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Abstrakt
Práce se zaměřuje na současnou situaci okolo legalizace marihuany ve Spojených
státech amerických z pohledu amerických think tanků neboli institutů pro výzkum
politiky. Cílem bylo porovnat přístupy těchto institucí, které se liší svým ideologickým
zázemím a následně i navrhovanými řešeními. Ke komplexnímu zpracování bylo nutné
objasnit instituci think tanků, jejich historii a vliv na legislativní proces. Bylo vybráno
sedm think tanků od libertariánských, konzervativních, centristických až po liberální.
Bylo zjištěno, že vliv think tanků je těžce měřitelný, ale není nulový. Jednotlivé think
tanky navrhují rozdílné drogové politiky od legalizace přes dekriminalizaci až po
zachování současného stavu. Zjistilo se, že ani think tanky spadající do jednoho
myšlenkového proudu nesdílejí stejný názor.

Abstract
This thesis focuses on current situation in the USA that revolves around the legalization
of marijuana from the perspective of American think tanks also known as policy
institutes. The aim was to compare approaches of these institutions which differ from
each other in their ideological background as well as in their proposed solution. It was
necessary for a complex analysis to cast light on the institution of think tanks, their
history and influence on lawmaking. Four different groups of think tanks were chosen –
libertarian, conservative, centrist and liberal/progressive. It was found out that their
impact is hard to measure but they certainly do have some impact. Individual think
tanks propose different drug policies from legalization to decriminalization to

preservation of current situation and not even two think tanks in the same ideological
group share the same opinion.
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1. Úvod
Látky ovlivňující psychický stav a způsobující závislost neboli drogy se pojí s osudem
člověka již od dávných dob. V mnohých kulturách hrají drogy stále důležitou roli - ať
už mluvíme o užívání marihuany v rastafariánství nebo psychoaktivních látek při
šamanských rituálech ve Střední a Jižní Americe. V současné době však dochází spíše
k jejich masovému zneužívání, které se často pojí s mnoha negativními jevy, jako je
například organizovaný zločin a s ním spojené násilí, využívání sociálně slabých
obyvatel ke zločinu či prostituci a pouliční kriminalita. Tyto problémy se nevyhnuly ani
Spojeným státům, které figurují na předních příčkách žebříčků spotřeby drog, které se
do USA často vozí z Jižní Ameriky přes Mexiko. Drogové kartely, které přesun drog
zajišťují, na tom vydělávají miliardy dolarů, zatímco v Mexiku umírají ve válkách
gangů ročně tisíce lidí a Spojené státy vynakládají na boj proti drogám desítky miliard
dolarů. Za čtyřicet let protidrogového snažení nedošlo k výraznějšímu posunu či
úspěchu a takový stav je neudržitelný – v posledních letech se stále více expertů
shoduje, že musí nastat změna. Tím prvotním posunem by mohla být legalizace
marihuany v USA.
Nejvíce užívanou drogou na světě je marihuana a nejinak je tomu i ve Spojených
státech, kde dle statistik ministerstva zdravotnictví v roce 2011 bylo přes 18 milionů
uživatelů, co si zakouřili marihuanu alespoň jednou za uplynulých třicet dní. 1
V posledních několika letech se situace kolem marihuany v USA začala měnit. Stále
více lidí ve Spojených státech volá po změně federálních zákonů, které by přestaly
uživatele marihuany sankcionovat, a dokonce poprvé v historii si většina amerických
občanů přeje legalizaci marihuany. 2 Změna legislativy by pravděpodobně odlehčila
americkému rozpočtu, který vydává miliony dolarů na represi, zatímco by vláda mohla
lépe investovat peníze například do prevence. V této práci se budu soustředit na Spojené
státy a instituty pro tvorbu politiky neboli think tanky, které se zabývají vytvářením
drogové politiky. Z hlediska relevance diskuze a také s ohledem na rozsah práce se
zaměřím pouze na marihuanu. Kladu si za cíl porovnat přístupy a navrhovaná řešení

1

2

„Results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings,“
staženo 12. dubna 2013, http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2k11Results/NSDUHresults2011.htm.
„Majority Now supports Legalizing Marijuana,“ staženo 12. května 2013, http://www.peoplepress.org/2013/04/04/majority-now-supports-legalizing-marijuana/.
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vybraných vlivných think tanků z rozdílných částí politického spektra (libertariánské,
centristické, konzervativní a liberální instituty) a zjistit, nakolik mezi nimi existuje
ohledně užívání marihuany konsenzus, případně v čem se shodují a naopak rozcházejí.
Úhel pohledu think tanků mi připadá zajímavý, protože fungují jako pojítko mezi
akademickou sférou, politikou a občany a jejich názor může do jisté míry ovlivnit
přijetí, či odmítnutí navrhované legislativy. V současné situaci, kdy v některých
amerických státech jde o zcela legální substanci a v jiných za tu samou látku hrozí
represe, jde o velmi aktuální téma jak v lokálním tak i globálním měřítku, protože kroky
podniknuté v otázce legalizace marihuany v USA mohou ovlivnit celosvětové mínění
o této droze.
Jako metodologické východisko pro svou práci jsem zvolil komparativní přístup,
o kterém se domnívám, že nejlépe poslouží účelu práce. Na současnou problematickou
situaci ve Spojených státech ohledně legalizace marihuany se podívám optikou think
tanků. Každé dvojici vybraných think tanků vymezím jednu kapitolu, kde detailně
rozeberu jejich přístup k otázce legalizace marihuany – zdali think tanky navrhují
marihuanu legalizovat (uzákonění marihuany jako legálního produktu, se kterým se
bude s jistým omezením moci obchodovat), nebo dekriminalizovat (došlo by
k částečnému či úplnému odstranění trestního postihu za užívání a držení určitého
množství látky), nebo zdali by mělo jít o zákony federální či pouze zákony s účinností
v jednotlivých státech. Dále se zaměřím na finanční stránku věci – jedná se v případě
legalizace o projekt, který přinese do státní (federální) pokladny peníze, nebo naopak
ještě více zatíží rozpočet? Neopomenu zmínit vliv případné změny legislativy na situaci
v Mexiku, a to především jak by její přijetí ovlivnilo násilí spojené s obchodem
s drogami. Některé think tanky se problematice legalizace nebo tématu drog obecně
příliš nevěnují, pravděpodobně z toho důvodu, že jde stále o poměrně kontroverzní
téma. Think tanky bývají částečně financovány z peněz soukromníků a otevřená
podpora legalizace by mohla odradit některé z dárců.
V úvodní části čtenáře krátce seznámím s nedávnou historií války proti drogám a uvedu
ho do tématu práce. V další kapitole nastíním, v čem tkví problém současného stavu
americké drogové politiky ohledně marihuany a jaké to přináší negativní následky.
Následně vysvětlím, co jsou to think tanky, jakou mají historii, jejich roli hrají
v americké politice, a do jakých skupin se rozčleňují. Tím se dostanu k hlavnímu tématu
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mé práce, kterým je drogová politika viděná optikou sedmi různých think tanků –
CATO Institute, Independent Institute, American Enterprise Institute, The Heritage
Foundation, RAND Corporation, Brookings Institution a Institute for Policy Studies.
V závěru práce shrnu jejich názory, které se shodují v tom, že změna politiky je nutná,
ale rozcházejí se v navrhovaných řešeních.
V kapitolách o začátku války proti drogám a jejích současných problémech čerpám
i z různých odborných článků, ale pro samotnou komparaci drogových politik think
tanků už tak nečiním. Ve své práci jsem se rozhodl čerpat hlavně z publikací,
monografií, rozhovorů, zpráv a studií, které jsou k nalezení na webových stránkách
vybraných think tanků nebo případně byly napsány jejich výzkumníky pro různá
periodika. Převážná většina zdrojů se řadí k sekundárním pramenům, ale použil jsem
také několik primárních pramenů (hlavně vládní statistiky).
U každého think tanku jsem se snažil čerpat primárně z jedné ucelené publikace, jež se
zabývá marihuanou, ale ne vždy to bylo možné – autoři se například zaměřili jen na
jeden aspekt drogové politiky a další rozebrali v jiné studii. Nejvíce nápomocné v mé
práci mi byla kniha od Davida Boyuma An Analytic Assessment of US Drug Policy
z think tanku AEI, studie od Jeffrey A. Mirona a Kathrine Waldock The Budgetary
Impact of Ending Drug Prohibition zpracovaná pro CATO, Legalizing Marijuana: Why
Citizens Should Just Say No od Charlese Stimsona z The Heritage Foundation a velké
množství reportů od RAND Corporation jako je například Cost of Marijuana
Prohibition on the California Criminal Justice System od Jonathana Caulkinse. Tyto
knihy a zprávy poskytují zajímavý vhled do zkoumané problematiky, ale všechny jsou
ovlivněné vlastní ideologií – například RAND Corporation akcentoval jisté aspekty
legalizace, které jsou v souladu se zásadami libertariánství jako jsou minimální státní
zásahy do svobod jedince. Vzhledem k zaměření práce nebylo možné sehnat žádnou
odpovídající literaturu v českém jazyce.

