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Mi, az Európa-díjas Városok Szövetsége Ifjúsági Bizottságának tagjai (Ankara, Altötting, BerlinNeuköln, Bocholt, Braunfels, Cockermouth, Czestochowa, Darmstadt, Gdynia, Harkiv, Marvejols,
Mülheim an der Ruhr, Puteaux, Regensburg, Slupsk, Tata és Tubize) „A fiatalok védelme a
szervezett bűnözéstől és a drogfüggőségtől” címet viselő ifjúsági bizottsági ülésre gyűltünk össze
2014. szeptember 6-án Ankarában, és ennek során a következő álláspontra jutottunk:
Hangsúlyozzuk a városok meghatározó szerepét abban, hogy kielégítsék a fiatalok részvételi
igényét a különféle művészeti- és sporttevékenységekben, annak érdekében, hogy megvédjék őket a
szervezett bűnözéstől és drogfüggőségtől. Ezzel a politikával párhuzamosan a városoknak a
közlekedést is meg kell könnyíteniük a fiatalok számára, hogy valóban ki tudják használni ezeket a
szolgáltatásokat. Nagyon fontos, hogy ezek a szolgáltatások – tekintet nélkül pénzügyi és szociális
helyzetükre – minden fiatal számára elérhetők és hasznosak legyenek. Ebből a szempontból Ankara
Fővárosi Önkormányzatának Ifjúsági Központjai példaként szolgálhatnak.
Emellett a kábítószer probléma megelőzésére a fiatalok körében egyéb tevékenységek is léteznek,
mint például Magyarországon, ahol minden egyes embernek lehetősége van felhívni egy
szolgálatot, ami a problémák megoldására pszichológusok segítségnyújtását biztosítja.
Továbbá Regensburgban is számos projekttel találkozhatunk, melyeket a város és fiatal önkéntesek
hoztak létre azért, hogy információt szolgáltassanak a drogfüggőség káros hatásairól. Azonkívül
Berlin-Neukölln városában is számos olyan szervezet található, melyek segítik a már függővé vált
embereket. Mühlheim an der Ruhr városa is aggasztónak tartja a problémát, ezért egy nagy
kongresszust is szervezett a témában.
Hangsúlyozva az egészséges családi élet és az erős családi kötelékek szükségességét annak
érdekében, hogy ezek megvédjék a fiatalokat a szervezett bűnözéstől és a kábítószer-függőségtől,
szintén fontosnak tartjuk az önkormányzatok aktív szerepvállalását, és azt, hogy prioritást adjanak a
családi egységet támogató szociális és kulturális projekteknek.
A tömegkommunikációnak és a közösségi médiának a mai felnövekvő fiatalok életére gyakorolt
alapvető hatásait figyelembe véve döntő fontosságú az olyan programok ösztönzése, melyek
megvédik a fiatalokat a visszaélésektől és a drogfüggőségtől. A helyi önkormányzatoknak is
demokratikusan fel kell lépniük az olyan programok ellen, melyek ösztönzik a bűnözést és a
kábítószerek használatát.
Tudvalevő, hogy Ankara Fővárosi Önkormányzata összesen 164, a társadalom hátrányos helyzetű
tagjai számára szóló szociális és kulturális projektet vezet. Egy a Nagy Török Nemzetgyűlés
vezetésével készült tanulmány kimutatta, hogy a török nagyvárosok között Ankarában a
legalacsonyabb a bűnözés aránya. Ezt az adatot egyértelmű sikernek tekintve azt várjuk a szövetség
tagvárosaitól, hogy még több eszközt és anyagi forrást fektessenek be a hasonló szociális és
kulturális projektekbe.

