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Qëllimi i këtij dokumenti është:
a. Të informojë politikë bërësisht, kërkuesit,
anëtarët e OJQ-ve dhe institucioneve që
punojnë në parandalimin, trajtimin dhe
rehabilitimin social të përdoruesve të drogës
dhe kujtdo të interesuari në rezultatet e
SVAPKB-së (Sesionit të Veçantë të
Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të
Bashkuara) të mbajtur nga 19 deri më 21 prill
2016 në Nju Jork (SHBA).
b. të prezantojë pikpamjet e shprehura dhe ato
që janë në diskutim e sipër rreth rëndësisë së
SVAPKB-së lidhur me vlerësimin e
politikave ekzistuese mbi drogat dhe drejtimi
strategjik që qeveritë do të vendosin të ndjekin
në lidhje me politikat e tyre mbi drogën në të
ardhmen.
c. të referojë diskutimin në konferencën
rajonale të organizuar më 1-3 qeshor 2016 në
Selanik, konferencë që u fokusua në
shkëmbimin e pikpamjeve të politikave të pas
SVAPKB-së që mund të ndiqen në vendet e
Evopës Juglindore.
Pritshmëritë dhe rezultatet e SVAPKB 2016
Dokument interesant rezultues
SVAPKB-ja synonte të bënte një vlerësim të
hapur dhe të sinqertë të progresit dhe
frenimeve, sukseseve dhe dështimeve, sfidave
dhe pengesave të politikave aktuale mbi
drogat. Pritshmëria që rezultati do të ishte një
document i shkurtër, substancial, konçiz dhe i

orientuar drejt veprimit nuk u arrit.
Dokumenti final - 24 faqe – qartësisht
reflekton vështirësitë në gjetjen e konsensusit
të kërkuar për një politikë që i përshtatet
sfidave të së ardhmes.
Fakti se gjatë
SVAPKB-së nuk kishte asnjë pikpamje të
vetme të ndarë midis Shteteve Anëtare që
madje ndodheshin në të njëjtin grup
gjeografik vendesh, dhe madje edhe midis
organizatave të shoqërisë civile, tregon
qartësisht që komuniteti ndërkombëtar nuk
është ende i aftë të artikulojë një vizion të
përbashkët mbi një sërë problemesh që lidhen
me politikat mbi drogën. Kjo mungesë
konsensusi vihet re sidomos në rastin e
reduktimit të dëmit. Tregues i kësaj është
mënyra se si reduktimi i dëmit është i
përfshirë në dokument. Nuk ka referencë të
qartë ndaj termit “reduktim dëmi”. Në vend të
kësaj ka një përshkrim të një tërësi të
ndërhyrjeve mbi reduktimin e dëmit, por nuk
ka një opinion të përbashkët që këto ndërhyrje
duhen quajtur “reduktim dëmi”. Kjo ishtesëbashku me faktin se heqja e dënimit me
vdekje për shkeljet e lidhura me drogën nuk u
përfshi në dokumentin final- një nga arsyet e
pakenaqesise së organizatave të shoqërisë
civile me dokumentin rezultues.
Padyshim dokumenti përfundimtar nuk është
innovator, por përfshin shumë zhvillime
pozitive dhe risi që janë janë implementuar në
disa vende dhe rajone në botë. Kjo e bën
dokumentin interesant dhe është një shenjë
progresi në diskutimin mbi ndryshimin e një
sërë aspekteve problematike të politikave
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aktuale mbi drogat. Shenjat e progresit në
diskutim janë midis të tjerash:
a.
ri-interpretimi
i
Konventave
Ndërkombëtare2. Tashmë pranohet që
shëndeti dhe mirëqenia publike ishte qëllimi i
konventave ndërkombëtare mbi drogat.
b. Në pjesë të ndryshme të botës politikat
strikte pro-inhibitioniste janë vevë në
pikpyetje dhe qeveritë kane ndërmarrë masa
alternative. Veçanërisht në Amerikën Latine
një ndryshim të madh në politikën e drogës
zhvillohet, nga represioni për shëndetin
publik dhe respektimin e të drejtave të njeriut.
c. Përveç faktit se të drejtat e njeriut kanë
ndikuar në kuadrin e përgjithshëm të
konventave ndërkom-bëtare, UNGASS 2016
ishte një moment i rëndësishëm reflektimi se
si të drejtat e njeriut duhet të respektohen,
promovohen dhe të ndërveprojnë me politikat
e kontrollit të drogës.
d. Rezultati i dokumentit i kushton një hyrje te
tere te kapitullit per drogat e kontrolluara.
Kujtojme se një nga qëllimet kryesore të
konventave ndërkombëtare të drogës ishte për
të siguruar disponueshmërinë dhe pranimin e
këtyre substancave. Ky nuk është rasti sot.
Dokumenti final merr qëndrim të qartë:
vendet mundohen te kenë detyrimin për të
siguruar hyrjen e barnave të kontrolluara për
pacientët që kanë nevojë për to. Situata
aktuale ku gati 70% e substancave të
kontrolluara opioide është në dispozicion
vetëm në një pakicë të vendeve të botës duhet
të ndryshojë.
e. Rekomandimet lidhur me funksionin e
dënimeve janë zhvillime pozitive. Qasjet e
balancuara në ligjin e zbatuar dhe të drejtësisë
penale luajne një rol të rëndësishëm, por
shëndeti dhe mirëqenia e njeriut publik duhet
të mbetet në fokus të konvencioneve.
Kjo zhvendosje e fokusit nga shtypja tek
shëndeti publik duhet të zbatohen në praktikën
e përditshme. Kjo është një sfidë për Kombet
e Bashkuara, organizatat transnacionale dhe
në veçanti qeverive kombëtare.

