским и су мер ским 
ме ди цин ским тек сто ви ма, из ко јих се ви ди да су ови ста ри на ро ди 
га ји ли кул ту ру ма ка и од ње га пра ви ли опи јум.

Око 3500 го ди на ка сни је, ста ри еги пат ски ле ка ри упо тре бља-
ва ју опи јум као ане сте тик, док у ки не ским фар ма ко ло шким рас-
пра ва ма из 2737. го ди не пре но ве ере, на ла зи мо из ве штај о ма ри-
ху а ни и ње ном деј ству. Ста ри Гр ци су по зна ва ли свој ства екс трак та 
ма ка ко ји је опи ја ју ће де ло вао на љу де и во дио их у чу де сне сно ве. 
Хе ро дот, Ари сто тел и Хи по крат го во ри ли су о опи ју му у сво јим 
де ли ма. Ри мља ни су у част Це ре ре, ко јој су се кла ња ли, пи ли ма-
ков сок. У јед ној ур ни, ко ја је ис ко па на у бли зи ни Бер ли на, за ко ју 
се прет по ста вља да по ти че из 500-те го ди не пре но ве ере, на ђе ни 
су оста ци ма ри ху а не, док не ки дру ги по да ци упу ћу ју да су дро гу у 
Евро пу до не ли кр ста ши тек у XII ве ку, вра ћа ју ћи се са сво јих вој-
них по хо да на Ис то ку.

Ста ри Егип ћа ни, Ки не зи, Ара пи, Асир ци, Асте ци, Ин ке и мно-
ги дру ги на ро ди иш че злих ци ви ли за ци ја по зна ва ли су, га ји ли и 
упо тре бља ва ли мно ге биљ ке са нар ко тич ним деј ством у вер ским 
ри ту а ли ма и об ре ди ма, или као под сти цај но сред ство у бор би. 
Дро га је има ла огро ман зна чај у жи во ту љу ди то га вре ме на, па се у 
не ким иш че злим кул ту ра ма мо же го во ри ти о по сто ја њу кул та дро-
ге. Ме ђу спо ме ни ци ма на ро да ми ној ске ци ви ли за ци је про на ђен је 
кип «бо ги ње ма ка», а кул ту ра Асте ка оста ви ла је у џун гла ма Ју жне 
Аме ри ке мно ге скулп ту ре пе чур ки ко је су ови на ро ди очи то сла-
ви ли и сма тра ли их «бо жан стви ма», због њи хо вог ха лу ци но ге ног 
деј ства, ко је су ту ма чи ли као «бо жи ји дар». По ло ви ном XVI ве-
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ка, са пу та по ју жно а ме рич ком кон ти нен ту, под вођ ством Пи за ра, 
вој ни ци од Ин ка пре у зи ма ју ко ка ин и од та да он по ста је јед на од 
нај ра ши ре ни јих дро га на за пад ном нар ко ман ском тр жи шту. Да нас 
пре ко пет ми ли о на љу ди на За па ду, у ма њој или ве ћој ме ри, зло у-
по тре бља ва ју ко ка ин. Но ва ера опи ју ма по чи ње у XIX ве ку от кри-
ћем ак тив них прин ци па: ал ка ло и да мор фи ју ма, ко де и на, хе ро и на, 
ко ка и на и дру гих.. То је би ла нар ко ма ни ја мла дих и то већ оних у 
пу бер тет ском уз ра сту, па све до оних у до бу ка сне адо ле се цен ци је.

Да нас је дро га ве о ма при сут на у свим др жа ва ма све та, а по-
тра жња за дро гом из раз ли чи тих раз ло га се на ста вља и стал но 
уве ћа ва. Про фит оства рен тр го ви ном дро гом пред ста вља моћ но 
сред ство у ме ђу др жав ним од но си ма у сфе ри фи нан сиј ских и по-
ли тич ких од но са, а по све му су де ћи гло ба ли за ци ја тр жи шта и у 
бу ду ће ће до при но си ти зна ча ју и ути ца ју оства ре ног про фи та од 
про из вод ње и про ме та дро ге.

ЕВОЛУЦИЈАПРОБЛЕМАДРОГЕ

Ка да се го во ри о тр го ви ни дро гом1), на стан ку и ши ре њу нар-
ко ма ни је2), ове по ја ве мо гу ће је да нас до ве сти у ди рект ну ве зу са 
на ци о нал ном др жа вом и дру штве ним уре ђе њем . Сма тра се да су 
мно ги про бле ми са вре ме ног све та, ме ђу ко је се убра ја ју и дро ге3), 
на кван ти те ту и ква ли те ту до би ле не по сред но по сле Дру гог свет-
ског ра та, од но сно у пе ри о ду и на кон „хлад ног ра та“. Раз вој про-
из вод ње и тр го ви не нар ко ти ци ма се у су шти ни нај че шће ве же за 
по ја ву тран сна ци о нал них ком па ни ја и сло бод не тр го ви не, од но сно 
по ја ве нео ли бе ра ли зма. 

До ла зи до из ра жа ја ме ђу на род на свет ска тр го ви на под вод-
ством Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је (WTO). Нео ли бе ра ли зам 
ко ји се у су шти ни сма тра по зи тив ним про це сом, да нас до жи вља-
ва ко лапс у ви ду свет ске еко ном ске кри зе. На ро чи то се раз ви јао 
и функ ци о ни сао под пла штом САД ко је су по др жа ва ле и у сто пу 
1) Де фи ни ци ја дро ге по WХО гла си: “Дро га је би ло ко ја хе миј ска суп стан ца ко ја при ли-

ком уно ше ња у људ ски ор га ни зам ме ња при род ни ток функ ци о ни са ња људ ског те ла и 
пси хе. Дро ге мо гу би ти про из вод са чи њен од при род них суп стан ци и ве штач ке, кре и-
ра не и про из ве де не у ла бо ра то ри ја ма.

2) Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је 1957. год. де фи ни са ла нар ко ма ни ју као: „ста ње 
пе ри о дич не или хро нич не ин ток си ка ци је иза зва но по но вље ним уно ше њем дро ге“.