2. Začátek války proti drogám
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Šedesátá léta 20. století ve Spojených státech představují dobu rozpuku hnutí hippies,
volné lásky a také zpřístupnění psychedelických drog pro širší veřejnost. Za všechny
uvedu alespoň propagátora LSD nejen pro lékařské účely Timothy Learyho, jenž
působil jako profesor psychologie na Harvardu a na zdejší akademické půdě prováděl
první experimenty.3
Na základě rozšíření zakázaných látek započal tehdejší prezident USA Richard Nixon
veřejné tažení proti drogám před více než čtyřiceti lety v červenci 1969, když předal
Kongresu zvláštní zprávu, ve které označil drogy za vážnou národní hrozbu. Znepokojil
ho zejména nárůst mladých rekreačních uživatelů zakázaných látek oproti minulým
rokům. On sám se vůči drogám silně vymezoval a považoval je za součást komunistické
konspirace vůči Spojeným státům. 4
Nixon vinil zejména uživatele heroinu z nárůstu kriminality v amerických velkoměstech
a rozhodl se proti nim tvrdě zakročit. Jednou z prvních větších represivních akcí této
války byla operace Intercept, která měla předznamenat tvrdou protidrogovou politiku
Nixonovy administrativy. Od operace, která se zaměřovala na kontrolu na mexickoamerických hranicích, si úředníci slibovali rapidní snížení objemu marihuany a dalších
drog na černém trhu v USA. Nixon prezentoval Intercept jako úspěch, což je velmi
diskutabilní. Operace se totiž ukázala jako neudržitelná, protože víceméně uzavřela
hranice na celých deset dní a objem zadržených drog zdaleka nebyl takový, aby
ospravedlnil obtíže spojené s neprůjezdností hranic kvůli zdlouhavým prohlídkám
a narušené diplomatické vztahy s Mexikem. O dva roky později v roce 1971 se z drog
(resp. závislosti na drogách) dle Nixona stal veřejný nepřítel číslo jedna.5
Od počátku 70. let se ve Spojených státech začaly objevovat různé iniciativy, které
přicházely s návrhy na snížení trestů za držení marihuany. Místo uvěznění se snažily
prosadit zabavení drogy a udělení pokuty. Nixon sestavil v roce 1972 National
Commission on Marijuana and Drug Abuse, jež měla za úkol vypracovat studii na
3

4

5

Andrew T. Weil, „The Strange Case of the Harvard Drug Scandal,“ Look Magazine 5. Listopadu 1963,
staženo 10. května 2013, http://www.psychedelic-library.org/look1963.htm.
Emily Dufton, „The War on Drugs: How President Nixon Tied Addiction to Crime,“ The Atlantic 26.
března 2012, staženo 12. května 2013, http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/the-war-ondrugs-how-president-nixon-tied-addiction-to-crime/254319/.
Ed Vulliamy, „Nixon's 'war on drugs' began 40 years ago, and the battle is still raging,“ The Guardian
24. července 2011, staženo 10. dubna 2013, http://www.guardian.co.uk/society/2011/jul/24/war-on-
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efekty užívání marihuany. Komise došla k závěru, že ústavnost prohibice marihuany je
pochybná a konopí nepředstavuje nebezpečí pro společnost. Nicméně Nixonova
administrativa nevzala v potaz ani jedno z doporučení komise.6
Rok 1973 byl zlomový tím, že došlo v prvním státu USA (Oregonu) k dekriminalizaci.
Tím se myslí částečné nebo úplné odstranění trestního postihu při ponechání
administrativních sankcí, což může být například pokuta, odnětí řidičského oprávnění
atd.) V následujících letech se k podobným opatřením přistoupilo i v Coloradu, Ohiu,
Kalifornii a na Aljašce. V roce 1973 došlo také k vytvoření specializovaného útvaru na
boj proti drogám – Drug Enforcement Administration (DEA), který měl být jakýmsi
supra-útvarem na záštitu všech protidrogových operací. Bylo zřejmé, že má-li být boj
úspěšný, je spolupráce mezi USA a Mexikem nutností. Jednou z největších společných
operací byl „Condor“ z let 1976-1978.7
Cílem bylo vymýtit pěstování plodin vedoucí k výrobě drog, stejně tak i organizací,
které s drogami obchodují. Bylo nasazeno obrovské množství vojáků, kteří s pomocí
letadel práškovali rozsáhlé plantáže. Někteří pěstitelé ale stejně marihuanu sklidili
a prodávali, přestože byla znehodnocena postřikem. Laboratorní vzorky ukázaly
v marihuaně stopy jedovatého herbicidu Paraquat a americká vláda vydala varování, že
kouření mexické marihuany může vést k trvalému poškození plic. Přestože byla akce
prezentována jako úspěšný zátah na mexické pěstitele, z dlouhodobého hlediska to
neplatilo - nedostatek mexické marihuany byl velmi rychle nahrazen kolumbijskou
produkcí. Toto zeměpisné přesunutí výroby se nazývá „balónkový efekt“ - když stlačíte
vzduch zmáčknutím v jednom místě, tak v jiné části se vám balónek zákonitě nafoukne.
Operace zasáhla pěstitele velmi tvrdě, ale útočila pouze na produkci a ne na samotné
pašeráky, kteří se postupně navraceli na své ztracené pozice. 8

6

7

8

drugs-40-years.
„Nixon Commission Report Advising Decriminalization of Marijuana Celebrates 30th Anniversary,“
staženo 17. dubna 2013, http://norml.org/news/2002/03/21/nixon-commission-report-advisingdecriminalization-of-marijuana-celebrates-30th-anniversary.
Luís Astorga, „Drug Trafficking in Mexico: A First General Assessment,“ staženo 18. 12. 2012,
http://www.unesco.org/most/astorga.
Ioan Grillo, El Narco: inside Mexico's criminal insurgency, (New York: Bloomsbury Press, 2011), 3854.
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3. Současné problémy související s válkou proti drogám
Válka proti drogám nejsou jen mexické kartely a vraždy, ale jde o komplexní balík
problémů, které tvoří s protidrogovým tažením nerozdílný celek. Je důležité nahlížet na
daný problém správnou optikou, abychom pochopili jeho rozsáhlost a uvědomili si, že
to zdaleka není jen mexický problém. Současná situace je kritizována širokou skupinou
lidí – od běžných obyvatel severní a Jižní Ameriky až po mnohé experty, kteří
v souvislosti se čtyřicetiletým výročím začátku války proti drogám ustanovili komisi,
jež došla k pro mnohé šokujícímu závěru – válka proti drogám selhala a je nutná její
revize. 9

3.1

Finanční zátěž války proti drogám

Od začátku Nixonova tažení proti drogám uběhlo přes čtyřicet dlouhých let. Za tu dobu
se změnil svět i obchod s drogami – již mu nevládnou kolumbijští narkobaroni jako
Pablo Escobar a jemu podobní, ale jde o heterogenní systém, který zahrnuje celý svět od
Jižní a Severní Ameriky přes Afriku až po Balkán a jihovýchodní Asii. S tím, jak se
rozšiřoval tento ilegální obchod, tak rostly i protidrogová oddělení a jejich rozpočty. Jen
samotná Drug Enforcement Administration se rozrostla z organizace o 1 500
zaměstnancích s rozpočtem kolem 75 milionů dolarů na monstrum, které ročně spolkne
přes 2 miliardy dolarů a platí přibližně 10 000 zaměstnanců z toho 5 200 speciálních
agentů v 63 zemích světa, nemluvě o byrokratickém aparátu, který jejich práci
zastřešuje. 10 Samozřejmě DEA je vládní agentura, která má na starost boj proti všem
drogám obecně, ale na uvedených číslech jsem chtěl demonstrovat, jakou zátěž
představuje jedna agentura pro federální rozpočet, jenž je v současné době velmi
napnutý. Poslední tři roky se částka vyčleněná vládou na protidrogové aktivity dle
statistik Bílého domu držela okolo 2,5 miliardy dolarů a dohromady za 42 let války
proti drogám to dává již bilion dolarů. 11 Dle výzkumu Jona Gettmana, který působil na
konci devadesátých let dvacátého století jako prezident v National Organization for the
9

10
11

Jamie Doward, „'War on drugs' has failed, say Latin American leaders,“ The Guardian, 7. dubna 2012,
staženo 10. května 2013, http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/07/war-drugs-latin-americanleaders.
„DEA History, staženo 1. května 2013, http://www.justice.gov/dea/about/history.shtml.
Richard Branson, „War on drugs a trillion-dollar failure,“ CNN, 7. prosince 2012, staženo 2. května

9
Reform of Marijuana Laws (NORML), Američané každoročně přicházejí o 42 miliard
dolarů. Obchod s marihuanou se pohybuje kolem 113 miliard a dle vládních odhadů
přibližně 28,7 % hrubého domácího produktu (HDP) skončí jako daňové odvody pro
federální vládu, státy nebo regionální správu. Z těchto 113 miliard by se 31 odvedlo na
daních, ke kterým by se přidaly peníze ušetřené na přestupcích spojených s marihuanou
– ty tvoří kolem 5,5 % všech zatčených. Pokud by se předpokládalo, že stejný podíl
mají na federálním rozpočtu pro orgány činné v trestním řízení ve výši 193 miliard, tak
se dostaneme k číslům nad deset miliard dolarů – dohromady tedy 42 miliard. On sám
uznává, že se jedná o hrubá čísla a vzhledem k svému působení v NORML, jejíž
agendou je propagace legalizace, je možné, že použitá metodologie a z ní vyplývající
výsledky se kloní ve prospěch legalizace.12

3.2

Násilí v Mexiku

Přestože mexická kultura je spojena se zbraněmi už od dob revolucí, kontrarevolucí,
banditů a generálů jako byl Pancho Villa, je obchod s nimi omezen přísnými zákony
a existuje zde jediné oficiální místo na prodej zbraní. Silná poptávka po této komoditě
vytvořila černý trh, jehož zisky rok od roku rostou. Dle studie University of San Diego
bylo v letech 2010-2012 propašováno ročně z USA do Mexika přes 250 000 kusů zbraní
v celkové hodnotě kolem 380 miliónů dolarů. Zbraně prodané v Mexiku jsou kvůli
striktním podmínkám oficiálního prodeje a masivní poptávce až o 300 % dražší než
v USA a marže z jejich prodeje se přibližují maržím získaným z kokainu. 13
Mexiko tvrdě kritizuje USA za jejich legislativu v oblasti zbraní. Je poměrně známo, že
obstarat si pistoli či pušku je jednoduchá záležitost, jejíž obtížnost se liší stát od státu.
Například v Kansasu, Coloradu a Louisianě nepotřebujete žádné povolení od státu
ke koupi brokovnice, pušky a pistole, kdežto v New Yorku jde minimálně o půlroční
proces. Zákon umožňuje jednotlivcům za určitých okolností prodávat zbraně dál bez

12

13

2013, http://edition.cnn.com/2012/12/06/opinion/branson-end-war-on-drugs.
Jon Gettman, „Lost Taxes and Other Costs of Marijuana Laws,“ Bulletin of Cannabis Reform 4 (říjen
2007): 1, staženo 2. května 2013,
http://www.drugscience.org/Archive/bcr4/Lost%20Taxes%20and%20Other%20Costs%20of%20Marij
uana%20Laws.pdf.
Topher McDougal, David A. Shirk, Robert Muggah a John H. Patterson, „The Way of the Gun:
Estimating Firearms Traffic Across the U. S. -Mexico Border,“ 8, staženo 2. dubna 2013,
http://media.utsandiego.com/news/documents/2013/03/18/way_of_the_gun.pdf.
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uvědomění státu, což je způsob, jak se mnoho zbraní dostává do Mexika. Pistole, útočné
pušky a samopaly pomáhají podněcovat stále krvavější boje mezi kartely, které mají dle
některých odhadů za následek od nástupu prezident Calderóna přes 100 000 mrtvých
osob.14

3.3

Přeplněné americké věznice

Spojené státy americké jsou obrovská země s 312 milióny obyvatel, což je řadí na třetí
místo na světě za Čínu a Indii. Nad těmito státy ale mají navrch ve statistice počtu
vězňů na sto tisíc obyvatel. Dle statistik webu prisonstudies.org z roku 2011 USA
figurují na špici se 716 vězni, kdežto Čína je na 123. místě se 121 a Indie na 215. místě
s 30 vězni. 15 Jasný nepoměr je vidět v tom, že vězni z USA představují celou jednu
čtvrtinu celosvětového „vězeňského obyvatelstva“, přestože Američané tvoří pouze pět
procent populace. Na stejný problém upozorňuje i známý indo-americký politolog
a komentátor Fareed Zakaria ve svém článku v časopisu Time. 16 Počet zatčených začal
strmě narůstat v polovině 80. letech, kdy byl schválen Reaganův protidrogový zákon.
Ten postihoval stejně přísně chudé kuřáky nekvalitního cracku s malým množstvím
látky (5 g) jako i dealery klasického kvalitního práškového kokainu se stonásobně
větším objemem drogy (100 g). Jen v roce 2009 bylo zatčeno 1,66 miliónu Američanů
za drogové delikty. Z tohoto značného množství lidí byly celé čtyři pětiny zatčeny za
pouhé držení zakázaných látek. Z dlouhodobého hlediska je tento stav neudržitelný,
protože věznice nemají neomezenou kapacitu. Lidé, kteří jsou odsouzeni k pobytu
v takovémto ústavu, se mohou dostat do kontaktu se zločinci úplně jiného formátu, kteří
na ně mohou mít zcela jiný než zamýšlený nápravný vliv.

