
Drogprevenció több útja 

 

A „drogprevenció”, divatos fogalom lett. Rengetegen élnek belőle, úgyhogy valószínűleg 

nagy lenne a munkanélküliség ha egyik pillanatról a másikra eltűnne a kábítószer probléma a 

földről. Természetesen most általánosítok, hiszem ezen a területen is megvannak a komoly 

szakemberek, akik ehhez a témához értenek, és nem azért foglalkoznak ezzel az üggyel, mert 

ilyen pályázatot írt ki az éppen aktuális minisztérium. Irreálisan nagy pénzt lehet nyerni ezen 

a területen, és ezért nem kell mást tenni, mint ülésezni, fórumokat tartani, kiadványokat 

szerkeszteni, előadásokat tartani, felméréseket készíteni és rengeteget beszélni a problémáról. 

De ettől nem megy el senkinek a kedve a kábítószerezéstől, sőt amikor minden héten ilyen 

előadásokat hallgatok nekem jön meg a kedvem kipróbálni! Véleményem szerint minden 

olyan program ami az élet pozitív oldalát teszi követendő példának a fiatalok elé, az 

drogprevenció! Tehát a sport, művészetek, stb. támogatása sokkal fontosabb, mint különböző 

kábítószer egyeztető ülések finanszírozása. Azok a fiatalok, akiknek van mivel eltölteni az 

idejét, esetleg még ez az időtöltés izgalmas is, nem fognak egyéb izgalmat –drogot- keresni. 

Sőt egy kicsit korábbra is mennék. Nagyon nagy felelőségük van a szülőknek ebben a 

témában, mert amit a gyerek élete első 10 évében nem kapott meg nevelés terén, azt később 

pótolni nem lehet. Ha önálló gondolkodásra, másoktól való független személyiségre alakítjuk 

a gyerekünket nagyobb esélyünk van arra, hogy nemet tud mondani abban a pillanatban 

amikor kell. 

A pedagógusok is sokat tehetnek ez ügyben, bár én nem arra a feladatra gondolok, ami 

kötelezően megjelenik az iskolában. Az ország szinte összes iskolájában és művelődési 

házában éjszakánként ugyanolyan meleg van, mint nappal. Tehát ha néhány pedagógus 

vállalja, hogy városonként egy két intézményt péntek szombat este megnyit a fiatalok előtt, és 

ott hasznos programokat biztosít nagyot változna a világ. Tudom, hogy ennek anyagi vonzata 

is van, de azt hiszem mindenki belátja, hogy az egészség károsodás, és a bűnözés által okozott 

kár is pénzbe kerül, csak az máshol jelenik meg. Ha ezt az összeget csoportosítják át az 

illetékesek, akkor jóval kevesebb pénzt kéne fordítani a kábítószer által okozott problémák 

kezelésére. 
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