‘However beautiful the strategy, you
should occasionally look at the
results’

Az elmúlt 10 év hazai
drogpolitikájának
értékelése: eredmények,
dilemmák
„HOGYAN TOVÁBB HAZAI DROGPOLITIKA?”
2011. február 24.

A stratégia értékelésének
kontextusa
• Magyarország első Nemzeti Drogstratégiája
2000-2009
• Félidős értékelés – MATRA projekt, hollandiai
Trimbos Intézet – módszertani újítás – logikai
keret mátrix technika
• 2009 – a stratégiában foglalt célok határideje
lejárt, új stratégia megfogalmazása szükséges –
értékelni kell
• Kérdés: Tudunk-e az elvárásoknak megfelelő
értékelést végrehajtani, amelyik megalapozza az
új stratégia megalkotását is?

Általános megfontolások, aggályok
a közpolitikák értékelésével
kapcsolatban
• Az értékelők azzal a meggyőződéssel végzik
munkájukat, hogy a döntéshozót segítik abban, hogy
bölcsebb döntéseket hozzon.
• Azt várják, hogy az eredményeket a döntéshozatali
folyamatban megfelelő módon és mértékben fogják
felhasználni.
• A folyamat végén azonban általában csalódás éri őket: a
„sturm und drang” lebonyolított értékelési munkát, az
adatelemzést és értelmezést követően úgy tűnik, mintha
mi sem történt volna – a dolgok úgy mennek tovább,
mintha az értékelés meg sem történt volna.
• Felmerül a kérdés: mi csúszott félre? Mit kellene
másként tenni? (Carol H. Weiss, 1988, in Stern, E. (ed.):
Evaluation reserch methods, Sage Publications, 2007

Miből adódik a közpolitika alkotók
és az értékelő kutatásokat végzők
közötti szakadék?
•
•
•
•
•
•

•

Időszámítás: az értékelést végző kutatók hosszútávra gondolkodnak – jó
munkához idő kell – a politika csinálóknak rövid távú érdekeik vannak;
Változó prioritások: a kutatók általában a múlt problémái iránt érdeklődnek
– különösen kormányváltások környezetében;
Kötöttségek: a politika csinálók jó híreket akarnak és sejtelmük sincs arról,
hogy mit kezdjenek a rosszakkal;
Koncentrációs problémák: a miniszterek általában csak rövid ideig tudnak
egy dologra figyelni, amint átvették egy megrendelt kutatás beszámolóját,
már a következő üggyel foglalkoznak;
Kulturális különbségek: a politika csinálók tevékenység központúak, a
kutatók inkább reflexívek;
Szerepkonfliktus, megfelelési kényszer: a kutatók aggódnak, hogy vajon ki
tudják-e mutatni, hogy egy közpolitika, stratégia működik-e? Az is aggasztja
a kutatókat, hogy ők lesznek azok, akik rámutatnak a felelősökre (naming
and blaming)
Örök probléma: a megfelelő bizonyítékokat a megfelelő formában a
megfelelő hallgatósággal sikerül-e megosztani?
By M. Edwards, 2004

Mi lehet a közpolitikák
értékelésének a célja?
• Tervezés és megvalósíthatóság
támogatása
• Elszámoltathatóság és a siker megítélése
• Magyarázat és ismeretbővítés
• A közpolitikák menedzselésének és
megvalósítási folyamatának támogatása
• A közpolitikák javítása
• Az érintett intézmények megerősítése és a
társadalmi fejlődés elősegítése

Mit várnak a közpolitikák
alkotói/politikusok a
szakpolitikák értékelésétől?
• Választ a kérdésekre:
– A szakpolitika/stratégia eredményes volt-e?
– A célokat milyen mértékben sikerült elérni?

• Kemény tényeket:
– A stratégia megvalósítása vezetett-e konkrét
eredményekre?

