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A törvény szigorával lépnének föl a dílerek ellen
2011. január 28. 06:35, péntek - Szemlézte: Horváth Eszter Ágnes
A Nemzeti Erıforrás Minisztérium (NEFMI) ifjúságügyi fıosztályának vezetıje szerint a törvény szigorával kell
fellépni mindenki ellen, aki a kábítószer terjesztésében jelen van. Téglásy Kristóf a Népszabadságnak úgy
vélekedett: most a dílerek egy része magát fogyasztónak feltüntetve csúszik ki a törvény kezei közül.
A fıosztályvezetı a Magyar Nemzetnek adott, kedden megjelent
interjúban arra a kérdésre, hogy számíthatnak-e a drogfogyasztók
valamilyen szigorításra, azt felelte: nem szeretnének minden
fogyasztót kriminalizálni, de a törvény szigorával kell fellépni mindenki
ellen, aki a kábítószer terjesztésében jelen van.
Hozzátette: nemcsak a profi dílereket kell üldözni, hanem a törvény
szigorával kell büntetni a magát szimpla fogyasztónak nevezı embert
is, aki nem dílerkedik, de azért két-három embernek csak odaadja a
kábítószert. Ezek a "kis dílerek" most a fogyasztó álarca mögé bújva
az elterelésen keresztül kicsúsznak a törvény kezei közül fogalmazott.
Téglásy Kristóf szavai szerint nagy kihívás meghúzni a határt, de emiatt nem szabad azt mondani, hogy "csak azt
büntessük, aki csomagtartószámra hordja szét az ecstasyt". A fıosztályvezetı kitért arra: ık tesznek javaslatokat,
de a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium dönt ezekben a kérdésekben.
Az illegális drogok közül a fiatalok körében és az idısebb korosztályokban egyaránt a cannabis a legelterjedtebb írta a Nemzeti Drog Fókuszpont vizsgálata alapján a szerdai Magyar Nemzet. A cikk szerint a magyar
középiskolások körében a cannabis a legelterjedtebb illegális drog, a tiltott szereket kipróbálók aránya pedig a
gimnáziumokban a legmagasabb. A középiskolás korúak problémásnak nevezett fogyasztói csoportjában
túlsúlyban vannak a fiúk, akik jellemzıen Budapesten vagy más nagyvárosban élnek - olvasható a lapban.
A vizsgálat megállapította, hogy a szülık anyagi helyzete nem befolyásolja a tiltott szerek kipróbálását, de kisebb
valószínőséggel válnak rendszer szerhasználókká azok a fiatalok, akiket az édesszülık együtt nevelnek és
elégedettek a szüleikhez főzıdı kapcsolatukkal.
A Magyar Nemzet beszámolt arról is: 2009-ben a marihuána-lefoglalások száma több mint a kétszeresére nıtt
Magyarországon.
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