3.4

14

15

16

Peníze pro mexické kartely

Nick Miroff a William Booth, „Mexico’s drug war is at a stalemate as Calderon’s presidency ends,“
The Washingtone Post 27. listopadu 2012, staženo 1. května 2013,
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/calderon-finishes-his-six-year-drug-war-atstalemate/2012/11/26/82c90a94-31eb-11e2-92f0-496af208bf23_story.html.
„Entire world - Prison Population Rates per 100,000 of the national population,“ staženo 1. dubna
2013, http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_poprate.
Fareed Zakaria, „Incarceration Nation,“ Times, 2. dubna 2012, staženo 1. dubna 2013,
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2109777,00.html.
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Drogy jsou hlavním důvodem pro nesmírně krvavou válku, která zuří v Mexiku již
několik let. Ze začátku (a do jisté míry to platí stále dodnes) šlo hlavně o kokain, který
je poměrně levné vyrobit a pokud se ho podaří propašovat přes americko-mexickou
hranici, tak se jeho hodnota několikrát znásobí, ale stejně tak se znásobí cena jakékoliv
další drogy, kterou se podaří dostat na americké území.
Vzhledem k tomu, že obchod s drogami je ilegální činnost, tak je poměrně náročné
zjistit zisky kartelů z jednotlivých drog. Odhady se velmi liší - zástupci americké
vlády17 tvrdí, že zisky z prodeje marihuany tvoří až 60% profitu kartelů, zatímco
americký think tank RAND Corporation uvádí čísla podstatně menší pohybující se mezi
15 a 26 %.18 Ať už je pravda kdekoliv, jde o významné zisky v řádu stovek milionů
dolarů19, jejichž ztráta by kartely citelně oslabila, což ale nemusí nutně jít ruku v ruce
s nižší mírou násilí. Kartely už mnohokrát prokázaly, že jsou schopny případné ztráty
nahradit zisky z jiných činností (například prostituce a ilegální těžba nerostných
surovin). Peníze z drog jsou hlavním zdrojem příjmů pro kartely a hlavní příčina jejich
mocenského postavení. Přestože mají základnu v Mexiku, tak jejich hlavní odbytiště
jsou Spojené státy, kde si tyto zločinecké syndikáty budují síť překupníků
a spřátelených buněk, jejichž aktivity mohou vytvářet ohniska násilností.

3.5

Přetrvávající rasová diskriminace

V polovině šedesátých let byly přijaty dvě zásadní změny v americké legislativě – Civil
Rights Act, který postavil mimo zákon hlavní formy rasové, etnické, náboženské
a genderové diskriminace a Voting Rights Act, jenž ukončil diskriminační volební
opatření, které prakticky znemožňovalo mnoha Afroameričanům, Hispáncům a méně
vzdělaným Američanům volit. Nicméně i po více než padesáti letech se rasismus stále
nepodařilo vymýtit a Spojené státy americké zůstávají částečně segregovanou

17

18

Steve Fainaru a William Booth, „Cartels Face an Economic Battle,“ The Washington Post, 7. října
2009, staženo 3. dubna 2013, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/10/06/AR2009100603847.html.
Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins a Brittany M. Bond, Reducing Drug Trafficking Revenues and
Violence in Mexico: Would Legalizing Marijuana in California Help? (Santa Monica: RAND
Corporation, 2010): 3.
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společností. Dle statistik United States Census Bureau žije kolem jedné čtvrtiny všech
Afroameričanů a Hispánců v chudobě. 20 Vzhledem k tomu, že chudoba je často spojená
s kriminalitou, tak je zřejmé, že Afroameričané a Hispánci budou vystaveni častěji
různým formám negativních sociálních jevů. 21 Díky těmto předpokladům jsou „barevní“
– Afroameričané a Hispánci – vnímáni většinovou bílou společností jako ti, kteří musí
„zákonitě“ tvořit většinu uživatelů drog, což vede k utužení zažitých rasových
a rasistických předsudků. Toto tvrzení potvrdili sami policisté, kteří při namátkových
silničních kontrolách kontrolovali minority mnohem častěji než bílé obyvatelstvo. Podle
dat statistického odboru při Ministerstvu spravedlnosti USA byly v roce 2001 necelé
dva miliony černých Američanů právě ve vězení, nebo si svůj trest už někdy v minulosti
odpykaly - to je téměř jedna pětina všech dospělých černých Američanů. V porovnání
s uvězněnými bílými Američany, kteří tvoří necelá tři procenta (včetně bývalých
odsouzenců), jde o alarmující čísla. 22 Existuje mnoho statistik, které dokazují, že
procento Afroameričanů užívající drogy je menší než u bělochů, ale procentuálně jsou
Afroameričané ve vězení zastoupení více. Příkladem je zpráva nejvyššího státního
zástupce Missouri Jay Nixona, který došel k tomu, že běloši, u nichž byla provedena
prohlídka, u sebe měli zakázané látky téměř v jedné čtvrtině případů, zatímco
Afroameričané, u nichž byly prohlídky téměř dvakrát častější, u sebe měly drogy
v devatenácti procentech případů.23 Nehledě na to, že selektivní přístup vysílá
minoritám negativní signály ohledně toho, že bezpečnostní složky pokládají bílou část
populace za zákona dbalé občany, zatímco Afroameričany a Hispánce považují a priori
za zločince.

3.6
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American Sociological Review 5 (říjen 2010): 629, staženo 2. dubna 2013,
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V dnešních Spojených státech amerických vládne relativní zmatek ohledně zákonů
zabývajících se marihuanou – užívání, prodej a držení marihuany je zakázáno
federálním zákonem, zatímco některé státy mají v současné době výjimky z federálního
práva

–

Colorado

a

Washington zcela

legalizovaly

marihuanu

v listopadu

2012 a v celých Spojených státech amerických povolilo prodej lékařské marihuany
osmnáct států a Washington D. C. Zbytek vnímá užívání a držení marihuany jako těžký
zločin nebo závažný přestupek. Jde o historickou záležitost, protože žádný jiný stát na
světě nedospěl k podobné formě legislativy, na druhou stranu je volný prodej v rozporu
s federálním právem a teprve budoucnost ukáže, jakým směrem se situace vyvine.

24

Na výše zmíněných příkladech byla demonstrovaná složitost celé situace a z ní
vyplývající problémy – zdaleka nejde jen o finanční náročnost celého projektu války
proti drogám, ale i o ztráty lidského kapitálu, sociální napětí, nechtěnou podporu
mexickým kartelům a tak dále. Spojené státy jsou si vědomy těchto těžkostí, ale přijít
s novým přístupem je komplikované. V takové situaci právě přichází ke slovu think
tanky, jejichž prací je na základě analýzy stávající situace taková řešení vymyslet.
V následujících kapitolách představím problematiku think tanků a jimi navrhovaná
řešení.

4. Historie a vliv think tanků na politiku
První think tanky neboli instituty pro výzkum politiky začaly vznikat již počátkem
20. století, ale až koncem čtyřicátých let se think tanky etablovaly tak, jak je známe
dnes - slavný analytik a stratég jaderné politiky Albert Wohlstetter použil toto spojení
poprvé při pohledu na své kolegy, kteří živě diskutovali o současném světovém vývoji
okolo jeho bazénu (bazén/vodní nádrž se dá do češtiny volně přeložit jako water tank.
Wohlstetter zde vtipně nahradil water za slovo tank a vzniklo tak sousloví, jenž může
znamenat „myšlenková nádrž,“ poznámka autora). Ze začátku byl tento název brán jako
žert, ale postupem doby se toto označení začalo používat i v akademické sféře. 25
24
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Jack Healy, „Voters Ease Marijuana Laws in 2 States, but Legal Questions Remain,“ The New York
Times, 7. listopadu 2012, staženo 1. května 2013,
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Robert O´Neill, „Think Tanks and Their Impact,“ Asia-Pacific Review 15 (2008): 10, staženo 25.
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Primární funkce think tanků spočívá ve výzkumu a analýze veřejné politiky, což je
systém kroků, regulatorních opatření a zákonů, které se vztahují k určitému tématu
a jsou uskutečňovány členy vlády, nebo vládou samotnou.26 Think tanky by měly
fungovat jako mediátor mezi vládou a veřejností, který identifikuje a analyzuje aktuální
problémy a přináší konstruktivní řešení. Jejich důležitou charakteristikou je interpretace
zásadních problémů, která se pak dostane k široké veřejnosti, čímž umožňují lidem
i politikům pochopit složité otázky mezinárodní a vnitřní politiky. Výčet aktivit think
tanků je široký a pokrývá samotný výzkum, vydávání knih, článků a monografií,
hodnocení vládních programů, pořádání veřejných diskuzí a seminářů a mnoho dalších.
Think tanky v americké politice hrají důležitější roli než jinde ve světě, protože
politický systém Spojených států amerických se svými charakteristickými rysy, jako je
malá vnitřní organizace stran, slabý stranický systém a možnost senátorů volit dle
vlastního přesvědčení, dává think tankům možnost ovlivnit politiky z celé šířky
názorového spektra. Působení jednotlivých think tanků je ovlivnitelné velikým
množstvím faktorů. Patří mezi ně objem finančních zdrojů, kvalita a počet zaměstnanců,
síla vztahu k jednotlivým tvůrcům politiky a schopnost tlumočit své návrhy rozdílným
skupinám posluchačů. Pokud se think tanky pohybují na předních příčkách žebříčků ve
výše zmíněných faktorech, tak mají zajisté větší šanci prosadit svůj názor nebo vizi, ale
rozhodně se nedá říct, že mají zaručený úspěch. Donald Abelson, autor knihy Do Think
Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes, tvrdí, že je nemožné
kvantifikovat, jak velký (a jestli vůbec nějaký) vliv think tanky mají. Samotné instituty
používají přímé a nepřímé indikátory v různých fázích vytváření politiky, kterými
dokazují svůj vliv – počet citací jejich prací, počet unikátních návštěvníků jejich
webových stránek, výskyt členů institutu v rozhovorech pro média a jiné. Jak již bylo
řečeno, tak z těchto čísel je obtížné zjistit, zdali think tank měl opravdu vliv na
schválení legislativy či nikoliv, a to i v situaci, kdy se dlouhodobě daří prosazovat
legislativu, jež odpovídá návrhům konkrétního think tanku – těžko se dá soudit, jestli
jde o šťastný souběh politické nálady, náhodu, nebo think tank opravdu ovlivnil
zákonodárce natolik, že jeho návrhy přijali. 27

