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Εκστρατεία «Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς.»
στην έδρα του DPNSEE.

Επίσκεψη στην Βουλγαρία.
Νέα από τις οργανώσεις του
Δικτύου
Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα
Ναρκωτικά
- SDGs και Ναρκωτικά: Διαδραστικά
σεμινάρια.

Θετική φωνή
Δράσεις ανά χώρα: εκστρατεία
«Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς».

- Δράση ενημέρωσης με αφορμή τις 26
Ιουνίου.

Κέντρο Ζωής
- Εκστρατεία ενημέρωσης γυναικών
σχετικά με τον HIV και το AIDS

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
- Προγράμματα για τη μείωση της βλάβης
- Δραστηριότητες για την Παγκόσμια
Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 26 Ιουνίου.

Προσεχείς Εκδηλώσεις:

7ος Περιφερειακός Διάλογος στη
Θεσσαλονίκη.

- Η οργάνωση Re Generation στο φεστιβάλ
«Way of Life”
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Επίσκεψη στην Βουλγαρία.

Α

ντιπροσωπεία του έργου "Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΚΟ και προώθηση της δημόσιας υγείας
και της προσανατολισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτικής για τα ναρκωτικά Νοτιοανατολική
Ευρώπη" επισκέφθηκε τη Βουλγαρία από τις 29 έως τις 30 Μαΐου. Η επίσκεψη αποτέλεσε μέρος των
προσπαθειών για τη διεύρυνση του Δικτύου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως
απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος. Η αντιπροσωπεία απαρτίζονταν
από 3 άτομα: τον Μάριο Ατζέμη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του DPNSEE, τον Milutin Milošević,
Εκτελεστικό Διευθυντή και τη Σοφία Γαληνάκη, Υπεύθυνη Διεκδίκησης Δικαιωμάτων του «Διογένη»
(οργάνωση μέλος του DPNSEE).
Την πρώτη μέρα της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία είχε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή με τη Δρ.
Vyara Georgieva, επικεφαλής εμπειρογνώμονα του Υπουργείου Υγείας για τα προγράμματα που
χρηματοδοτήθηκαν από το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της
ελονοσίας, και του Petar Tsintsarski, σύμβουλο στο πρόγραμμα Πρόληψη και Έλεγχος του HIV/AIDS. Τα
βασικά σημεία που αναδύθηκαν από αυτή τη συνάντηση είναι ότι το πρόβλημα του HIV/AIDS πρέπει
να εξεταστεί από διάφορες οπτικές γωνίες εκτός από την ιατρική: πολιτιστική, κοινωνική κλπ. Και ότι οι
χρηματοδοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης στο Εθνικό Κέντρο Τοξικομανίας με τον Momtchil Vassilev, Διευθυντή του
Εθνικού Σημείου για τα Ναρκωτικά και τις Εξαρτήσεις και τον Nikolay Butorin, Ειδικό σε Προγράμματα
Εκπαίδευσης, η αντιπροσωπεία έλαβε πολλά στοιχεία για τα ναρκωτικά στη χώρα. Η βελτίωση του
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για νέες ψυχοδραστικές ουσίες ήταν θέμα κοινού ενδιαφέροντος.
Τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπους οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών: “Initiative for Health Foundation”, “Centre for humane policy” and “Centre for
the Study of Democracy”. Οι συνάδελφοί μας, μας έδωσαν ρεαλιστικές και ευρείες περιγραφές για την
κατάσταση στη χώρα, ειδικά υπό το φως του τερματισμού της στήριξης του Παγκόσμιου Ταμείου που
θα προκαλέσει το κλείσιμο των υπηρεσιών προς τους χρήστες ναρκωτικών. Η Δρ. Tsvetelina Raicheva, η
οποία πρόσφατα διεύθυνε το Εθνικό Κέντρο Εξαρτήσεων, παρείχε περισσότερα στατιστικά στοιχεία για
την κατάσταση. Κατά τη συνάντηση με την οργάνωση “Centre for the Study of Democracy”, οι εκπρόσωποι
του δικτύου είχαν συνάντηση με τον κ. Dimitar Markov (Αναπληρωτής Αναλυτής και Διευθυντής Έργου,
Νομικό Πρόγραμμα) και τον κ. Atanas Rusev (Ανώτερος Αναλυτής, Πρόγραμμα Ασφαλείας). Το Πρόγραμμα
Ασφαλείας εφαρμόζει έρευνα για την εγκληματολογία, συμβάλλει ενεργά στο διάλογο στην Βουλγαρία για
το οργανωμένο έγκλημα και συμμετέχει σε σχέδια για θέματα εγκληματικότητας και ασφάλειας. Τα θέματα
της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και της γραφειοκρατίας στον τομέα των ναρκωτικών τονίστηκαν
σε αυτή τη συνάντηση ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε επίπεδο πολιτικής. Επιπλέον, πρέπει να
προσδιοριστεί και να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για μεγαλύτερη δράση στο θέμα της μετανάστευσης και η
σύνδεσή της με τη χρήση ναρκωτικών μέσω διαφόρων οδών.
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7ος Περιφερειακός Διάλογος στη Θεσσαλονίκη.

