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Narkotikų baimės 
Lietuvos žiniasklaidoje

Mindaugas Lankauskas

Lietuvos teisės institutas

Masinės medijos ir narkopolitika

 Spaudos pateikiamų naujienų turinys
siejasi su bendrais narkotikų politikos
bruožais. Šie bruožai apima bendras
tendencijas apibrėžiant problemas ir
dominuojančius kultūrinius mitus, susidarančius
aplink tas specifiniu būdu apibrėžtas problemas
(Fountain J., Asmussen V., Korf D., 2011).

 „Kiekvieno asmens nusikaltimų koncepcija
priklauso nuo to, kurį laikraštį jis skaito“
(Quinney R., 1970).
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Nusikaltimai ir stereotipai

Visi nusikaltimų niuansai negali būti gyvai
iškomunikuoti, todėl komunikacijoje
įvaizdžiai turi būti supaprastinti, užaštrinti
ir sumažinti iki jų esminių elementų.
Tokiu būdu pažeidėjai visuomenės yra
grupuojami į tokias kategorijas, kaip „vagis“,
„įsilaužėlis“, „plėšikas“, „seksualinis
nusikaltėlis“, „žudikas“, „narkomanas“.
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C. Reinarmano narkotikų baimių 
konstravimo schema

 tiesos grūdas; 
 medijų padidinimas;  
 politiniai moralės antrepreneriai;
 profesinės interesų grupės;
 istorinis konflikto kontekstas; 
 narkotikų vartojimo būdo susiejimas su 

„pavojinga klase“; 
 narkotiko padarymas plataus masto 

visuomenės problemų atpirkimo ožiu. 
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Pagrindinės baimės, susijusios 
su narkotikais (R. Coomber)

 pavojingos priemaišos;
 iškart atsirandanti priklausomybė;
 jaunimui ir vaikams platintojai 

dalina narkotikus už dyką;
 narkotikų rinka yra persisunkusi 

smurtu.

Istorinis kontekstas: nuo 
nuodėmės iki ligos

Neigiamas požiūris susiklostė specifinėje
terpėje, kur į svaiginimąsi (pirmiausia
alkoholiu) buvo žiūrima kaip į nuodėmę ir
moraliai smerktiną dalyką. Vėliau, daugiau
įtakos įgijus medikams, šis požiūris pakito
ir į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą
buvo pradėta žiūrėti kaip į ligą, tokiu būdu
problema buvo medikalizuota.
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Narkotikų baimių eskalavimas 
JAV XX a. pr. 

Federalinio narkotikų biuro 
vadovas
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Palyginamoji žala (D. Nutt,The 
Lancet, 2007)

Toksiškumo ir priklausomybės skalė (R. Gable, 
American Scientist, 2006)
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Kreipimasis į greitąją pagalbą 
(Global Drug Survey, 2017)

2008 m. ir magiškųjų grybų 
uždraudimas Nyderlanduose
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Narkotikų baimės Lietuvos 
internetinėje žiniasklaidoje

 problemos šaltinis – romų taboras;
 saugokim vaikus (nuo ko saugo kanadiečiai?);
 mitologija (žiurknuodžiai?, „nuo pirmo karto“);
 kanapės kaip a gateway drug;
 „purkšta žolė“ – sintetiniai kanabinoidai;
 konkretus atvejis ir moralinė panika - manekenės

istorija ir GHB („oksikas“).
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Raktiniai žodžiai publikacijose 
apie kanapes

Dažniausios frazės 
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Kanapės kaip „vartų atvėrėjas“ 
(A gateway drug)

 kanapės pateikiamos kaip „vartų atvėrėjas“, nuo kurio 
pereinama prie stipresnių narkotikų, nors kartu 
akcentuojama, kad „silpnų“ narkotikų nėra (jei visi 
vienodai stiprūs, kam akcentuoti perėjimą?);

 specifinė socialinė grupė – buvę (ar esami) sunkiųjų 
narkotikų (iš esmės – opiatų) vartotojai, kurie, 
remdamiesi savo patirtimi, akcentuoja būtent kanapių 
kaip „vartų atvėrėjo“ pavojų;

 tipinė antraštė: „Tabore medikų iš mirties nagų išplėštas 
narkomanas prisipažino: viskas prasidėjo nuo „žolės“.

Drug > setting

 koncentruojamasi į pačią psichoaktyviąją 
medžiagą ir jos savybes (sukelia ar nesukelia 
priklausomybę, koks vartojančiųjų procentas, 
„vartų atvėrėjas“ ar ne, skatina ar neskatina 
psichozes/šizofreniją ir t.), kitus faktorius iš 
dalies ar visiškai ignoruojant;

 „didelė dalis ekspertų yra linkę stipriai akcentuoti 
farmakologinį medžiagos poveikį vartotojų 
atžvilgiu ir toks mąstymo būdas dažnai 
degeneruoja į tam tikrą „farmakocentrizmo rūšį“ 
(J. P. Morganas ir L. Zimeris).
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Pabaigai

Researching drug use is pointless 
since policy on the subject has 
nothing to do with evidence, only 
emotion. It has to do with fear of the 
unknown, the taboo of others 
people’s escapist narcotics (or worse, 
those of one’s children).

Jenkins 2009, The Guardian
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Ačiū už dėmesį!