26

27

ffI.
Dean G. Kilpatrick, „Definitions of Public Policy and the Law,“ staženo 21. dubna 2013,
http://www.musc.edu/vawprevention/policy/definition.shtml/.
Donald E. Abelson, „Policy Influence, Policy Relevance and the Future of Think Tanks in Canada, the
United States and Beyond,“ in Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy
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Cyklus tvorby politiky sestává z několika kroků. První fáze nastává po jasném
pojmenování daného problému, kdy je tato záležitost prezentována veřejnosti, médiím
a vládě. Think tanky se ji snaží prezentovat jako akutní problém, který vyžaduje
politické řešení. Druhým krokem je formulace samotné politiky, kdy jsou vydávány
studie a analýzy, které podporují různá navrhovaná řešení problému a poslední fází je
implementace vytvořené politiky. Abelsonův kolega James G McGann, autor knihy
Think Tanks and Policy Advice in the United States: Academics, Advisors and
Advocates, s Abelsonem souhlasí a dodává, že ze svého výzkumu pochopil, že vliv
think tanků je nejsilnější v prvních fázích politického procesu, v nichž se definuje
samotný problém a politická agenda. Navíc kvůli složitosti legislativního procesu, do
kterého zasahuje velký počet nejrůznějších faktorů, je téměř nemožné tvrdit, že přijetí
zákona bylo úspěchem jediného člověka, skupiny či instituce. Závěrem dodám, že
k dnešnímu dni nebyla vydaná žádná systematická analýza vlivu think tanků na
vytváření politiky, takže se můžeme odkazovat pouze na nepřímé indikátory, jako jsou
například již zmiňované citace v tisku, či přebírání hlavních myšlenek konkrétními
politiky. 28
Přes tato omezení historie již několikrát prokázala, že think tanky mohou mít enormní
vliv na utváření strategie USA a formování názorů veřejnosti. Za všechny uvedu
spoluúčast Brookings Institution na vytvoření Marshallova plánu na hospodářskou
obnovu Evropy nebo návrhy ze strany think tanků z celého amerického politického
spektra na vyřešení kritické situace v Iráku mezi lety 2004 a 2006 vyzývající vládu ke
zvýšení počtu vojáků, přijetí nové proti-vzbouřenecké strategie aj., které byly nakonec
přijaty. 29

5. Dělení think tanků

28

29

Institutes, (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2002): 162-170.
James G. McGann, „Think Tanks definied“ z Think Tanks and Policy Advice in the United States:
Academics, Advisors and Advocates (London: Routledge, 2007), 1-10.
P. W. Singer, „Factories to Call Our Own,“ The Washingtonian, 13. srpna 2012, staženo 20. dubna
2012, http://www.washingtonian.com/articles/people/factories-to-call-our-own/.
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V kapitole o rozdělení think tanků využiji již zmíněné knihy od Jamese G. McGanna,
který se dlouhodobě věnuje think tankům a jejich vlivu na americkou politiku a je
uznávanou autoritou v oboru.

5.1

Akademické

instituce

se

širokým

zaměřením

(Academic-

diversified)
Think tanky tohoto typu mají široké pole působnosti a zabývají se výzkumem různého
ražení – od domácí a zahraniční politiky přes ekologii až po ekonomické otázky.
Většinou mají vysokou kredibilitu, silné zázemí a přední odborníky na danou
problematiku, ale fungují jako „univerzity bez studentů“. Jejich výzkum je většinou
dlouhodobého charakteru a své práce publikují v monografiích, knihách a odborných
článcích. Příkladem takového think tanku je The Brookings Institution a The Center for
Strategic and International Studies (CSIS).

5.2

Akademické instituce se specializací (Academic-specialized)

Tyto organizace provádějí výzkum pouze v jedné úžeji vymezené oblasti (ekonomika,
právo, životní prostředí). Mají specifickou klientskou základnu. Věnují se tématům jako
je například důchodová reforma nebo růst ekonomiky. Jednou z těchto institucí je
například National Bureau of Economic Research (NBER) a The Institute for
International Economics.

5.3

Nátlakové instituce (Advocacy Think Tanks)

Podporují určitý úhel pohledu a nepředstírají roli nestranných soudců. Jejich cílem je
propagace jisté politické ideologie nebo politické strany a ovlivnění politiky směrem,
který je pro ně samotné prospěšný. Využívají vědeckou metodologii, jež poskytuje
jejich závěrům jakousi zástěrku legitimity, poněvadž jejich přiznaná náklonnost
k určitému myšlenkovému proudu by je mohla diskvalifikovat z objektivní nezávislé
debaty. Z této kategorie bych za všechny zmínil Cato Institute a Citizens for a Sound
Economy.
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5.4

Podporovatelé politik (Policy Enterprise)

Zajímavým rysem tohoto druhu think tanků je, že jsou organizovány podobným
způsobem jako korporace a využívají marketingové a manažerské principy při výzkumu
politiky, čímž se snaží ji více přiblížit praktickým potřebám byrokratů a politiků. Od
nátlakových institucí je McGanna oddělil kvůli jejich vidění světa, v němž jsou politici
konzumenti, kteří mají své specifické potřeby a preference. Jsou charakteristické
krátkými výstupy a studiemi, které se zabývají současnou politikou. Tento druh think
tanků zastupuje podle McGanna například Heritage Foundation a Economic Policy
Institute.

5.5

Konzultační společnost (Contract Consulting)

Tento druh think tanků provádí většinu svých výzkumů na základě zadaní od vlády
nebo vládních agentur, na nichž jsou částečně závislé. Poskytují objektivní kvantitativní
analýzy. Jejich studie jsou často určené pouze pro zadavatele a nemůžou být
zveřejňovány. Za všechny bych zmínil RAND a Urban Institute.30

5.6

Dělení dle politické orientace

Think tanky se dají kromě organizační struktury charakterizovat svojí politickou
orientací. Většina amerických institutů spadá do jedné ze skupin: libertariánské,
konzervativní, středové, progresivní.

Politická a ideologická afilace institucí může

ovlivnit jak úhel pohledu na nahlížený problém, tak i finální výstup. Konzervativní
think tanky zahrnují zastánce volného trhu i zastánce tradicionalistické sociální politiky,
libertariánské jsou podobně zaměřené, ale ještě více dbají na zásady laissez-faire a jsou
odpůrci role vlády v sociálních otázkách. Centristické organizace se mohou dále dělit na
středolevé a středopravé. Jejich více či méně středové postavení jim umožňuje
zkombinovat konzervativní i progresivní přístupy k dané problematice. Ty think tanky,
které bývají označované za progresivní, většinou podporují ekonomickou intervenční
politiku vlády a v evropských podmínkách by byly považovány za levicové.

30

James G. McGann, „Think Tanks definied“ z Think Tanks and Policy Advice in the United States:
Academics, Advisors and Advocates (London: Routledge, 2007), 11-35.
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6. Představení vybraných think tanků
Pro svoji práci jsem se rozhodl zaměřit na politiky několika významných amerických
think tanků. Můj výběr byl založen na jejich politické příslušnosti – v rámci názorové
plurality jsem se rozhodl vybrat vždy dva zástupce z každého vybraného myšlenkového
proudu – libertariánskou ideologii zastupuje CATO Institute a Independent Institute,
centristické think tanky reprezentuje RAND Corporation a Brookings Institution,
zástupce konzervativní ideologie je American Enterprise Institute a Hoover Foundation
a z progresivních/liberálních think tanků jsem zvolil Institute for Public Policy. Výše
vybrané think tanky jsem zvolil kvůli tomu, že se oblastí drogové politiky dlouhodobě
zabývají a jejich výzkumníci o dané problematice napsali kvalitní publikace.

