
DROGLIBERALIZÁLÁS?
A Család Pápai Tanácsának lelkipásztori
állásfoglalása

Az utóbbi időben több országban különböző tör
vényjavaslatok kerültek nyilvánosságra, amelyek
kel egyrészt ellenőrizni kívánják a kábítószerfo
gyasztást, másrészt viszont megkönnyítenék az
ún. "könnyű" drogokhoz való jutást. Számos csa
lád, nevelő és az ifjúság iránt elkötelezett intéz
mény fordult ezzel kapcsolatban A Család Pápai
Tanácsához. Különböző országok szakértőivel és
sok terápiával foglalkozó közösségfelelőseivel foly
tatott megbeszéléseket követően e dikasztérium a
következő állásfoglalást hozta:

1. A drogfüggőség olyan, egyre szélesebb
körben mutatkozó jelenség, amely súlyos
pszichológiai, szociális, lelki és erkölcsi prob
lémákat okoz. Jelen nyilatkozatunkkal első

sorban az egyes ember és családja szemléle
tével szeretnénk foglalkozni, mert nem sza
bad elfelejtenünk: "A drogfüggőség közép
pontjában az egyszeri és megismételhetetlen
ember áll a maga személyiségével." ( A Csa
lád Pápai Tanácsa: A reménytelenségtől a remé
nyig - családés drogfüggőség, Libreria Editrice
Vaticana 1992, 6.)

2. Néhány évtized alatt vált a drogfüggő

ség egy jómódú és korlátokat nem ismerő tár
sadalmi réteg viszonylag csekély fogyasztá
sából elsősorban az ifjúságot érintő tömegje
lenséggé, amely tönkreteszi az életet, szerte
foszlat sok reményt - olyan jelenséggé, ame
lyet eddig egyetlen ország sem volt képes
visszafogn i vagy akár csak mederbe terelni .
"A kábítószerfogyasztók nagy része fiatal, a
korhatár egyre lejjebb kerül." (Uo.) A gyer
mekek és a fiatalok még az iskolai drogfo
gyasztást is "banalizálják", a nevelők pedig
tehetetlenek. A kábítószerek magát a társada
lom jövőjét veszélyeztetik. Ezért mindeneke
lőtt a gyermekekért és a fiatal felnőttekért ag
gódunk, hiszen a kábí tószerekkel való visz 
szaélésnek manapság ők esnek elsőként ál
doztául.

3. Amikor a "könnyű" drogok legalizálá
sára vonatkozó törvényjavaslatok mellett,
vagy ellen fölemeljük szavunkat, kerülni kell
minden leegyszerűsítést, minden általánosí
tást, mindenekelőtt pedig e mélységesen em-
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beri és etikai kérd és politizálását. A vélemé
nyek eltérnek azzal kapcsolatban, hogya ká
bítószerként ismert anyagok mérsékeit fo
gyasztása állítólag sem biokémiai függőséget
nem okoz, sem a szervezetre nincsenek nega
tív hatásai. Mások ezzel szemben úgy vélik ,
hogy mind a társadalom védelme, mind a
drogfüggők segítése szempontjából jobb len
ne, ha ahel yett, hogy kényszerű illegalitásba
engedjük, ismernénk és gondoznánk őket.

Ezeket az érveket hozzák föl a káb ítószerfo
gyasztás legalizálása mellett.

4. A tudomány és a techn ika mindig meg
próbált hasznosítani kémiai anyagokat beteg
ségek kezelésére, az életfeltételek javítására és
a kellemesebb együttélés érdekében. Akik
ilyen anyagokat használtak, megállapíthatták
e szerek kellemesen eufórikus, szorongásol
dó, nyugtató, izgató vagy hallucinációs hatá
sát. Az ilyen "drogok" azonban egyúttal
gyengítik a figyelmet és torzítják a valóságér
zéket.

Az ilyen szerek alkalmazása először az el
szigetelődés, majd a függőség és az erősebb

drogokra való áttérés irányába hat. Néhány
esetben olyan erős függőséghez vezet, hogya
beteg már csak kábítószere beszerzésének él.

5. A hatás szerenként változó, és gyógy
szerészeti szempontból nem lehet egyértel
műen különbséget tenni "gyenge drogok" és
"kemény drogok" között. Döntő tényezők: a
bevett mennyiség, a felszívódás módja és az
esetleges keverékek (vö. Comité consultatif
national pour le sciences de la vie et de la
santé [Paris]: Avis n. 43 [1994.11.23.] Rapport
sur les toxicomanies 13.). Emellett naponta ke
rülnek piacra új hatású és új problémákat föl
vető drogok. Végül joggal kellene kiterjesz te
ni a drogfüggőség területét sok olyan (szo
rongásoldó, nyugtató, antidepresszív és sti
muláló) anyagra, amely nem szá mít kábí tó
szemek, ideértve a dohányárukat és az alko
holt is. II. János Pál pápa a következő szavak
kal világította meg a toxikománia és az alko
holfüggőség közötti különbséget: "Magától
értetődően világos különbség van a kábító
szer- és az alkoholfogyasztás között: amíg
ugyanis az utóbbi, amennyiben határok kö
zött marad, nem ütk özik erkölcsi tilalmakba
és csak a vele való visszaélés ítélendő el, a



