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V dňoch 19.-23. apríla 2009 sa v hlavnom meste Thajska - Bangkoku 
uskutočnila konferencia IHRA. Hlavnou témou rokovania konferencie bola 
problematika ľudských práv. 

IHRA - International Harm Reduction Association, je jednou z orga
nizácií , ktorá pomáha presadzovať vo svete liberálny prístup k užívateľom 
psychotropných látok. Každoročne koncom apríla má táto organizácia svoju 
medzinárodnú celosvetovú konferenciu. 

Vo svete existujú dva základné, protikladné prístupy k riešeniu proble
matiky závislostí od nelegálnych psychotropných látok: prístup radikálny 
a prístup liberálny. 

Radikálny, represívny prístup spočíva vo vysokých trestoch pre drogo
vých dílerov aj pre závislých, v ich kriminalizovaní, väznení a v ich liečbe 
bez ich súhlasu. Extrémnym prikladom takéhoto prístupu je Thajsko, kde 
v roku 2003 vyhlásila vláda tzv. krátku trojmesačnú vojnu drogám. V prie
behu troch mesiacov obvinili a odsúdili na trest smrti 23-tisíc C!) drogových 
dílerov, závislých internovali v pracovných táboroch s vojenským režimom 
bez možnosti lekárskej liečby abstinenčných syndrómov. 

Liberálny prístup k riešeniu problematiky závislostí presadzujú najmä 
západoeurópske krajiny, Spojené štáty americké a Kanada. 

Novinkami v oblasti závislostí od nelegálnych psychotropných látok je 
rýchle rozširovanie konzumu amfetamínov v Ázii, šírenie tuberkulózy medzi 
drogovo závislými a ďalšie rozširovanie programov na poskytovanie jednorá
zových sterilných ihiel, sterilných nástrojov na prípravu drog a injekčných 
striekačiek s filtrom. Celý svet čaká, ako bude riešiť drogovú otázku nová 
americká administratíva. Očakáva sa, že nový prezident podporí liberálny 
prístup a že USA by mohli uvoľniť viac finančných prostriedkov na preven
ciu a liečbu drogových závislostí. 

Naďalej sa veľká pozornosť venuje zabráneniu šírenia infekcie HIV, naj
mä z populácie drogovo závislých medzi populáciu, ktorá drogy neužíva. 

Konferencia sa zaoberala nielen problematikou nelegálnych psychotrop
ných látok, ale okrajovo aj závislosťou od alkoholu a a od nikotínu. 

Ďalšia konferencia IHRA sa uskutoční koncom apríla 2010 v Škótsku. 
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