6.1

Libertariánské think tanky (CATO Institute, Independent
Institute)

Cato Institute je jeden z nejvýznamnějších libertariánských think tanků na americké
politické scéně. Byl založen v roce 1974 pod jménem Charles Koch Foundation a v roce
1977 přejmenován na CATO Institute. Jeho jméno je odvozeno ze série novinových
článků vydaných v Londýně na začátku 19. století. Hlavní myšlenkou Catových dopisů,
jak se články jmenovaly, je, že historie lidstva je věčným bojem mezi mocí
(reprezentována vládou) a svobodou, kdy vláda je vždy připravená rozšířit své pole
působnosti a omezit tak občany ve svých svobodách. Cílem institutu je zvýšit povědomí
o veřejné politice, která je založena na principech malého státního aparátu, volného
trhu, osobních svobod a míru. Zmíněné zásady se promítají do všech sfér života od
zahraniční politiky přes energetiku až po imigraci a CATO Institute se snaží prezentovat
návrhy politiky v souladu s těmito principy. 31
V ekonomických otázkách má tradičněji blíže ke konzervativcům a republikánům,
v kulturně-společenských otázkách k liberálům a demokratům. Zmínky o CATO
Institute proběhly v nedávné době českými médii kvůli angažmá bývalého prezidenta

31

„Cato’s Mission,“ staženo 28. dubna 2013, http://www.cato.org/mission.
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Václava Klause, který zde bude zastávat pozici s názvem Distinguished Senior
Fellow.32
Libertariánství staví na co možná nejširším pojetí osobních svobod, takže není divu, že
přední libertariánský think tank je odpůrce všech forem prohibice. O změně zákonů
v souvislosti s válkou proti drogám bojují již od poloviny 80. let a současnost je této
změně nakloněna nejvíce v historii. 33 34
Odborníci z CATO Institute se shodují, že drogy jsou vážný problém, který ovlivňuje
uživatele, jejich rodiny a přátele. Je potřeba řešit tuto společenskou záležitost na morální
a medicínské úrovni a neodsuzovat uživatele jako kriminálníky. V ideálním případě by
USA postupovaly jako v případě alkoholu – prodej na speciálních místech by legálně
zajistily samotné státy, které by určovaly vlastní drogovou politiku. 35
Přední odborník CATO Institute na ekonomiku se specializací na drogovou
problematiku Jeffrey A. Miron sepsal společně se svojí kolegyní Kathrine Waldock
práci, která se zabývá vlivem drog na rozpočet Spojených států. V současné době
dosahuje dluh USA kolem 75% hrubého domácího produktu, což je nejvíce od začátku
druhé světové války. Standardní návrhy na krácení výdajů, nebo zvýšení daní nemají
velkou podporu, a proto se hledají nekonvenční řešení, jako je legalizace drog. Autor
v práci propočítává finanční výhody legalizace všech měkkých i tvrdých drog najednou,
ale některá uvedená čísla se týkají pouze marihuany. Mezi jeho hlavní argumenty pro
legalizaci patří výše výdajů, které státy alokují na vynucování prohibice (zatčení,
vyšetřování a uvěznění) a naopak příjmy, které by státy získaly vybíráním daní z. Dle
jeho slov se dá předpokládat, že legalizace by měla různé následky, ale všechny zajímá,
jak by se tato zásadní změna legislativy promítla do rozpočtu. Miron pro svůj výpočet
předpokládá, že by všechny státy USA a federální vláda legalizovaly drogy – pokud by
32
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Dan Macek, „Cato Institute není ledajaká Klausova trafika,“ Česká pozice, 8. března 2013, staženo 29.
dubna 2013, http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/cato-institute-neni-ledajaka-klausova-trafika.
David Boaz, „Let´s Quit the Drug War,“ staženo 28. dubna 2013,
http://www.cato.org/publications/commentary/lets-quit-drug-war.
Ted Galen Carpenter, „The U. S. Campaign against International Narcotics Trafficking: A Cure Worse
than the Disease,“ staženo 30. dubna 2013, http://www.cato.org/publications/policy-analysis/uscampaign-against-international-narcotics-trafficking-cure-worse-disease.
David Boaz a Timothy Lynch, „24. The War on Drugs,“ z CATO Handbook on Policy (Washington:
CATO Institute, 2005) 253-260, staženo 1. května 2013,
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legalizoval pouze jeden stát nebo skupina států, tak by tato skutečnost vedla k ovlivnění
výsledku. Po zkoumání federálních a státních rozpočtů a statistik došel k číslu
8,7 miliard dolarů ročně, které by státy a federální vláda ušetřily na výdajích spojených
s represí. Stejně velká částka by vylepšila rozpočet penězi vybranými z daně z příjmu za
dvou předpokladů – marihuana (drogy) by byly zdaněny stejnou „daní z hříchu“ jako
alkohol a cigarety. V závěru dodává, že jím a Kathrine Waldock odhadovaná částka
17,4 miliard je v porovnání s dluhem v řádu biliónů dolarů poměrně skromným
vylepšením, ale kritika prohibice z pohledu financí nikdy nebyla klíčová – hlavní
důvody byly s drogami spojená kriminalita, korupce a omezování osobních svobod
uživatelů, respektive občanů Spojených států.36
Dva roky po neúspěšném kalifornském referendu ohledně legalizace marihuany Miron
ve svém článku komentoval příčiny této prohry. Vyčítal zastáncům legalizace, že
některé jejich argumenty byly zveličené nebo částečně nepravdivé. Konkrétně jim
vyčítal vyzdvihování objemu finanční úlevy státnímu rozpočtu, kterému by legalizace
jistě ulehčila, ale nešlo by o zásadní částky, jak autor uvedl ve své zprávě
The Budgetary Impact of Ending Drug Prohibition. Dále kritizoval argument, že
legalizace spočívá hlavně v pomoci nemocným lidem, kteří si dnes kupují lékařskou
marihuanu. Je všeobecně známý a víceméně tolerovaný fakt, že mnoho marihuanových
„lékařů“ předepisuje kanabis i rekreačním uživatelům – toto zneužívání vytvořilo mezi
americkými občany mnoho odpůrců legalizace. Odpůrci se rekrutují i z řad pěstitelů
marihuany na předpis, kteří se bojí konkurence v podobě mnoha stovek až tisíců dalších
pěstitelů. Mezi argumenty zastánců legalizace, jež nejde stoprocentně potvrdit ani
vyvrátit, patří hlavně tento – legalizace marihuany sníží úroveň násilí v Mexiku. Je to
možné, ale násilí se převážně pojí s kokainem, metamfetaminy a zbraněmi. Největší
kontroverzi vzbuzuje názor, že s legalizací se nezvýší počet uživatelů – to je
přinejmenším diskutabilní. Zmiňovaný Mironův výzkum naznačuje, že z dlouhodobého
hlediska nedojde k výraznému nárůstu kuřáků marihuany, ale kvůli všeobecné
dostupnosti v kombinaci s nižší cenou pravděpodobně dočasně dojde k navýšení.
Případové studie z Nizozemí, kde je zavedena „politika tolerance“, a Portugalska, kde
došlo v roce 2001 k dekriminalizaci držení všech omamných a návykových látek, jasně
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Jeffrey A. Miron a Kathrine Waldock, The Budgetary Impact of Ending Drug prohibition
(Washington: CATO Institute, 2010), 1-12, staženo 30. dubna 2013,
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naznačují, že však nedojde ani k rapidnímu nárůstu uživatelů. Miron dodává, že nárůst
uživatelů není nutně špatná věc, protože počet kuřáků bude navýšen o lidi, kteří
marihuanu neužívali kvůli prohibici. Z velké části půjde o bezúhonné občany, kteří by si
občas rádi zakouřili, ale v současné situaci nemají možnost legálně sehnat marihuanu. 37
Dle tohoto experta z CATO Institute je legalizace velmi důležitá z mnoha dalších
důvodů. Kanabis se přesune z podzemí do legálních specializovaných obchodů, kde
zákazníci již nebudou postihováni za koupi marihuany. Zmizí nálepka „zakázaného
ovoce“ a pacienti, jež ji opravdu potřebují, budou mít možnost vybírat z několika
desítek odrůd, jejichž kvalita bude kontrolována. Miron akcentuje jiný aspekt
legalizace, který již zmínil v minulosti – vláda nemá zasahovat do soukromého života
občanů s jedinou výjimkou, pokud by jejich aktivity ohrožovaly jiné. Apel na malý stát
a lidskou svobodu zde jasně koreluje s jeho libertariánským přesvědčením a je
středobodem jeho argumentace.38
The Independent Institute se řadí s datem založení v roce 1986 mezi novější think tanky.
Dá se říct, že současný prezident David J. Theroux institut založil doslova na koleně –
to mu dalo svobodu k tomu, aby od začátku prováděl nezávislý výzkum o důležitých
sociálních a ekonomických otázkách, jež hýbaly společností té doby. Jeho hlavním
předmětem zájmu a zároveň obavou byly rostoucí zásahy státního aparátu do běžného
života Američanů. Od ostatních vlivných think tanků se odlišuje už tím, že nesídlí ve
Washingtonu ale v Kalifornii – údajně kvůli tomu, aby byl izolovaný od politického
dění a výzkumníci se mohli plně soustředit na svoji práci. Postupem doby se think tank
rozrostl až na dnešních sedm výzkumných center, jež se zabývají specifickou
problematikou.39
Výzkumný pracovník institutu Art Carden píšící zároveň pro časopis Forbes v jednom
ze svých článků uvádí, že drogová prohibice je ukázkovým příkladem politiky
s nezamýšlenými negativními následky. Dle jeho slov by legalizace mohla vyřešit
mnoho problémů spojovaných s drogami – věří ve snížení úrovně kriminality, protože
37
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tím, že trh s marihuanou přestane být ilegální, se obchodníci již nebudou muset
uchylovat k násilnému řešení sporů, navíc drogové kartely přijdou o část zisků, protože
cena se kvůli vzniklé konkurenci sníží. Nebude potřeba marihuanu dovážet z Mexika,
když se bude moci pěstovat na území Spojených států. Druhým argumentem je možné
snížení v užívání tvrdých drog – v Cardenových očích se určité části uživatelů bude
zamlouvat nízká cena a také fakt, že je za užívání marihuany nikdo nebude stíhat. Na
závěr nezapomene zmínit, že ruku v ruce s legalizací jdou i ušetřené finance, které se
mohou utratit na prospěšnější činnost, než je zatýkání kuřáků marihuany. 40
Dále argumentuje tím, že křivka poptávky po drogách je poměrně neelastická, což
v konečném důsledku znamená, že uživatelé drog příliš nemění své návyky podle ceny.
Při úvaze, že tvrdší postihy a vymáhání práva zvyšují cenu produktu, tak s tím souvisí
i vyšší zisky pro prodejce a následně i drogové kartely. V Cardenových očích jde
o neospravedlnitelný přístup, jenž s sebou také přináší výrazné omezování osobních
svobod – ve jménu větší ochrany před vnějším nebezpečím američtí zákonodárci
ukrajují postupně jednu část občanské svobody za druhou. Například i soukromý
majetek může být státem zabaven, pokud byl nějakým způsobem zapleten do drogového
obchodu, počet policejních razií bez předchozího varování vzrostl od počátku 80. let
téměř sedmnáctkrát.41
CATO i Independent Institute jsou pro legalizaci, protože jakýkoliv jiný regulatorní
systém s sebou přináší více negativ než pozitiv, ale ústředním argumentem obou think
tanků je jejich odpor k velkému státu, který se snaží chránit občany skrze různé vládní
agentury, ale ať už vědomě či nevědomě jim upírá možnost rozhodovat o sobě samých,
což je v rozporu s libertariánskou doktrínou, jež požaduje malý stát a a na první místo
klade individuální svobody jednotlivce.
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6.2

Konzervativní think tanky (AEI, The Heritage Foundation)