3) Дро га је при род на или син те тич ка хе миј ска суп стан ца ко ја ути че на про ме не у фи зи-
о ло шким и пси хич ким (ин те лек ту ал ним, емо ци о нал ним и мо ти ва ци о ним) функ ци ја-
ма, бит но ме ња по на ша ње. Ви ше крат на упо тре ба до во ди до на ви ка ва ња или ства ра ња 
(пси хич ке и/или фи зич ке) за ви сно сти.
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пра ти ле и дру ге раз ви је не зе мље за па да (Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач-
ка, Фран цу ска и др.) Ме ђу тим, по тре ба за про фи том ко ја се стал но 
по ве ћа ва ла до ве ла је до по ја ве и по ве ћа ња оби ма тр го ви не оруж-
јем, дро гом итд., од но сно до по ја ве ор га ни зо ва ног кри ми на ли те-
та. Но вац сте чен кри ми нал ним рад ња ма се знат но уве ћа вао и имао 
све ве ћи ути цај у ме ђу на род ним фи нан сиј ским раз ме на ма, а мно ге 
кор по ра ци је су ко ри шће њем та ко сте че ног про фи та оп ста ја ле. Ова 
тр го ви на дро гом је усло ви ла на ста нак ана ли зе сло бод не тр го ви-
не ме ђу др жа ва ма, од но сно ана ли зе штет них по сле ди ца ко је су се 
по ја ви ле. Та ко се мо же го во ри ти да су у пе ри о ду по сле „хлад ног 
ра та“ по сто ја ле три прет ње сло бод ној тр го ви ни ме ђу др жа ва ма:

● гло ба ли за ци ја фи нан сиј ског де ла при вре де
● по раст за ви сно сти др жа ве од нов ца до би је ног тр го ви ном 

дро га ма, ра ди сер ви си ра ња спољ њег ду га4)

● све ве ћи број за ви сни ка ши ром све та
Глав ни из вор нов ца ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та до на ших 

да на је био и остао – тр го ви на дро гом и оруж јем. Да нас, та ко ђе, 
про фит оства рен тр го ви ном дро гом оства ру је мно гим др жа ва ма и 
вла да ма у њи ма, по ли тич ким стран ка ма, тран сна ци о нал ним ком-
па ни ја ма итд. и по стао је не за мен љив из вор при хо да. Да нас се због 
пре ко мер не про из вод ње дро ге и по тра жње исте, а на ро чи то про-
фи та ко ји се ства ра мо же ка за ти да су не ке др жа ве по ста ле пот пу-
но за ви сне од про ме та дро ге, од но сно по ста ле су „нар ко др жа ве“. 
Због на стан ка тих и та квих др жа ва не дво сми сле но до ла зи до че-
стог на ру ша ва ња ми ра и уоп ште ком пли ко ва ња од но са ме ђу др жа-
ва ма на свим ни во и ма.

Да кле, гло ба ли зам и кон цепт сло бод не тр го ви не је до вео до 
си ту а ци је у ко јој је без бед ност и не ких де мо крат ских др жа ва угро-
же на јер ће се и оне у тр ци за про фи том и ку рент но сти на свет ском 
тр жи шту нај ве ро ват ни је у огра ни че ној ме ри осло ни ти на сти ца ње 
про фи та од про ме та дро ге, пре све га, али и про ме та оруж ја итд. Из 
ова квих не за ко ни тих рад њи мо же до ћи до ри вал ских од но са ме-
ђу др жа ва ма. У ме ђу на род ним од но си ма под су пар нич ким од но-
си ма мо же мо под ра зу ме ва ти чи ње ни цу да ће се др жа ве упу сти ти 
у тр го ви ну дро гом у ин те ре су сво је без бед но сти и због на став ка 
при вред них (рав но прав них) од но са са дру гим др жа ва ма. Ово, пре 
4) „Ни јед на стра те ги ја про тив пра ња нов ца не мо же ус пе ти док гло бал ни фи нан сиј ски 

си стем, на ро чи то пре ко мор ска уто чи шта, прак тич но обе руч ке при хва та ју до ток огром-
них ко ли чи на пр ља вог нов ца“, Do u glas W. Payne: Drogaidolari:globalniizazov, Fre e-
dom Re vi ew 27, br. 4 1996. str. 99. 
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све га да не за пад ну у пре ве ли ки дуг, или да не до ђу у си ту а ци ју 
ве ли ког за ду жи ва ња итд. Ме ђу тим, ова кон ку рент ност на ме ђу др-
жав ном пла ну мо же на мет ну ти тр го ви ну дро гом, а због то га ствар-
на бри га за др жа вом мо же би ти у дру гом пла ну. Да нас би смо мо гли 
за кљу чи ти да струк ту ре нео ли бе рал ног си сте ма су упра во та ко ор-
га ни зо ва не да мно ге др жа ве не ма ју дру гог из бо ра осим да ко ри сте 
и про фит на стао про ме том дро ге. 

Та ко „основ не прет по став ке те о ри је о де мо кра ти ји, у ње ном 
ли бе рал ном и ра ди кал ном об ли ку,.... су: да су де мо крат ске др жа ве 
у би ти са мо стал не је ди ни це; да су де мо крат ске др жа ве ја сно те-
ри то ри јал но одво је не јед на од дру ге; да се про ме не уну тар де мо-
крат ских др жа ва мо гу раз у ме ти углав ном с об зи ром на уну тра шњу 
струк ту ри ра ност и ди на ми ку на ци о нал них по ли ти ка де мо крат-
ских зе ма ља; те да по ли ти ка де мо крат ске др жа ве са ма по се би у 
су шти ни пред ста вља из раз од но са ме ђу сна га ма ко је де лу ју уну тар 
др жа ве-на ци је...(али) гло бал на по ве за ност по ли тич ких од лу ка и 
ре зул та та по ста вља пи та ња ко ја за ди ру у срж ка те го ри ја кла сич не 
те о ри је о де мо кра ти ји и ње них са вре ме них од ред ни ца“.5) 

ПОЈАМИПОДЕЛАДРОГА

По де ла дро га по кри те ри ју ми ма Свет ске здрав стве не ор га ни-
за ци је је:

● опи ја ти (си ро ви – опи јум, хе ро ин, мор фи јум, ко де ин; син-
те тич ки пре па рат ме та дон и пе тан тин)

● ко ка ин (чи ста ма те ри ја и ли шће биљ ке ко ке)
● ха лу ци но ге ни (ЛСД-25, ме ска лин, пси ло ци бин и др.)
● бар би ту ра ти, хип но ти ци, се да ти ви, тран кви ли зан ти
● ал ко хол (ал ко хол на пи ћа, на пит ци и ра зни кок те ли на ба зи 

ал ко хо ла)
● ка на бис (ма ри ху а на, ган џа, ха шиш)
● ам фе та ми ни
● ис пар љи ва сред ства и ле ко ви бо га ти ор ган ским рас тва ра-

чи ма (етар, аце тон, хло ро форм, га со лин)
● дро ге по је ди них ре ги ја или но ве дро ге (ек ста зи, крек....)

Пре ма на чи ну на ко ји су дро ге нај че шће тре ти ра не у за кон-
ским од ред ба ма мо же мо их по де ли ти на легалне и илегалне. У ле-
гал не дро ге убра ја ју се ал ко хол и ни ко тин, ле пак... али и мно ги 
5) Da vid Held: „Де мо кра ти ја, др жа ва-на ци ја и гло бал ни си стем“, у књи зи Политичкате

оријаданас, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, Ka li for ni ja 1991, стр. 199-203. – Да ли је 
књи га иза шла на срп ском – тре ба на слов у ори ги на лу. - БГ
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дру ги ле ко ви (ле ко ви за сми ре ње, про тив бо ла, за спа ва ње итд.) 
Дро ге се мо гу по де ли ти и пре ма пси хо ак тив ним учин ци ма на: 

● пси хо де пре со ре
● пси хо сти му ла то ре и 
● ха лу ци но ге не

Та ко ђе, дро ге се мо гу по де ли ти и пре ма сте пе ну за ви сно сти 
ко је иза зи ва ју на: те шке, (опи јум, мор фи јум, ко де ин, хе ро ин, ко ка-
ин, ам фе та мин...) и ла ке (ма ри ху а на, ха шиш, пси ло ци бин, ме ска-
лин, ЛСД..)

