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A kormány a büntető törvénykönyv szigorítására készül

A kormány a büntető törvénykönyv szigorítására készül: ha valakit másodszor drogozáson kapnak, a kezelés vállalásával sem úszhatja
meg a felelősségre vonást. Közben a drogvilág vegyészei új szereket fejlesztenek, melyeket az internet és a posta segítségével
terjesztenek - büntetlenül.

Új jelenséggel ismerkednek az európai hatóságok: a törvénytisztelő
drogdílerekkel. Noha előfordulhat, hogy egy-egy hétvégén fiatalok ezrei pörögnek az általuk forgalmazott szerek hatására, mégsem
lehet eljárást indítani ellenük.
A droghálózat tagjai ugyanis nem klasszikus kábítószereket forgalmaznak, hanem új, olcsón előállítható drogokat kísérleteznek ki,
amelyek hatásukban a régiekre hasonlítanak, ám hatóanyaguk más, így nem szerepel a büntető törvénykönyv megfelelő mellékletében,
tehát nem is tiltott. Bárki megrendelheti az interneten, a postás kihozza, utánvéttel kell fizetni, és kész az üzlet. Egy 18 év alatti számára
még akkora kockázattal sem jár mindez, mintha alkoholt vagy cigarettát vásárolna. Ha a rendőrség rajtaütne a történet bármelyik
szereplőjén, nem tehetne semmit, mert a készítmény legális. Amikor a hatóság észbe kap, és az állam tiltólistára veszi az új anyagokat,
a drogdílerek előjönnek egy új termékkel.
Az új partidrogok elterjedésén kívül van egy másik jelenség is: az illegális szerek között tömegessé váltak a hazai áruk. Ma már az itthon
fogyasztott marihuána több mint felét Magyarországon termesztik. A felhasználó és a termelő közti út rövidítése azzal jár, hogy a
rendőrség egyre nehezebben képes felvenni a küzdelmet a kábítószerezéssel szemben.
Csak semmi pánik
Két, legfeljebb három óra. Ennyi időre van szüksége egy helyismerettel nem rendelkező külföldinek, hogy Budapestre érkezve droghoz
jusson. Jóllehet a magyar büntető törvénykönyv vasszigorral sújt le a kábítószerrel visszaélőkre: aki jelentős mennyiségű drogot hoz
forgalomba, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat, mégis könnyű kábítószerhez jutni. Az ellentmondás kiáltó, de mi áll a
háttérben? Korrupt rendőrök? Csak a kis halakra utazó hatóságok? Elrontott szabályozás? Vagy az a torz szülői magatartás, amely
minden problémára a rendőrségtől vár választ?

- Az egymillió alkoholista országa vagyunk, és a legborúlátóbb becslések szerint tízezer heroinista van Magyarországon. Nincs olyan
család, amely ne lenne érintett az alkoholizmusban, heroinistát pedig legtöbben még nem is láttunk - igyekszik hűteni a kedélyeket
Varga Dániel, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Alapítvány aktivistája. A férfi évekig partiszervizszolgálatot végzett,
amin nem azt kell érteni, hogy aszpikos bélszínt szállított volna ki házakhoz. A fővárosi szórakozóhelyeken végzett ártalomcsökkentést,
a túlpörgött szerhasználóknak segített lenyugodni. Ehhez kalciumot, hideg vizet, szőlőcukrot - és információkat adtak.
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