AEI se zrodilo z organizace American Enterprise Association (AEA), která byla
založena obchodníkem Brownem v roce 1938. Jejím cílem bylo vzdělávání americké
společnosti v socio-ekonomické oblasti se zaměřením na volný trh. Na začátku
čtyřicátých let bylo sídlo společnosti přesunuto z New Yorku do Washingtonu, aby byli
členové AEA schopni lépe oponovat vládním návrhům na státní kontrolu hospodářství,
což byl recept vlády na zabránění další ekonomické depresi. V poválečných letech se
zájem AEA rozšířil i na další oblasti jako je zdravotnictví, energetika nebo fiskální
politika. S příchodem Williama Baroodyho začíná nová éra – AEA začíná být čím dál
tím více známý v politických kruzích, Baroody se stará o distribuci reportů a zpráv
AEA a finanční situace instituce se stabilizuje. AEA se v roce 1962 přejmenovala na
American Enterprise Institute (AEI), jenž se profiluje jako (neo)konzervativní think
tank s vazbami do nejvyšších pater politiky – mezi spolupracovníky a podporovatele
AEI se řadili Ronald Regan, Dick Cheney, Newt Gingrich nebo George H. W. Bush, za
jehož prezidentování mnoho výzkumníků z AEI pracovalo pro jeho administrativu. 42
Výzkumníci David Boyum a Peter Reuter přišli v roce 2005 se studií An Analytic
Assessment of U. S. Drug Policy, jež měla zmapovat americkou drogovou politiku.
Nutno podotknout, že se vyjadřují velmi kriticky k současnému stavu, který je dle nich
neudržitelný. Negativně hodnotí americkou snahu omezit tok drog směrem
k americkým uživatelům namísto toho, aby se vláda skrze různé programy pokoušela
snížit poptávku po drogách. Protože výsledkem této politiky jsou statisíce dealerů ve
vězení, ale cena drog stále klesá a jejich dostupnost se zvyšuje. Jedním ze zásadních
argumentů je skutečnost, že poměr mezi vynaloženými prostředky a úspěšností
současné drogové politiky je velmi nepřesvědčivý – přibližně 35 miliard dolarů
vynaložených každoročně na boj s drogami nepřináší kýžené výsledky. Konkrétně
v případě marihuany je tento nepoměr nejzřetelnější – marihuana je nejrozšířenější
droga, jež je velmi lehce k sehnání. Vymáhání práva a represe u uživatelů marihuany je
těžce ospravedlnitelná – nezamezuje růstu problematických uživatelů, ale ovlivňuje
často i ty méně problémové, kteří se pak třeba dostanou do vězení mezi lidi závislé na
těžších drogách a opravdové kriminálníky, nemluvě o tom, že pro imigranty to znamená

42

„History,“ staženo 28. dubna 2013, http://www.aei.org/about/history/.

24
deportaci, záznam v rejstříku trestů snižuje šance uchazečům o práci atd. Boyum
a Reuter kritizují již zmiňovanou vysokou úroveň zatčení mezi černošskou populací
a říkají, že je to další důvod pro dekriminalizaci marihuany neboli částečné nebo úplné
odstranění trestního postihu. Tím se liší od svých kolegů z CATO Institute, kteří volali
po legalizaci. Oba autoři věří, že pokud dojde k dekriminalizaci, budou si lidé moci
pěstovat vlastní rostliny, čímž dojde ke zmenšení nebo zrušení černého trhu.43
Heritage patří mezi nejvlivnější konzervativní think tanky ve Spojených státech
amerických, jenž byl založen v roce 1973 třemi konzervativci – Paulem Weyrichem,
Edwinem Feulnerem a Josephem Coorsem. Ti byli nespokojeni s rostoucí liberalizací
Nixonovy politiky a chtěli vytvořit think tank, který bude podporovat individuální
svobodu, volný trh, omezený státní aparát, silnou národní obranu a tradiční americké
hodnoty. Prominentního postavení dosáhl The Heritage Foundation s nástupem
prezidenta Reagana v roce 1981, jemuž se velmi zamlouval program vytyčený
v Mandate for Leadership, což byla série knih koncipovaná jako konzervativní politická
strategie, jejíž necelé dvě třetiny byly přijaty – za všechny bych zmínil například systém
protiraketové obrany Strategic Defense Initiative (SDI).44
Charles D. Stimson je konzervativec tělem i duší pracující pro Heritage a dal to najevo
ve své zprávě Legalizing Marijuana: Why Citizens Should Just Say No. Na rozdíl od
svých akademických kolegů on zastává názor, že legalizace rozhodně není cesta, kterou
by se Spojené státy měly vydat. Argumentuje lékařskými zprávami, v nichž stojí, že
marihuana omezuje tělesné a psychické funkce, způsobuje rakovinu, ztrátu paměti
a srdeční vady. Stimson varuje, že marihuana zdaleka není tou lehkou drogou, kterak ji
představují její zastánci, ale má více společných znaků s heroinem a kokainem a už
vůbec není srovnatelná s alkoholem. Ten se od marihuany dle autora liší ve své malé
návykovosti, nebývá konzumován ve velkých dávkách, požití malého množství
alkoholu je slučitelné s manuální a intelektuální činností a má několik zdravotních
benefitů – například snížení rizika infarktu a cukrovky. Na druhou stranu marihuana
podle Stimsona žádný léčebný efekt nemá. Obává se i toho, že legalizace by zvýšila
poptávku po droze a zvýšila tak počet zločinů spojených s drogami a způsobila mnoho
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dalších nezamýšlených následků. Autor je velmi skeptický ohledně teoretických příjmů
z prodeje legalizované marihuany. Dle něj je nesmyslné, aby kuřáci platili za
marihuanu, na kterou by byla uvalena stoprocentní přirážka, takže plánované příjmy by
byly mnohem menší, než uvádí autoři studii propagující legalizaci, nemluvě
o mnohonásobně větších nákladech, které by se projevily až za delší dobu jako jsou
náklady na léčení závislých/nemocných aj. Ve výsledku by legalizace dle Stimsona
vlastně ještě více zatížila federální rozpočet. Prohibice se zdá být lepší variantou,
protože ilegální status marihuany odrazuje mnoho mladých lidí od užívání a pokud by
byla legalizována, tak by se dle Stimsona začala masově užívat. Odmítá i možnost, že
by legalizace na státní úrovni snížila zisky mexickým kartelům i násilí, které je
spojované s obchodem s drogami, protože marihuana bude stále ilegální dle federálních
zákonů, což bude mít za následek, že seriózní pěstitelé nebudou ochotni se zaplést do
něčeho pochybného a tuto mezeru zaplní zločinecké organizace a násilí bude dál
pokračovat v nezmenšené míře dál. 45
Zde musím zmínit, že na tento článek se v amerických akademických i laických kruzích
snesla kritika. I já jsem se při čtení nejednou zarazil u způsobu, jakým Stimson
manipuluje s fakty, vytrhává je z kontextu a ohýbá jejich význam tak, aby zapadly do
jeho světonázoru – například tvrzení o nulových lékařských benefitech marihuany
pocházejí ze studie, jež je přes třicet let stará a dávno překonaná. Na druhou stranu
některé jeho připomínky ohledně pochybností nad výší předpokládaných zisků nebo
legislativních problémů při legalizaci jsou legitimní. I přes manipulativní přístup
některých částí jeho reportu jsem se rozhodl ho do práce zařadit, protože The Heritage
Foundation se od něj nijak nedistancovala a stále je dostupný na jejich webových
stránkách.46
V případě

konzervativních think

tanků

dochází

k rozkolu

–

AEI

navrhuje

dekriminalizaci, která pro ni představuje ideální krok mezi prohibicí a legalizací, která
je příliš velkým krokem do neznáma. Dle Boyuma z AEI jde o zásadní legislativní
zásah, jehož výsledky jsou vysoce spekulativní a z politického hlediska se domnívá, že
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jde o těžce prosaditelný, respektive nereálný projekt. Na druhou stranu Stimson
z Heritage je odpůrcem dekriminalizace i legalizace – obává se, že násilí spojené kartely
přetrvá a celý projekt se stane ještě finančně víc náročným, než je teď. Odmítá jakákoliv
možná pozitiva legalizace s tím, že jde o jednu velkou spekulaci s nedozírnými
následky.

6.3

Centristické
Institution)

think

tanky

(Rand

Corporation,

Brookings

Projekt RAND (předchůdce RAND Corporation) byl ustanoven americkým generálem
Henry H. Arnoldem v roce 1946. Jeho vizí bylo založit uskupení, které se bude zabývat
dlouhodobým zkoumáním a plánováním budoucích zbraní. První zakázkou byl výzkum
mezinárodního vedení války pro Douglas Aircraft Company. Po dvou letech se Projekt
RAND osamostatnil ze strachu z toho, že by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi
americkou armádou a výzkumným tělesem a vznikl tak nezávislý neziskový think tank
RAND Corporation (dále pouze RAND) podporující vědecké, vzdělávací a dobročinné
projekty sloužící k obecnému blahu. Od padesátých let dvacátého století patří mezi
klíčové instrumenty, jež pomáhaly definovat americkou vojenskou strategii – veřejnost
je zná zejména kvůli teorii zastrašování a vzájemně zaručeného zničení, jež vznikly pod
vedením tehdejšího ministra obrany Roberta McNamary. Od té doby se instituce
rozrostla na dnešních 1 700 zaměstnanců (z nichž je 950 výzkumníků) a zabývá se
výzkumem téměř v každé oblasti. Proklamované nezávislosti a nestrannosti se pevně
drží až do dnešní doby. 47

