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-

Cca do roku 1992 tzv. ilegální drogy téměř výhradně mezi undergroundovými
intelektuály či pseudointelektuály s duchovními a materiálními centry
u jednotlivců s oficiálně či neoficiálně získanými vědomostmi z oblasti chemie
a lékařství. Sociální dopady jsou důsledkem spíš osobního rozhodnutí
k odvrácení od společnosti než nezbytným dopadem drogového života.
Zdravotní následky velmi závislé na osobní zodpovědnosti a informovanosti
jednotlivců, t.j. zda vyvařují skleněné stříkačky a jehly pro více použití a
podobně. Trestní stíhání je z velké části soustředěno na příživnictví – získávání
potřebných látek k domácí výrobě drog je poměrně jednoduché a
bezrizikové.

-

Roku 1992 se v souvislosti s rozběhnutím tzv. „Afgánské cesty“ – pašování drog
z Afgánistánu přes centrální Evropu do západní – se v ČR objevuje velmi
kvalitní a velmi levný heroin, což přináší rozšíření užívání mezi běžné občany.
Užívání drog, včetně domácího pervitinu, se stává dostupným i z důvodů
zábavy, zvědavosti apod. Během několika let se mění celý charakter
uživatelské komunity směrem k současnému stavu:

-

Drogy jsou drahé a nekvalitní

-

Výroba, distribuce a držení jsou více a více policejně sledované a stíhané
aktivity

-

Obchod kolem drog se vymyká z rukou domácích skupin a přechází pod
mezinárodní mafie

-

Roste agresivita v uživatelské komunitě a její vnitřní etický kodex zaniká
(udržuje se do jisté míry pouze mezi uživateli ze „staré gardy“); služby
poskytované této subkultuře vnímají jednotlivci stále více jako samozřejmé a
agresivně si je nárokují

-

Naprostá většina uživatelů je pouze konzumenty bez teoretického zázemí a
tedy bez informací ohledně „bezpečného“ braní (podávání těchto informací
je teď na zařízeních terciární prevence, které nemají takovou autoritu, jakou
mívali sami starší uživatelé)

-

Velká část nových uživatelů se snaží brát drogy bez akceptace sociálních
dopadů, t.j. snaží se pomocí manipulace a vydírání svého nejbližšího okolí
udržet status „běžného občana“

