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ΠΟΡΗΜΑ
Οι ελληνικές Mη Κσβερνητικές Οργανώσεις
και o Διεθνής Διάλογος για τα Ναρκωτικά
Σν πξόβιεκα ησλ λαξθσηηθώλ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν δηαιόγνπ θαη
δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηελ 52ε ύλνδν ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθώλ ηνπ
ΟΖΔ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009. Πξόθεηηαη γηα έλα γεγνλόο ηδηαίηεξεο πνιηηηθήο
ζεκαζίαο, επεηδή νη ρώξεο κέιε ηνπ ΟΖΔ - ζε εηδηθή Τπνπξγηθή
πλδηάζθεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλόδνπ - ζα αμηνινγήζνπλ ηηο κέρξη
ηώξα πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ λαξθσηηθώλ θαη ζα
ραξάμνπλ λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε κειινληηθή πνιηηηθή.
Πνιιέο ειιεληθέο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (ΜΚΟ), πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ησλ λαξθσηηθώλ, έιαβαλ κέξνο ζε ζύζθεςε
πνπ δηνξγαλώζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 29 επηεκβξίνπ 2008 ζηα πιαίζηα ηνπ
Άηππνπ Γηαιόγνπ γηα ηα Ναξθσηηθά - κηα πξσηνβνπιία ηνπ Γηεζληθνύ
Ηλζηηηνύηνπ (Transnational Institute, Amsterdam) θαη ηνπ Ηδξύκαηνο Αλδξέα
Γ. Παπαλδξένπ. ηε ζύζθεςε ζπδεηήζεθαλ νη «ΜΔΣΑ ΣΟ 2008/Beyond
2008» απνθάζεηο ηνπ Γηεζλνύο Φόξνπκ ησλ ΜΚΟ ηεο 7εο, 8εο θαη 9εο
Ηνπιίνπ 2008, πνπ έιαβε ρώξα ζηα Γξαθεία ηνπ ΟΖΔ ζηε Βηέλλε. Ζ
ζπδήηεζε νδήγεζε ζηε δηαηύπσζε ησλ παξαθάησ ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ
πνπ απεπζύλνληαη πξνο ηελ θπβέξλεζε, ηελ ειιεληθή βνπιή, ηα πνιηηηθά
θόκκαηα θαη ηελ Κνηλσλία Σσλ Πνιηηώλ. Οη Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλώζεηο:
1. Γηαπηζηώλνπλ κε ηθαλνπνίεζε όηη ν Οξγαληζκόο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ
(ΟΖΔ) κέζσ ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ
δήηεζε ηε γλώκε ησλ Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ αλά ηνλ θόζκν γηα
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ηε κειινληηθή πνιηηηθή γηα ηα λαξθσηηθά. Ο ΟΖΔ θαη νξηζκέλεο ρώξεοκέιε ηνπ, ππνζηήξημαλ ηε δηνξγάλσζε δεθαηξηώλ ζπλδηαζθέςεσλ ζηηο 9
πεξηθέξεηεο ηνπ θόζκνπ θαζώο θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Φόξνπκ ησλ ΜΚΟ
«Μεηά ην 2008» (Beyond 2008). Πξνέθπςαλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα
ππνβιεζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Ναξθσηηθώλ θαη ζηηο ρώξεο-κέιε ηνπ ΟΖΔ. Ζ
Γηαθήξπμε θαη ηα Ψεθίζκαηα ηνπ Φόξνπκ «Μεηά ην 2008» πεξηιακβάλνπλ
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο ζηελ αληηκεηώπηζε
ησλ λαξθσηηθώλ θαη πξνηείλνπλ ηελ αλαδήηεζε λέσλ δξόκσλ γηα
βειηησκέλεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο.
