Posicionament ACJ vers el consum de drogues
L'Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, és una organització de segon
grau fundada l'any 1994 que agrupa a Casals i Grups de Joves. L’associació de
Casals de Joves de Catalunya (ACJ) té l'objectiu d'agrupar persones i entitats que
treballen amb un projecte pedagògic i ideològic comú i es defineixen com una
associació laica i progressista. La tasca de Casals de Joves és promocionar,
fomentar i coordinar iniciatives i projectes juvenils basats en l’autogestió i
l’autorganització juvenil. A la vegada que serveix d'espai comú de reflexió i
intercanvi d'experiències i recursos entre les entitats, socis i persones implicades
en projectes juvenils.
Des de la federació de casals de joves, hem decidit posicionar-nos políticament
sobre la qüestió de les drogues. El consum de substàncies és un fenomen real als
nostres espais ( així com en el conjunt de la societat). Com a joves
autoorganitzades considerem essencial consensuar una certa perspectiva al
voltant d’aquest tema.
Existeixen moltes i diverses definicions del que són les drogues. Des de ACJ
considerem una definició que defugi de les consideracions morals i posi en el
centre les persones. Entendrem que una droga és una substància que té efectes
desitjats i no desitjats.
Tot i que el conjunt de substàncies que produeixen efectes és més ampli, per tal
d’acotar-nos al concepte històric i socialment utilitzat utilitzarem la legalitat per
diferenciar-les.
Drogues legals (que es troben de lliure accés en el mercat) Ex. Alcohol, tabac, cafè,
begudes energètiques…
Drogues amb recepta mèdica (que es troben subjectes a prescripció mèdica.) Ex.
Ansiolítics, analgèsics, anestèsics…
Drogues il·legals (que el seu tràfic i compravenda es troba prohibit segons la
normativa legal vigent.) Ex. Cànnabis, cocaïna, LSD…
Drogues al·legals. (que no es troben fiscalitzades) Ex. Cannabinoides sintètics,
catinones…
A continuació, hem decidit dividir els diferents aspectes de la nostra postura en
quatre blocs: Drets, Participació, Salut i Interessos econòmics.

Drets
Des de la Federació de Casals de Joves creiem que les persones que usem
drogues, com a persones, som subjectes de drets.
El prohibicionisme és un sistema que limita (dramàticament) l'accés a certes
drogues i situa a les persones que usen aquestes en una posició de criminalitat i
desigualtat. Per tant com a sistema hegemònic a la nostra societat considerem
que la situació actual atempta contra els drets de les persones que usen drogues
sigui de manera intencional, sigui per negligència.
Aquest fet fa que les persones que usem drogues estiguem sotmeses a la
desinformació, a la criminalització i a l’estigma. Aquesta situació lluny de reduir els
riscos inherents a les drogues, els accentua:
●

Ens veiem obligades a aconseguir les substàncies al mercat il·legal sense
saber de manera directa la seva composició.

●

No tenim fàcil accés a informació sobre les diferents formes de consum,
quins efectes poden tenir o quins aspectes hem de tenir en compte a l'hora
de consumir-les.

●

Estem subjectes a la penalització fins i tot en situacions on no ens trobem
consumint.

En definitiva, des de l’ACJ creiem necessari que es considerin els drets relacionats
amb l’ús de drogues:
●

El dret a la informació lliure, objectiva i de qualitat sobre les drogues.

●

El dret a no ser estigmatitzades, invisibilitzades ni criminalitzades per
consumir.

●

El dret a l’alteració de consciència com a dret de llibertat de conciencia.

●

El dret a escollir la nostra pròpia opció de consum com a dret al lliure
desenvolupament de la personalitat.

●

El dret a consumir de forma segura com a dret a l’integritat personal.

●

El dret a gaudir del plaer i els beneficis de les drogues com a dret al lliure
desenvolupament de les comunitats i al benestar físic i social.