kábítószerfogyasztás minden esetben tilos,
mert magával vonja a jogtalan és értelmetlen
lemondást a szabad emberként való gondol
kodásról, akarásról és cselekvésről." (199l.
nov. 23-án A Betegek Lelkipásztori Gondozá
sának Pápai Tanácsa által a kábítószerekről és
az alkoholizmusról rendezett 6. nemzetközi
tanácskozás résztvevőihöz intézett beszéd 4.)
A problémát valójában nem lehet csupán bi
okémiai szempontból tekinteni.

6. A problémát nem a kábítószerek, sokkal
inkább az ilyen magatartásformák alapjául
szolgáló pszichológiai és egzisztenciális em
beri kérdések jelentik. Túl gyakran söprik
szőnyeg alá az ilyen kérdéseket, és elfelejtik,
hogya toxikomániát nem a szer váltja ki, ha
nem a személy, aki függ tőle. Bár az anyagok
különbözőek lehetnek, a mozgatórugók min
dig ugyanazok. Emiatt a "kemény" és "gyen
ge" drogok szétválasztása csak zsákutcába
vezethet.

7. A kábítószerélvezet igen rossz emberi
közérzetről tanúskodik. A Család Pápai Taná
csa már hangsúlyozta: "A kábítószer egy ember
életébe nem mint derült égből a villámcsapás
vág be, hanem olyan mint egy mag, amely, mí
után hosszan nyugodott a földben, kicsírázik."
(A Család Pápai Tanácsa: im. 7. ) A jelenség mö
gött az életével egyedül maradt ember segély
kiáltása búvik meg, akinek nemcsak elismerés
re és érvényesülésre van szüksége, hanem sze
retetre is. Ezért, ha a kábítószerélvezet szemé
lyes és szociális következményei ellen ha
tékonyan akarunk küzdeni, mindenekelőtt a je
lenség okait kell föltárni.

8. A probléma nem magukban a kábítósze
rekben gyökerezik, sokkal inkább abban a be
teg lelkiállapotban, amely az azokba való me
nekülésre késztet, ahogy már II. János Pál pápa
is hangsúlyozta: "Be kell ismernünk, hogy kap
csolat van a kábítószerélvezet által jelentkező

halálos patológia és azon beteg lelkiállapot kö
zött, amely az embert az önmagától való elme
nekülésre és a valóság előli menekülésben való
csalóka kielégülés keresésére készteti, amíg léte
egész értelme tökéletesen szétzilálódik" (vö.
Üzenet Giorgio Giacomellának, az Egyesült
Nemzetek nemzetközi kábítószerellenőrző

programja főtitkárának és vezetőjének a kábító
szerélvezet és a kábítószerek illegális kereske
delme elleni küzdelem nemzetközi napja alkal
mából [1996. június 26.]).
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9. Ezek az emberi problémák különösen
fiatal drogfüggőknél állnak előtérben. A kábí
tószer csábításának engedő fiatal szernélyisé
ge labilis, éretlen, kevéssé struktúráit, amely
közvetlen összefüggésben áll nevelése hiá
nyosságaival. A humántudományok szakér
tőinek többsége évek óta újra és újra hang
súlyozza, hogya társadalom cserbenhagyja
az ifjúságot, hogy nem fordít rá figyelmet, és
hogy a környezet semmiképpen sem nyújtja
mindazokat a szociális, kulturális és vallási
elemeket, amelyekre szükség van a szernélyí
ség kibontakozásához.

10. Olyan világban élünk, melyben túl ko
rán maradnak magukra a gyermekek. Azt re
mélik, hogy így a szabadságra és független
ségre irányuló törekvésüket segítik, miköz
ben tartósan törékennyé válnak, mert nem
kapják meg a lehetőséget, hogy érésük folya
mata során a felnőttekre vagy a társadalomra
támaszkodjanak. Ha ez az alapvető támoga
tás nincs meg, sokan úgy érik el ifjúkorukat,
hogy belsőleg nem alakultak ki igazán. A ki
látástalan jövő és egy tartalmatlannak tűnő

világgal szembeni reakcióként néhányan
megpróbálnak mindennel dacolva élni. Fogó
dzópontokat keresnek, és különböző függő

kapcsolatokba kerülnek másokkal, különbö
ző termékekkel vagy veszélyes magatartás
formákkal.

