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El az ártalomcsökkentés 
útjából

Emberi  jogokat  sért  az intravénás droghasználók  HIV 
prevencióhoz,  kezeléshez  és  támogatáshoz  való 
elégtelen hozzáférése -  számol be a Vöröskereszt  és 
Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének új 
jelentése.

Az  intravénás  droghasználók  ártalomcsökkentő  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférésének 
megtagadása  hozzájárul  a  HIV  fertőzés  terjedéséhez  és  emberi  jogokat  sért  –  állítja  a 
Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (Federáció) által kiadott 
jelentés.

Az AIDS Világnapján kiadott  jelentés,  mely az  “El az ártalomcsökkentés útjából” címet 
viseli,  azt  vizsgálja,  mekkora  mértékben  hagyják  cserben a  kormányok  és  a  donorok az 
intravénás  droghasználókat  azáltal,  hogy  olyan  alapvető  egészségügyi  szolgáltatásokat  – 
beleértve a helyettesítő terápiához, és a tűcsere programokhoz való hozzájutást –tagadnak 
meg tőlük, melyekre szükségük volna. Ezzel a gyakorlattal megsértik az egészséghez és a 
személyes biztonsághoz való jogukat. 

“Reméljük,  hogy a jelentés rávilágít  erre a kirívó emberi  jogi sérelemre,  mely egy eleve 
erősen megbélyegzett csoportot sújt” – nyilatkozta Tadateru Konoé, a Federáció elnöke.

“A  HIV  fertőzések  növekvő  száma  az  intravénás  droghasználók  körében  nemcsak 
közegészségügyi  kockázatot  teremt,  de  ékes  bizonyítéka  annak  az  elhagyatottságnak  és 
diszkriminációnak,  mellyel  a  kábítószerfüggő  személyeknek  nap,  mint  nap  szembe  kell 
nézniük. 
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A Federáció az intravénás droghasználókra helyezi a figyelmet, mivel egyre több bizonyíték 
támasztja  alá,  hogy  ha  nem  vonják  be  őket  ártalomcsökkentő  programokba,  azzal  nem 
csupán az ő egészségüket, hanem a szélesebb társadalom biztonságát teszik kockára.”  

A jelentés hangsúlyozza,  hogy a világon megbecsült  15,9 millió  intravénás  droghasználó 
közül  már  több  mint  3  millióan  HIV  fertőzöttek.  Ugyan  öt  ország  –  Kína,  Malajzia, 
Oroszország, Ukrajna és Vietnám –adja a legtöbb HIV pozitív drogfelhasználót, a számok 
emelkednek Afrikában, a Közel-Keleten, Latin-Amerikában, Dél-Ázsiában és Közép- illetve 
Kelet-Ázsiában egyaránt. A jelentés kiemelt figyelmet szentel Kelet-Európának és Közép-
Ázsiának, ahol az intravénás droghasználók mintegy 60%-a HIV pozitív, és ahol a törvények 
és  szabályozások  továbbra  is  a  droghasználók  megbélyegzése,  bebörtönzése  és  zaklatása 
irányában hatnak. Ukrajnában olyan magas a HIV pozitív intravénás droghasználók száma, 
hogy az ország vészesen közeleg egy általános járvány kirobbanása felé. 

Kelet-Európában  és  Oroszországban  annak  lehetünk  tanúi,  ahogy  egyre  aggasztóbb 
mértékben terjed át a HIV fertőzés az általános népességre. Ezzel ellentétben, azokban az 
országokban, ahol az ártalomcsökkentést hangsúlyozzák a kriminalizálás helyett, a helyzet 
egészen  más:  a  HIV  fertőzések  aránya  stabilizálódott  és  nem  tapasztalható  látványos 
átterjedésük az általános népességre.

A  Vöröskereszt  és  Vörösfélhold  Társaságok  Nemzetközi  Szövetsége  felszólítja  a 
kormányokat  és  az adományozókat,  hogy tegyenek meg mindent  annak érdekében,  hogy 
átfogó ártalomcsökkentő programok legyenek elérhetőek a droghasználók számára. Ahhoz 
azonban,  hogy  ezek  a  programok  fenntarthatóak  legyenek,  a  kormányoknak  el  kell 
köteleződniük a hosszú-távú, kiszámítható finanszírozás mellett.

Az új jelentés szerint jelenleg a HIV és AIDS programokra költött 11,3 milliárd amerikai 
dollárból csupán 1,4 %-ot fordítanak ártalomcsökkentő programokra, mely elhanyagolható 
mértékű ahhoz képest, amire szükség volna.

A legtöbb intravénás droghasználó le akarna szokni, de nem tud, mert függőségben szenved. 
Az ártalomcsökkentés  azon a feltevésen alapul,  hogy a függőség egészségügyi  probléma, 
nem pedig erkölcsi bukás. A Federáció az ártalomcsökkentést  egyetlen egyszerű ok miatt 
támogatja: mert működik - és mert ember-központú megközelítés.


