
A Jogriporter Alapítvány 2021-es tevékenységéről szóló 

szöveges beszámoló  

  

1. Drogriporter oldal, blog és közösségi média 

  

A Jogriporter Alapítvány egyik fő értéke a Drogriporter brand, amely alatt blogot, közösségi 

média oldalakat és honlapot működtetünk. A Drogriporter honlapon (amelynek megújítását 

nemrég végeztük el, így új dizájnnal és felhasználóbarát struktúrával várja a látogatókat) 

három nyelven publikáltunk tartalmakat, angolul, magyarul és oroszul. Ennek a 

látogatottsága a havi néhány ezertől a több tízezerig terjed. Az angol nyelvű cikkek száma 

2021-ben elérte a 40-et, ebből 24 cikk tartalmazott általunk készített filmeket is. A 

Drogriporter blogon, amely a 444 oldalra van bekötve, 2021-ben 70 blogposztot publikáltunk 

magyar nyelven. Fő magyarországi kommunikációs felületünk a magyar Facebook oldalunk, 

amit több mint 47 ezer ember követ, és ahol átlagosan mintegy 300-500 ezer embert érünk 

el minden hónapban a legtöbbször napi rendszerességű kommunikációnkkal. Az angol 

Facebook oldalunkat 28.000 ezer ember követi, YouTube csatornánkon 6220 feliratkozó 

van. A Drogriporter törzstevékenységéhez tartozó kommunikációs munkát a Nyílt 

Társadalom Alapítvány (OSF) támogatásával tudtuk megvalósítani.  

  

2. Drogriporter Híradó és Drogriporter Café 

  

A Jogriporter Alapítvány 2020-ban indította el a Drogriporter Híradó és a Drogriporter Café 

videós műsorait, az előbbi a világ drogpolitikai híreibe nyújt betekintést 1-2 havi 

rendszerességgel, míg a Café egy beszélgetős műsor, amelyben szakemberekkel és 

aktivistákkal vitatjuk meg a szakterület fontos fejleményeit. Mindkét műsorunkat angol és 

magyar nyelven is folytattuk 2021-ben. Az angol és magyar nyelvű híradó 6-6 adása készült 

el 2021-ben. A Drogriporter Café magyar adásában 6 online videós beszélgetést 

publikáltunk 2021-ben, míg angol nyelven 9 adást. Mind a híradót, mind a Cafét podcast 

formában is elérhetővé tettük a Drogriporter Spotify és Apple Podcast csatornáin. 

  

3. Drogriporter Szabadegyetem 

  

A járvány miatt sajnos sokáig szüneteltettük a Drogriporter Szabadegyetem elnevezésű 

rendezvénysorozatunkat, amelyen népszerű droggal kapcsolatos témákat mutatunk be 

tudományos hitelességgel, hozzáértő szakemberek, illetve megélt tapasztalattal rendelkező 

érintettek beszámolóin keresztül. 2021-ben három rendezvényre került sor: Kálmán Kata 

vancouver-i pszichoterapeutával beszélgettünk a pszichedelikumok gyógyászati 

alkalmazásáról, Szigeti Balázs kutatóval az LSD mikrodózisról, míg Ignácz György bíróval 

és Fazekas Tamás ügyvéddel a drogjogi szabályozásról. 

  

4. Dokumentumfilmek 

  

2021 decemberében online publikáltuk a Kosztya Proletárszkij című animációs 

dokumentumfilmünket. A film elnyerte a A 65. Országos Függetlenfilm Fesztivál fődíját, a 

Madridi Emberi Jogi Filmfesztiválon pedig a legjobb rövid dokumentumfilmnek járó díjat. 

Ezen felül 7 filmfesztiválon szerepelt sikerrel, többek között a 2020-as Verzió Emberi Jogi 

Dokumentumfilm Fesztiválon és a 2021-ben megtartott Re:Verzió online eseményen. 



  

5. LetMe projekt 

  

A Jogriporter Alapítvány részt vett az ERASMUS+ támogatásával, a vilniusi székehelyű 

Eurasian Harm Reduction Association által koordinált, a fiatalok körében folytatott 

drogedukációval kapcsolatos LetMe elnevezésű projektben. Ennek keretében 2021 során az 

Alapítvány munkatársai részt vettek a projekttel kapcsolatos kutatások hazai 

kivitelezésében, így feltérképeztük a hazai drogprevenció helyzetét. A kutatás eredményei 

felkerültek a LetMe projekt oldalára, ahol a jelentés angol és magyar nyelven is elérhető. Az 

Alapítvány ezenkívül filmes tevékenységet is folytatott, a film várható elkészülési ideje 2022. 

