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Daqshekk persekuzzjoni
Il-White Paper tal-Gvern hija speċifikament dwar il-kannabis - droga bil-bosta
aktar ħafifa minn oħrajn. Din ma tibdiex ħdejn il-perikolożità ta' drogi oħrajn inkluż
dawk sintetiċi, u għandha potenzjal żghir ħafna li toħloq dipendenza. Hu opportun
li nindirizzaw il-problema bażika fil-politika dwar id-droga, iġifieri dik li min juża'
d-droga preżentement għadu jitqies bħala kriminal.
Il-politika dwar id-droga għandha tkun waħda b’wiċċ uman. Id-droga m’għandhiex
tkun kwistjoni ta' ordni pubblika iżda għandha tkun ikkunsidrata bħala waħda
li għandha għeruq soċjali fondi bosta drabi b’konsegwenzi mediċi. Il-vittmi
tad-droga m’għandhomx jibqgħu kriminalizzati imma għandhom jingħataw
l-għajnuna kollha neċessarja minn kmieni. Mill-banda l-oħra, min juża d-droga
m’għandux ikun trattat differenti minn min jagħmel użu mill-alkoħol. Dan hu
l-argument bażiku li diġa għamilnieh fil-Manifest Elettorali għas-sena 2017.
Dakinnhar konna l-uniku partit politiku f’Malta li ma qagħdx idur mal-lewża.
Ma nħbejniex wara l-ħtieġa ta' studji. L-istudji huma dejjem meħtieġa u huma
utli għax jgħinuna nifhmu iktar is-sitwazzjoni reali madwarna.
In-nies għandhom ikunu konxji mill-effetti varji tad-droga u għandhom jingħataw
l-għajnuna meħtieġa meta jagħżlu li jirrikorru għaliha. Li persuni jiġu kriminalizzati
għaliex jagħmlu użu mid-droga ma twassal imkien. Sfortunatament, tul is-snin din
il-politika ta' kriminalizazzjoni wasslet għal aktar tbatija: il-vittmi ġew assoġgettatti
għal iktar tbatija minn soċjetà intolleranti. Minkejja t-titjib li sar riċentament,
il-liġi Maltija f’dak li jirrigwarda d-droga ma tirriflettix ir-realtajiet soċjali ta' llum
il-ġurnata. Punt bażiku, per eżempju, hu li mhux kull min ipejjep il-ħaxixa huwa
neċessarjament dipendenti fuq id-droga.
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Għandha ssir klassifikazzjoni tad-drogi skont l-effetti fuq is-saħħa fiżika u mentali
tal-bniedem u fuq il-konsegwenzi soċjali u psikoloġiċi tagħhom. Il-gvern għandu
jaddotta politika ta' riduzzjoni tal-ħsara li tinkoraġġixxi lil min għandu problema
ta' droga jfittex l-għajnuna, u jkun inkoraġġit jibdel l-imġieba tiegħu jew tagħha.
Għandu jkun hemm programmi mmirati għal dawk li huma dipendenti fuq
id-droga, ibbażati fuq dan il-prinċipju. Waqt li jkunu l-isptar jew fejn ikunu qed
jiġu ittrattati biex jinqatgħu mid-dipendenza tagħhom, il-persuni li jakkumpanjaw
lill-pazjenti għat-trattament minħabba overdose għandhom jiġu mistoqsija biss
mistoqsijiet li huma limitati għat-trattament tal-vittma. Inkella ħadd ma jkun
inkoraġġit jagħti l-għajnuna għax ikun qed jissogra li jispiċċa taħt investigazzjoni
Vittmi tad-droga li jirrijabilitaw rwieħhom m’għandhomx jintbagħtu l-ħabs għal reati
mhux vjolenti tal-imgħoddi relatati mal-użu ta' droga għal użu personali. Il-gwerra
fuq id-droga fil-fatt hija gwerra fuq il-persuni li jużawha. Hija gwerra li falliet, wirt
tal-Amministrazzjoni Amerikana ta' Richard Nixon. Il-kriminalizazzjoni tal-persuni
li jużaw id-droga għamlet ħafna ħsara. Fil-każ tal-kannabis, għamlet ħafna aktar
ħsara milli qatt tista' tagħmel il-pjanta tal-kannabis innifisha. Fil-każ ta' min juża
drogi perikolużi, kompliet tgħakkes lil dak li jkun li jispiċċa jitkisser mis-sistema
ta' ġustizzja kriminali wkoll.