Deklaratat karakteristike
Para paraqitjes me përmbajtjen e dokumentit
përfundimtar, ne i referohemi tri deklaratave
karakteristike të bëra nga tre persona që
kundërshtojne UNGASS, rëndësishme si
institucione të Kombeve të Bashkuara: H.E. z.
Mogens Lykketoft nga UNGASS tha në
seancën e hapjes se UNGASS do të diskutojë
"kërkon një qasje afatgjatë. Ne duhet të
dëgjojmë shoqërinë civile, parlamentarë, të
rinjtë, gratë dhe komunitetet e prekura. Ne
duhet të shikojmë për qasje të reja qe të
reflektojnë në politikat tona të kaluara. Z.
Yury Fedotov Ekzekutiv drejtor i Zyrës së
Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe
Krimin (UNODC), tha: "Politika Globale e
drogës duhet të vërë njerëzit ne radhe te parë.
Ne duhet të theksojmë shëndetin dhe
mirëqenien e njerëzimit, dhe kjo është ajo që
rregulloret e kontrollit të drogës janë. "Së
fundi Presidenti i Bordit Ndërkombëtar të
Kontrollit të Narkotikëve" (INCB) Mr.
Werner SIPP tha "Le të theksojme se
konventa nuk bëri thirrje për një luftë kundër
drogës - nuk ka asnjë detyrim për traktatin e
burgosjes për kundërvajtje të tilla si ne
seancën e sasive të vogla për përdorim
personal, dënimeve çnjerëzore dhe trajtimin e
përdoruesve qe nuk është në përputhje me
konventat.
Këto janë tre deklarata që shprehin orientimin
e dokumentit të rezultateve, ku edhe pse
respektohet
kuadri
i
marrëveshjeve
ndërkombëtare, bëjnë që referencat për
drejtime dhe probleme të reja, të kërkojnë
pjesëmarrjen nominale te qytetarëve në bërjen
e politikave, krijojnë metoda të reja të punës,
vendosin njerezit në qendër të interesit të tyre,
dhe distancohen nga praktikat represive.
Pikat pozitive të rezultateve te dokumentit
Përcaktimi i varësisë se drogës
Një pikë e parë pozitive e rezultateve është
njohja se varësia e drogës është "një,
çrregullim
kompleks
shëndetësor,
multifaktorial qe karakterizohet nga një natyrë
kronike dhe relapsi me shkaqet sociale dhe
pasojat, që mund të parandalohen dhe
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trajtohen nëpërmjet, ndër të tjera, dëshmi
efektive shkencore në bazë të trajtimit të
drogës, kujdesit dhe programeve te
rehabilitimit duke përfshirë programet
komunitare". Kjo njohje është një zhvillim i
rëndësishëm, duke pasur parasysh se më
shumë se 60% e shteteve anëtare të OKB-së
po përballen me drogën si një çështje e
drejtësisë penale në kompetencë të Ministrisë
së Drejtësisë apo Ministrisë së Rendit Publik
ose Kombëtar -. Ky pozicion i UNGASS të ne
qasjen e fenomenit te drogës, si një çështje e
shëndetit është një ndryshim i madh me efekte
pozitive premtuese për të ardhmen.

