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A TASZ FILM azaz a Társaság a Szabadság-
jogokért videó érdekérvényesítő programja  
2009-ben 70 filmet készített, melyből 26 

magyar, 44 pedig idegen nyelvű. A program egy 
koordinátorral működik, szoros együttműködésben a 
TASZ más programjaival, kiemelten a TASZ drog-
politikai programjával mely területen idén is a legtöbb 
filmet készítettük. 

Nemzetközi működésünkre továbbra is a kooperációs 
modell volt jellemző, vagyis azon túl, hogy részt vet-
tünk nemzetközi drogpolitikai konferenciákon, ahol 
az aktuális és legégetőbb kérdésekről készítettünk in-
terjú filmeket, idén is együttműködtünk más országok 
civil szervezeteivel, akik segítségével az ot-
tani legégetőbb problémákról filmez-
tünk. A TASZ által koordinált 
Európai Drogpolitikai kez-
deményezés (European 
Drug Policy Initia-
tive - EDPI) keretén 
belül videóztunk 
például Hollan-
diában a határmenti 
városokban ki-
alakuló drogturiz-
musról, Dániában 
a nemsokára be-
vezetésre kerülő 
heroin fenntartó 
programról, Své-
dországban a szig-
orúan prohibicionista 
drogpolitika elvi alap-
jairól és kudarcáról, amely 
megmutatkozik a tűcserék 
hiányában is, Oroszországban 
a katasztrófális HIV járványról és az 
ártalomcsökkentésre szánt források hiányáról, 
vagy Kirgizsztánban arról, hogy ez az ország 
miként vezetett be a régióban elsőként hatékony 
ártalomcsökkentő szolgáltatásokat. 

Magyarországon 2009-ben filmjeink elsősorban a 
TASZ érdekérvényesítő munkáját segítették a videó 
eszközével, TASZ jelenti sorozatunkban például 
különböző, a TASZ által képviselt álláspontokat fejtet-
tünk ki közérthető módon, bírósági filmjeinkben pedig 
tovább folytattuk az általunk képviselt közérdekű 
adatigényléssel kapcsolatos pereink bemutatását. A 
magyar nyelvű tevékenységünk középpontjában idén, 
a TASZ által, a Magyarországon felerősödő rassziz-
mus miatt  nemrégen felvállalt romaügyek álltak. A 
Holland Nagykövetség támogatásával 17 kisfilmet 

készítettünk a NEKI, a Nemzeti és Etnikai Kissebségi 
Jogvédő Iroda számára, melyekben a diszkrimináció 
kérdéskörét járjuk körül illetve az iroda diszkrim-
ináció ellenes szolgáltatásaira hívjuk fel a figyelmet. 
Egyelőre támogatás nélkül, saját forrásból készítet-
tük el Jogtalanul című dokumentumfilmünket, amely 
az Ózdi romákkal nap mint nap megeső jogsértéseket 
mutatja be. Ez a film december 10-én az emberi jogok 
világnapján a vezető film volt az Index online maga-
zin főoldalán (csak itt az Indexen 9484 megtekintést 
ért el ez a film 2009. december 29-ig).

Filmjeink továbbra is mind ingyenesen érhetőek el 
az online videómegosztó oldalakon, a Creative Com-

mons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add 
tovább! 2.5 Magyarország licen-

szfeltételei alapján. Az általunk 
használt főbb megosztó old-

alak a YouTube magyar és 
YouTube angol profilja, 

a Vimeo és a Witness 
amerikai szervezet 
HUB nevű emberi 
jogi videómegosz-
tó oldala. Idén 
lehetővé tet-
tük filmjeink 
letöltését is, 
vagyis mostantól 
nem csak stream-

ing videóként, 
hanem letöltött file-

ként is használhatóak 
(a filmeket - egyelőre 

csak az idegennyelvűeket 
- egy könnyen elérhető adat-

bázisba rendeztük ahonnan 
egyszerűen letölthetőek lettek.) 

Szintén idei fejlemény, hogy minden új filmünk 
feliratot kapott, így a hallássérültek számára is 
megtekinthetővé vált. Ezt a fejlesztést a YouTube 
azon szolgáltatása tette lehetővé, hogy külön feliratot 
lehet már feltölteni a filmekhez. A Google Translate 
szolgáltatás segítségével ezek a feliratok automa-
tikusan a néző saját nyelvére is lefordíthatók, te-
hát mostantól a világ számos nyelvének feliratával 
nézhetőek a filmjeink. A feliratozást viszamenőleg 
folyamatosan végezzük, hogy régebbi filmjeink is 
elérhetőek legyenek a még szélesebb nézőközönség 
számára.

Idén lehetővé vált, hogy felszerelésünket egy Sony 
HVR-Z7 professzionális kamerával bővítsük amelly-
el a korábbinál is szebb felvételeket tudtunk készíteni.
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Filmjeink tartalmáról és minőségéről folyamatosan rendkívül pozitív visszajelzéseket kapunk, ezt 
mutatják a YouTube videómegosztón szereplő értékelések és kommentek is. 

Emberek tízezrei nézik meg filmjeinket a különböző videómegosztókon, és közülük sokan megosztják 
egymás között és beágyazzák azokat saját honlapjukba vagy blogjukba is. 

A visszajelzések szerint a föld számos részén dolgozó nem kormányzati szervezeteket inspiráltuk munkánkkal: 
amerikai, új-zélandi, brit vagy dán civil szervezetek ragadtak kamerát vagy vettek fel munkatársat azért, hogy 
maguk is videókat készítsenek saját területükön. Hadd idézzük most néhány komment fordítását amelyet a 
filmjeink kaptak:

	 Szeretnék		köszönetet	mondani	a	TASZ-nak	ezért	a	filmért	és	a	többi	jól	megcsinált	és	fontos	
filmért	amit		készítettek.	

 
	 Köszönet	a	TASZ-nak	amiért	láttatta	hogy	milyen	Svédország	valójában	-	abszurd	módon	a	
steril	víz	is	csak	patikákban	kapható	Svédországban,	és	akkor	is	csak	ha	az	orvos	felírja.

	 Nagyszerű	videó.	Az	ártalomcsökkentés	az	ige	a	világnak

	 Gratulálok	mégegyszer	a	videó	kitűnő	minőségéért!	

	 Én	(szív)	TASZ	és	ENCOD!	Köszönet	hogy	ott	voltatok	Bécsben!	

	 Ezek	a	videók	egyre	jobbak	és	jobbak	lesznek.	Egyszerűen	jókedvet	csinálnak	nekem.	Igazán	
inspirálók.

	 Ez	a	film	egy	jó	érdekérvényesítő	anyag.	Határozottan	azt	gondolom,	hogy	a	felelős	személy-
eknek	meg	kell	látogatniuk	az	olyan	szomszédos	országokat	ahol	a	metadon	kezelést	sikerrel	vezet-
ték	be....	Banglades	nemrég	döntötte	el	hogy	bevezeti	a	metadon	kezelést	ami	régi	álmunk	volt	már!

	 Azt	hiszem	Freek	Polak	kinyitott	egy	ajtót,	és	nekünk	mindent	meg	kell	tennünk	az	ellen,	hogy	
Costa	vagy	bárki	más	újra	bezárhassa.	A	drogokkal	kapcsolatos	félelem	a	nem	használó	félelme	
aki	fél	más	véleményekkel	konfrontálódni.	Úgyhogy	tartsátok	fent	a	nyomást	és	Köszönet	Sárosi	
Péternek	és	az	egész	csapatnak	amiért	a	tévézés	minőségét	megemelték.