Нај ве ћи про блем ве зан за дро гу да нас се са сто ји у чи ње ни ци 
да је ин ду стри ја иле гал не дро ге у то ли ком оби му да ор га ни без бед-
но сти увек за о ста ју у тој бор би, а у објек тив ном сми слу, ве о ма ма-
ле су им шан се да ту бор бу до ве ду до кра ја у сво ју ко рист. У са мом 
стар ту је бор ба, од но сно акт бор бе про тив дро ге у из ве сном сми слу 
пред о дре ђен на не у спех из ви ше раз ло га.

СТВАРАЊЕНАРКОДРЖАВЕ

Уоп ште но по сма тра но од нос чо ве ка пре ма дро ги се ме њао 
ево лу ци о ним раз во јем чо ве ка, дру штве них од но са па та ко и др жа-
ве. Ка да се го во ри о од но су чо ве ка пре ма дро ги го во ри се нај че шће 
о две фа зе тог од но са. Пр ву фа зу ка рак те ри шу са зна ња о уло зи и 
ути ца ју дро ге на чо ве ка у не га тив ном сми слу. Дру гу фа зу ка рак те-
ри шу са зна ња о дро ги као ро би и мо гућ но сти за ра де про из вод њом 
и про ме том исте. Да нас про блем тр го ви не дро гом по ве зу је вла де 
др жа ва с ме ђу на род ним си сте мом на два на чи на. Пр ви је да ве ли ке 
си ле ко ри сте дро гу у еко ном ске и стра те шке свр хе. У том сми слу 
ка рак те ри стич ни су ра то ви из ме ђу Бри та ни је и Ки не у 19. ве ку. 
Дру ги на чин је да се ма ле др жа ве (че сто др жа ве у тран зи ци ји) ко-
ри сте тр го ви ном дро гом у од брам бе не свр хе. Та ко нпр. омо гу ћа ва-
ју се би сма ње ње спо ља шње за ду же но сти, при вред ни оп ста нак или 
чак и раз вој при вре де, вој не ин ду стри је итд. Мно ге др жа ве и да нас 
се бо га те и мо гу по ста ти ко рум пи ра не тр го ви ном дро гом на оба 
на ве де на на чи на. Об зи ром на ко ли чи ну про из ве де не дро ге и ње ног 
оп ти ца ја, од но сно пер ма нент ног по ве ћа ња бро ја нар ко ма на, ре кли 
би смо да је про из вод ња и про мет дро га да нас ин те ре сант ни ја не го 
ика да до са да.

Због то га се и све че шће ја вља ју тзв. нар ко др жа ве ко је су ре-
ше ње сво је укуп не при вред не про бле ма ти ке на шле упра во у про-
из вод њи и про ме ту дро га. Ако се про из вод ња и про мет дро га ра ди 
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кон тро ли са но и ако се но вац сте чен од по сло ва с дро га ма ко ри сти 
за фи нан си ра ње од ре ђе них гру па, др жав них ак ци ја или као сред-
ство по мо ћи дру гим др жа ва ма, та ква др жа ва (нар ко др жа ва) мо же 
у из ве сном сми слу и сте ћи од ре ђе ни углед, по ло жај, при ви ле ги ју, 
од но сно сим па ти је ши ре јав но сти. 

У су шти ни да нас су пре по зна тљи ве три ме ђу соб но по ве за не 
по ја ве ко је ин те гри са но де лу ју у прав цу ства ра ња нар ко др жа ве: 
ор га ни зо ва ни кри ми нал, по ли ти ка вла де и тран сна ци о нал но по ве-
зи ва ње при вре де (ка пи та ла).

Иму ни тет од пре тва ра ња у нар ко др жа ву или кон сти ту и са ња 
нар ко др жа ве не ма ју да нас ни де мо крат ска дру штва. Та ко ђе, до 
на стан ка нар ко др жа ве мо же до ћи и у ауто ри тар ним по ли тич ким 
си сте ми ма као и у оним др жа ва ма ко је се на ла зе у ста њу тран зи-
ци је у де мо крат ски си стем или из де мо крат ског си сте ма. Ства ра ње 
нар ко др жа ве не сум њи во сма њу је уло гу и моћ вла да у др жа ва ма 
са сла бом де мо кра ти јом, а кон со ли до ва не де мо крат ске др жа ве и 
оне у тран зи ци ји пре тва ра у псе у до де мо кра ти је или ано кра ти је. 
Сва ка ко да су од по себ ног зна ча ја оне др жа ве у ко ји ма је ус по ста-
вљен де мо крат ски си стем и у ко ме се по ли тич ки, од но сно вла да ју-
ћи ре жим одр жа ва на вла сти упр кос то ме што по сто је де мо крат ски 
(јав ни) из бо ри и мо гућ ност уче шћа јав но сти у по ли тич ком жи во-
ту др жа ве. Да кле, та кве др жа ве објек тив но за до во ља ва ју фор му 
де мо крат ских др жа ва, али у ствар но сти је кон цен тра ци ја мо ћи у 
ру ка ма из вр шне вла сти. Та ко се за нар ко др жа ву мо же ка за ти да 
пред ста вља ано кра ци ју ма да сва ка ано кра ци ја се не мо же озна чи ти 
да је нар ко др жа ва.

Ме ђу тим, ка да је реч о јав но сти он да се мо же за па зи ти да не ма 
го то во ни ка кве бит не раз ли ке из ме ђу нар ко а но крат ских и нар ко-
де мо крат ских си сте ма, осим што су ови дру ги на ста ли тран сфор-
ми са њем из де мо крат ског си сте ма, а пр ви су не пот пу ни про це си 
тран зи ци ја у де мо крат ски си стем.

На ста нак нео ли бе ра ли зма је под ра зу ме вао по ве ћа ње са рад ње 
и ује ди ње ње при вре де. На ро чи то се то оче ку је у Европ ској уни ји. 
То је ди рект но зна чи ло и на ста нак по сле ди ца у сми слу сла бље ња 
ути ца ја на ци о нал них др жа ва и по ли ти ке не за ви сно сти др жа ва као 
по ли тич ких ен ти те та. Ме ђу тим, по ја ви ли су се са свим но ви и го-
то во не за ми сли ви про бле ми са вре ме ног све та у об ли ку по ја ве ко-
руп ци је и ко рум пи ра но сти вла да ју ћих ели та, ме ђу на род ног пра ња 
нов ца и гло ба ли за ци је ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та.



