Adalékok a nemzeti drogstratégia kialakításához
A monitoring angol kifejezés, melynek jelentése “a megadott tárgykörre vonatkozó irodalmat,
közleményeket számon tartó, összegyűjtő és a megrendelőhöz eljuttató figyelőszolgálat”1. A
monitoring szóban tehát benne rejlik a folyamatosság és a specializálódás. Az így nyert
adatok térben és időben összehasonlíthatók, szakmailag megalapozottak, számos
szempontból elemezhetők, és a belőlük származó információk hatékony stratégia
kialakításának alapjául, a monitoring pedig ennek eszközéül szolgál.
Nincs ez másképp a drogstratégia esetén sem. Az illegális kábítószer-fogyasztás és kereskedelem világméretű jelenség, mely a társadalmi stabilitást és a közegészségügyet
veszélyeztető tényező. A kereslet és kínálat állandóan változó mintáinak folyamatos
nyomon követését és a dinamikus válaszlépések megfogalmazását a monitoring teszi
lehetővé.
A kábítószer-jelenség monitoringjának fő európai intézménye - és a tagállamokban működő
tagintézmények hálózata - is azért jött létre, hogy tényszerű, tudományos
háttérinformációval és szilárd bizonyítékokkal szolgáljon az európai kábítószerproblémáról. Adatokat biztosít a politikai döntéshozók számára, ezzel elősegítve az aktuális
helyzetet legmegfelelőbb módon kezelő jogszabályok és stratégiák megfogalmazását, a
legjobb gyakorlatok áttekintését és az adott helyzetben legfontosabb új kutatási területek
„lokalizálását” – így például az egyelőre csak részben szabályozott új típusú kábítószerek
piacának változásaira vonatkozó vizsgálatok. A monitoring egységes és állandó
módszertana is biztosítja az információk összehasonlíthatóságát térben és időben.
A kábítószer-helyzet folyamatos monitorozása lehetővé teszi a különböző időpontok vagy
földrajzi területek közötti összehasonlítást, ennek eredményeként pedig hozzájárul a
különféle
jogszabályi
változások,
szociális
és
egészségügyi
válaszlépések
eredményességének és hatékonyságának evaluációjához.
A kábítószerhelyzet monitoringja és tényszerű ismerete költséghatékonyságot is
eredményezhet, hiszen lehetővé teszi a problémához kapcsolódó egészségügyi és szociális
költségek tervezését, e helyzetértékelésre épülő intézkedések révén pedig a költségek,
illetve a forrásallokáció optimalizálását.
Napjaink egyik aggasztó problémája az ún. designer drogok felbukkanása és térhódítása.
Az egységes belső piac a kábítószer-kínálat változására is hatással van, mely változásokról
nemzetközi szintű információkra van szükség, melyekhez innovatív módszerekkel
lehetséges hozzájutni. Ezt segíti elő az európai korai jelzőrendszer (EWS), mely egy háromlépcsős rendszer első eleme: az információcsere eszköze. Az EWS alapvető célja az
újonnan felbukkanó anyagokkal és használati módokkal kapcsolatos információk
áramoltatása európai szinten. Ezen információk újfent a gyors reagálást és a hatékony
intézkedést segítik elő, ezzel hozzájárulva az új pszichoaktív szerek kockázatainak lehető
legkisebb szintre csökkentéséhez.
Az európai monitoring ügynökség által már kidolgozott, harmonizált és a tagállamokban
alkalmazott kulcsindikátor-rendszer egy olyan működő szisztéma, melynek mentén
keletkező adatok segítségével Magyarország egyértelműen elhelyezhető Európa
„drogtérképén”, s a jelenség hazai mérete is európai viszonylatban értelmezhető, az európai
legjobb gyakorlatok pedig a hazai viszonyokra adaptálhatók.
A monitoring fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Európai Uniós tagság
kötelezettségként írja elő az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai
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Megfigyelő Központja (EMCDDA) által meghatározott szabályoknak megfelelő, az EMCDDA
részére történő, a magyarországi kábítószerhelyzettel kapcsolatos egységes,
összehasonlítható, megbízható és hiteles adat- és információszolgáltatást, illetve ennek
elősegítése érdekében részvételt az Európai Kábítószer és Kábítószer-függőség Megfigyelő
Hálózat (REITOX) munkájában.

Nemzeti Drog Fókuszpont