Jedním z řady zásadních argumentů příznivců legalizace je finanční výhodnost tohoto
kroku – peníze na vymáhání práva by se ušetřily a ještě by federální vláda a státy
vydělaly na daních plynoucích z prodeje konopí. RAND ve své studii Reducing Drug
Trafficking Revenues and Violence in Mexico dementuje odhady mexické vlády, že
mexické kartely prodají ročně v Spojených státech marihuanu za dvacet miliard dolarů.
V této studii se počítá s cenou 525 dolarů za libru a celkovým objemem 35 milionů liber
marihuany – to je celkově 16 000 metrických tun za rok. Toto číslo je třikrát vyšší než
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nejvyšší odhady UNODC z roku 2009 a čtyřikrát vyšší než odhady DEA z roku 2002
celkové americké spotřeby, nemluvíme zde pouze o marihuaně pocházející z Mexika.
Výzkumná skupina RAND v čele s Beau Kilmerem přišla s vyčíslením zisku mexických
kartelů, jenž se pohybuje kolem dvou miliard dolarů. Silné pochybnosti panují také
u informace, že až šedesát procent zisku kartelů jde z exportu marihuany do USA.
Přestože je náročné odhadnout konkrétní čísla, pravděpodobnější se zdá, že marihuana
pokrývá něco mezi 15-26 % z celého zisku mexických kartelů. Jedinou možností, jak
zásadně snížit zisky zločineckých organizací z pěstování a pašování konopí, je pěstovat
marihuanu v Kalifornii v takovém množství a kvalitě, která by předčila tu mexickou
a pašovat ji do dalších států. To jsou z dnešního pohledu otázky, na které je téměř
nemožné odpovědět, ale pokud by vše z výše uvedených podmínek platilo, tak by
v případě legalizace mexické gangy mohly přijít až o 85% zisků z prodeje marihuany.
Vliv legalizace ve Spojených státech, resp. v Kalifornii, na násilí v Mexiku je ještě hůře
odhadnutelný než u finančních záležitostí, ale některé studie poukazují na to, že snížení
zisků kartelů povede k nárůstu násilí v krátkém časovém horizontu, ale později dojde
k jeho snížení. 48
Jiný výzkum od RAND se zabývá výlučně jen výší výdajů na marihuanovou prohibici
v Kalifornii. Opět se vymezují proti Jeffrey Mironovi z CATO Institute, který dospěl
k útratám ve výši 7,7 miliard dolarů na celoamerické úrovni a 1,4 miliardy dolarů pouze
v Kalifornii. Jonathan P. Caulkins z RAND použil rozdílnou metodologii, která ho
dovedla k číslům mezi 215-300 miliony dolarů, jež by se vybraly v Kalifornii. Na
otázku, zdali by částka ušetřená legalizací vyrovnala objem výdajů na prohibici,
odpovídá Caulkins negativně, protože část ušetřených peněz se bude muset použít na
vytvoření nového byrokratického aparátu, jenž se bude věnovat řízení distribuce
marihuany. 49
Tato čísla byla podpořena další studií, která pojmenovala proměnné hodnoty, na nichž
závisí, kolik peněz by se vybralo z prodeje legalizované marihuany. Z hlediska uživatele
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je nejzajímavější předpoklad, že cena by poklesla až o 80% - jde samozřejmě o odhad,
protože žádná země na světě ještě nepřikročila k legalizaci, ale počítá se s nižším
finančním oceněním pracovníků, kteří se starají o marihuanu, protože nebude potřeba
jim platit bonus za účast na ilegální aktivitě a za druhé velkoprodukce, jež v současné
době není možná kvůli nechtěné pozornosti policie, sníží ekonomické náklady. Nejistota
také panuje v oblasti vybírání daní z pěstování a prodeje konopí – jak vysoká daň by se
aplikovala, jaká bude míra úspěšnosti vybírání daní, docházelo by k daňovým úlevám
atd. To všechno jsou otázky, na které v současné době neznáme odpověď a jejichž
změna zásadně ovlivní množství peněz, které by se vybraly z obchodu s marihuanou.50
Středopravý think tank RAND má specializované oddělení na výzkum drogové politiky,
takže jeho zprávy a reporty jsou asi ty nejkomplexnější z řady představených think
tanků. Specifický je v tom, že nedává žádné doporučení, ale spíše velmi kritickým okem
komentuje jednotlivé součásti drogové politiky a přináší další pohled na věc. Přestože
RAND na svých webových stránkách tvrdí, že poskytuje pouze objektivní výzkumy a je
nestranný v otázce legalizace/prohibice marihuany, tak se dá z materiálů RAND
vypozorovat spíše skeptický postoj k otázce legalizace, respektive názory jeho
výzkumníků zpochybňují závěry jinde zveřejněných výzkumů pro legalizaci marihuany.
Zejména se jedná o výši předpokládaných zisků z prodeje legalizované marihuany.
Druhým středovým think tankem je Brookings Institution – respektovaný velikán mezi
světovými politickými instituty, jenž se průběžně umisťuje na předních příčkách
nejvlivnějších think tanků (v roce 2012 dokonce na prvním místě). 51
Byl založen v roce 1916 pod jménem Institute for Government Research (IGR) jako
soukromá organizace pro studium veřejné politiky na národní úrovni. Zakladatel Robert
S. Brookings založil v následujících letech Ekonomický institut a univerzitu zaměřenou
na postgraduální studenty, které v roce 1927 sloučil do dnešní podoby Brookings
Institution. Do mezinárodního povědomí se zapsal institut svojí rolí v utváření
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Marshallova plánu pro obnovu evropských zemí po Druhé světové válce – čtyři týdny
po žádosti předsedy zahraničněpolitického výboru Senátu USA Brookings dodal
dvacetistránkový report obsahující osm základních doporučení, které byly později
použity v Plánu evropské obnovy. 52
V dalších letech se Brookings Institution rozrůstal do dnešní podoby, kdy jeho experti
provádí výzkum v patnácti rozdílných disciplínách, mezi nimiž vyčnívá zahraniční
politika a mezinárodní vztahy. Mezi hlavní principy Brookings Institution patří
nezávislý výzkum, na jehož základě poskytují doporučení, jež mají za cíl posílit
americkou demokracii, péči o ekonomický a sociální blahobyt amerických obyvatel
a zajistit otevřený bezpečný a prosperující mezinárodní systém. 53
V polovině devadesátých let napsal Paul Stares pro tuto instituci článek, ve kterém
zmiňuje potřebu detailní a komplexní debaty ohledně legalizace drog. Dle jeho slov se
zmínky o této radikální legislativní změně vynoří vždy, když dojde k nějaké tragické
události, jež vyvolá nevoli obyvatel, ale po určité době téma upadne bez důkladnějšího
prozkoumání do zapomnění. Zmiňoval různé možnosti, kdy by se legalizace mohla
ukázat jako teoreticky lepší varianta – úspory, vymýcení některých zločineckých
struktur atd.54
Od jeho článku uběhlo sedmnáct let a změna drogové politiky se stala jedním
z aktuálních témat. Na úspěšné referendum v Coloradu a Washingtonu reagoval
v dubnu 2013 ve svém článku výzkumník Brookings Jonathan Rauch, který vyzval
administrativu, aby tuto snahu o legalizaci nevnímala jako hrozbu, ale jako příležitost.
Nejspíš by bylo možné na státy zatlačit a znepříjemňovat budoucím konopným
podnikatelům život, ale otázkou zůstává, zda by to žádoucí a uskutečnitelné. Nejen
kvůli omezené akceschopnosti protidrogových vládních agentur, které se nemohou
zaměřit čistě jen na kuřáky marihuany ve dvou amerických státech, ale Rauch se hlavně
obává, aby nenastala situace, kdy jednotlivé státy budou rovnou legalizovat bez
regulace následného prodeje, což by mohlo znamenat, že lidé si budou moci kdekoliv
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pěstovat jakékoliv množství marihuany, jejíž prodej by nebyl ze strany státu s výjimkou
federálních úřadů nijak kontrolován.55
V tomto názoru má podporu u svého kolegy Stuarta Taylora, Jr., jenž na téma pozice
jednotlivých států a federální vlády sepsal poměrně komplexní analýzu, ve které
zdůraznil několik bodů – je v nejlepším zájmu USA a ochrany zdraví jeho občanů stát
stranou při legalizaci na státní úrovni, protože nátlak by se vládě mohl vymstít v podobě
anarchistického systému, který legalizuje obchod s marihuanou na státní úrovni, ale
státy samotné ho neregulují. Nicméně centrální vláda by měla použít dostupné
prostředky k tomu, aby zajistila, že prodejci nepřekročí vyznačenou červenou linii jako
je export do jiných států, prodej mimo regulovaný systém, prodej velkých množství,
prodej mladistvým a další. Pokud dojde k nalezení rovnováhy mezi zájmy států
a federální vlády, tak všechny strany – státy, federální vláda i uživatelé – vyhrají. 56

6.4

Progresivní think tanky (Institute for Policy Studies)

Historie think tanku Institute for Policy Studies (IPS) se začala psát na začátku 60. let
v období Studené války. Dva zaměstnanci Bílého domu, kteří nebyli spokojení
s vývojem mezinárodní politiky té doby, se rozhodli odejít z Kennedyho administrativy
a založit si vlastní organizaci, kde by mohli svobodně prezentovat svoje názory. Je tomu
již padesát let, kdy začala fungovat tato na vládě a korporátních penězích nezávislá
instituce, jejíž základní principy jsou mír (IPS byl v opozici k válce ve Vietnamu,
americké intervenci v Latinské Americe a druhé Irácké válce), spravedlnost (podpora
lidských práv a feministek) a zdravé životní prostředí (IPS byl a je součástí
protiatomového hnutí).57
Institute for Policy Studies je jeden z mála liberálních think tanků, který se drogové
politice věnuje. Přestože o tématu nevyšla žádná ucelená publikace, tak na jejich
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webových stránkách se dá najít materiál, z něhož je pochopitelné, jaký je názor IPS na
drogovou politiku. Sanho Tree, ředitel Drug Policy Project pod IPS, je poměrně kritický
vůči současnému stavu. Vyjádřil se poměrně jasně ve svém článku, kde kritizuje ředitele
protidrogového úřadu Gil Kerilkowskeho za to, že odmítá byť jen uvažovat o legalizaci.
Potřebujeme nad zakázanými látkami větší kontrolu, říká Tree a tu získáme pouze
legalizací. Dle jeho slov jsme svědky toho, co se stane, pokud se budeme snažit ochránit
sami sebe od drog tím, že je zakážeme. Prohibice neznamená kontrolu – znamená to
nulovou regulaci, nárůst moci zločineckých organizací a další negativní jevy pojící se
válkou proti drogám. Tree apeluje na znovuotevření racionální diskuze, kde se nebude
operovat pouze s dvěma zcela protikladnými pojmy jako je legalizace a prohibice.58
Jeho kolega William A. Collins souhlasí s tím, že je nejvyšší čas upravit současnou
legislativu a skončit s touto, dle jeho slov, hloupou válkou – nesmyslné počty
zadržených se záznamem v rejstříku, kteří budou mít v budoucnosti problémy se
sehnáním práce, jsou jen špičkou ledovce. 59
Ve svém jiném článku vytváří analogii mezi alkoholem, tabákem a marihuanou a ptá se,
proč se k marihuaně administrativa nechová stejně jako k prvním dvěma zmíněným
legálním drogám. Dle jeho slov vláda spojených států utratila za čtyřicet let
protidrogového tažení přes trilion dolarů a přesvědčivý výsledek je stále v nedohlednu. 60
Článek od Erica Sterlinga jako jeden z mála poskytuje alespoň nějaká doporučení.
Odsuzuje strategii vynucování práva americké vlády a zaměřil by se spíše na snížení
poptávky v USA – většina finančních zdrojů míří do programů a vládních agentur, jež
se zaměřují na vymáhání zákonů, ale menší část míří do prevenčních a informativních
programů. Sterlingův článek vyšel již v roce 2005, kdy poměr mezi prevenčními
a vymáhacími programy činil přibližně 45:55. (V návrhu rozpočtu na rok 2013 se tento
rozdíl zvětšil na přibližně 40:60 v neprospěch prevenčních programů. 61) Dle jeho názoru
je jedinou cestou ke střízlivé a zdravější společnosti snížení nebezpečí jak z drog, tak
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z protidrogové politiky společně s komplexním kontrolním systémem, jenž bude
zahrnovat licencování, danění a regulaci obchodu s drogami. 62
Obecně se dá říct, že Institue for Policy Studies stojí v opozici proti současnému stavu
a kritizuje obecně známé negativní jevy, jež se pojí s válkou proti drogám, mezi něž
patří vysoký počet zatčených a zadržených, špatně kontrolovatelný tok drog, finanční
zisky zločineckých kartelů, nesmyslně vynakládané peníze na boj proti drogám a další.
Názor dalšího progresivního think tanku zde bohužel nepředkládám z velmi
prozaického důvodu – žádná jiná instituce z progresivní/liberální části politického
spektra se drogovou problematikou nezabývá na takové odborné úrovni, aby z toho bylo
možné vyvozovat nějaké erudované závěry.