Pranimi i reduktimit të dëmit
Pika e dytë pozitive është në rritje ACEPlargësia ndihmës i ndërhyrjeve të reduktimit
të dëmit. Për herë të parë në një dokument
CND / OKB-së, janë autoritetet kombëtare qe
ftohen të marrin në konsideratë perfshirjen në
politikat e tyre kombëtare, "masa efektive që
synojnë minimizimin e shëndetit negativ
publik dhe pasojat sociale të abuzimit të
drogës, duke përfshirë terapinë e duhur
medikamentoze te asistuar, programet e
shkembimit te shiringave, pajisje, si dhe terapi
antiretro-virale dhe ndërhyrjet tjera relevante
që parandalojnë transmetimin e HIV, hepatitit
viral dhe sëmundjet e tjera e merren me ane të
gjakut, e shoqëruar me përdorimin e drogës, si
dhe duke marrë parasysh sigurimin e pranimit
të ndërhyrjeve të tilla përfshirë trajtimin dhe
informimin shërbimeve, opinionet dhe
përcaktimet e tjera të paraburgimit, sipas
rastit, Guide WHO, UNODC dhe UNAIDS
teknike për vendet të vendosin objektiva për
nderhyrje universal për parandalimin e HIVit, trajtim dhe kujdesin për përdoruesit
intravenozë të drogës - "fjalët" reduktimin e
dëmit" ishin shmangur, por përmbajtja e këtij
paragrafi është e qartë.
Disponueshmëria dhe qasja e substancave të
kontrolluara
Pika e tretë pozitive është që të sigurojë
mundësinë dhe qasjen e substancave të
kontrolluara ekskluzivisht për qëllime

mjekësore dhe shkencore duke paraqitur
parandaluar devijimin e tyre. SIPAS një
raporti të Organizatës të Shëndetësisë
Botëtore (WHO), 83% e popullsisë boterore
në botë ka akses joadekuat në trajtim për
dhimbje të moderuar dhe të rëndë. • 50% e
pacientëve me kancer marrin trajtim dhe
jetojnë pa dhimbje në tri ditët e fundit të jetës
së tyre. • Opioidet janë themeli i menaxhimit
të dhimbjes për pacientët e kancerit. Hyrja dhe
disponueshmëria e barnave të kontrolluara
është theksuar në tekstin përfundimtar e
UNGASS per promovimin, mbulim global
dhe sigurimin e aksesit të barabartë dhe të
duhur të ilaçeve të kontrolluara për të gjithë
pacientët. Një seri e masave janë të shënuara
në kapitullin e veçantë të substancave te
kontrolluara: Shteteve anëtare perserisin
"përkushtimin e tyre të fortë për të
përmirësuar pikat pozitive të dokumentit të
rezultateve dhe qëllime shkencore nga një
mënyrë e përshtatshme duke adresuar
barrierat ekzistuese në këtë drejtim, perfshire
ato qe lidhen me legjislacionin, sistemet
rregullatore, sistemet e kujdesit shëndetësor,
përballueshmërinë,
trajnimin
e
profesionistëve të kujdesit shëndetësor,
arsimimit,
ndërgjegjësimit,
vlerësimet,
vlerësimin dhe raportimi, standartet për
konsumin e substancave nën kontroll, dhe
bashkëpunimit ndërkombëtar dhe koordinimi,
ndërsa
njëkohësisht
parandalimin
e
diversionit te tyre, abuzimin dhe trafikimin".
Alternativat e burgimit
Pika
e
katërt
pozitive
janë
REKOMANDIMET për miratimin e masave
alternative të dënimit me burgim dhe të
proporcionalitetit të dënimeve. Një shenjë e
qartë e përpjekjeve për të promovuar të drejtat
e njeriut të orientuar politikën e drogës.
pika të tjera
shkurtimisht:

