
Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 

     V roku 1987 si členské štáty OSN stanovili cieľ -  vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez 

drogových závislostí. Preto Valné zhromaždenie  OSN  vyhlásilo 26. jún  ako Medzinárodný deň proti 

zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.  

     Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov volí každý rok ústrednú tému - 

posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje ročnú kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom 

drogovom probléme. Tohtoročná kampaň nesie názov „Mysli na zdravie – nie na drogy“. Cieľom 

kampane je informovať verejnosť a najmä mladých ľudí o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie.   

Táto celosvetová kampaň vyzýva Vás, mladých ľudí, ktorí ste dvakrát tak náchylní začať užívať drogy 

než dospelí, k ochrane Vášho zdravia. Prvým krokom je získať fakty o drogách a o ich škodlivých 

účinkoch. Podľa prieskumu vždy sa začína s experimentom alebo skúšaním legálnej drogy (cigarety, 

alkohol) a prechádza sa na nelegálnu drogu. Často tieto nelegálne drogy sa "úspešne" šíria pri 

rôznych mládežníckych stretnutiach - diskotékach, hudobných koncertoch a pod. napriek cieleným 

vyhľadávacím policajným akciám. Najužívanejšou drogou na svete je marihuana. V živote ju už aspoň 

raz vyskúšalo 162 miliónov ľudí.  Slovensko je už niekoľko rokov krajinou s plne rozvinutým drogovým 

trhom, na ktorom sú zastúpené všetky najznámejšie drogy dostupné v rámci Európskej únie. Rastie 

agresivita a vynaliezavosť predajcov nelegálnych drog. A  vďaka tomu približne 12 miliónov ľudí v 

Európskej únii užíva či niekedy v živote užívalo kokaín. Viete, že v priemere každú hodinu zomrie 

jeden občan Európskej únie na predávkovanie? Viete, že v Európe dochádza každoročne k 7000 až 

8000 úmrtiam v dôsledku užívania drog? Nestaň sa ďalšou číslicou vo svetových štatistikách! Vyhýbaj 

sa prostrediam a spoločenstvám ľudí, v ktorých sa ťažko odoláva pokušeniu. 

      Ku kampani „Mysli na zdravie – nie na drogy“ sa môže pripojiť každý z nás. Existuje niekoľko 

spôsobov, ako sa zapojiť.  Stačí odmietnuť ponúknutú cigaretu, alebo povedať  blízkym, že Vám záleží 

na ich zdraví. Každý z nás môže zohrať významnú úlohu pri podpore zdravia vo svojom okolí.           


