Április 9-én regionális tanácskozáson vehettek részt a Pest megyei és budapesti
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) képviselői. A korábbi évek élénk
érdeklődéséhez képest, idén alig több mint egy tucatnyian jelentek meg a Nemzeti
Drogmegelőzési Iroda kezdeményezésére. A műhelybeszélgetésnek meghirdetett
találkozón Grezsa Ferenc, az NDI igazgatója elmondta, hogy sajnos a tavalyi hasonló
esemény utóélete nem alakult jól. A KEF- hálózat működtetésére, fejlesztésére szánt
költségkeretet éppen azok után vonták el a területtől - hogy átcsoportosítsák az
elterelés finanszírozására - miután az NDI koncepcióját bemutatták az egybegyűlteknek.
Az idén megjelent KEF képviselők részéről ellentmondásos tapasztalatok hangzottak el
az új szereppartnerekként megjelent kormányhivatalokkal alakuló együttműködésekről,
amely kapcsán Grezsa Ferenc megjegyezte, hogy mivel sok helyen a kormányhivatalok
az ún. drogmegelőzést nem értelmezik az egészségfejlesztés részeként, a szakmának
kell ebben a kérdésben egyértelmű állásfoglalásokat hoznia!
KEF oldalról több kritika érte az iskolai egészségfejlesztési programok szakmai ajánlási
rendszerét kidolgozó OEFI-t, amiért az illetékes intézet, e fontos változásokat hozó és
szűk határidős kérdésben nem kezdeményezett még tájékoztató napot, egyben kérte az
NDI-t is, hogy segítse aktívabban a civilek megnyugtató informálását, közvetítse
igényüket az OEFI felé!(Azóta már kiderült, hogy május 17-re hirdetett az OEFI Nyílt
Napot. a szerk.)
Az NDI meghívására, résztvettek a találkozón a Fővárosi Önkormányzat képviselői is. A
szakértői delegációt vezető Huszár András, a Főpolgármesteri Hivatal egészségügyi és
szociálpolitikai főosztályának vezetője hangsúlyozta, hogy "újra lesz gazdája a
területnek". Hozzátette azt is, hogy jövőre már reális terv a területhez rendelhető
pénzforrás is, mivel a Budapesti Egészségterv kapcsán is elengedhetetlen az
együttműködés. A megjelent civilek üdvözölték a főváros most kinyilvánított szándékát,
ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy 2011-ben sem a szervezetek miatt bukott el a 2010 őszén alakult - Fővárosi KEF, hanem annak civilszakmai munkacsoportvezetői
éppen a városvezetés oldaláról érzékelhető teljes visszhangtalanság miatt mondtak le
tisztségeikről. Utaltak arra is, hogy a főváros, immáron második éve, nem ír ki a
kábítószerprobléma visszaszorítására irányuló projekteket támogató pályázatokat, és
jelenleg nem létezik fővárosi drogstratégia sem. Ugyanakkor- nyomatékosították a KEF
képviselők- a fővárosi drogprobléma nem igazodik a kerülethatárokhoz, és több olyan
speciális jelenség is ismert Budapesten, amelyet a kerületek önerőből nem képesek
megoldani. Volt olyan vélemény is civil oldalról, hogy az igazi paradigmaváltás lenne az
együttműködésben, ha a mindenkori politikai vezetés bátran figyelembe venné azokat a
korábbi eredményeket, amelyek a szakma számára már kipróbált jó gyakorlatokként
bizonyítottak. Itt a felszólaló utalt arra is, hogy az is egy diskurzus témája lehetne, vajon
feltétlenül Fővárosi KEF-re van-e újra szükség, vagy egy valóban hatékony és agilis
fővárosi drogkoordinátor betöltheti azt a hiánypótló koordináló és képviseleti szerepet,
amire a szakembereknek égető szükségük lenne. Huszár András megnyugtatta a
jelenlévőket, hogy ő és kollégái, köztük Erdős Mihály, aki korábban a Nemzeti
Egészségügyi Tanács titkára volt, mindent meg fognak tenni azért, hogy a kapcsolat
javuljon, és mostani jelenlétük is bizonyíték arra, hogy "elkezdődött az újjáépítés!"