pozitive

të

përmendura

Zgjedhja e trajtimit dhe pjesëmarrja vullnetare
në trajtim. Kjo tregon qartë se njerëzit e varur
nga droga marrin pjesë vullnetarisht në
trajtimin e drogës, dhe programet e trajtimit të
drogës duhet të kenë pëlqimin e tyre.
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Promovimi dhe projektimi i nderhyrjeve ne
shenjester
Ndërhyrjet e trajtimit duhet të marrin parasysh
nevojat specifike të popullsive (p.sh. seksmoshë). Kjo thekson integrimin dhe
pjesëmarrjen e grave në të gjitha fazat e
zhvillimit, zbatimit, monitorimit dhe
vlerësimit të politikave dhe programeve të
trajtimit. Programet duhet të jenë të
përshtatura për nevojat konkrete të fëmijëve,
të rinjve dhe anëtarëve të tjerë vulnerabël të
shoqërisë. Më tej është propozuar për të
promovuar përfshirjen në politikat kombëtare
të informacionit në lidhje me parandalimin
dhe trajtimin e mbidozës së drogës,
veçanërisht mbidoza e opioide, duke përfshirë
përdorimin e receptoreve antagonist opiod, si
nalokson për të reduktuar vdekshmërinë e
lidhur me drogat.
Roli i shoqërisë civile
Rezultati i Dokumentit e njeh rolin e shoqërisë
civile në promovimin e bashkëpunimit në
nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, si
dhe shkëmbimin e përvojave, njohurive dhe
praktikave më të mira. Ajo rekomandon
pjesëmarrjen kuptimplotë, mbështetje dhe
trajnim për organizatat e shoqërisë civile dhe
institucioneve të përfshira në shëndetin dhe
mirëqenien e sherbimit qe duhet për të
reformuar politikat e drogës.
Pikat negative
Shumica e pikave negative lidhen me asnjë
pike reference si:
a. Heqja e dënimit me vdekje për veprat
që lidhen me drogat. Kjo është në
kundërshtim me thirrjen e Shteteve
Anëtare të OKB-së për të respektuar
dhe promovuar të drejtat e njeriut e
politikave të orientuara, ndërsa në të
njëjtën kohë ka vende që shkelin të
drejtën më të çmuar të njeriut pra të
drejtën e jetës dhe të vazhdojnë të

aplikojnë dënimin me vdekje për
vepra të lidhura me drogën.

b. Termi "Reduktimi i Demit"
Pavarësisht nga referenca pozitive e
ndërhyhjeve që synojnë reduktimin e dëmit të
lidhur me përdorimin e drogës, termi
"zvogëlimi i dëmit" u shmang dhe nuk është
përfshirë në dokumentin final. Zbatimi i
programeve te tilla është praktikë e
zakonshme në shumicën e Shteteve Anëtare.
Për fat të keq, formulimi "Reduktimi Demit"
është ende tabu për Komisionin e OKB-së mbi
Drogat Narkotike (CND). CND mbetet e
vetmja agjenci e OKB-së që e pranon termin,
sikurse agjenci të tjera të Kombeve të
Bashkuara si UNAIDS, agjencia e OKB-së
për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim
(UNDP) dhe Organizata Botërore e
Shëndetësisë (OBSH).
c. Mjediset e përdorimit të drogës të
mbikëqyrur
Ajo do të jetë në përputhje me adoptimin e
praktikave të tilla si të trajtojnë, asistencë
mjekësore programet pajisjet injeksion dhe
ndërhyrjet për parandalimin dhe trajtimin e
mbidozës, për të bërë një referencë ndaj
vendeve të supervizuara të përdorimit të
drogës.
d. Dekriminalizimin e posedimit të sasive të
vogla të drogës për përdorim personal.
Kjo është një temë që për dekada të tëra është
objekt diskutimi në vende të veçanta dhe
ndërkombëtarisht, pa një rezultat të
përbashkët të rënë dakord. Nëse posedimi i
drogës për përdorim personal vazhdon të
konsiderohet vepër penale, ndryshimin e
propozuar në politikën e drogës nga represioni
për të drejtat e njeriut dhe shëndetin nuk do të
jetë i besueshëm.
e. Diskutimi në lidhje
ndërkombëtare të drogës.

me

konventat

Rezultati i Dokumentit i referohet disa herë në
Konventat Ndërkombëtare drogës si "gurthemel" të regjimit të tanishëm të kontrollit të
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drogës. Pavarësisht
riinterpretimit
të
Konventave, që kohët e fundit ka qenë i
propozuar nga zyra e OKB-së për drogat dhe
krimin dhe njohjen se konventat drogës
synojnë për të mbrojtur shëndetin dhe
mirëqenien
e
njerëzimit,
komuniteti
ndërkombëtar refuzon te pranojë se zbatimi i
kaluar dhe aktual per traktatet ndërkombëtare
mbi drogat është i bazuar në këto konventa.
Duke ndryshuar pika të rëndësishme të
konventave ndërkombëtare të drogës do të
sigurojë të kuptuarit e tyre të saktë dhe do të
shmangin keqinterpretimet