  

6. Civil Society Forum on Drugs (CSFD) 

  

A Jogriporter Alapítvány igazgatója 2021-ben is részt vett az Európai Bizottság civil 

tanácsadó testületében, a CSFD-ben, amelyben ismét megválasztották az elnökség tagjává, 

miután a szabályok szerint egy terminust ki kellett hagynia. A civil társadalom bevonásával 

kapcsolatos munkacsoport vezetőjeként a Jogriporter is részt vett a CSFD támogatására 

odaítélt EU projekt kivitelezésében. Ennek keretében 2021-ben kutatást végeztünk, ennek 

részeként áttekintettük a drogpolitika terén a civil társadalom bevonása témájában az elmúlt 

20 évben keletkezett szakirodalmat, és eredményeinket egy jelentésben tettük közzé. Majd 

ezen eredmények alapján kidolgoztuk a civil társadalom bevonásával kapcsolatos minőségi 

sztenderdeket, amelyek segíthetnek mind a döntéshozók, mind a civil szervezetek számára, 

hogy a közöttük zajló párbeszéd eredményesebb legyen. Ezenkívül 2021 nyarán kérdőíves 

kutatást végeztünk az európai drog területen dolgozó civil szervezetek körében arról, hogy 

az ő országukban miként valósul meg a civilek bevonása (ez utóbbi kutatásról a jelentést 

még nem tettük közzé). Szeptemberben részt vettünk a CSFD varsói találkozóján, ahol az új 

EU drogstratégiát vitatták meg a résztvevők. A Jogriporter ezenkívül 2021 őszén Madridban 

a projekt keretében egy érdekérvényesítő képzést is tartott más szervezetekkel közösen, 

amelyben mi a kommunikációs panelért voltunk felelősek. Az Alapítvány készítette el a 

projektről készült promóciós videót is, amit 2022-ben tettünk közzé a honlapunkon. 

  

7. HR4Homeless projekt 

  

Az ERASMUS+ támogatásában a belgiumi FEANTSA nevű szervezet koordinálásával egy 

nemzetközi konzorcium megvalósította a Harm Reduction for Homeless elnevezésű 

projektet, amely a hajléktalan emberek körében folytatott ártalomcsökkentő beavatkozások 

promócióját célozta. A projekt keretében a Jogriporter elsősorban a magyarországi adatok 

gyűjtéséért, egy érdekérvényesítő képzés szervezéséért, illetve a projektet promótáló videó 

elkészítéséért volt felelős 2021-ben. 

  

8. INPUD videós verseny 

  

A helyi droghasználói érdekérvényesítő szervezetek nemzetközi szintű koordinációját ellátó 

International Network of People Who Use Drugs (INPUD) 2021-ben megbízta a Jogriporter 

Alapítványt, hogy szervezzen egy videós versenyt. Az általunk közzétett felhívás szerint 

érintettek által készített, érintettekről szóló rövid online filmek vehettek részt a versenyen, 

amelyek célja a droghasználókkal kapcsolatos sztereotípiák és tévhitek megkérdőjelezése 

volt. A versenyre 22 nevezést nyújtottak be 17 országból. A Jogriporter által kiválasztott 5 



fős nemzetközi zsűri azonos kritériumok szerint pontozta ezeket az alkotásokat. A legjobb 

minősítést kapott 5 film pénzjutalomban részesült. A projektet a Robert Carr Civil Society 

Network Fund szponzorálta. A legjobb filmeket közzé tettük a Drogriporter angol nyelvű 

honlapján is. 

  

9. Filmezés az Európai Ártalomcsökkentő Konferencián 

  

A Jogriporter két munkatársa részt vett és elő is adott az Európai Ártalomcsökkentő 

Konferencián Prágában 2021 októberében. A konferencián a szervező Correlation Európai 

Ártalomcsökkentő Hálózat megbízásából mi készítettük el a konferencia üzeneteit 

összefoglaló rövid filmet, amit az esemény zárórendezvényén be is mutattak. A film a 

Drogriporter honlapján is megtekinthető.   