	 Csak	így	tovább.	Bárcsak	ott	lettem	volna	azon	a	konferencián.

	 Folytassátok	a	harcot!	Mr.	Costának	látnia	kell	az	igazságot!

	 Csak	így	tovább	a	jó	videókkal!	Debra	Dingledine,	Tucson,	AZ.	Igen,	annyira	igazatok	van!	

	 Kitűnő	dokumetumfilm!	Üdvözlet	Skóciából	Magyarországnak!
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Hollandia
Füstölés határok nélkül



Bergen op Zoom holland kisváros polgár-
mestere bejelentette: bezárja az összes cof-
fee shopot a településen, mondván, a várost 

minden héten 25 ezer belga drogturista látogatja, 
akik közlekedési dugókat okoznak, kiabálnak az 
utcákon és immár illegális drogokat áruló dílerek 
szakosodtak rájuk. 

2008 decemberében meginterjúvoltuk a város 
polgármesterét, megkérdeztük az utca emberének 
véleményét is. Kiderült, hogy a helyieknek nincs 
különösebb problémájuk magával a fűszívással vagy 
magukkal a coffee shopokkal: ami zavarja őket, az 
sokkal inkább a külföldi drogturisták rohama. Be-
széltünk egy másik város, Tilburg polgármesteré-
vel is, aki szerint a probléma megoldása nem a cof-
fee shopok bezárásában rejlik, hanem a kannabisz 
termesztésének és forgalmazásának legális szabály-
ozásában – mégpedig a határ mindkét oldalán. El-
látogattunk egy tilburgi coffee shopba is, amelynek 
menedzsere megosztotta velünk gondolatait a coffee 
shopok jelenéről és jövőjéről. 

Az erről szóló filmünket 2009 december 29-ig 18881-
ren nézték meg a Vimeo videómegosztó oldalon. 

A következtetésünk az volt, hogy a problémát nem 
a kannabisz-fogyasztás vagy a coffee shopok jelen-
tik: hanem a kannabisz illegalitása a határ másik 
oldalán. A problémát nem lehet megoldani a coffee 
shopok bezárásával: ez nem szünteti meg a keresletet 
és kínálatot, csupán a föld alá szorítja azt, ahol még 
több problémát okoz. 

A probléma megoldása nem a hollandok, hanem a 
belgák kezében van: a szomszédos országokban is lé-
tre kellene hozni a kannabisz-piac legális ellenőrzését. 

Ezt kívántuk előmozdítani azzal, hogy a film végén 
egy felszólítást tettünk közzé, melyben arra kértük 
az embereket, hogy írjanak emailt a Belga Igazságü-
gyi Minisztériumnak, amelyben arra kérik őket, hogy 
fontolják meg a kannabisz-piac legális kontrolljának 
lehetőségeit.
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Han Polman, Bergen op Zoom polgármestere

Ruud Vreeman, Tilburg polgármestere
Joost Cornelissen, Coffee Shop 
menedzser, Tilburg

http://drogriporter.hu/node/1172


Bécs
A TASZ akcióban: 
Vessünk véget a globális 
drogellenes háborúnak!

Dr. Dénes Balázs, a TASZ elnöke



2009 március 11-12-én az Egyesült Nemzetek drogpolitikai találkozót tartottak (CND - 
Commission on Narcotic Drugs), melynek során megvitatták a jelenlegi drogszabá-
lyozás hatékonyságával kapcsolatos kérdéseket és új Politikai Nyilatkozatot fogad-

tak el a drogokról.  A globális drogellenes háború egyértelmű elhibázottsága és jól ismert nem kívánatos 
következményei ellenére nyílt titok volt már a találkozó előtt, hogy a kormányzatok nem szakítanak a 
drogmentes világ elérésének utópisztikus és káros céljával.
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A találkozót megelőzően a TASZ kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a nemzetközi kábító-
szer-kontroll rendszer által okozott károkra. Egy kampány videót készítettünk, hogy felhívjuk a 
figyelmet a CND kiemelt szegmensre, melynek célja az elmúlt 10 év ENSZ drogpolitikájának 

értékelése volt. Ebben a filmben felhívtuk az embereket arra, hogy küldjék el saját üzenetüket a találkozó 
résztvevőinek. A Dániában, Kirgisztánban, Hollandiában zajló filmezésünk során pedig 21 videóüzene-
tet gyűjtöttünk össze a világ számos tájáról kábítószer-használóktól, tudósoktól, politikusoktól és ak-
tivistáktól egyaránt, az ENSZ ülés delegáltjai számára. A Dániában megrendezett INPUD (A Drogokat 
Használó Emberek Nemzetközi Hálózata) konferencia kitűnő alkalom volt arra, hogy kábítószer-használó 
aktivistáktól gyűjtsünk videó üzeneteket. Ehhez a kampányhoz hasznos tanácsadó támogatást kaptunk a  
WITNESS nevű amerikai video advocacy szervezettől a CND-re való felkészülésünk idején, mely a 
filmjeink előzetes megnézéséből és javaslatokból, valamint az online technikák használatáról szólt.
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Lev Babenko, Kirgizisztán

 Dr. Frederik Polak, Hollandia

Dimitri Mugianis, USA
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http://drogriporter.hu/daretoquestion_hu
http://www.witness.org


Szintén a márciusi ENSZ konferenciára időzítve 
a TASZ nemzetközi online kampányt indított 
annak érdekében, hogy felhívja a világ köz-

véleményének figyelmét a jelenlegi globális drogti-
lalom kudarcára. 

A daretoact.net oldalon egy holland pszichiáter, Fre-
derik Polak felszólítja a látogatót arra, hogy tegye fel 
ugyanazt a kérdést az ENSZ drogügyi igazgatójának, 
Antonio Maria Costának, amely kérdésre ő már több 
mint egy éve hiába várja a választ: “vajon mivel 
magyarázható, hogy Hollandiában, ahol a kanna-
bisz legálisan hozzáférhető a felnőttek számára, a 
fűfogyasztók aránya nem magasabb az európai át-
lagnál, és alacsonyabb, mint számos szigorúan tiltó 
országban?”. 

Már több alkalommal is rögzítette filmes csapatunk, 
ahogy Costa kibújt a válasz alól. Először Bécsben, 
majd Barcelonában, végül megint Bécsben tért ki az 
igazi vita elől. 
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http://www.daretoact.net
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Március 12-én, az ülés nyitónapján a 
TASZ demonstrációt szervezett az ENSZ 
épület bejárata elé. A sajtótájékoztatóval 

egybekötött demonstráción a TASZ-hoz más  
szervezetek, így az INPUD, az ENCOD, a Youth 
RISE és az SSDP is csatlakozott. A sajtótájékoztató 
ketrecekből zajlott, mellyel a drog miatt igazságta-
lanul bebörtönzöttekre hívtuk fel a figyelmet, koráb-
ban plakátversenyt hirdettünk a drogháború negatív 
következményeivel kapcsolatban, melynek nyertes 
pályaműveit most a találkozó öszes résztvevője lát-
hatta a bejáratnál felállított molinókon. A demon-
strációról filmet is készítettünk, amelyet 2009 de-
cember 29-ig 6534-en láttak.
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 Dr. Frederik Polak, Hollandia Yvonne Sibuea, PERFORMA, Indonézia

Masha Ovchinnikova, Oroszország

Kris Krane, SSDP, USAYOUTH R.I.S.E, USA

Egy 1000 dolláros Mr. Costa képmásával és a drog-maffia
köszönetével amiért fenntartják a drogtilalmatMatthew Southwell, INPUD

http://drogriporter.hu/demonstracio
http://drogriporter.hu/contestnyertesek
http://drogriporter.hu/contestnyertesek
http://tasz.hu/demovideo


A demonstráció után mi is bementünk 
az ENSZ épületbe és részt vettünk a 
találkozón mint civil megfigyelő. 