Il-Global Commission on Drug Policy (2019) issejjaħ għal politika razzjonali
ta' skedar, kontroll u regolamentazzjoni ta' sustanzi psikoattivi u tipproponi, fost
proposti oħra, l-abbandun tal-politika falluta ‘tolleranza-zero’ u kejl wieħed għal
kull sustanza, l-aċċettazzjoni li persuni adulti jagħżlu li jieħdu ċerti riskji, u l-kontroll
tas-sustanzi permezz ta' standards legali fil-qasam mediku u tal-protezzjoni
tal-konsumatur minflok tal-ġustizzja kriminali. Sustanzi psikoattivi għandhom
jiġu klassifikati skont il-potenzjal ta' żvilupp ta' dipendenza u ta' effetti serji oħra.
Dan mhux il-każ illum il-ġurnata, għax ċertu sustanzi huma legali għax jintużaw
fil-mediċina u għax huma aċċettati kulturalment, eżempju l-alkoħol.
F’Malta ilhom żmien jitwettqu programmi ibbażati fuq il-kunċett
ta' harm reduction – fosthom it-tqassim ta' siringi b’xejn u anke aċċess
għal sostitut għall-eroina – dan qatt ma’ kien kontroversjali. L-aċċess għal dawn
is-servizzi naqqas drastikament il-ħsara lill-persuni. Jekk il-kunċett ta' harm
reduction, bir-raġun intuża sa ċertu punt għal min jabbuża minn drogi ferm
u ferm perikolużi, bl-istess kejl meta tqis il-ħsara għas-saħħa li jagħmlu sustanzi
legali bħall-alkoħol u s-sigaretti, hekk għandu jkun regolat ukoll l-użu,
b’mod legali, tal-kannabis.
Għaldaqstant, l-użu tad-droga mhuwiex ikkaratterizzat minn tip waħdieni
ta' aġir imma hu wkoll relatat mat-tip ta' droga użata. Il-kannabis, per eżempju,
hija droga meqjusa bħala waħda relattivament ħafifa waqt li l-eroina u l-kokaina
mill-banda l-oħra huma drogi qawwija. Għandna naħdmu ħafna iktar sabiex
tonqos il-pressjoni li twassal persuni sabiex jirrikorru għad-drogi, kemm
dawk legali kif ukoll dawk illegali.
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Fil-fatt l-alkoħol, il-kalmanti u s-sigaretti, minkejja li huma legali, ukoll joħolqu
dipendenza u problemi b’implikazzjonijiet soċjali serji. L-użu personali
tad-drogi kollha għandu jiġi dekriminalizzat. Vittmi tad-droga għandhom
jitqiesu bħala persuni li jeħtieġu għajnuna, u mhux bħala kriminali. Fl-istess
ħin, dekriminalizzazzjoni tiżgura wkoll li dawk li jużaw id-drogi okkażjonalment
għal skop rikreattiv, inkluż dawk li jikkultivaw il-kannabis għall-użu personali,
ma jiġux kriminalizzati minħabba l-mod ta' għixien tagħhom. Li l-użu tad-drogi
jkun dekriminalizzat ifisser li min ikollu fil-pussess tiegħu d-droga għall-użu
personali ma jkunx ikkunsidrat bħala kriminali. Ifisser ukoll li min ikun vittma
tad-droga, ikun ikkunsidrat bħala persuna li għandha bzonn l-għajnuna u mhux
bħala persuna li teħtieġ tkun ikkastigata. Id-dekriminalizazzjoni għandha ssir
a bażi tal-mudell Portuġiż li wassal għal riżultati eċċellenti.
Id-dekriminalizazzjoni fil-Portugall tant hija suċċess li m’għadhiex materja
kontroversjali. Kontra kull ‘profezija’ Il-Portugall ma sarx destinazzjoni
għat-turiżmu tad-droga. Lanqas ma żdied l-użu tad-droga b’mod sinifikanti.