2. Εεηνύλ, ζην πλεύκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Ψεθηζκάησλ ηνπ Φόξνπκ
«Μεηά ην 2008», από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ηε βνπιή ησλ Διιήλσλ, ηηο
νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο λα
πξνσζήζνπλ ηνλ αλνηρηό θαη ειεύζεξν δηάινγν γηα ηα λαξθσηηθά θαη λα
ζπκβάινπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ Γηεζλνύο Πιαηζίνπ βαζηθώλ αξρώλ θαη
δξάζεσλ πνπ ζα απνθαζηζζεί ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 ζηε Βηέλλε γηα κηα
απνηειεζκαηηθόηεξε θαη πην ζπλεπή πνιηηηθή πνπ ζα έρεη επίθεληξν ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαζώο θαη ην
ζεβαζκό ησλ ζεκειησδώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
3. Οη ΜΚΟ πξνζππνγξάθνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα
Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα ζηελ Παγθόζκηα Έθζεζε ηνπ 2008 όπνπ
ηνλίδεηαη όκσο, όηη ην ζύζηεκα ην νπνίν δηακόξθσζε θαη εθάξκνζε ε
δηεζλήο θνηλόηεηα θαηά ηελ ηειεπηαία εθαηνληαεηία, παξά ηηο πξνζπάζεηεο
ζπληνληζκνύ ησλ δξάζεσλ γηα ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο
λαξθσηηθώλ, είρε θαη ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ Έθζεζε θαηνλνκάδεη
πέληε (5) «αθνύζηεο», αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηζρύνληνο ζπζηήκαηνο:
α. Γεκηνπξγία κηαο ηεξάζηηαο, πξνζνδνθόξαο θαη βίαηεο εγθιεκαηηθήο
αγνξάο. Πνιύ έγθιεκα, πνιύ παξάλνκν ρξήκα θαη κεγάιε δηαθζνξά.
β. Μεγάιε έκθαζε ζηελ θαηαζηνιή θαη ηελ επηβνιή ηνπ λόκνπ θαη ιίγε
πξνζνρή ζηε δεκόζηα πγεία. Πνιινί είλαη νη θπιαθηζκέλνη γηα παξαβάζεηο
ηνπ λόκνπ πεξί λαξθσηηθώλ αιιά πνιύ ιίγνη ζηα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο,
κείσζεο ηεο βιάβεο θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο.
γ. Γεσγξαθηθή κεηαηόπηζε ηεο παξαγσγήο θαη αδπλακία κείσζήο ηεο παξά
ηα δξαθόληεηα κέηξα θαηαζηνιήο Ο έιεγρνο ηνπ νπίνπ ζηελ Κίλα νδήγεζε
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ζηελ κεηαηόπηζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Σαϋιάλδε, Βηξκαλία θαη Λάνο. Ο
έιεγρνο ζ’ απηέο ηηο ρώξεο κεηαηόπηζε ηελ ηεξάζηηα παξαγσγή νπίνπ ζην
Αθγαληζηάλ.
δ. Μεηαηόπηζε ηεο ρξήζεο νπζηώλ. Παξά ηνλ έιεγρν νξηζκέλσλ νπζηώλ
ζπλερώο λέεο νπζίεο εκθαλίδνληαη ζηελ παξάλνκε αγνξά.
ε. Πξνζέγγηζε θαη κεηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνλ
απνθιεηζκό, ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, ην ζηηγκαηηζκό, ηελ
πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ ειιηπή παξνρή ζεξαπεπηηθώλ
πξνζεγγίζεσλ.
Οη ΜΚΟ πξνηείλνπλ ζηελ θπβέξλεζε λα ππνζηεξίμεη ζηελ πξνζερή ύλνδν
ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθώλ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο θαη εθζπγρξνληζκνύ
ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα λα αληηκεησπηζζνύλ νη παξαπάλσ
αλαθεξόκελεο αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπ.
4. Σν κειινληηθό λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηα λαξθσηηθά ζα πξέπεη λα
δηέπεηαη από ηελ αξρή ηεο πνιπκεξνύο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλήο
επζύλεο ησλ θξαηώλ, λα βαζίδεηαη όρη ζε ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο, αιιά ζε
εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ απνδείμεη όηη θέξλνπλ
απνηειέζκαηα, λα εζηηάδεηαη ζηνλ κεηξηαζκό ησλ βιαβώλ ηεο πγείαο θαη λα
εθαξκόδεηαη κε πιήξε ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ
πινπνίεζε απηώλ ησλ αξρώλ κε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δξάζεο είλαη
απαξαίηεηε, εάλ πξόζεζε όισλ είλαη λα κελ παξακείλνπκε ζε ξεηνξηθέο
δηαθεξύμεηο.
5. ην πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ νη ΜΚΟ, ζπκκεξηδόκελεο ηε
Γηαθήξπμε θαη ηα Ψεθίζκαηα ηνπ Παγθόζκηνπ Φόξνπκ «Μεηά ην 2008»,
πξνηείλνπλ:
α. Να δηαηίζεληαη από ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο επαξθείο πόξνη γηα ηελ
αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη παξαθνινύζεζε ησλ πξνγξακκάησλ κείσζεο ηεο
βιάβεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. Θα πξέπεη λα
ππάξμεη ηζνξξνπία ζηε δηάζεζε πόξσλ κεηαμύ ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο
θαη ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο. Σν πξόβιεκα ησλ λαξθσηηθώλ είλαη πξώηηζηα
ζέκα δεκόζηαο πγείαο θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα απνηειεί θεληξηθό ζεκείν
αλαθνξάο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ λαξθσηηθώλ.
