Rövidített beszámoló
Az Új Nemzeti Drogstartégia (ÚD) pécsi konzultációjáról
Pécs, PTE Dékáni Tanácsterem, 2011. június 15.
Az ÚD körüli szakmai környezet
• A drogszakmát, és annak meghatározó szervezeteit (MADÁSZ, MADRISZ,
ÁSZSZ, MAT) félelmek és sérelmek teszik bizalmatlanná a készülő
stratégiával szemben. Ezért „Közös javaslat” címmel petíciót adtak át a
munkacsoport jelen lévő tagjainak, amiben jelzik, hogy javaslataikat a
visszavont drogstratégia tartalmazza, így nem igazán látják értelmét a mai
beszélgetésnek.
• Félelmeiket részben az új szakpolitikai álláspont egyes képviselőinek
nyilvános megszólalásaira alapozzák. A “kábítószermentes Magyarország”
jelszavát például aggályosnak tartják annak nyilvánvaló elérhetetlensége miatt.
Hiányolják azt az új koncepciót, aminek a jegyében visszavonásra került a régi
stratégia.
• Többen kifogásolják a munkacsoport esetleges összetételét: a szakma
meghatározó szervezeteit képviselő személyek, valamint az oktatási és a
szociális segítő szakmák hiányát. Többen felajánlották, hogy szívesen látják a
munkacsoport képviselőit egy látogatáson az általuk működtetett
szolgáltatásnál.
• A KKB jelen lévő civil delegáltjának tudomása szerint velük, tehát a
kormányzati drogpolitikai koordinációért felelős bizottság civiltagjaival a
drogstratégiát készítő munkabizottság, illetve annak megbízói nem egyeztettek.
• Félelmek fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban is, hogy az ÚD a korábbi
stratégia szakmai tartalma ellenében, a szigorítás jegyében születik meg.
• Így pl. a szerhasználók büntethetőségét kiterjesztő (az elterelés
választhatóságát ismételt elkövetés esetében kizáró) közelmúltban kiszivárgott
jogszabálymódosítás tervét a szakemberek a droghasználat kezdődő
kriminalizálásának tekintik.
• A jelen lévő szakemberek attól tartanak, hogy az ÚD-ban jelentős hangsúlyeltolódás következik be az ártalomcsökkentés és a kezelés/terápia felől a
prevenció irányába, ami hátrányosan érintheti az előbbi szolgáltatásokban
dolgozókat.
• A jelen lévők egy része az új stratégiát egyszerűen feleslegesnek nevezte,
hiszen a tavalyelőtt elfogadott szerintük egyaránt tartalmazza úgy a betegvagy ellátásközpontú, mint a mentálhigiénés vagy prevenciós elemeket.
• Megítélésük szerint a mentálhigiénés elemek eddig is kellő súllyal szerepeltek
a stratégiában. Mivel azonban ezek – jó esetben – nem közvetlen helyi
beavatkozásokban merülnek ki és nem drogspecifikusak, hanem különféle
egyéb programokba épülnek be, nehezebben azonosíthatók.
• A 2009-ben elfogadott Drogstratégiát elmondásuk szerint a szakma egészére
kiterjedő, állítólag 103 találkozót magában foglaló konzultáció-sorozat előzte
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meg. Ehhez hasonlóra az új stratégia kidolgozói már csak az idő rövidsége
miatt sem vállalkozhatnak; így nem állja meg a helyét a széles körű társadalmi
konzultációról szóló érv.
Többen úgy érzik, hogy a drogstratégiai irányváltás és az ezzel kapcsolatos
eddigi lépések a szakma feje felett, annak megkérdezése nélkül történtek; a
mostani három találkozó nem pótolhatja a rendszeres egyeztetést.
A drogügyben laikusnak számító szervezetek (pl. a családsegítők,
pedagógusok, egyházak) egyeztetésekbe történő bevonásának lehetséges
pozitív hozadékát a jelen lévők vitatták.
Megítélésük szerint a jelenlegi ellátórendszer eredményesen működik, a
stratégia sűrű változtatgatása elbizonytalanítja és tervezhetetlenné teszi az
ellátásban dolgozók munkáját.
Mindezek ellenére a szakma jelen lévő képviselői a nyáron készülő koncepciót,
majd az új stratégia tervezetét ismerni, vitatni, véleményezni szeretnék.