11. E fiatalok szülei joggal aggódnak és
gyakran keresnek segítséget, ha szembesülnek
azzal, amit súlyos problémának tartanak,
amely károsítja gyermekeik pszichikai, etikai és
lelki érettségét. A gyermekek és a fiatalok nem
tudják, hol vannak a határaik, különösen egy
olyan világban, amelyben uralkodó a véle
mény, hogy mindent lehet, és amelyben min
denki azt csinál, amit akar. A szülők megpró
bálják megtanítani gyermekeiknek, mi fogad
ható el és mi nem, mi jó és mi rossz. Gyakran
az a benyomásuk, hogy nevelésüket gyengítik
vagy akár le is értékelik a társadalomban kerin
gő meggyőződések és elképzelések.

12. Következésképpen a szülők gyakran
vesztesnek érzik magukat gyermekeikkel kap-o
csolatban, legyőzöttnek attól, ami sajnos náluk
erősebbnek látszik a befolyásoló tényezők kó
rusában. Megzavarodnak, mert úgy érzik, a tár
sadalom nem támogatja őket. Ök nem akarják,
hogy gyermekeik rászokjanak a kábítószerre,
miközben mások azért lépnek föl, hogy legali-



zálják a drogfüggőség kialakulását segítő sze
rek kereskedelmét és fogyasztását.

13. A legalizálás mellett voksolók egyre
növekvő tábora láttán szükséges mélyebben
megvizsgálni a tulajdonképpeni kérdéseket.
Számos, sajnos sikertelen próbálkozás történt
már ez ügyben. Tudják-e az emberek valóban,
miért kellene legalizálni a kábítószerkereske
delmet? Akarunk-e még tényleg komolyan
harcolni a kábítószerek kereskedelme ellen,
vagy már bedobtuk a törülközőt? Megelég
szünk-e egyszerűmegoldásokkal és átadjuk-e
magunkat a demagógiának, vagy valóban
megpróbáljuk a megelőzést? Képviselhető-e,

hogy létrehozzunk egy ember alatti szinten
élő lények csoportját, ahogy az sajnos megfi
gyelhető azokban a városokban, ahol szaba
don árusítják a kábítószereket? Eleget foglal
koztunk-e azzal, amit szakértők évek óta fá
radhatatlanul hangsúlyoznak, nevezetesen,
hogya függőség nem a kábítószerektől függ,
sokkal inkább azoktól a mozgatórugóktól,
amelyek az embert a kábítószerek fogyasztá
sára késztetik. Elfelejtettük volna, hogy ah
hoz, hogy élhessen, mindenkinek olyan hely
zetben kell lennie, amelyben képes megvála
szolni néhány lényeges egzisztenciális kér
dést? A kábítószerek legalizálása nem ahhoz
fog-e csupán hozzájárulni, hogy konzerválja
ezt a mulasztást?

14. Mivel a fiatalok között mutatkozó
drogfüggőség nevelési rendszerünk elégte
lenségére vezethető vissza, nem látható be,
hogyan késztethetné az ilyen szerek legalizá
lása az ifjúságot felelősségteljesebbviszonyu
lásra, és mindenekelőtt mi módon segíthetné
őket, hogy fölismerjék, mit akarnak elérni e
szerek segítségéve!.

15. Félő, hogya kábítószerek legalizálásá
val az ellenkezőjét érjük el annak, amire tö
rekszünk. Ami törvényes, azt könnyen nor
málisnak, végül erkölcsileg megengedettnek
is tekintik. A kábítószerek fölszabadításával
nem a szerek mint olyanok válnak legitimmé,
sokkal inkább a kábítószerfogyasztás okai.
Márpedig azt senki sem akarja vitatni, hogy
a kábítószerek használata rossz. Ebben nincs
szerepe annak, hogy illegális úton szerzik-e
meg, vagy az állam osztja szét: minden eset
ben rombolóan hatnak az emberre.

16. Egyébként pedig attól a pillanattól,
hogy mint normálist ismerik el az ilyen ma
gatartást, fölvetődik a kérdés, hogyan akarja
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az állam az ilyen legalizálás kockázatainak is
meretében teljesíteni a kábítószerfüggő sze
mélyekkel szemben a nevelésükre és a róluk
való gondoskodásra vonatkozó kötelezett
ségét. Itt a mai világ egy újabb ellentmondá
sát látjuk, tudniillik banalizál egy jelenséget,
majd megpróbálja kezelni annak negatív ha
tásait.