- 208 -

ПРОБЛЕМДРОГЕИСАВРЕМЕНОГДРУШТВАМилеРакић

Уоп ште но по сма тра но, ова на ста ла про бле ма ти ка се мо же са-
гле да ти кроз чи ње ни цу да су мно ге вла де из гу би ле кон тро лу над 
при вре дом зе мље, до шло је до па да по у зда но сти и по ве ре ња по ли-
тич ком си сте му, али и на ста нак по ја ва ко ји се ја вља ју у дру штве-
ном по на ша њу.

Чи ње ни ца је да је ле ги тим ност сва ког по ли тич ког си сте ма 
оправ да на у оној ме ри у ко јој тај си стем спре ча ва зло у по тре бу вла-
сти. Онај по ли тич ки си стем ко ји зло у по тре бља ва власт, без об зи ра 
на ње го ву ин сти ту ци о нал ну фор му, гу би ле ги ти ми тет, од но сно на-
род га не по шту је. Та мо где се власт ко ри сти у ци љу зло у по тре бе 
ко руп ци је и зло у по тре бе гра ђа на, без об зи ра на то ка ко се си стем 
на зи ва, мо же се ка за ти да се ра ди о нео д го вор ној и ла бил ној вла-
сти.6)

Дру гим ре чи ма, ко рум пи ра ност и кри ми на ли за ци ја др жа ве не-
дво сми сле но ме ња ју без вред ну, не свр сис ход ну де фи ни ци ју де мо-
кра ти је.

У сва ком слу ча ју нај ви ше про бле ма је у ве зи са ко рум пи ра но-
шћу вла да ју ће ели те јер се че сто на и ла зи на ста во ве да је ко рум пи-
ра на ели та упра во нај ве ћа прет ња по у зда но сти вла сти па и са мој 
др жа ви. У ства ри, да нас је ауто ри тар ни ре жим нај јед но став ни је 
пре по зна ти по то ме што нај ве ћу уло гу има ели та тј. по вла да ви-
ни ели те. У том сми слу „за пре па шћу ју ће је са зна ње не ких де ло ва 
ауто ри тар не ели те у не ким зе мља ма да се из бор ни си стем мо же 
при ме ни ти у ци љу оп стан ка и оправ да ња ле ги ти ми те та њи хо ве 
вла да ви не“7).

Да кле, не дво сми сле но се мо же за кљу чи ти да јед ну од нај зна-
чај ни јих уло га у ства ра њу нар ко др жа ве има ју ели ти стич ки нео д-
го вор не вла де. Та кве вла де су ве о ма моћ не, пре све га по ли тич ки, 
али су и ве о ма за ви сне од нов ца ко ји пред ста вља нов ча ни су фи цит 
ство рен про из вод њом или про ме том дро ге. Овај но вац у ве ли кој 
ко ли чи ни се рас по де љу је нај че шће на по тре бе ве за не за до ти ра ње 
из бор них је ди ни ца, пот ку пљи ва ње не ких од су пар нич ких кан ди да-
та, за пла ћа ње ду га др жа ве итд. 
6) У том сми слу ин ди ка тив на је чи ње ни ца да САД од Де кла ра ци је о не за ви сно сти сма тра-

ју нео д го вор не вла де ти ран ским ако гра ђа ни ма од у зи ма ју жи вот, имо ви ну или сло бо ду. 
Пре ма аме рич ким на че ли ма вла да има пра во ка жња ва ти љу де због не за ко ни тог по на-
ша ња, узи ма ти по ре зе и за тва ра ти љу де са мо ако гра ђа ни има ју, на пра ви лан на чин, 
иза бра не пред став ни ке у вла сти.

7) Ga e ta no Mo sca: TheRulingClass, Mc Graw-Hill, New York, 1939. стр. 50
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Упра во у ова квим си ту а ци ја ма се мо же го во ри ти и ана ли зи-
ра ти о не ким аспек ти ма де мо кра ти је јер свр ха де мо кра ти је и де-
мо крат ског ре жи ма је сте из бе га ва ње ти ра ни је и при ме на до брих 
за ко на и по ли тич ких од лу ка.

Ме ђу тим, да би де мо крат ски си стем имао по треб не усло ве 
ства ра ња и ег зи сти ра ња под ра зу ме ва да на род има од ре ђе не (до-
бре) ка рак те ри сти ке, од но сно ка рак те ри сти ке са др жа не у пој му 
„гра ђан ска кул ту ра“. Та ко ђе, за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт 
у де мо крат ским др жа ва ма мо ра ле би сва ка за се бе би ти од го вор не 
на ро ду (ди рект но или ин ди рект но). 

Ова кав си стем је мо гу ће ус по ста ви ти ако то опре де ље ње на ро-
да сто ји у Уста ву, а та ко ђе у др жа ви мо ра ју по сто ја ти и сло бод ни 
из бо ри. Ме ђу тим, ови усло ви се че сто не ис пу ња ва ју упра во због 
мо ћи ко је од ре ђе не стран ке, вла да или ели та у др жа ви сти чу „ви-
шком нов ца“ ко ји мо гу до би ти или до би ја ју од по сло ва ве за них за 
дро гу. Овај но вац је те шко от кри ти – ко ли чи ну, ка на ле до ту ра ња 
итд из ви ше раз ли чи тих раз ло га, а сва ка ко је нај зна чај ни ји онај 
ко ји ука зу је на чи ње ни цу да су у по је ди ним др жа ва ма на вла сти 
оли гар си или ели те под чи јом ди рек ти вом ра ди суд ство, ис тра жни 
и дру ги ор га ни без бед но сти.

У су шти ни де мо кра ти ја је по ли тич ки си стем у ко ме на род од-
лу чу је о свим ва жним од лу ка ма, а што му је омо гу ће но Уста вом у 
др жа ви. Ме ђу тим на род, од но сно ње го ви иза бра ни пред став ни ци 
ни су нео гра ни че ни у свом из ра жа ва њу во ље, на ме ре, же ља... јер 
по сто је мно га огра ни че ња нпр. за кон ска, раз не кон тро ле итд. Та ко 
„де мо крат ска др жа ва има плу ра ли стич ке ин сти ту ци о нал не сна ге 
ко је ја сно по ка зу ју да ре жим по се ду је и про це ду рал не и ин сти ту-
ци о нал не ком по нен те ко је су спо соб не ре ша ва ти про бле ме ње не 
осе тљи во сти на гло бал на фи нан сиј ска кре та ња и тран сна ци о нал не 
оли гар хиј ске кру го ве“.8) 

Ме ђу тим, пре власт ели те (на род них пред став ни ка) у де мо-
крат ским др жа ва ма са вре ме ног окру же ња про из и ла зи из чи ње ни-
це да спољ на тран сна ци о нал на ели та и до ма ћи пред став ни ци ели-
те су у мо гућ но сти да ра зним ма хи на ци ја ма из бег ну та за ко ном 
пред ви ђе не мар ги не по на ша ња и де ло ва ња. 
8) Gi o van ni Sa tory: TheTeoryofDemocracyRevisited, Chat ham Ho u se Pu blis hers, New Yer-

sey, 1987. str. 156-163.
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Услед те по ве за но сти ели та, че сто се до ла зи у си ту а ци ју да се 
по ку ша ва ути ца ти и на власт др жа ве нпр. пре ко ми ни ста ра, ин сти-
ту ци ја итд. 

