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DROGPIACI HELYZET
ECSTASY: Az Ecstasy tabletta adatbázisba - http://daath.hu/eki.php - április során
összesen 5 tablettatípusról került fel információ. Ezek szerint piacon javarészt továbbra is a nemMDMA hatású és az alacsony MDMA-tartalmú tabletták vannak többségben. Habár a porított
MDMA jó minőségű, de a por kiszerelés természetesen nagyobb felütési lehetőségre ad okot, mint
a kristályos forma.
GBL: Egyik olvasónk megpróbálta a legálisnak számító GBL bolti beszerzését, ám
többszöri próbálkozásra sem járt sikerrel. A GBL tehát talán mégsem annyira "bárhonnan és
könnyen beszerezhető", mint ahogy arról a szenzációhajhász bulvármédia tudósított. De persze
lehetséges az is, hogy pult alól árusítják és/vagy hatóanyagnév helyett márkanéven kell kérni.
ÚJAK & ISMERETLENEK: Vajszínű, nagyméretű kapszula porral, enyhén MDMA-szerű
hatással. Új szintetikus, vagy esetleg GHB-rokon? Csak óvatosan vele!
LEGÁLIS SZEREK:
A hajnalka, hawaii törpe farózsa, látnokzsálya és kratom továbbra is érdekes élményekben
részesítik a törvénytisztelőbb herbálbarátokat.
AKTIVIZMUS
Május különösen aktív hónapnak számított a drogpolitikai aktivizmus terén. A DAATH tagjai
először a CivilKultNap drogvitáján vettek részt, majd egy Budapesten tartott nemzetközi
drogpolitikai értekezleten képviselték a használók érdekeit. Ezután következett a Kendermag
Egyesület által szervezett legalizációs piknik-tüntetés (Million Marijuana March) a Margitszigeten,
valamint a KékPont "Mértékletesség Éve" c. kampányának nyitóeseménye. Bepillantást
nyerhettünk a készülőben lévő új nemzeti drogstratégia tervezetébe is, ahol örömmel fedeztük fel
a droghasználók párbeszédbe vonásáról szóló javaslatpontot. Végre valakiknek leesett, hogy a
droghasználókat is érdemes lenne megkérdezni az őket érintő ügyekben!
http://mkkp.hu/kenderellenesseg.pdf
http://www.mertekletes.hu

FEJLESZTÉSEK
A hó végén sor került a régóta aktuális szervercserére is. Cellux gyors és remek munkájának
eredményeképpen - csupán egy párórás rövid műszaki szünet után - a DAATH most hihetetlen
sebességgel működik. Köszönet érte!

JÁTÉK
Olvasói javaslatra májusban beindult a "Drog túlélési fórumjáték"! A lényege: kezdetben minden
drognak 5 életerőpontja van. Minden hozzászóló áttehet egy pontot egy drogtól egy másik drogra.
Amelyik drog pontszáma 0-ra csökken, az kiesik. Kérdés, hogy mely drogok élik túl legtovább?
A játék jelenleg két verzióban fut: az eredeti kézi beírású változat mellé egy adatbázis-alapú,
űrlapon bejelölhető gépi változat is kifejlesztésre került Gén jóvoltából. A két verzió itt található:
Drog túlélési fórumjáték (1.kör, kézi): http://daath.hu/showTopic.php?id=510
Drog túlélési fórumjáték (2.kör, gépi): http://daath.hu/showTopic.php?id=486

Kellemes júniust kívánunk minden kedves olvasónknak!
Üdvözlettel,
A Daath.hu szerkesztősége