Duke u bazuar në rezultatet e UNGASS
2016
Rezultati i Dokumentit të Sesionit Special të
Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së kundër
drogës duhet të shfrytëzohet plotësisht nga
qeveritë e shteteve kombëtare, shoqërisë
civile, të organizatave, komuniteti shkencor
dhe kryesisht parlamentet kombëtare dhe
partitë politike duhet të kërkojnë zbatimin e
rekomandimeve UNGASS.
Ndryshim në prioritetet nga represioni dhe
ndëshkimi për shëndetin publik dhe
respektimin e të drejtave të njeriut
Ky ndryshim kërkon programe specifike në
fushën e shëndetit publik dhe sigurimin e
burimeve financiare për zbatimin e tyre.
Është e qartë se qasja e fenomenit të drogës
ndryshon. Rezultati i dokumentit të Sesionit të
OKB-së Asambleja e Përgjithshme Speciale
(UNGASS), edhe pse nuk do të miratojë një
qëndrim të përbashkët në disa çështje, të hapë,
portat e dialogut për gjetjen e metodave të
reja. Anëtarët e OKB-së janë të inkurajuar për
të zhvilluar nisma për zbatimin e ndryshimit
te politikes së drogës me reformimin e
legjislacionit, strategjive kombëtare dhe
planet e veprimit. Organizatat e shoqërisë
civile dhe komunitetit shkencor duhet, në bazë
të dokumentit të rezultateve, të mbajtur t’i
kujtojnë qeverive që ata kanë për të zbatuar
ndryshimet që ata vetë kanë rënë dakord në
UNGASS. Nuk është e lehtë për të distancuar
veten nga sistemi aktual të zbatimit të dënimit,
dhe në qoftë se ata nuk do të nxisin veprime

praktike të caktimit të prioriteteve shëndetit
publik dhe respektimin e të drejtave të njeriut.
Njohja e praktikave për zvogëlimin e dëmit
duhet të mishëruar në legjislacionin kombëtar.
UNGASS pranon se iniciativa, të cilat në të
kaluarën kanë qenë të kritikuar dhe janë
konsideruar të jetë një shkelje ndërkombëtare
që konventat mbi drogat, janë bërë për shumë
vende praktikë e përditshme. UNGASS I ben
thirrje shteteve anëtare "të shqyrtojë zbatimin
e masave efektive për të minimizuar pasojat
negative të abuzimit me substancat, për
shëndetin publik dhe shoqërinë, duke
përfshirë programet e asistencës mjekësore të
trajtimit, programet pajisjet injeksion dhe
ndërhyrje të tjera që parandalojnë
transmetimin e HIV, hepatitin viral dhe
sëmundje të tjera të gjakut të lidhura me
drogat". Shtetet anëtare duhet të sigurojnë
akses dhe ndërhyrje në shërbimet brenda dhe
jashtë strukturave të trajtimit, të tilla si në
burgje. Kjo do të thotë se ne kemi nevojë dhe
në këtë pikë, për të zhvendosur burimet nga
buxheti i shtetit në sektorin e shëndetësisë.
Shumë vende kanë lejuar praktikat reduktimin
e keqe, por nuk e kanë marrë e tyre responsistabilitetin për të prezantuar legjislacionin dhe
për të financuar zyrtarisht mbështetjen e
këtyre ndërhyrjeve. Zakonisht OJQ-të janë
duke punuar në mënyrë sistematike në këtë
fushë
me
fonde
nga
organizatat
ndërkombëtare dhe grante private të cilat nuk
sigurojnë qëndrueshmërinë e shërbimeve.
Është e domosdoshme për të vënë nen presion
qeveritë për të marrë përgjegjësi, dhe të
integrojnë këto shërbime në sistemin
shëndetësor publik. Nxitja e Sesionit të OKBsë special të Asamblesë së Përgjithshme të
Shteteve Anëtare është e qartë, ajo është tani
një çështje e vullnetit politik për të kthyer
fjalët në veprim.
Pranimi i substancave të kontrolluara
Dokumenti UNGASS referohet angazhimit të
fortë të vendeve anëtare të OKB-së për të improvuar akses të substancave të kontrolluara
për qëllime mjekësore dhe shkencore.
Barrierat që lidhen me legjislacionin, sistemet
rregullatore dhe sistemet e kujdesit
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shëndetësor me çmime të përballueshme dhe
trajnimin e profesionistëve ekzistuese duhet të
jetë efektiv, relativisht adresuar. Ajo që është
në këtë çështje këtu është një njohje e
rëndësishme që sistemi i tanishëm i kontrollit
të drogës është keqinterpretuar nga shumë
vende dhe ka rezultuar me depriva-tion e
pothuajse 80% e popullsisë botërore nga acess
të barnave opioid për dhimbje ri-lief. Shtetet
duhet të ngrene kufizime në përdorimin
mjekësor të analgjezikeve të tilla dhe në të
njëjtën kohë për të parandaluar shmangien e
tyre për përdorim të paligjshëm.
Qasjet e reja janë pranuar
Qasjet e reja në politikën e drogës janë parë
më me dyshim dhe kundërshtimet. UNGASS
i bën thirrje Komisionit për Drogat narkotike
"të marrin në konsideratë fillimin e zhvillimit
të udhëzimeve të reja mbi aspekte të
ndryshme të problemit të drogës në botë dhe
për të vlerësuar ato ekzistuese. Bën thirrje për
forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe
kapacitetin
e
autoriteteve
përkatëse
kombëtare. Thirrjet nga Zyra e OKB-së për
Drogën dhe Krimin (UNODC), (INCB) dhe
Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO)
për të dhënë këshilla ligjore dhe te shteteve,
sipas kërkesës, në revizion dhe takim i
politikave të tyre të drogës. Qeveritë duhet të
marrin parasysh politika të ndryshme
kombëtare dhe nevojat, edhe pse, ndër të tjera,
promovimin Informacionit dhe shkëmbimet e
praktikave me te mira, dhe te politikave të
bazuara në evidenca tashmë të zbatuara nga
shtetet anëtare. Kjo do të thotë se shtetet mund
të zhvillojnë iniciativa të përshtatura jo vetëm
për marrëveshjet ndërkombëtare, por edhe
karakteristikat e tyre të veçanta dhe nevojat e
tyre. Kjo është një perspektivë që duhet të
zbatohen nga Shtetet Anëtare në qoftë se ata
duan për të modernizuar sistemin e kontrollit
të drogës dhe të bëjë atë më të drejtë dhe më
efektive. Greqia ka modernizuar në masë të
madhe të saj legjislacioni, por i mungon
zbatimin e vazhdueshëm dhe efikas.
Legjislacioni për kanabis
Edhe pse çështja e kanabisit nuk është
perfshire në dokumentin përfundimtar të
UNGASS, është subjekt i debatit publik.