  

10. EHRA találkozó Grúziában 

  

A Jogriporter igazgatója az Eurázsiai Ártalomcsökkentő Társaság (EHRA) tanácsadójaként 

2021 őszén részt vett az EHRA elnökségének és tanácsadó testületének stratégiai ülésén 

Tbilisziben, Grúziában. 

  

11. Konferencia Oslóban 

  

A Jogriporter igazgatóját az egyik fő előadóként hívták meg Oslóba Nordic Drug Reform 

Conference 2021 novemberi ülésére. Itt az EU drogpolitikájáról és a reform lehetőségeiről 

adott elő. 

  

12. INPUD rövid dokumentumfilmek 

  

A Droghasználók Nemzetközi Hálózatával együttműködve rövid dokumentumfilmeket 

készítettünk a droghasználók emberi jogait érintő lokális kérdésekről. Az első film a 

Metzineres nevű spanyol ártalomcsökkentő szolgáltatóról szól, amely nőknek és nem bináris 

embereknek nyújt segítséget. A második film amerikai droghasználókat mutat be, akik az 

úgynevezett „történet megosztás” modellje segítségével dolgozzák fel a droghasználat és 

annak üldözése miatt elszenvedett traumákat. Két film, egy portugál és egy brazil, még nem 

került befejezésre 2021-ben. A dokumentumfilmek mellett még három rövid információs 

filmet is gyártottunk az INPUD számára, egyet a dekriminalizációról, egyet az ENSZ AIDS-el 

kapcsolatos magas szintű találkozójáról és a harmadikat a droghasználó közösség COVID-

19 járvány során nyújtott erőfeszítéseiről. 

  

13. IDPC E-course 

  

A Nemzetközi Drogpolitikai Konzorcium számára videós anyagokat gyártottunk a drogok 

dekriminalizációjával kapcsolatos online képzésre. 2021-ben 38 angol és francia nyelvű 

epizódot készítettünk el a kurzushoz. 

  

14. SWAN animációs sorozat 

  



A SWAN – Szexmunkások Jogaiért Hálózattal együttműködésben 12 animációs rövidfilmet 

készítettünk. A 6 orosz és 6 angol nyelvű rövidfilm a SWIT nevű, ENSZ és civil szervezetek 

által készített, a HIV/AIDS megelőzéssel szexmunkások körében foglalkozó ismeretterjesztő 

kiadvány fejezeteit dolgozza fel, könnyen érthető vizuális formában.  A rajzokat Rontó Lili 

grafikusművész készítette. 

  

15. Online videós képzés Mianmarban 

  

A Best Shelter nevű, mianmari ártalomcsökkentő szolgáltató szervezésében 14, a területen 

dolgozó szakember számára tartottunk online kurzust a videó készítésről. A kurzus 

magában foglalta a videó érdekérvényesítés teljes spektrumát, beleértve  tervezést, 

felszereléssel kapcsolatos ismereteket, forgatást, komponálást, kamera kezelést, vágást és 

terjesztést. A résztvevők számára később is újranézhető oktatóanyagokat is készítettünk. 

  

16. Universite Gaston Berger online kurzus 

  

A szenegáli Gaston Berger Egyetem által készített Afrikai Drogpolitika és Emberi Jogok 

online kurzusa számára korábbi filmejinkből készítettünk rövidebb változatokat. 

  

16. Online média és videós képzés az IDPC számára 

  

A nemzetközi drogpolitikai konzorcium (IDPC) számára drogpolitikai aktivizmus és 

ártalocsökkentés területén dolgozó nemzetközi szakembereknek tartottunk online videó és 

média képzést. A videó kurzus magában foglalta a videó érdekérvényesítés teljes 

spektrumát, beleértve a tervezést, felszereléssel kapcsolatos ismereteket, forgatást, 

komponálást, kamera kezelést, vágást és terjesztést. A résztvevők számára később is 

újranézhető oktatóanyagokat is készítettünk. A videó tréningen 26 személy vett részt a 

következő országokból: Belgium, Ghána, Brazília, Kanada, India, Kenya, Mexikó, Mozambik, 

Mianmar, Nepál, Nigéria, Norvégia, Pakisztán és Szerbia. Az online médiaképzésen mintegy 

30-an vettek részt Észak-Amerikából, Afrikából, Ázsiából, Latin-Amerikából és Európából. A 

képzés első részében elméleti bevezetőt tartottunk a médiakommunikációról, majd 

gyakorlati csoportos és egyéni feladatokkal (pl. teszt videó interjú) gyakoroltuk a 

megtanultakat. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