Az ülésről magáról további négy filmet készítet-
tünk, melyben bemutatjuk, hogy hogyan alszanak 
a delegáltak miközben újra a drogmentes világ mel-
lett kötelezik el magukat, hogyan értékelik a civil 
résztvevők azt, hogy az ártalomcsökkentés kifeje-
zés az utolsó pillanatban kikerült az elfogadott dek-
larációból (de 26 ország értelmező nyilatkozatban 
állt ki az ártalomcsökkentés mellett), illetve  újra 
fellángol a Dr. Polak és Mr. Costa közötti vita 
is, melyről már korábban több filmet is készítet-
tünk, köztük a több mint 70000 nézőszámot elérő  
“Silenced NGO” partnerrel.

11Carel Edwards, az Európai Unió Anti-Drog koordinációjának igazgatója

http://drogriporter.hu/ujratoltve
http://drogriporter.hu/ujratoltve
http://drogriporter.hu/forradalmak
http://drogriporter.hu/forradalmak
http://drogriporter.hu/vitaanyag
http://drogriporter.hu/en/node/929


A világon egyedüliként mi tettük elérhetővé 
Evo Morales, Bolívia elnökének az 
ülésen elhangzott beszédét melyben a 

koka levél tiltásának feloldását kéri, teljes ter-
jedelemben, angol felirattal ellátva a nagyközön-
ség számára. E négy filmet 2009 december 29-ig 
összesen 8047-en látták.
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Juan Evo Morales Ayma, Bolívia Elnöke

Matthew Southwell, INPUD Kasia Malinowska-Sempruch, Globális Drogpolitikai Program, OSI

Allan Clear, Ártalomcsökkentő Koalíció, USA és Péter Sárosi, TASZProfessor Peter Reuter, USA

http://drogriporter.hu/en/morales


Svédország
Drogmentesség minden áron?

Janne Wallin, Svédország



Svédország az egyedüli európai ország, ame-
lynek a nemzeti drogpolitikája a drogmentes 
társadalom víziójára épül. Sokak számára ez 

egy ártatlan és ösztönző álomnak tűnik, csak úgy, 
mint a “világbéke” – pedig nem az, mutat rá a Svéd 
Kábítószerhasználók Egyesületénel segítségével 
készített filmünkben  Henrik Tham, a Stockholmi 
Egyetem Kriminológia Professzora. A zéró-vízió 
veszélyes, mert feltételezi, hogy a teljes absztinencia 
egy önmagában megvalósítandó érték és cél,olyan 
cél, melynek elérésében minden megengedett. Ez 
ideológia alapján lehet sok svéd számára fontosabb 
a drogmentesség, mint az emberi méltóság, vagy 
maga az életben maradás vagy a HIV fertőzés el-
kerülése. 

A Svédországban készített második filmünk azt mu-
tatja be, hogy a drogmentesség víziója miként érinti 
azokat akiknek drogproblémájuk van - hogyan tagad-
jék meg tőlük a megfelelő ellátást az absztinencia 
nevében. Bemutatjuk, hogy hogyan lehet Stockholm 
az egyedüli európai főváros, amelyikben nincs hi-
vatalos fecskendő- és tűcsere program és ezért kell 
meghalnia oly sok heroinhasználónak a metadon-
programba kerülés előtt. Ha egy társadalom meg  
szeretne szabadulni a drogoktól, azt jelenti, hogy 
idővel a drogfogyasztóktól is szeretne megszabadul-
ni. Ezért a drogellenes háború mindig az ember ellen 
folytatott háború. A film végén felszólítjuk a  nézőt, 
hogy írjon emailt a svéd Közegészségügyi Minisz-
ternek, és kérje tőle hogy nyissanak tűcserét Stock-
holmban.
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 Berne Stålenkrantz, Droghasználó Únió, Svédország

Per Johansson, Nemzeti Szervezet a Drogments Svédországért (RNS)

Janne Wallin, Sweden

http://drogriporter.hu/svedorszag 
http://drogriporter.hu/stockholmtucsere


A két filmnek összesen 7607 megtekintése volt, és 
sok, a miniszternek címzett levelet kaptunk másolat-
ban, a világ legkülönbözőbb országaiból.

Nem tudjuk hogy filmünk mennyiben járult hozzá, de 
2009 végén azt a hírt kaptuk, hogy Stockholmban hi-
vatalos tűcsere bevezetésére adtak engedélyt.

Svédországban meginterjúvoltunk egy szexmunkás 
aktivistát, Pye Jacobssont, aki a szexmunkások klien-
seit büntető svéd modell hibáiról és visszásságairól 
beszél. Ezt a filmet orosz és magyar nyelvre is felira-
toztuk (ekkor még külön filmként kellett feltölteni) és 
2009 december 29.-ig 14029-en látták.
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Henrik Tham, kriminológus professzor, Stockholm Egyetem

Martin Kaberg, pszichiáter és infektológus orvos, Stockholm

Jorgen Svidén, Európai Városok a Drog ellen, Svédország

Pye Jacobsson, szexmunkás aktivista, Svédország

http://tasz.hu/svedszexmunka


Kirgizisztán
az ártalomcsökkentés úttörői

metadon program kliens, Kirgizisztán



A filmet a kirgizisztáni Adilet nevű civil 
szervezet segítségével készítettük, célunk 
az ő munkájuk erősítése és sikereik  

bemutatása volt. 

A Kirgiz Köztársaság ugyanis Közép-Ázsiában egy 
drogkereskedlmi útvonalon fekszik. Az ország a  
kilencvenes években hamar komoly HIV járvánnyal 
kellett hogy szembesüljön, az intravénás kábítószer-
használók között. Kirgizisztán a régióban elsők között 
vezetett be tűcserét és metadon helyettesítő kezelést, 
a tűcserét még a börtönökben is! 

A stratégiák sikeresnek bizonyultak a HIV járvány 
terjedésének csökkentésében. Az ország drogpoli-
tikája kontrasztként és tanulságul szolgál a hasonló 
hátterű országoknak, például Oroszországnak, ahol 
mind a mai napig maguk a Narkológusok azok, akik 
a metadon tilalmát fenntartják.
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http://drogriporter.hu/kyrgyzstan_hu 


A film 2009 december 29-ig 10420 nézőszámot ért 
el online. Az Adilet számára 100 db DVD-t küldtünk 
melyet ők terjesztenek, 50 darabot pedig mi osztot-
tunk szét különböző konfereciákon, például Mosz-
kvában több alkalommal is.
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Az Aman+ drop in központban, Kirgizisztánban

Aleksandr Zelichenko PhD, rendőr és drogszakértő Kirgizisztánban

Nurlan Shonkorov, HIV/AIDS-el élők szervezete, Kirgizisztán

Metadonos üveg a Bishkeki kezelő központban, Kirgizisztánban



Dánia
Jogászok az utcán



Amikor a videós csapatunk 2008 novem-
berében részt vett a Kábítószerhasználó 
Emberek Nemzetközi Hálózatának  

(INPUD) koppenhágai találkozóján, filmet forgat-
tunk a Dán “utcajogászoról.” 