Përfshirja e kanabisit në listën e barnave të
ndaluara është në pyetje, dhe disa aktorë janë
të mendimit se përfshirja e saj në konventat
ndërkombëtarë ishte një gabim. Gjithnjë e më
shumë vende të miratojë ligje për prodhimin
dhe shpërndarjen e kanabisit për qëllime
mjekësore dhe shkencore. Vende si Uruguaj
dhe disa 7 shtete në SHBA kanë legalizuar
kultivimin dhe shpërndarjen e kanabisit për
përdorim rekreative. "Raporti fundit vjetor
Botëror mbi Drogën 2016", lëshuar nga Zyra
e OKB-së për Drogën dhe Krimin, ndryshe
nga Asambleja e Posacme e OKB-së, I
dedikon një kapitull të tërë mbi zhvillimet e
fundit në lidhje me kanabis. Ky raport
objektiv dhe sidomos informativ trajton
zhvillimet në legjislacion si një fakt që duhet
të vleresohet me kujdes në drejtim të
impakteve pozitive dhe negative. Kjo është
një qasje që nxit dialog dhe vlerësim objektiv.
Ajo është tani një çështje kohe se kanabis do
të jetë në axhendën e OKB-së dhe e shumë
qeverive kombëtare.
Mbledhja e nivelit të lartë në 2019-ën
Viti 2019 do të jetë skena e ardhshme e
rëndësishme mbi debatin lidhur me politikat
mbi drogën që janë efektive dhe të përshtatura
me njohuritë moderne dhe të bazuara në
evidenca shkencore. Në vjeshtën e vitit 2016
Komisioni mbi Drogat Narkotike të Kombeve
të Bashkuara mbajti një sërë takimesh mbi
implementimin e rezultateve të Asamblesë së
Veçantë. Rezultatet e këtyre takimeve do të
diskutohen në Seancën e 60-të të Komisionit
mbi Drogat Narkotike (KDN- angl. CND) në
mars të vitit 2017. OJQ-të marrin pjesë
aktivisht në përgatitjet si vëzhgues me të
drejtën e ndërhyrjeve në debate.
Situata e periudhës pas SVAPKB 2016 dhe
situate në vendet e Evropës Juglindore.
Një seksion i veçantë i programit të
konferencës rajonale në Selanik (1-2 qershor
2016) ju përkushtua diskutimit të zhvillimeve
kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare në
fushën e drogave.
Iniciativa dhe propozime për veprim gjatë dy
viteve të ardhshme dhe aktivitete të
mundshme të përbashkëta të OJQ-ve.
6

Pjesëmarrësit diskutuan versionin final të
dokumentit përfundimtar që u miratua nga
SVAPKB 2016 dhe që e vinte fokusin në
diskutimin e katër pikave që janë ngushtësisht
të lidhura me veprime që mund të zhvillohen
në rajonin e Evropës Juglindore. Këto pika
janë:

mbështeten aktivisht nga agjencitë e
Kombeve të Bashkuara në rajonin e Evropës
Juglindore. Dialogu i tyre me qeveritë e
vendeve në rajon do të kontribojë fuqishëm në
drejtimin e ardhshëm të politikave mbi
drogën. Njohja e rolit të OJQ-ve duhet të
shoqërohet me veprime konkrete.