Ο

7ος περιφερειακός διάλογος σχετικά με τις εξελίξεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου 2017. Αυτή η περιφερειακή
διάσκεψη επικεντρώθηκε στα εξής θέματα: Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτική για τα ναρκωτικά,
γυναίκες και ναρκωτικά, Ναρκωτικά και Διαδίκτυο, το σχέδιο για τη μείωση της βλάβης στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και η μεταβαλλόμενη κουλτούρα της χρήσης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων νέων ψυχοτρόπων
ουσιών. Ένα μέρος του διαλόγου, αφιερώθηκε στις πρωτοβουλίες σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
που σχετίζονται με τα αποτελέσματα της UNGASS και το ρόλο των ΜΚΟ, το Δίκτυο για την Πολιτική των
Ναρκωτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (DPNSEE) παρουσίασε τον οργανισμό, συζητήθηκε η συμμετοχή
των χρηστών ναρκωτικών στη χάραξη της πολιτικής, ενώ οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις εξελίξεις
στην πολιτική για την κάνναβη στην περιοχή.
Περισσότεροι από 40 συμμετέχοντες από 11 χώρες συμμετείχαν στη συνάντηση και αντάλλαξαν εμπειρίες
και καλές πρακτικές σχετικά με τα θέματα του προγράμματος. Η εκπρόσωπος του UNODC κα. Jo DedeyneAmann έκανε μια παρουσίαση σχετικά με τη σχέση μεταξύ των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης και των
ναρκωτικών και ο Νίκος Στεργίου ανέφερε τα πορίσματα δύο σεμιναρίων με θέμα «SDG και τα ναρκωτικά»
που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι εθνικοί συντονιστές για θέματα ναρκωτικών
από τη Ρουμανία (Sorin Oprea), την Κροατία (Zeljko Petkovic), τη Σερβία (Milan Pekic) και η επικεφαλής του
Ελληνικού Κέντρου Παρακολούθησης των ναρκωτικών (Μανίνα Τερζίδου) αναφέρθηκαν σε πρωτοβουλίες
στις χώρες τους σχετικά με την εφαρμογή του τελικού εγγράφου της UNGASS. Η καθηγήτρια Meni
Malliori έκανε μια παρουσίαση σχετικά με τα «δεδομένα και ειδικά χαρακτηριστικά για τα κορίτσια και
τις γυναίκες που κάνουν χρήση ναρκωτικών», ακολουθούμενη από μια παρουσίαση ενός έργου με τίτλο
«εθισμένες μητέρες και το ταξίδι της θεραπείας» της κας Γεωργίας Ασλανίδου, ψυχολόγου στον ΟΚΑΝΑ
Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ηλίας Παρασκευόπουλος, σύμβουλος του Θεραπευτικού Κέντρου εξαρτημένων
ατόμων (ΚΕΘΕΑ), παρουσίασε το θέμα των «Ναρκωτικά και Διαδίκτυο» και η Σοφία Γαληνάκη αναφέρθηκε
στα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του έργου «Μείωση της Βλάβης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Το
DPNSEE παρουσιάστηκε από τον διευθυντή Milutin Milosevic και την Irena Molnar, ενώ ο Bojan Arsenijevic
έκανε μια παρουσίαση με τίτλο «Η αλλαγή της κουλτούρας στη χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων
νέων ψυχοδραστικών ουσιών». Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις και εξέφρασαν
την εκτίμησή τους για το πρόγραμμα και τις πολύτιμες επαφές μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής,
των επιστημόνων και των επαγγελματιών. Η οργάνωση «Διογένης» ως διοργανωτής της διάσκεψης δήλωσε
ότι θα συνεχίσει αυτή την πρωτοβουλία στο μέλλον.
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Λεξικό όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική για τα ναρκωτικά