17. Gondolni kell a drogok fölszabadításá
nak szociális következményeire is. Vajon ké
pesek lesznek-e objektíven vizsgálni a bűnö

zés, a drogfüggőséggel kapcsolatos betegsé
gek és a közlekedési balesetek növekedését,
amelynek oka a kábítószerekhez való problé
mamentes hozzájutás? Hajlandóak vagyunk
e kábítószerfüggő emberekre bízni magunkat
szakmai téren? Kell-e nekik biztos munkahe
lyet nyújtani? Rendelkezik-e az állam való
ban azokkal az anyagi eszközökkel és sze
mélyzettel, amelyek föltétlen szükségesek,
hogya kábítószerek liberalizálásával elkerül
hetetlenül megnövekvő egészségügyi problé
mákkal megbirkózhasson?

18. Az állam feladata e kérdések tekinteté
ben mindenekelőtt a közjó elősegítése. Ez föl
tételezi, hogy védi a család jogait, egyensú
lyát és egységét. A fiatalokkal együtt a kábí
tószerek a családot is tönkreteszik: a mait
éppúgy, mint a jövendő családját. Ha az em
beri társadalomnak ezt az ős-sejtjét fenyegeti
veszély, az egyúttal az egész társadalmat
érinti. Miként A Család Pápai Tanácsa hang
súlyozza, hogy a család gyengüléséért, az ott
hon tönkretételéért részben a drogfüggőség

felelős: "A kábítószerfüggők gyakran jönnek
olyan családból, amely nem tudja, hogyan re
agáljon a stresszre, mert bizonytalan, csonka
vagy megosztott" (A Család Pápai Tanácsa:
im. 9.); "a drogszakértők tapasztalata egybe
hangzóan mutatja, hogy a házastársak közöt
ti egyedülálló, hűséges és fölbonthatatlan
igaz szeretetre" alapozott... "családmodell az
a pont, amelyhez mindenféle megelőzésnek

és az érintett egyén társadalmi visszatagoló
dásának kapcsolódnia kell" (Im. 25.).

19. Így biztosítja az állam egyrészt a köz
jót, másrészt azonban feladata az is, hogy őr

ködjön az egyes polgár jóléte fölött is. A pol
gárok állami támogatásának összhangban
kell lennie az igazságosság és a szubszidiari
tás alapelveivel, vagyis mindenekelőtt a tár
sadalom leggyengébbjeit és legszegényebbjeit
kell védenie - magával az állammal szem-



ben is. Az államnak eszerint nincs joga
visszalépni attól a kötelezettségétől, hogy
megvédje azokat, akik még nem érték el a
belső érettséget, s ezáltal a kábítószerek po
tenciális áldozatai. Továbbá, ha az állam kö
vetkezetesen és bátran lép föl a kábítószer
problémával szemben, és elébe megy a füg
gést okozó szerek, minden ilyen szer fogyasz
tásának, akkor ez a határozott magatartás
egyúttal segíti a túlzott alkohol- és dohányfo
gyasztás elleni küzdelmet is.

20. Az egyház rámutat e jelenség fonákjára
és hangsúlyozza, hogya kábítószerek keres
kedelmének és fogyasztásának legalizálása
kor az ember sorsáról van szó. Egyeseknek az
élete zátonyra fut, megsérül, mások viszont
esetleg anélkül, hogy igazán függővé válná
nak - fiatalságukat teszik tönkre, és nem ké
pesek kifejleszteni tulajdonképpeni képessé
geiket. Nem lehet az ember kárára szerezni
tapasztalatokat. A drogfüggőséghez vezető

magatartás nem javul, ha az éppen ezt a ma
gatartást elősegítő szerek szabadon állnak
rendelkezésre.

21. Ezzel ellentétben, miként a Szentatya is
hangsúlyozta, "e rabszolgai kényszertől való
szabadulás lehetséges" az elfogadáson, elis
merésen, szeretetre és szabadságra nevelésen
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alapuló módszerekkel, amint azt "konkrét
példák bizonyítják", "0 "és jellemző, hogy ez
olyan módszerekkel történik, amely szigorú
an kizár minden engedményt a drogok rnint
pótlékok akár törvényes, akár törvénytelen
fogyasztása tekintetében", teljesen mindegy,
hogy szorosan vett kábítószerről. vagy vala
milyen helyettesítő szerről van szó. II. János
Pál még hozzátette: "A kábítószer nem győz

hető le a kábítószerrel" (Beszéd a therapcuta kö
zösségek 8. világkongresszusának résztvevőilzöz,

Castelgandolfo, 1984. szept. 7.)
22. A kábítószer-probléma tekintetében

különböző, éppenséggel igazolható álláspon
tok lehetségesek. Azonban - figyelembe vé
ve, hogya népesség egy része kábítószerélve
ző - nem kellene-e a kár egyszerű "korláto
zását" vagy "csökkentését" célzó politikával
szemben előnyben részesíteni egyfajta valódi
megelőzésre törekvő politikát, amelynek célja
az "élet kultúrájának" fölépítése - vagy új
raépítése - teljesítményközpontú kultúránk
e "peremterületén"?

(A L'Osservatore Romano német kiadása,
1997. február 7.)


