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Tisztelt Miniszter Úr!
A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) civilt delegáltjaiként, és egyben a drogterületen dolgozó
négy nagy szakmai ernyőszervezet képviselőiként gratuálunk kinevezéséhez, és egyúttal szeretnénk
kifejezni abbéli reményünket, hogy a jövőben a civilek és a kormányzat közötti kommunikáció és
együttműködés eredményesebbé válhat.
A drogkoordináció tekintélye, politikai és pénzügyi támogatottsága már az előző kormány idején
hanyatlani kezdett, és a jelenlegi kormány alatt ez a hanyatlás tovább folytatódott. A területre fordított
költségvetés az elmúlt években drámaian csökkent, akárcsak a drogkoordináció pozíciója a kormányzati
adminisztráción belül. A KKB, a kormány fő tanácsadó és döntéselőkészítő szerve, ami kezdetben még
két miniszter részvételével ülésezett és valóban formálta a drogpolitikát, ma már csupán formális
szerepet kap - a kormány a KKB megkerülésével hozott döntést a nemzeti drogstratégia
visszavonásáról és a Büntető Törvénykönyv szigorításáról.
A területen egyre kevesebb pénzből és megbecsüléssel dolgozó szakmai szervezeteket elkeseríti és
felháborítja, hogy míg az alkohol promócióját szolgáló rendezvényeken, így például az Országos
Pálinka Fórumon a kormány államtitkári szinten képviselteti magát, a KKB ülésein évek óta nem vett
részt főosztályvezetőnél magasabb beosztású kormányhivatalnok.
A költségvetés helyzete drámai, az elmúlt két költségvetési évben több mint 60%-os visszaesést kellett
elszenvednie a területnek, számos program a megszűnés határára került, a már odaítélt pályázatok
kifizetésének csúszása miatt a futó prevenciós és ártalomcsökkentő programok végrehajtása is
ellehetetlenül. A civil társadalom és a kormány közötti kommunikáció akadozik, a szervezetek mellőzve
érzik magukat, véleményüket nem hallgatják meg, vagy ha mégis, azzal ellentétes döntések születnek.
A dizájner drogok injektálásának terjedése és a gazdasági válság egy olyan veszélyes kombinációt
képez, amelynek eredménye már más országokban is a HIV-fertőzések gyors terjedéséhez vezetett
(Románia, Görögország) - félő, hogy amennyiben nem kerül sor gyors lépésekre az ártalomcsökkentő
programok lefedettségének jelentős növeléséért, nálunk is járvány törhet ki.
Arra kérjük a Miniszter Urat, hogy a terület költségvetési helyzetét, legalább a legnagyobb
szükséghelyzetek elhárítása erejéig segítsen rendezni, valamint arra is, hogy a Btk megalapozatlan és
embertelen szigorítását tekintélye és pozíciója felhasználásával akadályozza meg, hiszen a ma már,
sajnos, tömegesen illegális kábítószert is fogyasztó, de túlnyomó többségükben még maguknak sem
ártó fiatalok jelentik a jövő legfontosabb emberi erőforrását. Kérjük arra is, hogy a ténylegesen
legnagyobb társadalmi költséget és népegészségügyi kockázatot jelentő alkoholfüggőség problémájára
szakszerű közpolitikai választ keressen összhangban más addikciós területek kezelésével. Azt is kérjük
Öntől, hogy mielőbb kezdeményezze a KKB ülésének összehívását a fentebb említett problémák
megvitatására, állíttassa helyre annak kormányzati rangját, és lehetőség szerint az ülésen személyes
részvételével is tiszteljen meg bennünket.

A drogproblémával foglalkozók szakmai ernyőszervezetei mindenkor állnak Miniszter Úr és munkatársai
rendelkezésére, hogy közös erővel találjunk működő és megalapozott megoldásokat a területet érintő
problémákra.
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