Те тран сна ци о нал не ели те „на ла зе уто чи ште у фи нан сиј ском 
ка пи та лу ко ји из ми че кон тро ли др жа ве-на ци је . По не кад зва не 
„над све том“, те тран сна ци о нал не ели те из ван кон тро ле по је ди нач-
них др жа ва , гле да ју на се бе као на осо бе ко је упра вља ју гло бал ном 
еко но ми јом и ути чу на ста во ве ши ром све та“.9) 

Ово и не са мо ово не дво сми сле но отва ра по тре бу раз ма тра ња 
пи та ња де фи ни ци је де мо кра ти је, на ро чи то де мо кра ти је „до бро га 
ре жи ма“ ко ји се ис кљу чи во за сни ва на про це ду рал ним нор ма ма. 
Ви ше не го очи глед но је да про це ду рал на де фи ни ци ја при кри-
ва спо соб ност де мо крат ске др жа ве да, у овом слу ча ју, кон тро ли-
ше тр го ви ну дро га ма јер она ста вља те жи ште на ви ше пар тиј ске и 
сло бод не из бо ре. Да кле, та ко од ре ђе ње де мо кра ти је и уоп ште де-
мо крат ске др жа ве се огле да у чи ње ни ци да се у том сми слу мо же 
го во ри ти о до пу шта њу раз ли ко ва ња ствар не де мо кра ти је од псе у-
до де мо кра ти је 

НЕКЕОДШТЕТНОСТИДРОГЕПОДРЖАВУ

Штетностпостановништво

Чи ње ни ца је да је „ужи ва ње“ дро га по зна то од дав ни на, а на-
ро чи то у Ази ји и Ју жној Аме ри ци. Та ко је до 1931. го ди не у чи та-
вом све ту про из вод ња и про мет дро га био ле га лан због че га се и 
са мо кон зу ми ра ње дро ге тре ти ра ло као ло ша на ви ка или као култ 
дро ге на ро да ових зе ма ља. До дро ге се до ла зи ло ле гал но у сво јим 
зе мља ма из до ма ће про из вод ње или из уво за из су сед них зе ма ља. 
Исти не ра ди, у Аме ри ци и Евро пи се у то вре ме ви ше „ужи вао“ 
ал ко хол. Пра ва пан де ми ја нар ко ма ни је у све ту на ста ла је се дам де-
се тих го ди на ка да је по ста ла ве ли ки со ци јал ни, без бед но сни, по-
ли тич ки, еко ном ски.... про блем. Од та да по сто ји кон стан тан раст 
про из вод ње и про ме та дро ге у све ту Сва ка зе мља се до на ших да на 
бо ри про тив про из вод ње, а на ро чи ти про тив „ужи ва ња“ дро ге од 
стра не ње ног ста нов ни штва. 

Од нос дру штва пре ма они ма ко ји има ју про блем са нар ко ма-
ни јом би ло где, па та ко ђе и код нас је у су шти ни ве о ма не га ти ван. 
Ова кав став, ме ђу тим, че сто ства ра кон тра е фе кат у бор би про тив 
9) Cerny: „Glo ba li za tion“
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ове „са вре ме не“ по ша сти. Еду ка тив на пре да ва ња про тив нар ко ма-
ни је и уоп ште бор ба про тив нар ко ма ни је ори јен ти са на су углав-
ном ка мла ди ма. Ово је са свим ра зу мљи во с об зи ром на ста ро сну 
струк ту ру оних ко ји по чи њу са узи ма њем дро га. С дру ге стра не, 
по зна то је да ако о нар ко ма ни ји (бор би про тив нар ко ма ни је) го во-
ре они ко ји за та кву про бле ма ти ку ни су струч ни, ни је ис кљу чен 
ни кон тра е фе кат. По зна то је да мла ди у не зре лим го ди на ма че сто 
у оно ме што је за бра ње но ви де оно што их при вла чи, исто као што 
ће и у оно ме ко ји је про ка зан као не га ти вац ви де ти сво га хе ро ја. 
Осим еду ка ци је нај мла ђих, ко ји ма је сва ка ко нај ва жни ја, тре ба от-
кло ни ти нео бра зо ва ност и оних ста ри јих. Реч је о љу ди ма у зре-
ли јим го ди на ма ко ји ни су по тен ци јал ни за ви сни ци, али је њи хов 
став пре ма овој про бле ма ти ци та ко ђе ја ко би тан, а на ро чи то ако 
се ра ди о осо ба ма у уло зи ро ди те ља. Они тре ба да зна ју, пре све-
га, ус по ста ви ти од нос пре ма сво јој де ци по пи та њу нар ко ма ни је. 
По гре шан при ступ овој ве о ма озбиљ ној про бле ма ти ци у тим слу-
ча је ви ма мо же би ти кон тра про дук ти ван. Осим то га, до бро би би ло 
ка да би сви они ко ји не ма ју про бле ма са дро га ма има ли из гра ђен 
став о то ме. На тај на чин по мо гло би се они ма ко ји ма још ни је ка-
сно да се ја ве на ле че ње струч ним уста но ва ма, па и да се из ле че, а 
да при то ме не ма ју страх од ре ак ци је дру штва на то што су при зна-
ли ко су. На да, да ће се по сле осло ба ђа ња од по ро ка мо ћи нор мал но 
укљу чи ти у дру штво од но сно, да не ће би ти од ба че ни, та ко ђе би им 
мно го по мо гла. 

До дат ни про блем они ма ко ји би од лу чи ли да за тра же ме ди-
цин ску по моћ при осло ба ђа њу од опа сног по ро ка пред ста вља и 
не до ста так спе ци ја ли зо ва них уста но ва. У на шем дру штву по сто-
ји спе ци фи чан и до ста кон зер ва ти ван од нос пре ма сва ком об ли ку 
мен тал ног здра вља, што за ви сни ку ко ји же ли да се ја ви на при мер 
на пси хи ја триј ско оде ље ње не ке по сто је ће здрав стве не уста но ве 
ства ра до дат ни про блем. Ипак, до са да шња ис ку ства ука зу ју на чи-
ње ни цу да је нај те же оче ки ва ти од не ко га ко је за ви сник да се тек 
та ко (са мо стал но и до бро вољ но) од лу чи на ле че ње. Ово све из и-
ску је мно го ве ће про ме не и ве ћа ула га ња у из град њи са вре ме ног 
де мо крат ског дру штва и ина у гу ри са ње по себ них вред но сти у ње-
му, а на ро чи то оних ко ја се од но се на бри гу о мла ди ма.