Filfatt l-użu tad-droga fost l-aktar demografija vulnerabbl, dawk ta' bejn
il-15 u d-19-il sena, fil-Portugall naqas.
Il-Portugiżi kienu intelliġenti biżżejjed biex ikunu pragmatiċi.
Id-dekriminalizazzjoni kienet akkumpanjata minn programmi komprensivi
ta' harm reduction, ta' leġizlazzjoni b’wiċċ uman, u sapport soċjali
(Domosławski, 2011). Proposti speċifiċi rigward il-kannabis jinstabu fis-sezzjoni
li jmiss ta' dan id-dokument. Saru l-ewwel passi biex l-użu tal-kannabis
għal raġunijiet mediċi ikun regolarizzat. Imma għad hemm ħtieġa li jitneħħew
il-preġudizzji li għadhom magħna biex it-tibdil fil-liġi jkun jista' jagħti frott.
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Wasal iż-żmien li l-użu tal-kannabis ikun aċċettat mil-liġi. L-użu tal-kannabis hija
realtà, m’għandniex nesaġeraw l-effetti tagħha fuq is-soċjetà. Min-naħa l-oħra,
iżda, l-użu tagħha għandu jkun regolat. M’għandhomx jitħallew jinħolqu monopolji
bħal ma ġara fil-każ tas-sigaretti. Min jiddeċiedi li juża’ s-sustanza m’għandux
bilfors jiddependi fuq ħaddieħor, permezz tal-mudell msejjaħ ‘grow your own’
(Decortea et al., 2017).
Fl-istess ħin għandu jkun possibli li l-kannabis u żerriegħa awtorizzata tinxtara,
taħt kontrolli raġjonevoli, minn ħwienet liċenzjati apposta għal dan l-iskop. Prodotti
proċessati għandhom ikunu soġġetti għall-istess tassazzjoni ta' prodotti proċessati
oħra bħas-sigaretti u t-tabakk. Ir-restrizzjonijiet ta' fejn wieħed jista' jpejjep u dawk
li japplikaw għar-riklamar tat-tabakk għandhom japplikaw ukoll għall-kannabis.
Il-White Paper issemmi li ma jistax isir tipjip ta' kannabis fil-miftuħ. Hemm
l-impressjoni li jekk xi ħadd jgħaddi minn fejn xi ħadd li jkun qed ipejjep dan
se jkollu xi effett fuq il-persuna. Dan huwa mit. B’kontrolli bħal ma hemm fil-każ
tas-sigarretti t-tipjip fil-miftuħ għandu jkun permess. Aħjar wieħed ipejjep
fil-miftuħ milli f’postijiet magħluqa u bla ventilazzjoni adegwata. It-tipjip
‘passiv’ għandu jiġi evitat - xejn iżjed u xejn inqas mis-sigarretti.
Kif tgħid il-White Paper għandu jkun possibbli wkoll li persuna tkabbar il-pjanta
għall-użu tagħha. Il-kannabis - anke għax ma fihiex l-eluf ta' sustanzi miżjuda
bħal ma› għandhom is-sigarretti, u l-ammont li jitpejjep huwa anqas, tista' filfatt
tagħmel inqas ħsara mit-tabakk u mill-alkoħol, li t-tnejn huma legali. Studju
ta' Lachenmeier u Rehm (2015) ipoġġi l-alkoħol bħala waħda mill-aktar sustanzi
li tagħmel ħsara, u l-kannabis l-anqas, mid-drogi l-aktar mifruxa fis-soċjetà.
Filfatt minħabba r-riskju baxx tal-kannabis, jissuġġerixxu approċċ
ta' regolamentazzjoni legali minflok projbizzjoni.
Ma jagħmilx sens li nibqgħu naħlu r-riżorsi tal-pajjiż niġru wara min juża l-kannabis,
li tħalli inqas effetti mill-użu tal-alkoħol, u anke t-tipjip regolari tas-sigarretti. Hu
iktar utli li r-riżorsi tal-Pulizija jintużaw biex jinqabdu t-traffikanti ta' drogi qawwija
u perikolużi. Fi studju fl-Istati Uniti (Harris et al., 2014) ma nstabx li kien hemm
relazzjoni bejn l-użu dikriminalizzat tal-kannabis u r-rata ta' atti kriminali u atti
vjolenti. L-istudju jgħid li arresti minħabba l-kannabis, jkattru l-problemi soċjali
tal-persuni arrestati.
