ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της
Παράνομης Διακίνησης τους
Υποστήριξε, Μην Τιμωρείς
Με αφορμή τηνΠαγκόσμια
νΠαγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης
Διακίνησης τους, οι συνυπογράφουσες
συνυπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτώνεπισημαίνουντην
επισημαίνουντην ανάγκη για αλλαγή των πολιτικών και πρακτικών που
εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και τον προσανατολισμό σε δράσεις υποστήριξης των
δικαιωμάτων των ανθρώπων που κάνουν
κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.
Με το σύνθημα «Υποστήριξε, Μην Τιμωρείς» (Support
(
, Don’tPunish)
περισσότερες από 100 πόλεις στον κόσμο συμμετέχουν στην παγκόσμια καμπάνια
καλώντας τις κυβερνήσεις να βάλουν τέλος στον αναποτελεσματικό πόλεμο κατά
των ναρκωτικών,
ών, ο οποίος κοστίζει περισσότερο από 100 δισεκατομμύρια δολάρια
κάθε χρόνο και σύμφωνα με επίσημα
επίσημα στοιχεία δεν έχει καταφέρει να μειώσει τη
ζήτηση ή την πρόσβαση σε ψυχοδραστικέςουσίες.
ουσίες. Αντίθετα, η μέχρι σήμερα
πρακτική έχει οδηγήσει σε φυλάκιση των ευάλωτων και φτωχών, σε
επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε επιδημίες
νοσημάτων όπως το HIVκαι
και η Ηπατίτιδα C.
Τον Απρίλιο του 2016, στο
στ πλαίσιο της Ειδικής Σύσκεψης της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ (UNGASS
UNGASS),, οι κυβερνήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να
συζητήσουν ανοιχτά για το πρόβλημα των Ναρκωτικών και ποιες παρεμβάσεις
έχουν λειτουργήσει
τουργήσει διαχρονικά ή όχι. Η κοινωνία των Πολιτών έχει τη δυνατότητα
να παρέμβει στη συζήτηση μέσω μιας Ειδικής Ομάδας Εργασίας ΜΚΟ που έχει
συσταθεί από τον ΟΗΕ, ζητώντας το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
εφαρμογή πολιτικών βασισμένων σε επιστημονική
επιστημονική γνώση και έρευνα, την
μετατόπιση των προτεραιοτήτων από την καταστολή στη δημόσια υγεία και την
αποδοχή καινοτόμων και πειραματικών προσεγγίσεων βασισμένων στις ανάγκες τις
καθημερινότητας.
Στην Ελλάδα ακόμη η πολιτεία δεν έχει προχωρήσει στην έγκριση
έγκ
Εθνικής
Στρατηγικής (2014-2020)
2020) και Σχεδίου Δράσης (2014-2016)
(2014 2016) για τα Ναρκωτικά.
Ναρκωτικά Ακόμη
δεν έχουν παρθεί οι αποφάσεις δηλαδή, που θα καθοδηγήσουν την πολιτική στον
τομέα των Ναρκωτικών για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, παρατηρούμε τις λίστες
αναμονής για
ια τα Προγράμματα Υποκατάστασης να αυξάνονται και την κατ’
εξακολούθηση υποχρηματοδότηση των θεραπευτικών προγραμμάτων. Οι νέες
ψυχοδραστικές ουσίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος, προκαλώντας ανυπολόγιστες
βλάβες στην υγεία των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν καιι οι μηχανισμοί
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έγκαιρης προειδοποίησης δυσκολεύονται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να
παρακολουθήσουν το φαινόμενο τη χρονική στιγμή που εξελίσσεται
Δράσεις της πλατφόρμας των ΜΚΟ για τα ναρκωτικά:
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα των
εξαρτησιογόνων ουσιών οι μη κυβερνητικές οργανώσεις διοργανώνουμε τα εξής:
Δημιουργία και διάχυση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα
ενός βίντεο υπό την αιγίδα της παγκόσμιας εκστρατείας «Υποστήριξε. Μην
τιμωρείς.» Συνεργάστηκαν ο Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, η ΜΚΟPRAKSIS
ΜΚΟ
και
η εταιρεία ΔΙΟΓΕΝΗΣ. Το βίντεο μπορείτε
μπορείτε να το βρείτε εδώ:
https://youtu.be/B2L5Yj7cGeE

Ο «Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ» διοργανώνει,
διοργανώνει την Παρασκευή 26/06 στο
Ξενοδοχείο AirotelStratosVasilikos,
AirotelStratosVasilikos Μιχαλακοπούλου 114, Ημερίδα με θέμα :
«RoomforChange» στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που διεξάγεται σε άλλες 7
Ευρωπαϊκές Χώρες και πραγματεύεται την ανάγκη λειτουργίας Σταθμών
Εποπτευόμενης Χρήσης (DrugConsumptionRooms
DrugConsumptionRooms)με
με συντονιστή το Hungarian
Hungaria Civil
Liberties Union μέσα στoπλαίσιo της ευρύτερης φιλοσοφίας της καμπάνιας Support,
Don'tPunish την οποία στηρίζει πάντα
πάντα και ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη μέρα.
Η Praksis, η Θετική
ή Φωνή,
Φωνή το Κέντρο Ζωής και ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος
«Προμηθέας» θα δώσουν το παρόν στην Πλατεία Κουμουνδούρου στην εκδήλωση
του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ.
Το ίδιο βράδυ, από τις 20.00 μέχρι τις 22.00 περίπου,, ένας μικρός πυρήνας
εθελοντών του ΣΘΟ, θα πλησιάσει χρήστες του δρόμου προσφέροντας ενημερωτικό
υλικό και μπλουζάκια με μηνύματα κι από τις δύο καμπάνιες,
καμπάνιες, «Υποστήριξε. Μην
τιμωρείς» και «RoomforChange
RoomforChange», των οποίων εκείνοι είναι ο στόχος.

Οι οργανώσεις:
Διογένης, Πρωτοβουλία Διαλόγου για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ
Ευρώπη
Θετική Φωνή
Κέντρο Ζωής
Praksis
Προμηθέας, Σύλλογος Ασθενών Ήπατος
Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ
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