Нар ко ма ни ја у на шој зе мљи сва ке го ди не од не се на де се ти не 
мла дих жи во та, а број за ви сни ка и нар ко-ди ле ра из го ди не у го-
ди ну је све ве ћи. Ни ко не зна та чан број за ви сни ка у Ре пу бли ци 
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Ср би ји. Нај че шће је у оп ци ји број око де се так хи ља да. Ме ђу тим, 
иако нар ко ма ни ја по ста је све озбиљ ни ји про блем чи ни се да још 
увек ре ше ност да се овој са вре ме ној по ша сти ста не на пут ни је на 
по треб ном ни воу из ви ше већ по зна тих раз ло га. 

Оно што је са свим еви дент но упо тре ба дро га се од ра жа ва на 
ста ње мла дих, а нај че шће у не га тив ном сми слу што у су шти ни 
оста вља ду го трај не и ве о ма те шке по сле ди це по са му др жа ву и 
сли ку о њој. 

Ме ђу тим, по ред са зна ња о штет но сти ко ју дро га на но си љу-
ди ма, да нас по сто је и они ко ји зах те ва ју ли бе ра ли за ци ју про ме та и 
ко ри шће ња „ла ких дро га“. Та ко је нпр. у Ита ли ји осно ва на Ме ђу-
на род на ли га про тив про хи би ци је дро ге, ко јој је свр ха ли бе ра ли за-
ци ја и ле га ли за ци ја нар ко ти ка.10) 

НЕЛЕГАЛНАДРОГАИУТИЦАЊАНАДРЖАВУ

Са вре ме не ме ђу др жав не од но се да нас не сум њи во оп те ре ћу је 
по ја ва и ег зи сти ра ње ра зних кри ми нал них гру па чи ја је глав на де-
лат ност усме ре на на про мет дро гом. Ме ђу на род ни ор га ни зо ва ни 
кри ми нал је да нас оли чен у тр го ви ни, од но сно про ме ту на о ру жа-
њем и дро га ма. По T. Ter rif fu нај ве ћа бри га у дру гој по ло ви ни 90-
тих го ди на је би ла упле те ност ме ђу на род ног ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла у шверц не за ко ни тих ро ба, а пре све га ал ко хо ла, ци га ре та, 
а на ро чи то тр го ви на дро гом.11) 

По ве ћа ње раз ме ра ак тив но сти ор га ни зо ва ног кри ми на ла про-
у зро ку је раст и по тра жњу дро ге на тр жи шту што је до ве ло до ства-
ра ња но вог тр жи шта дро га ма. Због то га су не ке од ме ђу на род них 
кри ми нал них ор га ни за ци ја сте кле огром на бо гат ства. Ово бо гат-
ство им омо гу ћа ва да ути чу и на жи вот у др жа ви па и на ме ђу др-
жав не од но се. По знат је зах тев во ђе нар ко гру пе у Ко лум би ји ко ји 
је пред ла гао да ће он от пла ти ти спо ља шњи дуг др жа ве под усло-
вом да му се омо гу ћи (ле га ли зу је) про из вод ња и про мет дро га. Ме-
ђу тим, сва ка ко још ве ћу опа сност пред ста вља са зна ње да су мно ге 
кри ми нал не гру пе по ве за не са про из вод њом и про ме том дро га ве-
о ма на о ру жа не и то нај са вре ме ни јим оруж јем. Због то га је бор ба 
про тив та квих гру па у не ким др жа ва ма уна пред осу ђе на на по раз 
10) Mic hael Bur ton Ric hard Gun ter i John Hi gley: ElitesandDemocraticsConsolidationinLa

tinAmericaandSouthernEurope, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1992 str. 1.
11) Ter riff Te rry: SecurityStudiesToday, Blac kwell Pu blis hers Inc., Mal den 1999, pp. 133-168.
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јер др жав не сна ге без бед но сти не по се ду ју та ко са вре ме но на о ру-
жа ње и бор бе ну тех ни ку.12) 

Ме ђу тим, опа сност од кри ми нал них нар ко-гру па је у чи ње ни-
ци да због сво га бо гат ства , сте че ног про да јом и про из вод њом дро-
ге, че сто до ла зе у су коб са вла дом у др жа ви. Та ко је по зна та ма ња 
или ве ћа рас про стра ње ност ко руп ци је у свим зе мља ма што отва-
ра мо гућ ност ути ца ња на чла но ве вла де, од но сно вла да ју ћу ели ту 
у др жа ви. Ин фил тра ци ја у др жав ни си стем и др жав не ор га не од 
стра не нар ко-кри ми нал них гру па је ве о ма пер фид на и у слу ча ју 
оства ре ња сво јих на ме ра на ста је опа сност за др жа ву јер исти на па-
да ју осно ве гра ђан ског дру штва. Осим то га, дис тан ца из ме ђу иде-
о ло ги је и еко ном ске ствар но сти је да нас све ма ња, а по тре ба фи-
нан си ра ња нар ко-гру па по ста је све ве ћа. То не ми нов но по ста вља 
др жа ву као глав ног не при ја те ља (објект на па да) што опет у же љи 
за успе хом, до во ди до ин те гри са ња кри ми нал них гру па у зе мљи са 
они ма ван ње. Раз ло зи за ин фил тра ци ју и ути цај у др жав ни си стем 
нар ко-кри ми нал них гру па је нај че шће што им је по треб но да има ју 
по ли тич ка кри ла, од но сно по ли тич ке пар ти је или и са му ели ту, ко-
ји ће у бу дућ но сти бра ни ти њи хо ве ин те ре се. Због то га је сва ка ко 
ин ди ка тив на чи ње ни ца да се „про це на вред но сти укуп не гло бал не 
про да је не до зво ље не дро ге на ма ло кре ће од 180 до пре ко 300 ми-
ли јар ди до ла ра го ди шње“.13) 

Ко ли ко је про фи тер ски учи нак ма фи је, мо же се илу стро ва ти 
струк ту ром тро шко ва код про да је 1 гр/кг хе ро и на14): 

Про из во ђач си ро вог опи ју ма до би ја  2,6 %
Ла бо ра то риј ска пре ра да ко шта  10    %
Кри јум ча ре ње     15    %
Пра ње нов ца-про из вод ња   15 %
Про фит га зда ма     58 %
УКУП НО          100 %

Осим то га, по ја ва дро ге и ње на ин тен зив на про из вод ња и про-
мет да нас је са свим очи глед но на ме ђу др жав ној сце ни ство ри ла 
„но ви не ред“ јер кри ми нал не нар ко гру пе ма ње или ви ше има ју 
зна чај но ме сто и уло гу у кон струк ци ји гло бал не без бед но сти. Ко-
ми си ја за нар ко ти ке УН се огла си ла 1987. го ди не у ве зи алар мант-
12) О бо гат ству по је ди них нар ко-гру па го во ри чи ње ни ца да је Па бло Еско бар фи нан си рао 

про је кат „Ме де лин без сла мо ва“ (1980) и из гра дио око 500 ста но ва, спорт ске те рен па 
чак је уче ство вао у фи нан си ра њу из град ње са те лит ске ста ни це.

13) Јо вић Ра до ван: Дрогеитероризам, Фа кул тет за по слов ни ме наџ мент, Бар, 2007, стр. 
168.