7. Závěr
Drogová politika je komplexní záležitostí, na níž je možné nahlížet mnoha způsoby, což
je vidět v přístupu vybraných think tanků v této práci. Takto úzce vymezená komparace
je v našem i cizojazyčném prostředí unikátní ve svém zaměření, protože jsem nenašel
žádnou studii, jež by zpracovala v takovém rozsahu podobné téma. Existují práce, které
srovnávají americkou drogovou politiku s nizozemskou, ale žádná se nevěnuje
akademické půdě amerických institutů pro výzkum politiky. 63
Volba think tanků na základě jejich politické příslušnosti byla zásadní pro získání
komplexního obrázku stavu vnímání marihuany ve Spojených státech. Bylo celkem
předvídatelné,

že

CATO Institute a Independent

Institute jakožto

zástupci

libertariánského myšlenkového proudu budou mít ve svém postoji jasno – prohibice
zásadním způsobem zasahuje do individuálních práv amerických občanů, kterým
federální vláda nařizuje, co je správné a co ne. Masivní protidrogový aparát neúspěšně
bojující proti ilegálním substancím, jenž bere peníze daňovým poplatníkům, je jen
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špičkou ledovce v této z jejich pohledu nesmyslné válce. Dle obou think tanků je
jediným rozumným rozřešením této svízelné situace, která má za následek velké
množství lidského utrpení, legalizace marihuany, jež bude mít mnoho pozitivních
dopadů – od ekonomických až po sociální.
Svoji celkovou koncepcí se libertariáni liší od konzervativců. Zde je zajímavé, že ani
dva zástupci (AEI, The Heritage Foundation) stejného myšlenkového směru se
nemohou shodnout v ideálním přístupu k marihuaně. AEI souhlasí s libertariány, že
náklady na válku proti drogám jsou odsouzeníhodné, ale rozhodně nejsou přesvědčeni,
že legalizace je krok správným směrem. Odborníci z tohoto institutu by hlasovali pro
dekriminalizaci marihuany, která dle nich zlepší stav v přeplněných amerických
věznicích a přestane docházet k nesmyslné perzekuci bezproblémových kuřáků
marihuany. Jejich kolega z The Heritage Foundation jde úplně opačným směrem a volá
po zachování současného stavu, v ideálním případě by v represi ještě více přitvrdil. Zde
musím zmínit, že jde o jedinou zkoumanou studii, která souhlasí s prohibicí. To je
poměrně zajímavé, pokud vezmeme v úvahu, že mezi ústřední hodnoty tohoto
konzervativního think tanku patří individuální svoboda, volný trh a omezený státní
aparát. Prohibici marihuany je v přímé kontradikci se vším výše uvedeným – občané
nemohou svobodně kouřit, aniž by neporušovali zákon, marihuana se dá ve většině států
koupit pouze na lékařský předpis (nebo ilegálně na černém trhu), stát investuje do války
proti drogám obrovské částky v řádech miliard dolarů, vytvořil k tomu několik
specializovaných organizací a obrovský byrokratický aparát. Jak jsem zmínil již výše,
jeho práce postrádá (nejen) dle mého názoru patřičné akademické kvality, s nimiž jsem
se setkal u zbylých studií. Domnívám se, že u pana Stimsona jde o apriorní odmítnutí
marihuany na základě jakéhosi morálního imperativu, kdy on odmítá marihuanu kvůli
tomu, že jde o zakázanou a tudíž nebezpečnou látku a zcela odmítá jakékoliv teoretické
lékařské přínosy marihuany, ale nemohu mu upřít jisté ospravedlnitelné pochybnosti
(například ohledně výše příjmů z prodeje marihuany), které ale v celkovém vyznění
práce zapadnou.
Středové think tanky RAND a Brookings také nesdílí stejný názor – středopravý RAND
je velmi skeptický k číslům pana Mirona z CATO Institute a zpochybňuje výši

836-842, staženo 12. května 2013, http://www.mapinc.org/lib/limited.pdf.
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finančních příjmů plynoucí z prodeje marihuany, protože použitím rozdílné metodologie
došel k podstatně menším částkám. Přestože RAND nestaví do role arbitra, tak svými
studiemi, jež jsou plné tvrdých dat, mírní nadšení zastánců legalizace a jeví se tak spíše
jako odpůrce legalizace. Brookings více inklinují k středolevé části politického spektra
a jsou pro legalizaci a státní regulaci s tím, že vláda by se neměla plést do záležitostí
jednotlivých států, protože se bojí případných následků, jež by s sebou nesla represe ze
strany federálních orgánů.
Osobně jsem byl překvapen situací u liberálních/progresivních think tanků, které až na
výjimku v podobě IPS nejeví přílišný zájem o danou problematiku a nepíší o ni. Ve
většině evropských zemí se téma legalizace pojí spíše s levicovými/liberálními
skupinami, ale ve Spojených státech tomu tak není. Pravděpodobným vysvětlením je
skutečnost, že většina progresivních think tanků se z větší či menší části zabývá
ekonomikou, daněmi a způsoby, jak do veřejné debaty začlenit nízkopříjmové skupiny
obyvatel, takže jim na drogovou problematiku nezbývají dostatečné kapacity. Druhým
teoretickým zdůvodněním je, že otázka legalizace marihuany je stále velmi ožehavé
téma. Pro některé thinky tanky, které jsou závislé na darech od svých podporovatelů,
může jít až o existenční otázku, protože by se přihlášením k legalizačnímu hnutí mohly
připravit o značnou část příspěvků.
Závěrem se tedy ukazuje, že veřejná debata o budoucím legislativním postavení
marihuany zdaleka není tak plochá, jak by se mohla zdát – nejenže se neshodují
vědecké kapacity napříč politickým spektrem, ale neshodují se ani v rámci jednoho
myšlenkového proudu, jak se ukázalo zejména u konzervativců. Přes některé dílčí
neshody ale většina souhlasí s tím, že současná situace je neudržitelná a mělo by dojít
ke změně – pro AEI to znamená marihuanu dekriminalizovat, zatímco odborníci
z CATO preferují úplnou legalizaci. Obecně by se dalo říci, že think tanky mají jistý
vliv na tvorbu politiky, ale od dynamiky skutečné politiky se akademická sféra
diametrálně liší – nepůsobí na ni například různé nátlakové organizace, kterým by se
legalizace jistě nezamlouvala. Mezi ně se řadí policejní sbory, jejichž značná část
rozpočtu je vyčleněna na válku proti drogám a odbory se snaží, aby nedošlo ke změně
legislativy. Další takovou skupinou jsou soukromé věznice, které samozřejmě profitují
z přísných zákonů a vysokého počtu vězňů. Dalšími postiženými skupinami by byly
výrobci alkoholu a farmaceutické společnosti, které by přišly v souvislosti s legalizací
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o zisky. 64 To je pouze úzký výčet faktorů, jež ovlivňují politický proces. Jejich skutečný
rozsah je mnohem širší, nicméně objemově přesahují limity této práce, ale je to směr,
kterým by se badatelé zajímající se o tento problém, měli vydat.
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Summary
This thesis focuses on the current situation in the USA that revolves around the
legalization of marijuana from the perspective of American think tanks also known as
policy institutes. The war on drugs that started by Richard Nixon more than forty years
ago is a massive burden that has several negative consequences from brutal violence
among drug cartels in Mexico and financial load for American budget to overcrowded
American prisons and chaotic legislation in the US. But for the first time in history a
majority of American citizens wishes for the legalization of marijuana. The lawmaking
is a complex process that has a very complicated dynamics involving many players. The
influence of think tanks is hard to measure but experts agree they have a certain and
important role – they connect citizens, politicians and the government and help them to
understand complicated topics from international and domestic politics. Think tanks can
be divided into several groups according to their political affiliation – for this thesis
think tanks from libertarian, progressive, centrist and conservative group were chosen to
fully compare all the potential policies. It came with as no surprise that libertarian
CATO and Independent Institute are for legalization mainly because the current
prohibition limits personal freedom but it also costs taxpayers billions of dollars. They
believe that legalization would bring at least some money to the federal budget. On the
other hand experts from conservative think tanks American Enterprise Institute (AEI)
and The Heritage Foundation don´t agree with legalization and don´t agree with each
other – AEI calls for decriminalization because legalization is a big leap to unknown
territories and can backfire on the US. Heritage goes even further and condemns all
steps toward liberalization – their expert believes that both policies mentioned above are
dangerous and prohibition is the best policy. The centrist think tanks represented by the
influential RAND and Brookings Institution don´t share the same ideas – Brookings
prefers legalization with small intervention from the federal government because their
experts are afraid of a situation where the marijuana is legalized but not controlled by
the state authorities which may happen if federal authorities would prosecute
businessmen who would trade with marijuana. RAND is rather skeptic to the benefits of
legalization in general and came up with his own studies that show much smaller tax
revenues from marijuana legalization than CATO for instance. Institute for Policy
Studies is one of the very few from the progressive think tanks that do research about
drugs. They support legalization because of all the negative side effects of prohibition
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such as financial load, too many people in the prison etc. The comparison showed that
almost everybody agrees that change in policy is necessary but they don’t agree on what
that policy should be.
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