
A Jogriporter Alapítvány 2019. évi tevékenységeinek szöveges 
beszámolója  
 
1. Kommunikációs és érdekérvényesítő képzések 
 
Az alapítvány 2019. májusában videós érdekérvényesítő képzést tartott Bangkokban 10 
ázsiai aktivista részére. Az aktivisták megtanulták, hogyan használják a videókamerát, a 
vágóprogramokat, a hang- és vizuális felvételek készítését és a felvételeik terjesztését. A 
képzést a Robert Carr Alapítvány pályázatából finanszíroztuk. A képzést Takács István Gábor, 
az alapítvány videómenedzsre tartotta, aki a résztvevőknek további támogatást nyújtott 
ahhoz, hogy saját filmjeiket is elkészítsék.  
 
Áprilisban Budapesten a Central European University diákjainak tartottunk média 
kommunikációs és videó érdekérvényesítő képzést. Szeptemberben Budapesten európai 
ártalomcsökkentő szakembereket képeztünk az Európai Bizottság által támogatott projekt 
keretében érdekérvényesítésre és kommunikációra, közösen a Correlation Európai 
Ártalomcsökkentő Hálózat munkatársaival.  
 
2. A Drogriporter videós érdekérvényesítő hálózata 
 
Azok a fiatal aktivisták, akik 2018. novemberében részt vettek a budapesti tréningünkön, 
elkészítették első filmjeiket a mi segítségünkkel és támogatásunkkal. Így például Piotr 
Markileau belarusz, Jerzy Afanajew és Sebastian Walczak lengyel, David Pesek cseh, Mladen 
Vujovic montenegrói, Irena Molnar és Stefan Plesic szerb aktivisták publikálták filmjüket az 
angol nyelvű Drogriporter oldalon. Az orosz nyelvű DUnews videoblog, amit a Drogriporter 
oldalon hostolunk, számos orosz nyelvű, angol nyelvre feliratozott filmet töltött fel 2019 
során.  
 
3. Cikk- és filmkészítés, közösségi média kommunikáció 
 
A Jogriporter Alapítvány működteti a magyar nyelvű Drogriporter blogot és Facebook 
közösségi média oldalt, amelynek 37 ezer követője van. 2019 során mintegy napi 
rendszerességgel kommunikáltunk az olvasókkal a közösségi médián, számos blogposztot és 
videót tettünk közzé magyar nyelven. Az angol nyelvű Drugreporter oldalunkon 44 angol 
nyelvű cikket tettünk közzé 2019 során, ebből 7 interjút. Elkezdtük a Just Say Know 
(magyarul: Drogok és emberek) sorozatunkat, amelynek keretében tájékoztató 
videóklipeket gyártunk, ebben alapvető ismereteket adunk át a drogok világával 
kapcsolatban ismeretterjesztő és érzékenyítő céllal. A sorozat sikerét mutatja, hogy nem 
csak angolul és magyarul, de már norvégul is megjelent verzió az első három klipből.  
 
4. Ártalomcsökkentő érdekérvényesítés 
 
Az alapítvány munkatársai részt vettek az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának 2019. márciusi 
ülésszakán, ahol filmet forgattak és élő videóriportokat készítettek az Interneten keresztül, 
hogy tájékoztassák a szakembereket és a közvéleményt az ottani fejleményekről. A videók 



elérhetők a honlapunkon: https://drogriporter.hu/en/5-things-we-learned-at-the-un-drugs-
meeting-this-year/ 
 
Februárban az alapítvány igazgatóját megválasztották a Correlation Európi 
Ártalomcsökkentő Hálózat igazgatóságába, ezzel a pozícióval anyagi juttatás nem jár, 
azonban fontos elismerést és presztízst jelent. Az igazgató továbbra is tagja az Európai 
Bizottság drogügyi civil tanácsadó szervének (Civil Society Forum on Drugs).  
 
Az alapítvány számos EU Bizottság által támogatott nemzetközi projektben vett részt, így 
például a Peer2Peer projektben, ami a sorstárs segítés korszerű elveit és módszereit 
promótálja.  
 
2019. áprilisában az alapítványt leszerződtette a Nemzetközi Ártalomcsökkentő Egyesület 
(Harm Reduction International) a portói nemzetközi ártalomcsökkentő konferencián való 
filmforgatásra és a nemzetközi ártalomcsökkentő filmfesztivál megszervezésére. A 
konferencián 1200 szakember vett részt a világ minden részéből. A filmfesztiválon 32 filmet 
mutattunk be 20 országból: https://drogriporter.hu/en/international-harm-reduction-film-
festival-2019-final-programme/ 
 
Filmet készítettünk a civil társadalom elleni támadásokról az AFEW International holland 
székhelyű szervezet támogatásával, ami szintén elérhető a honlapunkon: 
https://drogriporter.hu/en/crackdown-on-civil-society-the-movie/ 
 
Közzé tettük annak a kutatásnak az eredményeit, amelynek során a budapesti és belgrádi 
bezárt tűcsere programok klienseit követtük nyomon: https://drogriporter.hu/en/nsp-
research/ 
 
Az alapítvány kiadta a 2018. évi tevékenységeiről szóló színes jelentését: 
https://drogriporter.hu/en/rights-reporter-foundation-annual-report-2018/  
 
 
 
    