14) Иби дем стр. 172.
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ног ста ња ве за ног за про из вод њу и про мет дро га и кон ста то ва ла 
да је обрт дро га ис ка зан тр жи шном вред но шћу у до ла ри ма 1986. 
го ди не у САД и Евро пи из но си ла 584 ми ли јар де до ла ра а да је чист 
про фит (30 %) убран у ко рист нар ко-ма фи ја и њи хо вих бо со ва око 
177 ми ли јар ди до ла ра.

Републикa Србијa, од но сно са да АП Ко со во и Ме то хи ја под 
над зо ром УН МИК-а је у Евро пи по зна та као рас кр сни ца за не за ко-
нит про мет дро ге. Ко смет у су шти ни пред ста вља ју вра та за ула зак 
дро ге у Европ ску уни ју да нас, од но сно тран зит ни пут дро ге на пу-
ту ка Евро пи. Та ко је по зна то да на Ко сме ту „кључ ни кри ми нал ни 
су бјек ти про из и ла зе из „кла нов ске струк ту ре“ кри ми нал них ор га-
ни за ци ја и мре жа са по ли тич ким чла но ви ма и еле мен ти ма бив ше 
УЧК. Та мре жа из гле да да је струк ту ри са на као хо бот ни ца, за сно-
ва на на крв ним ве за ма, због че га је мо гу ће по ре ђе ње са ма фи јом. 
То ком про те клог пе ри о да, а углав ном по сле ус по ста вља ња про тек-
то ра та од стра не ОУН 1999. го ди не, на Ко сме ту се на мет ну ло не-
ко ли ко кла нов ских струк ту ра ко је кон тро ли шу сво ју област по пут 
кла сич не ма фи је“15). Је ди но што ни је са свим ја сно у ве зи не ле гал-
ног про ме та дро ге пре ко Ко сме та је сте ко ли ко су при пад ни ци ор-
га на без бед но сти уме ша ни у де о бу за ра де и ко ли ки је број зе ма ља 
чи ји по је ди ни пред став ни ци вла да, по ли тич ких пар ти ја ди рект но 
фи нан си ра но ова ко сте че ним нов цем. 

Та ко је нпр ин ди ка тив на чи ње ни ца да да нас шеф ци вил не ми-
си је на Ко сме ту на ме ће ре ше ње про бле ма се вер ног де ла Ко сов ске 
Ми тро ви це, а што објек тив но ни је у ње го вој над ле жно сти. Уоста-
лом пи та ње „про бле ма“ се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це ни је 
би ла тач ка днев ног ре да на за се да њу у Европ ској уни ји, а по из ја ви 
пред се да ва ју ћег Европ ске уни је Шпан ца Мо ра тон са. 

Из тих раз ло га, мо же се по сум ња ти да је нар ко-ма фи ја на Ко-
сме ту по ку ша ла па и оства ри ла у из ве сној ме ри, ути цај на по је ди не 
пред став ни ке ино стра них пред став ни ка вла сти. Ис ку ства по ка зу ју 
да је то по ку ша ва но или ре а ли зо ва но и ра ни је, а нај ве ро ват ни је да 
је том ути ца ју (нов ча ном) под ле гао и г. Во кер због чи јег ла жног 
из ве шта ја је и до шло до агре си је на Ср би ју 1999. го ди не од стра-
не НА ТО-а ко ја ни је одо бре на од Са ве та без бед но сти УН. Је ди ни 
си гу ран при ход ал бан ског ста нов ни штва на Ко сме ту ства ра се од 
про ме та дро ге, а ко ји је ве ћи не го бу џет не ких др жа ва. Ова ко моћ-
не нар ко-ор га ни за ци је на Ко сме ту има ју крај њи циљ от це пље ње 

15)  Иби дем стр. 203.
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од Ср би је и при сје ди ње ње са Ал ба ни јом. У ци љу оства ре ња тих 
на ме ра вр ше при ти сак на це ло куп но ал бан ско и не ал бан ско ста-
нов ни штво, као и на аутох то не ал бан ске по ли тич ке су бјек те, при-
си ља ва ју ћи их на са рад њу и уступ ке. Та ко се у јав но сти сти че ути-
сак о је дин ству ал бан ског ста нов ни штва у за ла га њу за исти циљ, 
а што по пра ви лу при хва та ју и одо бра ва ју мно го број ни еми са ри 
из дру гих зе ма ља ко ји су по се ћи ва ли Ко смет. При тим по се та ма 
ино стра ни пред став ни ци оства ри ли су кон так те са ра зним ли ци ма 
осум њи че ним за тр го ви ну дро гом и др. кри вич на де ла. Ни је те шко 
за ми сли ти си ту а ци ју да је не ки ма од тих еми са ра по ну ђе на од ре-
ђе на су ма нов ца до би је на та ко ђе про ме том дро га. Ова кав нов ча-
ни сти му ланс се вр ши не са мо из по ли тич ких раз ло га не го и због 
же ље за трај ним обез бе ђе њем, од но сно ле га ли за ци јом дро ге, а са-
мим тим и обез бе ђе њем соп стве них при хо да и ле га ли за ци је дру гих 
кри ми нал них ак тив но сти. 

Да нас је по себ но ин ди ка тив на чи ње ни ца да и по сле агре си-
је на Ср би ју, од но сно на кон до ла ска при пад ни ка ми ров них сна га 
стра них зе ма ља на Ко сме ту се и да ље од ви ја про мет дро га, а та ко-
ђе се и да ље од стра не Ал ба на ца на сто ји обез бе ди ти ле га ли за ци ја 
кри ми нал них рад њи и по ли тич ки ути цај у ал бан ској „Вла ди Ко со-
ва“ уз фа на ти зам и по сто је ћу ор га ни зо ва ну ал бан ску кри ми нал ну 
ин фра струк ту ру и укљу чи ва ње иде о ло ги је та ки ја ха ко ја да је пра во 
и оба ве зу је на при кри ва ње сво јих истин ских на ме ра.16)

Чи ње ни ца је да нар ко-но вац мо же има ти зна тан ути цај на при-
вре ду др жа ва. Та ко се по ка зу је да иле гал не дро ге ко шта ју аустра-
лиј ску при вре ду пре ко 3,3 ми ли јар де до ла ра го ди шње и по ред чи-
ње ни це да Аустра ли ја ва жи за др жа ву ко ја про мет нар ко ти ци ма 
др жи под кон тро лом.17) Та ко ђе, иле гал не дро ге од вла че ре сур се из 
ле гал ног си сте ма по тро шње кроз ко ји се ре дов но пла ћа по рез на 
за ра ду. Го то во иден ти чан про блем има ју и мно ге европ ске др жа ве 
ко је ове гу бит ке нај че шће не об ја вљу ју јав но у ци љу спре ча ва ња 
ши ре ња мре же тр го ва ца дро гом, а због че га би рад ин сти ту ци ја 
без бед но сти био ре кла ми ран у не га тив ном сми слу итд. 