Az utcajogászok (Gadejuristen) érdekes példáját 
nyújtják annak, hogyan lehet alacsonyküszöbű segít-
séget nyújtani az utcai droghasználóknak. 

A szervezet központja Koppenhágában, Dániában 
van és jogsegélyt, tűcserét és egyéb szociális segít-
séget biztosítanak a város leghátrányosabb helyzetű 
drogfogyasztóinak. 

Az utcajogászok azért küzdenek, hogy Koppen-
hágában felügyelt kábítószer-használói szobát nyit-
hassanak azért, hogy ezzel küzdjenek a kábítósz-
er-használók közt terjedő fertőző betegségek és 
túladagolások ellen.

Nanna W. Gotfredsen, “Gadejuristen” - “Utcajogász”, Dánia

Az “Utcajogászok“ tűt cserélnek Koppenhágában, Dániában

Sophie Hæstorp Andersen MSc, politikus, Dánia

Mogens Lauridsen, vezető szuperintendáns, Koppenhágai RendőrségDr. Peter Ege, a Koppenhágai Önkörmányzat Orvosi Szolgálatának vezetője
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http://drogriporter.hu/utcajogaszok 
http://drogriporter.hu/utcajogaszok 


Az EDPI keretében készített második dán filmünk 
arról szól, hogy mi vezette a Dán politikusokat 
arra, hogy megszavazzák a nyugat európában 
már több országban sikeresen alkalmazott, de sok 
helyen az előítéletek és tudatlanság miatt nem al-
kalmazott heroin fenntartó programot. Az ily-
en programban azok a heroin-használók, akik-
en korábban semmilyen más ellátás nem tudott  
segíteni, államilag ellenőrzött heroint kapnak, így 
drasztikusan csökken a körükben a túladagolás, 
bűnözés és betegségek, és nagyban javulnak az 
életkörülményeik.
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Dr. Christian Hvidt MD., Koppenhágai Önkörmányzat Orvosi 
Szolgálatának mumkatársa, a leendő heroinprogram főorvosa

http://drogriporter.hu/en/legalshot


Oroszország
hivatalosan elhagyatva



A HIV/AIDS-el  élők száma Kelet-Európában és 
Közép-Ázsiában 1,5 millióra nőtt 2007-ben és  
majdnem 69%-uk az Oroszországi 

Föderációban él. Az ENSZ becslései szerint az új 
fertőzések több mint 60%-át az injektáló készlet 
megosztása okozza. A nemzetközi ajánlások szerint 
az ártalomcsökkentő programok, például az opiát 
szubsztitúciós terápia és a tűcsere programok a leg-
költséghatékonyabb eszközök, amelyekkel a trend 
visszafordítható lenne. Sajnos a metadonnal dolgozó 
szubsztitúciós terápiák illegálisak Oroszországban 
(tekintse meg a korábbi filmünket ezzel kapcsolat-
ban), de a tűcsere programok megtűrtek. Ezeket a 
programokat viszont nem Oroszország, hanem a 
Globális Alap támogatta, amely az utóbbi években 
százmilliókat költött arra, hogy ártalomcsökkentő 
programokat állítson fel Kelet-Európában, de most 
úgy döntött, hogy Oroszország elveszítette a jogo-
sultságát a támogatásra, mert már nem „alacsony 
bevételű”, hanem „felső-közép” bevételű ország. 

Bár az orosz Egészségügyi Miniszter egy évvel ko-
rábban ígéretet tett, hogy a kormánya továbbra is tá-
mogatni fogja azokat a HIV prevenciós programokat, 
amelyek a Globális Alap adományaiból indulhattak 
el, ez a támogatás nem történt meg, egymás után 
zártak be a programok, csak 2009 augusztusában 22 
tűcsere programnak kellett bezárnia, miután a Globá-
lis Alap tartalékai kimerültek. 
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Shona Schonning, az Eurázsiai Ártalomcsökkentő Hálózat vezetője 
sajtótájékoztatón Moszkvában

Mihail Grishin a Center Podwaltól, Moszkvából Michel Kazatchkinhez szól 
a Globális Alaptól

Elena Nyikolaevna Peruskina, az AIDS Info Sharetől, Moszkvából  
Gennadii G. Onishchenkohoz szól aki a Fogyasztói Jogok és Emberi Jóllét 
Szövetségi Szolgálatának vezetője Oroszországban.

http://drogriporter.hu/en/russiamethadone
http://drogriporter.hu/en/russiamethadone


A III. Kelet-Európai és Közép-Ázsiai Konferen-
cián, amely Moszkvában került megrendezésre 
október 28-30 között, a civil szervezetek meg-
bizonyosodhattak róla, hogy a kormányuk nem 
kívánja támogatni őket. Csalódottságukban a 
civil szervezetek újra a globális alaphoz for-
dultak, hogy hosszabbítsa meg a támogatásukat 
három évvel. 

A TASZ filmes csapata részt vett a konferen-
cián és a konferncia végét követő napon már 
elkészültünk az ezt a  témát feldolgozó filmmel, 
amelyben a nézők segítségét kértük - írják alá a 
Global Fundnak szánt petíciót. Ezt a filmet azóta 
1598-an látták.

A Global Fund végül meghallgatta a civilek 
kérését és két évre meghosszabbította az orosz 
programoknak járó támogatást. A segítségért 
kampányoló civilek képviselői szerint ehhez a 
filmünk nagyban hozzá tudott járulni. Számunkra 
ez óriási siker, mert emberek százezreinek élete 
és egészsége forgott veszélyben. 

2009 November 1-én, a Drog-
fogyasztók Nemzetközi 
Napján orosz aktivisták 

a moszkvai Központi Drogkontroll Szolgálat 
(FDCS) elé szerveztek megemlékezést, azoknak 
az embereknek az emlékére, akik túladagolásban 
vagy droghasználattal összefüggő betegségek-
ben haltak meg. A tüntetők virágokat és fehér 
papucsokat (a halál szimbóluma) helyeztek el a 
hivatal épületének lépcsőin, hogy így emlékez-
zenek azoknak az életére, akik az embertelen 
orosz drogpolitika áldozataivá váltak. A békés 
tüntetés mindössze pár percig tarthatott, mielőtt a 
rendőrségi brutalitás vetett véget neki, öt tüntetőt 
pedig letartóztattak. A videófelvételt orosz kol-
legáinktól kaptuk, és mi tettük közzé a YouTube-
on ahol már 900-an látták.
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http://drogriporter.hu/moszkvaaids2009
http://drogriporter.hu/moszkvatuntetes


Egyesült 
Államok
Drog Reform Konferencia 
Új-Mexikóban



A TASZ Film munkatársai részt vettek az 
amerikai Drogpolikiai Szövet-
ség (Drug Policy Alli-

ance - DPA) által Albuquerqueben,  
Új-Mexikó fővárosában szervezett konferen-
cián, ahol folyamatosan forgattunk. A konfer-
encia másnapján már közzétettük Ethan Nadel-
mann, a DPA igazgatójának és Ira Glasser, a 
DPA elnökségi tagjának vágatlan nyitóbeszédét. 
Egy nappal a konferencia után elkészítettük az 
első filmünket, amely a konferencia egyik es-
téjén megtartott, a drogháború bebörtönzöttjeire 
emlékező gyertyafényes virrasztást mutat be, me-
lyen az amerikai drogreform mozgalom néhány 
fontos alakja mellett a drogháború áldozatai is 
elmondják megrázó történetüket.  
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Reverend Edwin Sanders, Metropolitan Interdenominational Church

Anthony Papa, Drogpolitikai Szövetség, USA

Ethan Nadelmann, Drogpolitikai Szövetség, USA

Orvosi Marihuána a Harborside Medical Cannabis Centerből Oakland, USA

Dorsey Nunn, Mindannyian vagy Senki, USA

http://drogriporter.hu/en/ethanopening
http://drogriporter.hu/en/ethanopening
http://drogriporter.hu/en/glasserspeech 
http://drogriporter.hu/feny 


A konferencián készített második filmünk-
ben neves szakértőket szólaltattunk 
meg arról, hogy hogyan nézhet ki majd 

a drogháború utáni világ - hogyan képzelhető el 
egy kontrollált és szabályozott kábítószer-piac. 