• Egyértelmű ajánlásokat
• Adatokat és következtetéseket, amelyek előzetes
elvárásaikat alátámasztják / amelyek
egybehangzóak politikai „napirendjükkel”
• Semmit – érdektelenek

Értékeltük-e a drogstratégiát és ez
hová vezetett? – MATRA projekt – 1.
• KKB átalakítása
• Szavazati joggal rendelkező rendes tagok
– Kulcs minisztériumok:
•
•
•
•
•
•

Szociális minisztérium
Egészségügyi minisztérium
Igazságügyi minisztérium
Oktatási minisztérium
Önkormányzati minisztérium
Pénzügy minisztérium

– 4 teljes szavazati joggal rendelkező civil képviselő

• Eseti szavazati joggal rendelkező további
minisztériumok
• Szavazati joggal nem rendelkező nemzeti
intézmények

Értékeltük-e a stratégiát 2.
A 2009-es értékelési folyamat
elemei és módszerei
• Drogpolitika számokban - 12 fejezetben tekinti át az elmúlt 8 év
történéseit és azok összefüggéseit a Drogstratégia célkitűzéseivel,
és a végrehajtott akciókkal
• Dokumentumelemzések
– Stratégia – akciótervek
– Akciótervek – jelentések
• Percepció analízis
– Face–to-face
félig
struktúrált
döntéshozókkal, szakemberekkel (62)
– Telefonos interjúk KEF képviselőkkel

interjúk

• Fókuszcsoportok
szakpolitikusokkal,
szakemberekkel, KEF képviselőkkel (3)

szakpolitikusokkal,

döntéshozókkal,

Javaslatok egy következő
drogstratégiához
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tervezzen rövidebb távra, legyen kevésbé ambiciózus, kevesebb célkitűzéssel, formailag
legyen rövidebb, átláthatóbb, megvalósíthatóbb - részben sikerült
Használja példaként az EU stratégiáját, illeszkedjen hozzá tartalmában, időtávjában,
szerkezetében, terminológiájában – sikerült
Az új Stratégia számoljon a megvalósítás eszközeivel, azaz a rövid távú cselekvési
tervekkel, bennük határidőkkel, erőforrással és felelősökkel, jogszabályi feltételekkel, az
intézményi rendszerrel – számolt: kormány kötelezése
Rendszer szinten kezelje a Stratégia megvalósítói közötti együttműködést: legyen világos
a szereplők felelőssége, hatásköre, szabályozott az egymás közötti kommunikáció,
segítse elő a szakértői és intézményi hálózat kiépülését és működését – lásd átívelő
tematikák
Az új Stratégia alkalmazzon komplex szenvedélybetegség megközelítést, kapcsolódjon az
érintkező területekhez, mint pl. egyéb kockázati egészségmagatartás, hajléktalanügy,
gyermekvédelem, Lelki Egészség Országos Program - lásd melléklet
Vegye figyelembe a fogyasztók életkori sávjának kiszélesedését – lásd tartalmi pillérek
Vegye figyelembe a helyi sajátosságokat, területi eltéréseket - lásd tartalmi pillérek
Kezelje a büntetőjoggal kapcsolatban felmerült problémákat - lásd tartalmi pillérek
Nagyobb hangsúlyt helyezzen az ártalomcsökkentésre, akár főcélként nevesíteni, más
vélemények szerint inkább a primer prevenció fontosabb - lásd tartalmi pillérek
Az új Stratégia megalkotásába vonják be a kábítószer-probléma által érintetteket részben sikerült

Összefoglaló megjegyzések –
hol itt a dilemma?
• Az értékelés tapasztalatait számos fórumon és körben
megismertettük – nem állítottuk, hogy maradéktalan
sikertörténet volt, de sokat léptünk előre
• A stratégia alkotás folyamatában jól hasznosítottuk a
javaslatokat
• A politika érdektelen volt az értékelési tapasztalatokkal
kapcsolatban – a szakma viszont nagy várakozásokkal volt
az új stratégia iránt
• Dilemma:
– Szakmai tudás, elkötelezettség felülírhatja-e a politikai cselekvés
logikáját?
– Tudjuk-e, hogy mi tesz vulnerabilissá egy közpolitikát?
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„A problémák nem oldhatók meg a
gondolkodásnak azon a szintjén, amelyen
akkor voltunk, amikor okoztuk azokat ”
(Albert Einstein)
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