Оно што се ре ђе из но си у јав ност да нас, је су су ме нов ца ко је 
др жа ве из два ја ју за бор бу про тив нар ко ма ни је и не ле гал не про из-
вод ње и про ме та дро ге. Ле че ње нар ко ма на је из у зет но ду го и не-
16)  Јеф тић Ми ро љуб: «Бе ла Ал-Ка и да на вра ти ма за пад ног све та», www.sr bi an na.com
17)  Пре ма по да ци ма Alex Wo dak: The Austra lian Drug Law Re form Fo un da tion 2009. год. ко-

ја је пр ва из ра чу на ла ко ли ка је це на аустра лиј ских ком па ни ја због кон зу ми ра ња дро га 
ме ђу за по сле ни ма 
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из ве стан је крај њи ис ход. Та ко ђе за бор бу про тив кри вич них де ла 
ве за них за про из вод њу и про мет дро ге ан га жу ју се без бед но сне 
ин сти ту ци је ка ко у зе мљи та ко и ван ње што др жа ву ко шта ве о ма 
мно го, а на ро чи то да нас об зи ром на ста ње на ше и свет ске при вре-
де. Осим то га од успе ха у бор би про тив не ле гал не дро ге се че сто 
ства ра сли ка ста ња оп ште без бед но сти у од ре ђе ној др жа ви. Та ко-
ђе, бор ба про тив не ле гал не дро ге у др жа ви мо же има ти ди рек тан 
ути цај на уну тра шњи жи вот, а на ро чи то на оп ста нак вла сти у њој 
због мо гућ но сти (по тре бе) фи нан си ра ња исте про фи том ство ре-
ним про из вод њом и про ме том дро ге. Ово ука зу је на по сто ја ње 
про бле ма ве за них за дро гу и у са вре ме ним де мо крат ским др жа ва-
ма да нас, али и у бу ду ћем пе ри о ду.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ути цај и зна чај дро ге до на ших да на је мо гу ће по сма тра ти са 
раз ли чи тих аспе ка та. Нај че шће се раз ма тра као со ци о ме ди цин ски, 
по ли тич ки, еко ном ски и без бед но сни про блем, на ро чи то од ше-
зде се тих го ди на XX ве ка, а сво ју кул ми на ци ју до сти жу у пе ри о ду 
1991 – 2005. го ди не. Ови про бле ми за ди ру у све по ре чо ве ка и ње-
го ве лич но сти, по ро ди це, шко ле и нај ши ре дру штве не за јед ни це 
на ме ђу на род ном ни воу. Они угро жа ва ју пси хо фи зич ко здра вље и 
раз вој људ ског би ћа, вас пит но-обра зов ни, еко ном ски, по ли тич ки 
и без бед но сни си стем дру штва у чи та вом све ту. Су шти на на ве де-
них про бле ма сто ји у кла сич ном тро у глу: чо век-дро га-дру штво у 
ко ме сва ки од три основ на иден ти фи ка ци о на фак то ра ове по ја ве 
има свој удео.

Ме ђу тим, оно што да нас до дат но за бри ња ва чо ве чан ство и 
усло жа ва бор бу про тив не ле гал не дро ге је сте са зна ње да по је ди не 
др жа ве про фи ти ра ју про из вод њом и про ме том дро ге. Да нас је већ 
са свим очи глед но да мно ге др жа ве, ве ли ке тран сна ци о нал не ком-
па ни је оства ру ју део про фи та у кри ми нал ним по сло ви ма ве за ним 
за про из вод њу и про мет дро ге. Исти на је да су се мно ге вла де и 
др жа ве бо ри ле про тив не ле гал не дро ге, али се че сто ис по ста ви да 
је за ра да ко ја се до би ја из кри ми нал них рад њи са дро га ма пре о вла-
ђу ју ћа ори јен та ци ја не ких вла да, др жа ва и ком па ни ја. Ове кри ми-
нал не рад ње су ве за не и за са вре ме не – де мо крат ске др жа ве што 
до во ди у пи та ње да ли су вла де са мо по фор ми де мо крат ске, а не 
и по са др жа ју, од но сно да ли је њи хо во пред ста вља ње као де мо-
крат ске вла де и да ље ва ља но. Да кле, чи ње ни ца је да и не ки де мо-
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крат ски ре жи ми под сти чу про мет не ле гал не дро ге и на тај на чин 
обез вре ђу ју њи хо ве ста во ве пре ма де мо кра ти ји.

За раз ли ку од др жа ва у ко ји ма се дро га про из во ди ле гал но, по-
сто је сва ка ко и оне ко је за бра њу ју не ле гал ну дро гу. Ипак у мно-
гим др жа ва ма су се ра зни су бјек ти по ве за ли са кул ту ром дро ге: 
при вред ни, кри ми нал ни, по ли тич ки, дру штве ни и др. и по ста ли 
прет ња де мо крат ској ста бил но сти и ме ђу на род ном по ли тич ком 
окру же њу – ме ђу на род ној за јед ни ци. Да нас, на ви де ло ре ла тив но 
че сто, ис пли ва ју из о па че но сти у да на шњем свет ском окру же њу и 
ме ђу др жав ним од но си ма па и у од но си ма уну тар по је ди них др жа-
ва, ко ји су у спре зи са про из вод њом и про ме том дро ге. Због то га је 
про из вод њу и про мет дро ге као по ша сти са вре ме ног све та по треб-
но што пре ста ви ти под кон тро лу ме ђу на род ног си сте ма ко ји ће 
мо ћи ис ко ри сти ти пред но сти гло ба ли за ци је. Ре ал но је оче ки ва ти 
да ту не би тре ба ло би ти ко рум пи ра них и нео д го вор них вла да, да 
ме ђу др жав ни од но си не ће би ти гра ђе ни нар ко-про фи том и да не ће 
гра ди ти вла де ко је су ди рект но за ви сне од тог кри ми нал ног про-
фи та. 

Mi le Ra kic
PRO BLEM OF DRUGS AND MO DERN SO CI ETY

Sum mary
Theproblemrelatedtodrugshasbeenimminenttorecent
developmentofhumanspecies.Certainly,thebiggestpro
blemrelatedtothedrugsisadrugaddiction.Todaycan
beclearlyseenthatthewholeplanetbecomeacenterof
usingdrugs.Broadmarketandgreatdemandscontributes
to theconstant increase inproductionandsaleofdrugs
whereisrealizedthehugeprofits thatmoreoftenandto
theeverincreasingextenthaveinfluenceintheworld(in
terstate)financialandpoliticalprocess.Thisinfluenceis
reflectedinallcountries,especiallyincountriesintran
sition.Globalizationandparticularlytheconceptoffree
tradehaveleadtoasituationwheresecurityofsomede
mocraticstatesbecomeendangeredandinmostprobable
scenarioisthattheywillenrollrivallikeprofitraceinthe
worldmarketandtocertainextenttheywillrelyonma
kingprofitthroughdrugtradeandothercriminalactions
thatbringtheneededprofitinarelativelysimpleway.
Keywords:drugs,democracy,state,policy,security,eco
nomy.
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