A filmben bemutatjuk a Transform brit civil  
szervezet “Szabályozás vázlatát” egy új kiad-
ványt amelyben precízen és pontosan kidol-    
gozták a szabályozás lehetséges módjait, de meg-
szólal még Ethan Nadelmann és Sanho Tree az 
Egyesült Államokból és Mark Haden Kanadából.

A konferencián az Amerikai Ártalomcsökkentő 
koalícióval együttműködve forgattunk a tűcsere 
amerikai helyzetéről és a stigma kérdéséről is, 
ezek a filmek már csak 2010-ben lesznek készen.
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Sanho Tree, Polikai Tanulmányok Intézete, USADanny Kushlick, Transform Drogpolitikai Alapítvány, Egyesült Királyság

Mark Haden, Kanada

Ethan Nadelmann, Drogpolitikai Szövetség USA

http://drogriporter.hu/en/afterthewar
http://drogriporter.hu/en/afterthewar


Magyarország
jogtalanul- romaügyek



Magyarországon a legnézettebb filmünket a romákat ért jogsérelmekről készítettük, a 45 perces 
film címe: Jogtalanul. 

A tatárszentgyörgyi gyilkosságok után Juhász Péter és Békés Bence Ózd környéki falvakat kezdtek el 
látogatni, hogy az ott élő romáknak segítséget nyújtsanak. A médiát, és a TASZ-on keresztül a jogérvényesítés 
eszközeit felhasználva megkezdődött egy a helyiek érdekérvényesítését fejlesztő folyamat, melyet részletesen 
szeretnénk dokumentálni, ennek első lépése ez a film. 

Miért hoz egy önkormányzat rendeletet arról, hogy tíz után minden szórakozóhelynek be kell zárnia ott, ahol 
egyetlen szórakozohely nyílt, amely történetesen roma? Hogyan vádolnak meg valakit azzal, hogy 700 kiló 
fát tolt a biciklijén? Hogyan minősítik vaklármának mikor egy egész utca tanusítja, hogy fegyvert fogtak egy 
terhes asszonyra? Hogyan zárhatnak börtönbe egy szülöpárt, mert két gyerekük nem járt iskolába? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozik a film.

A TASZ 2009 nyarán kezdettt intenzívebben romaügyekkel foglalkozni.  Programunk célja, hogy javítsuk a 
romák érdekérvényesítő képességét,  mediátori szolgáltatást  nyújtsunk problémás ügyekben, és a stratégiai 
pervitel eszközével vegyük fel a harcot az intézményesült diszkrimináció  és a hivatali packázás  ellen, amely 
megnehezíti, sőt sok esetben ellehetetleníti a nyomorban élők helyzetét. Célunk az is, hogy a nyilvánossággal 
megismertessük a mélyszegénységben élők napi gondjait és rettenetes életkörülményeiket.

A film 2009. december 10-én felkerült az Index Film-re, ahol aznap címlapon szerepelt, majd több napon 
keresztül volt a nap filmje, ennek is köszönhetően ezt a  filmet online az Indexen és saját oldalunkon 2009. 
december 29-ig összesen 13176 szor nézték meg.

A filmből DVD-t is készítettünk, mely elérhető irodánkban, postázása pedig folyamatban van.
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http://tasz.hu/roma-ugyek/jogtalanul
http://film.indavideo.hu/video/f_jogtalanul


A Holland Nagykövetség támogatásával 17 kisfilmet készítettünk a NEKI, a Nemzeti és 
Etnikai Kisebségi Jogvédő Iroda számára. A filmekben a diszkrimináció kérdéskörét jár-
juk körül. Az egyik fő filmben bemutatjuk magát az irodát és felhívjuk a figyelmet az iroda  

diszkrimináció ellenes szolgáltatásaira, a másik fő filmben pedig részletesen mutatjuk be az antidiszkri 
minációs tesztelés módszerét, példákon keresztül ismertetve. A többi kisfilm mind egy egy példa a NEKI 
eseteiből, vagy pedig olyan fogalmakat tisztáz, mint például diszkrimináció, peren kívüli megállapodás, 
sértett, kártalanítási eljárás, vagy például hogy mi az az Egyenlő Bánásmód Hatóság. 
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István, önkéntes tesztelő, NEKI

Tamás, önkéntes tesztelő, NEKI

Dr. Kárpáti József, igazgató, NEKIDr. Udvari Márton, ügyvéd, NEKI

Dr. Furrmann Imre, az Egyenlő Bánásmód Hatóság igazgató helyettese

Klára Iványi, Social Worker and Dr. József Kárpáti, director at NEKI

Dr. Muhi Erika, ügyvéd, NEKI

Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

http://www.youtube.com/user/massagalapitvany


A TASZ jelenti sorozatnak eddig három része készült el, ezekben a rövid filmekben a TASZ által 
képviselt álláspontot fejtjük ki közérthetően egy egy aktuális kérdésben. Az első TASZ jelenti  
filmet arról készítettük, hogy miért ellenezzük a holokuszttagadás büntethetőségét. A másodikban 

az otthonszüléssel kapcsolatos tévhiteket próbáljuk meg eloszlatni, és felhívjuk a  figyelmet arra, hogy a 
rendszerváltozás óta alkotmányos mulasztásban van a mindenkori jogalkotó, mert nem alkotta meg az in-
tézeten kívüli szülés szabályozását. Alkotmánybírósághoz fordultunk annak érdekében, hogy a mulasz-
tást mondja ki és kötelezze az Országgyűlést, illetve a Kormányt a szabályozás megalkotására. A leg-
frissebb TASZ jelenti filmben egy felszólítást teszünk közzé melyben arra hívjuk fel az embereket és 
szervezeteket, hogy közösen gondolkozzunk a jövő fogyatékosságpolitikájáról. Ehhez az együtt gon-
dolkozáshoz egy oldalt is készítettünk, háttéranyagokkal, munkatervvel és fórummal. 2009-ben is készítettünk 
a TASZ által vitt bírósági ügyekből filmeket, és videóztunk a TASZ által szervezett egyéb rendezvényeken 
is, például AIDS világnapon a 2009-ben elhunytak és újonnan megfertőzöttekért tartott gyertyás virrasztáson.