Sfidat e ardhshme në fushën e drogave në
Evropën
Juglindore.
Paqëndrueshmëria
politike.

b. Cilat veprime duhet të ndërmerren për
dekriminalizimin e posedimit të drogës për
përdorim personal?

Paqëndrueshmëria e vazhdueshme politike në
pothuajse të gjitha vendet e rajonit parandalon
politikëbërjen e vazhdueshme dhe koherente
mbi drogat si mbi shumë probleme të tjera
sociale. Nevojitet të ndalohet copëzimi aktual
dhe të punohet në vazhdimësi. OJQ-të mund
të ushtrojnë presion nëse veprojnë
kolektivisht dhe nëse kanë propozime
konkrete.

Përdorimi i
shkencore.

zbulimeve

të

kërkimeve

Njohja dhe mbështetja nga qeveritë,

Kërkime që u zhvilluan në vende të ndryshme
të botës provojnë dënimi dhe burgosja e
përdoruesve për shkelje të ligjit mbi drogat
dhe veçanërisht për mbajtje të sasive të vogla
për përdorim personal nuk kontribojnë për të
adresuar efektivisht përdorimin. Krejt e
kundërta, dënimet dhe burgosjet kanë efekt
dëmtues mbi individët dhe shoqërinë. Ky
zbulim duhet të vihet në pa dhe të mbështetet
nga OJQ-të në rajonin e Evropës Juglindore.
Studimi mbi dënimin e kundravajtësve që
përdornin drogë (citaat*) i mbajtur nga
Diogenis në vendet e Ballkanit mund të
përdoret nga OJQ-të në rajon. (Citaat).

Qeveritë pranojnë se shërbimet e ofruara nga
OJQ-të janë të nevojshme. Pak vende
mbështesin financiarisht punën e OJQ-ve.
Sjellja aktuale e qeverive nuk është e drejtë
dhe nuk kontribon në integrimin e shërbimeve
të OJQ-së në sektorin shëndetsor. Një pjesë e
buxhetit duhet t’i alokohet shërbimeve mbi
shëndetin të dhëna nga OJQ-të.

Përhapja e historive personale në publikimet e
organizatave, në shtyp, në median sociale, etj.
është një mjet efektiv për të dalë në mbrojtje
të adoptimit dhe implementimit të masave
alternative të dënimit dhe burgimit.
Legjislacioni në favor të dekriminalizimit do
të kontribojë thellësisht për të luftuar stigmën
dhe për të promovuar akses në tregun e punës.

Financimi i OJQ-ve

Pjësëmarrja e politikë bërësve në konferenca
dhe takime publike të organizuara mbi
subjektin nga agjencitë e trajtimit mbi drogat
dhe rehabilitimit dhe nga OJQ-të në Evropën
Juglindore do të ndihmojnë në promovimin e
rregullimit të dekriminalizimit të posedimit të
sasive të vogla të drogës për përdorim
personal. Diskutimi dhe debate publik do të
ndihmojë në shkëmbimin e eksperiencave mbi
çështje si stigmatizimi i përdoruesve dhe
pasojave sociale, si dhe në rezultate në vende
ku praktikat e dekriminalizimit janë
implementuar tashmë.

Aksesi i barabartë dhe integrimi i përdoruesve
të drogës në shërbimet e shëndetit mendor dhe
fizik pa diskriminim.
Ky është një prej prioriteteve të veprimtarive
të OJQ-ve.

Financimi është një problem dhe një sfidë. Pa
burime financiare qëndrueshmëria e OJQ-ve
është e rrezikuar. Sigurimi i burimeve varet
gjithashtu nga kreativiteti dhe zhvillimi i
projekteve dhe propozimeve të mira nga OJQtë. Në nivel rajonal duhet të ketë gjithashtu
mbështetje dhe bashkëpunim të përbashkët
ndërmjet OJQ-ve.
Kontributi i agjencive të Kombeve të
Bashkuara.
Propozimet dhe rekomandimet e dokumentit
përfundimtar të SVAPKB-së duhet të
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Trajnimi i profesionistëve të shëndetit dhe
përforcimi i ligjit, sidomos policëve, do të
ndihmojë në trajtimin e problemit. Kontakti i
përditshëm ndërmjet profesionistëve të
shëndetit dhe policëve me përdoruesit e
drogës dhe përfshirjen e përdoruesve në debat
do të ketë një efekt pozitiv në mirëkuptim të
përbashkët dhe në luftim të përbashkët të
stereotipeve.
c. Iniciativat që mund të zhvillohen në nivel
rajonal dhe lokal,
Bashkëpunimi dhe ndërtimi i partneriteteve i
OJQ-ve me komunitetin lokal janë mjete
thelbësore në suksesin e shënjestrës për të
ushtruar presjon dhe influencë në nivel lokal
dhe rajonal. Kusht paraprakt për suksesin e
këtij qëllimi është pikëpamja e përbashkët e
organizatave që shqetësohen mbi përmbajtjen
e ndërhyrjeve specifike. Formulimi i
mesazheve të qarta dhe prezantimi i tyre i
vazhdueshëm është i rëndësishëm. Iniciativat
e përbashkëta, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi
i përbashkët, si dhe shmangia e taktikave
konfliktuale janë të nevojshme për adresimin
e problemeve efektivisht.

