Tisztelt Szerkesztőség!
A honlapon megjelent „A csokoládé - hadművelet” című írás számos csúsztatást, az elhangzottaknak
nem megfelelő közlést tartalmaz. Kérem, jelen helyreigazítást ugyanott, teljes terjedelmében, szó
szerinti közléssel megjelentetni.
A 2011-es országjelentés kapcsán a cikkben állítottakkal ellentétben az igazság a következő:
Az EMCDDA jelentés előzőleg megköröztetett és a végleges, publikált változata között körülbelül 7080 módosítás fedezhető fel, 35 körüli pedig azon módosítások száma, amelyek érdemi fogalmazásbéli - változásokat eredményeztek. A koordináció a Nemzeti Drog Fókuszpont kérésére a
jelentés-tervezetet véleményezte és nagyságrendileg 20 módosítást javasolt, két levélben.
A többi (kb. 15) változtatást sem a minisztérium, sem más véleményezésre felkért szervezet (OAC)
nem kérte, azok többségével a koordináció nem ért egyet. Azonban ezeket a titokzatos
véleményezők által kért módosításokat is átvezették, és ezen törléseket a TASZ nyilatkozata a
Minisztérium rovására írja, holott logikai paradoxon, hogy a Koordinációra és a Minisztériumra nézve
pozitív állításokat töröltetnénk a szövegből.
Fontos, lényeges és hamis állítás, hogy az „elhangzott érvek végül nem voltak elegendőek a
dokumentum elfogadásához, 5 igen, 3 tartózkodás és 3 nem szavazattal zárult a vita”. Az igazság
ezzel szemben az, hogy a KKB, ügyrendje szerint egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait. Ez a
leadott szavazatok esetében, amennyiben a határozatképesség megvan, az igenek egyszerű
többségét jelenti. Tehát a határozatképesség a leadott 11 szavazattal megvolt, és mivel az igenek
többségben voltak, a Jelentést a KKB határozatában 5 igen, 3 nem, 3 tartózkodással elfogadta.
A cikk szerzője már nem volt jelen az „egyebek” napirendi pont tárgyalásánál. Ilyen esetekre
javasoljuk, hogy a közléssel várják meg a hivatalos jegyzőkönyvet, különben könnyen megesik az, ami
jelen esetben is, hogy egyoldalú, a valóságot elferdítő, szubjektív beállításban tolmácsolják az
elhangzottakat.
Összességében felhívnám a figyelmüket, hogy a tagszervezetek felé objektív beszámolási
kötelezettséggel bírnak, aminek a tények alapján a beszámoló nem tudott eleget tenni. Kívánatos
lenne a jövőben, a tagszervezetek korrekt tájékoztatása érdekében, a hivatalos (hangfelvételen
alapuló) jegyzőkönyvre támaszkodni, vagy olyan munkatársat delegálni, aki képes az elhangzottakat a
maguk valójában tolmácsolni.
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