Dr.  Simon Éva, Politikai szabadságjogok programvezető, TASZ Dr. Levente Baltay, Ügyvivő, jogsegélyszolgálat-munkatárs, TASZ

Bagyinszky Ferenc, HIV/AIDS programvezető, TASZ

Verdes Tamás, a Betegjogi program munkatársa, TASZ

Dr. Dénes Balázs, a TASZ elnöke 31

http://tasz.hu/tasz-jelenti
http://tasz.hu/holokauszttagadas
http://tasz.hu/betegjog/otthonszules
http://tasz.hu/intezet-helyett
http://tasz.hu/en/hiv-aids-en/december-1-world-aids-day-video
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A TASZ Film munkatársai, 
köszönetnyilvánítás

A TASZ Film munkatársai:
Takács István Gábor, program koordinátor, operatőr, 
vágó, rendező

Sárosi Péter, a drogpolitikai program koordinátora, 
riporter, rendező

Dénes Balázs, a TASZ elnöke, producer, rendező

Bordás Róbert, a roma témájú filmek operatőre

Arielle Reid, korrektor, narrátor

Kardos Tamás, fordító 

Köszönet a TASZ Film támogatóinak:
Nyílt Társadalom Intézet (OSI)

Common Sense for Drug Policy

Köszönet a TASZ más támogatóinak, pártoló tagjain-
knak, és nagy köszönet azoknak a drogreformeknek 
akik munkájukkal és elhivatottságukkal hozzájárul-
tak filmjeink sikereségéhez.

A TASZ nem fogad el állami támogatást, de ha 
úgy gondolja hogy programunk érdemes az Ön tá-
mogatására, akkor bármilyen összeggel segítheti 
munkánkat. 

http://tasz.hu/tamogatas

Takács István Gábor és Sárosi Péter interjút készít Allan Clear-
rel az Ártalomcsökkentő Szövetség elnökével.

A felszerelésünket készítjük elő egy hotelszobában

Sárosi Péter, Ethan Nadelmann és Takács István Gábor

Anastasiya Apekhtina és Sárosi Péter Moszkvában

Vágás közben egy hotelszobában

http://tasz.hu/tamogatas
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A TASZ filmek teljes jegyzéke 2009-ből

Idegen nyelvű filmek 2009-ben

2009.11.16 A drogháború után
Azt tudjuk, ogy a drogháborúnak véget kell vetni, de milyen legyen a szabályozás ami azt követi? Ezt kérdeztük meg 
szakértőktől a 2009-es Amerikai Drog Reform Konferencián, ÚJ Mexikóban.
URL-ek http://drogriporter.hu/en/afterthewar
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?aywzl1rmtzt 
Nyelv Angol
Feliratok Nemsokára magyarul is!

2009.11.16 “Mi vagyunk a fény őrzői”
Kisfilm az Alkonyati Gyertyafényes Virrasztáson, amelyet a Drug Policy Alliance szervezett az új-mexikói 
Albuquerqueben, hogy megemlékezzünk a drogellenes háború bebörtönzöttjeiről.
URL-ek http://drogriporter.hu/feny http://tasz.hu/tasz-tv/mi-vagyunk-feny-orzoi 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?mgtgvzwidhg
Nyelv Angol
Feliratok Angol, magyar

2009.11.14 Ira Glasser beszéde Albuquerqueben
A Drug Policy Alliance board tagjának teljes beszéde a 2009-es Amerikai Drog Reform Konferencián.

URL-ek
http://drogriporter.hu/en/glasserspeech http://tasz.hu/en/hclu-tv/ira-glasser-speaks-dpa-
conference

Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?dh3wn5kj3gd
Nyelv Angol
Feliratok Nincs

2009.11.13 Ethan Nadlemann nyitó beszéde Albuquerqueben
A DPA igazgatójának nteljes nyitóbeszéde mellyel megnyitja a 2009-es Amerikai Drog Reform Konferenciát.

URL-ek
http://drogriporter.hu/en/ethanopening http://tasz.hu/en/hclu-tv/ethan-nadelmanns-opening-
speech-new-mexico-uncut

Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?y5zh4t5uyn1
Nyelv Angol
Feliratok Nincs

2009.11.11 Elfojtott emlékek – Feloszlatott tüntetés Moszkvában
Rendőrség által feloszlatott moszkvai tüntetés a drogpolitika áldozatainak emlékére
URL-ek http://drogriporter.hu/moszkvatuntetes 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?jt2tztv2fn0 
Nyelv Orosz
Feliratok Angol, magyar

2009.11.03 Ethan Nadelmann Új Mexikóba invitál! (2 film)
Ethan Nadelmann, a Drug Policy Alliance vezetőjének készített kisfilmünk, melyben az új mecikói konferenciára 
invitálja az embereket. Egy hasonló kisfilmben Kalr Hart drogkutató szólal meg.

URL-ek
http://drogriporter.hu/en/dpateaser http://tasz.hu/en/hclu-tv/ethan-nadelmann-invites-you-new-
mexico

Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?y5zh4t5uyn1 http://www.mediafire.com/?oonxfm3zmzz
Nyelv Angol
Feliratok Nincs

2009.11.03 Hivatalosan elhagyatva
Az oroszországi ártalomcsökkentés a megszűnés szélén áll. Ez a moszkvai AIDS konferencián készült videónk is 
hozzájárult ahhoz, hogy a Globális alap 3 évre meghosszabította az Oroszországi ártalomcsökkentő programoknak 
nyújtott támogatását.
URL-ek http://tasz.hu/tasz-tv/hivatalosan-elhagyatva-frissitve http://drogriporter.hu/moszkvaaids2009 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?jyntz5hrozn
Nyelv Orosz
Feliratok Magyar, angol
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2009.10.22 A legális belövésre várva
Kisfilm arról, hogy Dániában 2010-ben heroin fenntartó programot fognak létrehozni.
URL-ek http://drogriporter.hu/en/legalshot http://tasz.hu/en/hclu-film/waiting-legal-shot
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?mtz1jgmdltu
Nyelv Angol
Feliratok Nemsokára magyarul is.

2009.09.29 Gadejuristen - A dán Utcajogászok
A Dán tűcserét és utcai jogsegélyt végző “Utcajogászokról” akik adán használók jogaiért küzdenek. Szól még a film a 
belövőszobák igényéről is.
URL-ek http://tasz.hu/utcajogaszok http://drogriporter.hu/utcajogaszok 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?dyozjmy50jj
Nyelv Angol
Feliratok Angol, magyar

2009.08.26 Egy heroin-használó Stockholmban
A Svéd Kábítószer-használók Szervezetével közösen készített filmünk arról, hogy miért nincs még mindig tűcsere 
Stockholmban, illetve arról, hogy hogyan sérülnek a droghasználók emberi jogai Svédországban.
URL-ek http://drogriporter.hu/stockholmtucsere http://tasz.hu/stockholmtucsere 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?tngzzaejnto 
Nyelv Angol
Feliratok Angol, Magyar

2009.07.22 Kirgizisztán - Az ártalomcsökkentés úttörői
A TASZ új filmje, melyet a kirgizisztáni Adilet nevű civil szervezettel együtt készített. A film az ártalomcsökkentés 
fejlődéséről szól az országban, és arról, hogy hogyan vették fel ezekkel a módszerekkel sikeresen a harcot a HIV 
járvány ellen.