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Il-fatt li l-kannabis tista' tagħmel xi ħsara mhix skuża biex is-soċjeta tkompli tagħmel
aktar ħsara, u saħansitra ħsara akbar billi tippersegwita lil min jagħżel li jagħmel
użu minn din il-pjanta. Għal kuntrarju ta' min iqabbel il-kannabis mal-industrija
tas-sigarretti, il-kannabis tista' titkabbar minn min jużaha u għalhekk m’hemmx
bżonn li jiddependi minn xi kumpanija jew industrija. ‘Sharing’ bejn persuni adulti
m’għandux jitqies bħala att kriminali. Ix-xiri minn ħwienet liċenzjati apposta huwa
mezz ieħor ta' regolamentazzjoni tas-suq. Mudelli bħal koperattivi li ma jagħmlux
profitt fi Spanja għandhom jiġu wkoll ikkounsidrati (Rolles, Nutt, Schlag, 2021).
Minkejja xi nuqqasijiet, il-pubblikazzjoni tal-White Paper huwa pass lejn
pragmatiżmu fil-politika dwar il-kannabis ibbażat fuq il-mudell tas-saħħa pubblika
u mudell soċjali, minflok il-mudell fallut tal-ġustizzja kriminali (Rolles, Nutt, Schlag,
2021). L-effett ta' suq regolat ifisser li l-aċċess għall-kannabis jimxi mit-toroq
mudlama, bla regoli u limiti fuq l-età u l-kwalità tal-prodott, għal postijiet liċenzjati
u regolati. L-effett tal-frotta ipprojbità jonqos, filfatt l-użu tal-kannabis minn
adoloxxenti f’xi stati Amerikani naqas minn meta ġie introdott suq regolat. Hemm
studji wkoll li r-rati ta' skizzofrenija u problemi psikjatriċi baqgħu l-istess tul s-snin
li l-użu tal-kannabis żdied (Drug Policy Alliance, 2016). Mhux kollox iswed u abjad,
bħal m’hawn min jipprova jgħidilna. M’hemmx bżonn paniku morali, iżda politika
sensata li ma tagħmilx parti mill-popolazzjoni kriminali meta qatt ma wettqu atti
vjolenti jew ta' ħsara lil ħaddieħor.
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Skont Decortea et al. (2017) metodu ieħor biex jindirizza l-lakuna fil-White Paper,
iġifieri minn fejn tista' tiġi akkwistata l-kannabis legalment u ta' kwalità regolata
huma ‘l hekk imsejjħa Cannabis Social Clubs. Dawn it-tip ta' għaqdiet ikabbru
l-kannabis għall-membri adulti tagħhom. Din il-possibilità tista' wkoll tkun għażla
għal min m’għandux il-possibilità li jkabbar il-kannabis tiegħu d-dar, kemm
minħabba nuqqas ta' spazju u anke minħabba tħassib, li wieħed jifmhu, dwar
l-aċċess ta' minorenni għall-kannabis. Jekk ma jkunx hemm dil-possibilità xorta
jista' jkun li numru mdaqqas ta' persuni jispiċċaw jew jirrikorru għas-suq illegali jew
jispiċċaw jiġu kriminalizzati. Tista' wkoll titqies bħala approċċ aktar responsabbli
għal persuni li għadhom qed irabbu t-tfal, għalkemm l-akbar problemi għat-tfal
huma meta jkunu esposti għal persuni vjolenti minħabba xorb esaġerat, u anke
minħabba passive smoking mis-sigarretti. Adulti responsabbli jafu kif għandhom
jġibu rwieħhom fil-konfront ta' minorenni.
