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INFORMÁCIA O KONFERENCII PRVÉHO DIALÓGU 
MINISTROV MLÁDEŽE A ZDRAVOTNÍCTVA NA TÉMY: 
"MLÁDEŽ - ZÁVISLOSŤ - ZDRAVIE" 

Z poverenia pána ministra zdravotníctva som sa zúčastnil ako vedúci delegácie 
na Konferencii prvého dialógu ministrov mládeže a zdravotnictva na témy: "Mládež 
- závislosť - zdravie", ktorá sa konala na pozvanie federálneho ministra sociálnych 
veci a zdravotníctva Rakúskej republiky pána Herberta Haupta v dňoch 12.-14. sep
tembra v Grazi . Okrem delegáta Európskej komisie sa jej zúčastnili ministri, resp. 
nimi delegovaní reprezentanti z Českej republiky, Chorvátska, Madarska, Poľska 
a Slovinska. 

Konferencia bola usporiadaná v politických rámcoch Európskeho akčného plánu 
pre drogy z júna 2000, ktorý je praktickým dôsledkom Stratégie Európskej únie pre 
drogy (2000-2004). Z jeho šiestich hlavných cieľov sa zamerala na realizáciu prvého 
z nich: Výrazne znížiť v priebehu piatich rokov prevalenciu užívania drog, ako aj 
nábor nových užívateľov , najmä medzi mladými užívateľmi vo veku do 18 rokov. 
Témy konferencie nadväzovali na "Bielu knihu o mládeži", ktorá načrtla smery pod
pory a spôsoby zaangažovania mládeže na činnosti a v živote Európskej únie. V tak
to predznačených politických intenciách prebiehal aj dialóg v Grazi . Zástupcovia 
prítomných krajín sa podelili o svoje skúsenosti z používania metódy "open air co
ordination" (metóda transparentnej spolupráce - voľný preklad) v práci s mladými 
ľuďmi. V rámci diskusie sa kládol dôraz na spoluúčasť mladých ľudí pri identifikácii 
problémov súvisiacich s drogami , hľada ni ich riešeni a participácie na realizácii pro
gramov, ktoré sú určené pre mladých ľudí. V tomto zmysle sa očakáva zvýšená par
ticipácia mládeže na spoločenských aktivitách podporovaných Európskou komisiou 
na redukciu dopytu po drogách, najmä so zameranim na cieľovú skupinu mladých 
rudí , zvýšené uvoľňovanie priestoru na riadenie vlastných programov vlastnými si
lami (self-governance). J edným z odporúčani konferencie bola zdôraznená potreba 
venovať zvýšenú pozornosť redukcii konzumu legálnych návykových látok: tabaku 
a alkoholu mladou generáciou v zúčastnených krajinách. Rakúski hostitelia i zá
stupca EÚ vysoko vyzdvihovali potrebu medzinárodnej cezhraničnej multi- a bila
terálnej spolupráce v oblasti krajín stredoeuróskeho regiónu v tejto problematike. 

Okrem perfektného zvládnutia organizácie programu konferencie stojí za zvlášt
nu zmienku, že zasadanie sa konalo v neobvyklom obrovskom, umelo do skaly vyte
sanom priestore podzemia v hradnom kopci v centre mesta Graz v "Dom im Berg". 
Najbližšie stretnutie ministrov mládeže a zdravotníctva stredoeurópskych krajín sa 
podujalo zorganizoval Chorvátsko. 
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