URL-ek
http://tasz.hu/tasz-film/kirgizisztan-az-artalomcsokkentes-uttoroi http://drogriporter.hu/
kyrgyzstan_hu 

Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?lmion2ddmlb
Nyelv Orosz
Feliratok Angol

2009.06.26 Meg akarunk menteni és ha nem értékeled, megbüntetünk!
Interjú Pye Jacobssonnal, egy svéd szexmunkás aktivistával a kliensek büntetéséről hazájában.
URL-ek http://tasz.hu/svedszexmunka

Letöltés linkek
Angol: http://www.mediafire.com/?2z5zw3yjdyd 
Orosz: http://www.mediafire.com/?iyiezulhy14 
Magyar: http://www.mediafire.com/?mhnzt5nwm4t

Nyelv Angol

Feliratok
Külön orosz feliratos film: http://swannet.org/node/1530 és külön magyar feliratos film: http://
tasz.hu/svedszexmunka

2009.06.26 Drogmentes Svédország – Minden áron
A TASZ filmje a drogments Svédország álmáról – valyon tényleg olyan sikeres a svéd drogpolitika mint a hívei 
állítják? Az EDPI program keretén belül a Svéd Kábítószer-hazsnálók Úniójával együttműködésben készült.
URL-ek http://tasz.hu/svedorszag http://drogriporter.hu/svedorszag 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?mzmnm3hkj54
Nyelv Angol
Feliratok Angol, magyar

2009.06.23 10 évvel az UNGASS 1998 után: A Kelet-Európai tapasztalat
Az EHRN-el együtt készített film egy tréningről, melyet az EHRN és az IDPC közösen végzett 2008 december 12-14-
én Kievben, Ukrajnában. Orosz és angol nyelven, angol felirattal.
URL-ek http://www.youtube.com/watch?v=xZpb8UQxH9I
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?vem0z4nwtz4 
Nyelv Orosz, Angol
Feliratok Angol
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2009.05.15 Kokát rágni az ENSZ-ben
EVO Morales, Bolívia elnökének teljes beszéde az ENSZ CND ülésén Bécsben, két részben. A beszédben az Elnök 
a koka levél kivételét kéri az ENSZ I. Kábítószer-listájából.
URL-ek http://tasz.hu/en/morales http://drogriporter.hu/en/morales
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?wmywggjy51m http://www.mediafire.com/?m5jmcoimidh
Nyelv Spanyol
Feliratok Angol

2009.04.09 Ártalomcsökkentés: Forradalmak
Film az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának kiemelt üléséről arról, hogy miért nem került be az ártalomcsökkentés 
a politikai deklarációba – vajon a vita tényleg vihar egy pohár vízben, mint ahogy Antonio-maria Costa, az ENSZ 
Kábítószerügyi irodájának vezetje mondta? Az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának kiemelt üléséről szóló negyedik 
riportunk.
URL-ek http://tasz.hu/tasz-film/artalomcsokkentes-forradalmak http://drogriporter.hu/forradalmak
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?mgd4gzmfvzw
Nyelv Angol
Feliratok Nemsokára…

2009.04.06 Drogmentes világ - újratöltve
Film az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának kiemelt ülésén alvó delegátusokról, amint a drogmentes világról 
álmodnak. Az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának kiemelt üléséről szóló harmadik riportunk.
URL-ek http://tasz.hu/tasz-film/drogmentes-vilag-ujratoltve http://drogriporter.hu/ujratoltve 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?rculdtdw2yc
Nyelv Angol
Feliratok Nemsokára…

2009.03.24 Costa kérdéses válasza
A vita folytatódik Dr. Polak és Mr. Costa között, ezúttal az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának kiemelt ülésén 2009 
márciusában. Costa egy vitairatot ígért, ai a mai napig nem jelent meg. Hol van a vitairat amitől komolyan lehetne őt 
venni? Az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának kiemelt üléséről szóló második riportunk.
URL-ek http://tasz.hu/questioningcostasanswer http://drogriporter.hu/node/1172
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?yuzjmyjm2u2
Nyelv Angol
Feliratok Nemsokára…

2009.02.20 Tüntetés a globális drogháború ellen – 2009.03.11
A TASZ sikeres demonstrációt szervezett a bécsi ENSZ épület elé az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának éves 
gyűlésének, azon belül a kiemelt ülés idéjére március 11-én. A sajtótájékoztatóval egybekötött demonstráción 
a TASZ-hoz más szervezetek, így az INPUD, az ENCOD, a Youth RISE és az SSDP is csaltlakozott. Az ENSZ 
Kábítószerügyi Bizottságának kiemelt üléséről szóló első riportunk.
URL-ek http://tasz.hu/demovideo http://drogriporter.hu/demonstracio
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?fmnimwznnny
Nyelv Angol
Feliratok Nemsokára…

2009.02.20 Az ujjcsapda és a toll
Egy rövid előadás Lennice Werth és Walter Cavalieri eőadásában. A jelenleg is dúló globális drogháború olyan, 
mint egy ujjcsapda. Az ártalomcsökentés, az a hozzáállás, hogy akkor is segítsünk az embereknek, ha kockázatos 
magatartásukat nem akarják feladni, pedig olyan mint a toll.
URL-ek http://tasz.hu/daretoquestion http://drogriporter.hu/daretoquestion_hu
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?2nhjraeywzz
Nyelv Angol
Feliratok Nemsokára…
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2009.02.20 21 egyedi üzenet az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának 
kiemelt ülésére, 2009 márciusára.

A TASZ összegyűjtötte kábítószer-használók, tudósok és aktivisták üzenetét az ülés résztvevőinek. Az üzeneteket 
elmondják: Harry Resin, Kanada; Daan van Leeuwen MDHG, Hollandia; Victor dos Santos MDHG, Hollandia; 
Paul Wilhelm, a Dampkring nevű Coffee Shop tulajonosa Amsterdamból; Arild Knutsen A Humánus Drogpolitikák 
Egyesületétől, Norvégiából; Berne Stålenkrantz, a Svéd Kábítószer-használó Egyesület vezetője; Astrid 
Forschner, egy heroinhasználó Németországból; Dr. Peter Ege, Dánia elismert drogpolitikai szakértője; Janne 
Wallin, Svéd heroin-használó és metadon kliens; Nanna W. Gotfredsen A dán „Utca Ügyvédje - Gadejuristen” 
ártalomcsökkentés aktivista; Aleksandr Zelichenko rendőr, drogpolitikai szakértő és Ph.D Kirgisztánból; Hans van 
Diujn volt rendőrtiszt Hollandiából, a holland rendőrúnió nyugdíjas elnöke, jelenleg a Jogalkalmazók a Drogtilalom 
Ellen (LEAP) tagja; Prof. Henrik Tham kriminológus professzor svédországból; Joep Oomen Belgiumból, az 
ENCOD tagja; Dr. Frederik Polak pszichiáter Hollandiából, az ENCOD tagja; Lev Babenko, volt kábítószer-
használó Kirgisztából, az Aman Plus drop-in center vezetője Bishkekben; Sophie Hæstorp Andersen MSc egy fiatal 
politikus Dániából, Dimitri Mugianis amerikából, a Vocal nevű droghasználó csoport tagja; Samuel R. Friedman 
HIV kutató és költő az Egyesült Államokból; Tam Miller a „chemical reaction” nevű skót használó csoport képviselője; 
Roxanne Baker (Rokki) az USA-ból, metadon aktivista.