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β. Να θαζνξηζηνύλ θνηλά πξόηππα θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα θξίλεηαη ε επίδνζε θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε
ρξεκαηνδόηεζε ησλ αξκόδησλ θξαηηθώλ ή κε θνξέσλ θαη ησλ νξγαλώζεσλ
παξνρήο ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ λαξθσηηθώλ.
γ. Να θαζηεξσζεί παξαθνινύζεζε ησλ δεηθηώλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ αξηζκό
ησλ εμαξηεκέλσλ ρξεζηώλ θαζώο θαη κόληκε αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ νξγαλώζεσλ κείσζεο ηεο
πξνζθνξάο θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο κε αλαθνξά ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
θαη ζε πνηνηηθά απνηειέζκαηα. Ζ πνιηηεία ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζεη
επαξθώο ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηε
δεκνζίεπζε αμηνινγηθώλ εθζέζεσλ.
δ. Να ζπκκεηάζρεη ηόζν ε θπβέξλεζε όζν θαη νη αξκόδηνη θνξείο θαη
νξγαλώζεηο ζηε δηεζλή ζπδήηεζε γηα ην αλ θαη θαηά πόζν ε πνηληθή
λνκνζεζία θαη εηδηθόηεξα ην ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθώλ. Ζ αμηνιόγεζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
ζα ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζηελ παγθόζκηα ζπδήηεζε γη’ απηό ην
ζέκα. Ζ πνηληθή δίσμε ηνπ ρξήζηε γηα θαηνρή λαξθσηηθώλ γηα πξνζσπηθή
ρξήζε έρεη ήδε θαηαξγεζεί ζηελ πξάμε ζε πνιιέο ρώξεο, νθείιεη όκσο λα
απαιεηθζεί θαη από ηε Γηεζλή ύκβαζε ηνπ 1988. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε
ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηελ πξόηαζε ηνπ Φόξνπκ «Μεηά ην 2008» λα
γλσκνδνηήζεη ην Γηεζλέο πκβνύιην Διέγρνπ ησλ Ναξθσηηθώλ (INCB), ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεζλείο αξκόδηνπο θνξείο, ζην ζέκα ησλ πνηληθώλ
θπξώζεσλ γηα ζέκαηα λαξθσηηθώλ.
ε. Να ππνζηεξηρζνύλ πξσηνβνπιίεο λέσλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη άιισλ
νξγαλώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζιεηηθώλ ελώζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ πξόιεςε, ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο
λαξθσηηθώλ θαη βαζίδνληαη ζηα δηεζλή πξόηππα θαη ζηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο.
6. Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο ραηξεηίδνπλ ζεηηθά ην θάιεζκα ηνπ
Φόξνπκ «Μεηά ην 2008» γηα ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ΜΚΟ ζε
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ηνπηθό, εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη δηεζλέο επίπεδν κε ζηόρν ηελ πνηνηηθή
βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ απ’ απηέο ππεξεζηώλ. Πξνζππνγξάθνπλ ηηο
πξνηάζεηο γηα αύμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαζώο θαη ηελ αλάγθε λα ινγνδνηνύλ
κε εηήζηνπο απνινγηζκνύο έξγνπ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Οη ΜΚΟ
πξνζβιέπνπλ ζε κηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή, κέζσ δηάθαλσλ θαη
ζπζηεκαηηθώλ κεραληζκώλ, ζηε δηακόξθσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πνιηηηθήο
γηα ηα λαξθσηηθά ζηε ρώξα καο. Πξνηείλνπλ λα ελζαξξπλζεί ε δηαβνύιεπζε
κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε ηνπ Γεληθνύ
Γηεπζπληνύ ηνπ Γξαθείνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην
Έγθιεκα όηη,
«το θέμα των ναρκωτικών είναι πολύ σημαντικό για να αυεθεί μόνο στα
τέρια των κσβερνήσεων».
Αζήλα, 29 επηεκβξίνπ 2008
Παξόληεο ζηελ κεξίδα ηεο 29.09.2008
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