Skont il-kodiċi ta' etika tal-European Coalition for Just and Effective Drug Policies
(ENCOD, 2011), Cannabis Social Clubs huma mudell li jkissru l-involviment ta'
min juza’ l-kannabis f’attivitajiet kriminali u jassiguraw standards li jħarsu s-saħħa
pubblika. Joffri wkoll mudell non-profit għal min jixtieq jissieħeb f’dawn it-tip
ta' għaqdiet. II-liċenzjar ta' ħwienet li jistgħu ibiegħu l-kannabis, żerriegħa talkannabis u anke l-Cannabis Social Clubs għandhom jagħmlu r-regolamentazzjoni
tal-kwantitajiet tas-sustanzi attivi fil-kannabis aktar faċli, u jiżguraw li l-abbuż
li jsir mis-suq illegali jitrażżan. Għandu wkoll ikun hemm regolamentazzjoni ta'
prodotti tal-kannabis li jittieklu, xi ħaġa li l-White Paper ma ssemmix (Dentons.
com, 2019). Bid-differenza ta' distributuri tal-kannabis f’suq illegali, f’suq regolat,
u anke permezz tal-Cannabis Social Clubs, dawk involuti għandhom ikunu involuti
fi djalogu kontinwu mal-awtoritajiet dwar il-kontroll tal-aċċess għall-kannabis
għall-adulti biss, dwar politika ta' harm reduction, u dwar l-użu responsabbli talkannabis.
Prodotti liċenzjati tal-kannabis għandhom ikollhom tikketta bl-ammonti tassustanza THC iddikjarata - xi ħaġa li ma ssirx f’suq illegali. L-ammonti ta' kannabis
li wieħed jista' jkollu - fil-White Paper msemmi sa 7 grammi - jista' jkun li huwa
baxx wisq u wkoll iwassal għal azzjoni mill-Pulizija. Irid jiġi ċċarat għal-liema parti
tal-kannbis qed tirreferi l-White Paper. Mod partijiet tal-pjanta, u mod prodotti talkannabis.
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Il-politika Ħadra tisħaq fuq il-komunità, ir-rispett lejn xulxin, ir-rispett tal-għażliet
personali u d-diversità. Huwa importanti għaldaqstant li tingħata informazzjoni u
edukazzjoni fattwali dwar il-kwalità tal-ħajja, dwar ħiliet soċjali u s-soċjetà tagħna.
Kollox huwa marbut ma’ xulxin. Nafu illi l-ħajja ibbażata fuq xogħol minn filgħodu
sa filgħaxija, l-esaġerazzjoni fil-prezzijiet tad-djar u l-appartamenti, mhux ħajja ta'
kwalità. Il-problemi li ġġib ekonomija ibbażata fuq il-qerda tal-ambjent, fuq ittniġġis u fuq bini bla rażan biex jistagħnew il-ftit, jwasslu għal stress, għal mard, u
anke għal problemi ta' saħħa mentali.
L-ebda politika ma tista' tħares lejha f’iżolament. Għaldaqstant, għandu jsir sforz
akbar biex l-iskola u l-edukazzjoni issir verament gost u okkażjoni ta' żvilupp
personali, mhux taħriġ għas-suq. L-ippjanar għandu jsir verament ‘ippjanar’ – biex
il-komunitajiet jissaħħu, u mhux biex isir aktar u aktar profitt għas-skapitu tagħna
lkoll. Għandna bżonn toroq għan-nies, u siguri għar-roti, mixi u mezzi oħra ta'
mobilità, mhux għal aktar karozzi, tniġġis u tarmak jaħraq.
Id-dekriminalizazzjoni tad-droga, u r-regolamentazzjoni ta' suq legali tal-kannabis,
ifisser li nbiddlu l-mentalità. Li mhux kull problema jew perċezzjoni ta' xi problema
tiġi indirizzatha billi nkaxkru n-nies il-qrati, il-ħabs jew jintbgħatu l-Pulizija
jissorveljawhom. Minbarra l-fatt li klassifikazzjoni tad-droga hija neċessarja, u
harm reduction huwa apporċċ indispensabbli, mhux kull persuna l-istess, mhux
kull persuna għandha l-istess esperjenzi. Huwa għalhekk li nemmnu, li flimkien ma’
politika ħolistika li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, id-dekriminalizazzjoni taddroga, ir-regolamentazzjoni tal-kannabis, u tisħiħ ta' servizzi soċjali u komunitarji
huma t-triq ‘il quddiem.
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