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Dizájner drog patkányméregből, 7 éves drogfutárok, félre tájékoztatott iskolások! A
Drogmentes Magyarországért Maraton tagjai megdöbbentő történeteknek voltak fültanúi
az útjuk során.

17. alkalommal szervezte meg ország körüli drogfelvilágosító programját a Drogmentes
Magyarországért Maraton azért, hogy a drogoktól leginkább veszélyeztetett iskolásokat és
fiatalokat ismertessék meg Az igazság a drogokról felvilágosító anyagokkal. A mozgalom futói
április 7-én indultak Budapestről. 42 nap alatt, és mintegy 2100 km megtétele után,
gyakorlatilag az ország minden fontos régióját érintve tértek vissza Budapestre május 20-án,
így volt lehetőségük újra megismerni az országos kábítószerhelyzetet.

Hazánkban továbbra is az egyik legnépszerűbb drog a marihuána, de folyamatosan nő a
szintetikus, illetve a dizájner drogok használata. Ez utóbbiak tartalma teljesen vegyi alapú,
gyakran mérgező hatású szerek kombinációja. Vannak olyan kábítószer készítők, akik
patkányméregből, hígítóból vagy benzinből állítanak elő szintetikus drogokat, mely anyagok
súlyosan mérgező hatásúak és némely hasonló módon kevert dizájner drog azonnali alapon
függőséget okoz.

A szakemberek szinte tehetetlenek a gyorsan változó összetételű, sufnilaborok termékeivel.
Mire analizálják, és az összetevőket meghatározzák, addigra az alkotó részek
megváltoztatásával új drogok kerülnek a piacra, így a tiltólistára kerülés, és a rendőrségi
beavatkozás is nehezen tud lépést tartani az új drogokkal.
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Az egyik legmegdöbbentőbb probléma, hogy egyre fiatalabbak kerülnek kapcsolatba a
tudatmódosító szerekkel. A maratonisták néhány településen olyan történeteket is hallottak,
ahol kisiskolás korú gyerekeket használnak drogfutárként a saját szüleik. A szülők ugyanis
feltételezik kicsi az esélye annak, hogy egy rendőr drogok után kutatva egy gyereket állítson
meg.

A Drogmentes Magyarországért Maraton célja, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztálynak
igaz adatokat adjanak át könnyen befogadható formában a drogfogyasztás veszélyeiről. Ez
néha nem is olyan egyszerű, hiszen a droghasználatnak kialakult kultusza van, a filmek, a
tömegkommunikációs eszközök gyakran „bulis” képet alkotnak a kábítószerekről. Ha e mellé
vesszük azokat a törekvéseket, amelyek a könnyű drogok legalizációját támogatják, akkor
megérthetjük azt, hogy egy fiatalnak milyen nehéz valós képet alkotnia a függőséget okozó
szerekről. Éppen ezért a mozgalom előadásai, és felvilágosító anyagai, valamint személyes
beszélgetései érthető módon igazítanak el mindenkit e témában. A maraton tagjai Az igazság a
drogokról
füzeteket igyekeznek minden magyar állampolgárhoz eljuttatni. A drogfelvilágosító oktató
anyagokat a Szcientológia Egyház támogatásának köszönhetően ingyen tudják biztosítani bárki
számára, aki szívén viseli, hogy megoldódjon a drogprobléma.

Az idei 42 napos sporttal egybekötött rendezvényprogram során mintegy 262 000 fiatalt és
felnőttet sikerült elérniük a drogmentesség üzenetével. A drogmentes maraton tagjai hálásak
mindannak az 1300 magyar állampolgárnak, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez az
eredményhez, hiszen számukra is fontos az, hogy Magyarországon a drogmentesség legyen a
befutó.
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További információ: www.mondjnemetadrogokra.hu
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