AZ ÚD „szakmai filozófiája”
• Utóbb a vita az ártalomcsökkentő megoldások hívei és a megelőzőegészségvédő álláspont között folyt. Akadt, akik vitatta ez utóbbi helyét a
drogpolitikában, mondván, hogy a konkrét, ellenőrizhető és mérhető hatású
tevékenységekről így a hangsúly megfoghatatlan “világjobbító”
általánosságokra kerül.
• A “szükségletközpontú” liberális álláspont kétértelműnek bizonyult: mást
jelent, ha valaki gondos terapeutaként a páciens állapotához és igényeihez
alkalmazkodó kezelést ért alatta, megint mást, ha magát a droghasználatot
tekinti releváns szükségletnek. Ezt a megkülönböztetést érdemes szem előtt
tartani, az álviták és csúsztatások elkerülése érdekében.
• Bizonyos értelemben harmadik “filozófiaként” vetődött fel a drogfüggőség
gyógyíthatatlan betegségként való meghatározása. Előnyei és igazsága mellett
ez a megoldás további kérdéseket vet fel., elsősorban, hogy a legális szerekkel
(alkohol, internet, cigaretta, szerencsejáték) kapcsolatban.
Finanszírozás
• A drogszakma jelenleg az anyagi ellehetetlenülés határán van, a futó
programok működésképességét súlyosan veszélyezteti az új pályázatok
kiírásának elmaradása.
• Általános vélemény, hogy az új stratégiában lényegesen nagyobb szükség
volna a kiszámítható források biztosítására, amelyek a szakmai munka
folyamatosságát és minőségét garantálhatnák.
• Javaslat hangzott el arról, hogy a források elosztásnál azokat a tevékenységeket
kellene előnyben részesíteni, amelyek eredményesen, jól működnek, szemben
a hazai gyakorlattal, amely újabb és újabb anyagi áldozatokkal próbál
láthatólag működésképtelen tevékenységeket életben tartani.
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• A költségvetés nehéz helyzete, a források szűkössége a döntéshozókat ne arra
ösztönözze, hogy kész helyzetet teremtsenek és a “nehéz döntéseket” a szakma
feje fölött hozzák meg, éppen ellenkezőleg: a mozgástér szűkülését csak a
szorosabb egyeztetés és a demokratikusabb döntéshozatal teheti elviselhetővé
• Számos bírálat hangzott el a pályázati rendszerrel szemben: a kiírások illetve a
kifizetések késedelmessége ellehetetleníti a résztvevőket; az adminisztráció
elképesztő energiákat rabol el a szakmai munkától; a pályázat-függőség
kiszolgáltatottá tesz; a pályázati úton támogatott tevékenységek
fenntarthatósága nem biztosított.
Konkrét javaslatok
• A prevenció hangsúlyozása kiélezetten veti fel az oktatásüggyel való
intézményes együttműködés megoldatlanságát.
• Fájdalmasan hiányoznak a segítő szakmák, mentálhigiénés és
szociálpedagógiai szakemberek az iskolákból.
• A KEF-ek ne programmegvalósító, hanem kooridnáló szerepet töltsenek be.
• A tanárokra nem lehet több terhet rakni.
• Fontos lenne a kortárs segítőképzés fejlesztése.
• A nemzeti alaptantervben jelenjenek meg a mentálhigiénés, életvezetési és
egészségnevelési alapvető tartalmak.
• Csak akkreditált programok, regisztrált szervezetek juthassanak be az
iskolákba. A prevenciós programok akkreditációjának kérdése 2001 óta
megoldatlan.
• A bentlakásos rehabilitációs ellátórendszer jelenleg nem képes megfelelni a
fiatalkorúak, nők, várandós anyák gondozásával kapcsolatos speciális
igényeknek.
• Gondok vannak az akut gyermekpszichiátriai ellátás terén, és hiányoznak az
olyan bentlakásos (nem gyámhatósági) rehabilitációs intézmények, ahol a
kezelés mellett oktatás is folyik.
• Fejleszteni kell az alacsony küszöbű, illetve a megkereső (outreach)
szolgáltatásokat, mert utóbbiak egyes régiókban gyakorlatilag nem működnek.
• Az ellátórendszer az új drogfajtákra nincs felkészülve.
• Az ország egyes régióiban (pl. Észak-Magyarországon) a szolgáltatások nem
érik el a ráaszorulókat, ezért nincs is reális képünk a ténylegesen szükséges
ellátási kapacitásról (pl. rehabilitációs férőhelyek).
• Korrekt, hatásos, informatív médiakampányok szükségessége a droghasználok
stigmatizálásának elkerülésére.

Összeállították:
Nagy Zsolt és Lányi András
az ÚD munkacsoport tagjai
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