Participació
Sovint s’utilitza el concepte d’alienació amb relació a l’ús de drogues entès com el
fet de perdre la consciència què es forma part d’un col·lectiu o el fet de perdre la
identitat com a persona. Acceptem que el consum problemàtic de drogues (en
ocasions i depenent del cas) sí que pot generar dificultat en l’exercici de la
participació democràtica. Tanmateix, no és un aspecte que hagi de generalitzar-se
ni atribuir-se al simple fet de consumir.
Des de la Federació de Casals de Joves, creiem que les drogues no fan que
deixem de sentir-nos nosaltres mateixos ni part del col·lectiu. Per tant: no ens
fan deixar de participar. Ens allunyem del discurs paternalista d’assignar a les
drogues actituds i accions que realitzem les persones. Les persones que usem
drogues no ens hauríem d’abstreure de la responsabilitat sobre les nostres pròpies
accions, estem o no sota els efectes d’alguna substància. A més, de la mateixa
manera que les agressions en els nostres espais no s’haurien de justificar amb cap
excusa, tampoc el consum de drogues és una excepció. Per tant, creiem que els
col·lectius tenen la responsabilitat de treballar aquestes qüestions sense
ignorar-les. Per tot això, des de l’ACJ com entitat educativa no recolzem la
prohibició, ja que no té sentit pedagògic en si mateixa si no hi ha hagut una
reflexió i un consens previs. Recolzem les limitacions que es facin de les actituds
que es toleren i les que no quan es generin a partir d’un consens a les nostres
assemblees gestores.
Som conscients que els joves que formem part d’espais autogestionats podem
tenir problemes (emocionals, laborals, etc.) fruit de la nostra condició i que aquests
problemes s’aborden i intenten resoldre des del respecte i l’enteniment mutu. Els
problemes associats al consum s’han d’abordar des de la mateixa perspectiva fent
èmfasi en la formació, la conscienciació individual i la reflexió. Des dels casals de
joves hem d’intentar gestionar el tema de l’ús de drogues des d’una mirada lliure
de prejudicis, l’educació i sent conscients de l’estigma que pateixen les persones
que usen drogues no socialment acceptades (com poden ser les drogues il·legals).

Salut
L’actual situació legal de les drogues i la seva estreta relació amb el
prohibicionisme és com, ja hem esmentat, una causa principal de les
problemàtiques socials associades a les drogues. Aquest fenomen es troba
sustentat per uns determinats paradigmes sanitaris, revestits d’una suposada
objectivitat indiscutible. Els arguments d’aquest tipus senyalen que les drogues
que no són legals no ho són perquè es considera que els riscos del seu consum
comporten inevitablement problemes de salut, trastorns mentals i addiccions.

Des de la Federació de Casals de Joves considerem que aquests paradigmes no
han aconseguit els seus objectius a l’hora de garantir el dret a la salut del conjunt
de la societat i, en concret, de les persones que usem drogues. La salut és també
una qüestió política i, per tant, és el nostre dret i deure com a col·lectius garantir
el nostre propi benestar, així com ho fem, per exemple, amb la salut sexual i
emocional.
Per tot això, des de casals de joves animem a exercir el pensament crític front el
sistema de salut convencional i, en especial, sobre com aquest tracta el consum de
drogues. També creiem que s’ha d’evitar caure en posicions paternalistes a l’hora
de jutjar les decisions que les persones que usem drogues prenem al voltant de la
nostra salut. A més, considerem que cal recolzar paradigmes científics alternatius
al voltant de les drogues que permetin bastir sòlidament el coneixement que com
a societat tenim d’aquestes. Finalment, creiem que s’han de desenvolupar
alternatives terapèutiques i sanitàries al voltant de les drogues més enllà del
prohibicionisme. Sobre això, des de la Fede posem exemples que considerem
vàlids com: projectes de prevenció no estigmatitzants, projectes de reducció de
riscos i d’informació amb drogues, serveis d'anàlisis de substàncies, espais de
consum assistit, material i parafernàlia orientat a fer el consum més segur i plaent,
teràpies de tractament lliures i respectuoses i accés gratuït i lliure a les eines per a
prevenir les sobredosis.

Interessos econòmics
Durant el segle XX s’ha difós des del món occidental el paradigma prohibicionista
arreu del món. Aquestes circumstàncies han tingut com a efecte la substitució
arreu del món dels respectius consums tradicionals pels consums d’alcohol i tabac.
Aquests consums s’han vist abocats a la il·legalitat amb tot el que això comporta:
narcotràfic, marginalitat, persecució cultural… A més, ha deixat en mans de
farmacèutiques i altres empreses, amb els seus propis interessos econòmics i total
manca de transparència, la producció legal de drogues i en mans dels diferents
estats i el mercat la seva distribució i regulació. Aquesta situació té com a
conseqüències, afegides a les ja esmentades, problemes mediambientals, de
violència, abusos…
Des de ACJ creiem important remarcar que, com a persones que usem drogues, el
nostre consum no és la causa d’aquests problemes. Així i tot, cal que acceptem la
pròpia responsabilitat treballant per canviar aquest sistema que ens oprimeix a
totes. A més, des de la Federació de Casals de Joves creiem en la necessitat de
desenvolupar des de la legalitat vigent, i si cal des de la desobediència civil,
alternatives a la prohibició. És per això que recolzem les iniciatives que des de

l’autogestió i la responsabilitat comunitària treballen per la producció,
distribució i consum de drogues, com poden ser per exemple les associacions
cannàbiques. També apostem fermament per la despenalització del consum de
drogues il·legals així com també les alternatives a la presó i a les sancions per
delictes relacionats amb les drogues.

Contra la prohibició, desobeïm.
Contra l’estigma, cuidem-nos.
Contra la invisibilització, participem.
Des de la Federació de Casals de joves apostem per l’ús de
drogues lliure , segur i responsable!