URL-ek
http://tasz.hu/tasz-film/kerdojelezd-meg-tiltast http://drogriporter.hu/daretoquestion_hu   www.
youtube.com/group/daretoquestion

Letöltés linkek http://tinyurl.com/yaudvykű
Nyelv Sokféle, pl. Angol, Német, Orosz, Dán, Svéd etc.
Feliratok Angol

2009.02.20 Merd megkérdőjelezni a tiltást!
Kampányvideó, amely a droghábórú által okozott kérokra hívja fel a figyelmet, és arra szólít fel, hogy küldjenek videó 
üzeneteket az országok delegáltjainak az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának kiemelt ülésére, 2009 márciusára.
URL-ek http://tasz.hu/tasz-film/kerdojelezd-meg-tiltast http://drogriporter.hu/daretoquestion_hu
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?menmgjjzm4r
Nyelv Angol
Feliratok Nemsokára…

2009.01.14 Füstölés határok nélkül
Film a drogturizmus kérdéséről Hollandiában, az EDPI partnerrel együttműködésben készült.
URL-ek  http://tasz.hu/tasz-film/fustoles-hatarok-nelkul http://drogriporter.hu/node/1172
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?m4jn03dej3f
Nyelv Angol, Holland
Feliratok Angol
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Magyar nyelvű filmek 2009-ben

2009.12.30 A TASZ jelenti: A jövő fogyatékosságpolitikájáról
Milyen legyen a jövő fogyatékosségpolitikája? A TASZ és a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet erre keresi a 
választ. Látogasson el honlapunkra és szóljon hozzá Ön is: www.tasz.hu/intezet-helyett 
URL-ek www.tasz.hu/intezet-helyett
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?rymnmnjemqn 
Feliratok Nincs

2009.11.30 Gyertyagyújtás az AIDS világnapon, 2009, Budapest
December 1-jén idén is megemlékezik a világ az AIDS áldozatairól. Jelenleg világszerte több mint 30 millió HIV-
pozitív van, és több mint 25 millióan haltak meg AIDS következtében. A TASZ 2009 november 30-án gyertyás 
megemlékezést tartott az Egészségügyi Minisztérium előtt.
URL-ek http://tasz.hu/hiv-aids/december-1-aids-vilagnap-video 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?zdwltnnmdmz 
Feliratok Angol

2009.11.04 Jogtalanul
A TASZ új filmje a romák helyzetéről Magyarországon. Miért hoz egy önkormányzat rendeletet arról, hogy tíz után 
minden szórakozóhelynek be kell zárnia ott, ahol egyetlen szórakozohely nyílt, amely történetesen roma? Hogyan 
vádolnak meg valakit azzal, hogy 700 kiló fát tolt a biciklijén? Hogyan minősítik vaklármának mikor egy egész utca 
tanusítja, hogy fegyvert fogtak egy terhes asszonyra? Hogyan zárhatnak börtönbe egy szülöpárt, mert két gyerekük 
nem járt iskolába? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozik a film.
URL-ek http://tasz.hu/roma-ugyek/jogtalanul
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?zogzizjehmk
Feliratok Angol

2009.10.24 A TASZ jelenti: Az otthonszülésről
A Társaság a Szabadságjogokért kisfilmjében az otthonszüléssel kapcsolatos tévhiteket próbáljuk meg eloszlatni.
URL-ek www.tasz.hu/betegjog/otthonszules
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?wkmdwenzzt2 
Feliratok Nincs

2009.09.27 “Nem nagyon lehet már minket becsapni”
Kállai László a Jászsági Roma Polgájogi Szervezet elnöke 2009. október 3-án indul a fővárosba, hogy egyhetes 
gyaloglás után petíciót adjon át a közben hozzá csatlakozókkal együtt a köztársasági elnöknek a roma iskolások 
elkülönítése, szegregációja miatt. A gyalogmenet október 11-én ér a Hősök Terére, ahonnan az ország különböző 
részeiből érkező tiltakozókkal közösen indulnak a budai várba Sólyom Lászlóhoz, a petíció átadására. Az akcióval 
kapcsolatban 2009.-szeptember 23-án sajtótájékoztatót tartottak. További információ: http://gyalogmenet.blog.hu/
URL-ek http://www.youtube.com/watch?v=WQYl6hytdpc 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?mjhjmjjvncm
Feliratok Angol

2009.07.30 1956 vs. Legfőbb Ügyészség
Bírósági film. Az 1956-os forradalmat követő megtorló perekben eljáró ügyészek személyi anyagai tudományos 
kutatás céljából megismerhetőek – mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla a 2009. június 4. napján kihirdetett jogerős 
ítéletében. A TASZ által képviselt jogtörténész a Legfőbb Ügyészség irattárában őrzött, személyes adatokat is 
tartalmazó anyagokat szerette volna tanulmányozni, azonban az Ügyészség elutasította a kutatási kérelmét, mert 
álláspontja szerint az ügyészségi irattárra nem vonatkoznak a levéltári törvény kutatás szabadságát biztosító 
rendelkezései.
URL-ek www.tasz.hu/hirek/1956-vs-legfobb-ugyeszseg-mar-targyalasrol-keszult-videoval
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?uqto5dm3imf 
Feliratok Nincs

2009.07.01 Józan ember nem beszél drogmentes világról
Videó a 2009 júniusában az ENSZ társaság székházában tartott sajtótájékoztatóról Budapesten.
URL-ek http://tasz.hu/ensztarsasag http://drogriporter.hu/ensztarsasag
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?kzmkka2jjmk 
Feliratok Angol változat: http://www.youtube.com/watch?v=n3tVwsqjoTs 

http://www.tasz.hu/intezet-helyett
http://www.tasz.hu/intezet-helyett
http://www.mediafire.com/?rymnmnjemqn
http://tasz.hu/hiv-aids/december-1-aids-vilagnap-video
http://www.mediafire.com/?zdwltnnmdmz
http://tasz.hu/roma-ugyek/jogtalanul
http://www.mediafire.com/?zogzizjehmk
http://www.tasz.hu/betegjog/otthonszules
http://www.mediafire.com/?wkmdwenzzt2
http://gyalogmenet.blog.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=WQYl6hytdpc
http://www.mediafire.com/?mjhjmjjvncm
http://www.tasz.hu/hirek/1956-vs-legfobb-ugyeszseg-mar-targyalasrol-keszult-videoval
http://www.mediafire.com/?uqto5dm3imf
http://tasz.hu/ensztarsasag
http://drogriporter.hu/ensztarsasag
http://www.mediafire.com/?kzmkka2jjmk
http://www.youtube.com/watch?v=n3tVwsqjoTs
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2009.06.28 17 film a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda 
számára

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő irodának készített DVD és YouTube profil, melyek összesen 17 filmet 
tartalmaznak. A 17 film között található egy bemutató a NEKI-ről, egy bemutató a NEKI által alkalmazott teszteléses 
eljárásról, 9eset  NEKI ügyei közül, valamint 6 fogalommagyarázó kisfilm. A YouTube profil itt tekinthető meg: http://
www.youtube.com/user/massagalapitvany
URL-ek http://www.youtube.com/user/massagalapitvany
Letöltés linkek http://tinyurl.com/yaudvyk 
Feliratok Nincs

2009.05.14 Fűpolitika
Vita a Sirályban megtartott drogpolitikai vitafórumon az SZDSZ és az MDF politikusaival.
URL-ek http://tasz.hu/fupolitika http://drogriporter.hu/fupolitika 
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?mdcjnz3q2jd
Feliratok Nincs

2009.04.21 A TASZ Jelenti – A holokauszttagadásról
Az új sorozatunkban köérthető módon mondjuk el álláspontunkat különböző ügyekben. Ebben a filmben a 
holokauszttagadás büntetésének értelmetlenségét magyarázzuk el.
URL-ek http://tasz.hu/holokauszttagadas
Letöltés linkek http://www.mediafire.com/?yomnzcvwidt 
Feliratok Nincs

http://www.youtube.com/user/massagalapitvany
http://www.youtube.com/user/massagalapitvany
http://www.youtube.com/user/massagalapitvany
http://tinyurl.com/yaudvyk
http://tasz.hu/fupolitika
http://drogriporter.hu/fupolitika
http://www.mediafire.com/?mdcjnz3q2jd
http://tasz.hu/holokauszttagadas
http://www.mediafire.com/?yomnzcvwidt
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