Përfshirja e shoqërisë civile i popullatave të
prekura nga përdorimi i drogës në formësimin
e politikave, duhet të adoptohet si një rregull
në të gjitha nivelet vendimarrëse.
Kontributi i OJQ-ve në këtë çështje është të
lidhë të drejtat njerëzore me implementimin e
politikave mbi drogat në praktikën e
përditshme. Problemet e lidhura me të drejtat
njerëzore janë mbi çdo gjë tjetër.
Disponibiliteti ndaj të gjitha llojeve të
trajtimeve të ndryshme. Njerëzit duhet ta
kenë të mundur të zgjedhin ose refuzojnë
zgjedhjet për trajtim. Përqasja duhet të jetë me
në qendër individin duke ruajtur privatësinë.
Pjesëmarrje në vendimin mbi trajtimin. Akses
në shërbimet e kujdesit shëndetesor dhe
trajtim
nga
një
personel
i
kualifikuar/specializuar.

SHËNIME
Thanasis Apostolou është drejtori i shoqatës
DIOGENIS , Drug Policy Dialogue
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d. Cili mund të jetë kontributi i OJQ-ve në
fushën e të drejtave njerëzore ?
Cilat pika duhet të vendosen në axhendën e të
drejtave njerëzore dhe problemit të drogës?
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Dialogu mbi Politikat e Drogave në Evropën Juglindore
Sistemi aktual i kontrollit global të drogave bazohet në tri Konventat ndërkombëtare të Kombve
të Bashkuara: Konventa e Vetme mbi Drogat Narkotike (1961) e amenduar nga Protokolli i
1972-it, Konventa mbi substancat Psikotrope e vitit 1971 dhe Konventa mbi Drogat Ilegale dhe
substancat Psikotrope e vitit 1988.
Skema legjislative e zhvilluar pas viteve 60-të ndoqi një qasje shtypëse dhe karakterizohet nga
një interpretim ndalues i Konventave të Kombeve të Bashkuara dhe shpesh është një pengesë
për zhvillimin e praktikave inovative që prekin nevojat e kohës sonë dhe që vlerësohen
vazhdimisht në lidhje me efektivitetin të tyre. Dekada të tëra me politika represive drogash nuk
e kane ulur madhësinë e tregjeve ilegale të drogës, por kanë çuar në shkelje të të drejtave
njerëzore, kanë shkaktuar një krizë në sistemin gjyqësor e në burgje, kanë stabilizuar krimin dhe
kanë marxhinalizuar përdoruesit e drogës.
Dialogu mbi Politikat e Drogave nga shoqata DIOGJENIS synon të nxisi një politikë më
njerëzore, më të balancuar dhe më efektive që distancohet nga qasja shtypëse dhe i qaset
subjektit nga perspektiva e shëndetit publik, të drejtave njerëzore dhe reduktimit të dëmit.
Projekti i specializuar “Reforma në Ligjin mbi Drogat” që nxitet nga shoqata në bashkëpunim
me institutet shkencore (universitetet dhe qendrat kërkimore) në vendet e Evropës Juglindore,
synon të reformojë legjislacionin duke nënvizuar praktikat e mira dhe mësimet e mësuara nga
përvoja në fusha si dekriminalizimi, proporcionaliteti i dënimeve, dënimet alternative dhe
reduktimi i dëmit.


Seritë e publikimeve të shoqatës synojnë të inkurajojnë një djalog konstruktiv mes
autoriteteve kompetente shtetërore që janë përgjegjëse për politikën mbi drogat,
agjencive, organizatave të tjera relevante që zbatojnë këtë politikë dhe organizatave të
shoqërisë civile.

Fokionos 8
10 563 Athens
GREECE tel. +30-2103255326
E-mail: info@diogenis.info
Website : www.diogenis.info
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