ο DPNSEE παρουσίασε το Λεξικό των όρων που σχετίζονται με το πρόβλημα των ναρκωτικών, με στόχο
ΤΤο Λεξικό
να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος των ναρκωτικών με έναν πιο φιλικό τρόπο.
είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος όρων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της πολιτικής για τα

ναρκωτικά, με επεξηγήσεις για αυτούς τους όρους. Περιέχει επεξηγήσεις εννοιών και όρων που σχετίζονται
με τον τομέα των ναρκωτικών και συναφή θέματα. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να βρουν το Λεξικό
από την ιστοσελίδα του DPNSEE στη διεύθυνση http://www.dpnsee.org/glossary-of-terms-used-in-drugpolicy-promoted/.
Το Λεξικό στοχεύει να εξυπηρετήσει πρώτα τις οργανώσεις μέλη, κατά τρόπο που θα συμβάλει στη
διαδικασία εναρμόνισης των απόψεων και των στάσεων. Το υλικό αυτό στοχεύει να εξυπηρετεί επίσης
ένα ευρύτερο φάσμα ομάδων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ιθυνόντων, των
ενδιαφερομένων, των ακτιβιστών, των μέσων ενημέρωσης, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και άλλων.
Το Λεξικό είναι προς το παρόν μόνο στα Αγγλικά, αλλά το DPNSEE σχεδιάζει να το εκδώσει σε διάφορες
γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι επιπλέον ανοικτό να δουλέψει για εκδόσεις σε άλλες
γλώσσες. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να επικοινωνήσουν
με το προσωπικό του DPNSEE στο office@dpnsee.org.

Εκστρατεία «Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς.»: Εναρκτήρια εκδήλωση του DPNSEE

Τ

ο Δίκτυο Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συντόνισε τις δραστηριότητες της
εκστρατείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη γύρω από την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης - η
οποία είναι επίσης η Διεθνής Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών κατά της κατάχρησης ναρκωτικών και της
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Αυτή η παγκόσμια εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε το 2017
σε περισσότερες από 178 πόλεις σε 85 χώρες προωθεί πολιτικές για τα ναρκωτικά που βασίζονται σε
προσεγγίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημόσια ο οποίος σε 46 χρόνια έχει φέρει πολλές
αρνητικές συνέπειες, όπως θανάτους από υπερβολική δόση, μολύνσεις από τον ιό HIV και ηπατίτιδα C σε
άτομα που χρησιμοποιούν ναρκωτικά, υπερπληθυσμούς στις φυλακές, εξωδικαστικές εκτελέσεις, καθώς
και μια επιδείνωση του στιγματισμού, της περιθωριοποίησης, της βίας και της διαφθοράς.
Το Δίκτυο ανακοίνωσε μια σειρά από δραστηριότητες στο πλαίσιο της εκστρατείας "Υποστήριξε. Μην
τιμωρείς." κατά την εναρκτήριο εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου στο Κέντρο πληροφοριών
της ΕΕ στο Βελιγράδι της Σερβίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι του Δικτύου έθιξαν
πολυάριθμα προβλήματα με τις οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες και τις αυξανόμενες τάσεις στην
περιοχή και συγκεκριμένα στη Σερβία. Ο κ. Maja Vučković Krčmar, εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας, παρουσίασε την ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά
2017, η οποία εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας,
υπογραμμίζοντας διλήμματα σχετικά με την αποποινικοποίηση της κάνναβης, την εμφάνιση νέων
ψυχοδραστικών ουσιών και την αυξημένη διαθεσιμότητα της κοκαΐνης. Ο Διευθυντής του Γραφείου για την
Καταπολέμηση των Ναρκωτικών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Milan Pekić υπενθύμισε
ότι η Σερβία βρίσκεται στην κύρια βαλκανική διαδρομή ναρκωτικών και ζήτησε συντονισμένο έργο όλων
των κυβερνητικών δομών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την προετοιμασία και την
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης απάντησης στο πρόβλημα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση http://www.dpnsee.org/support-dont-punish-see-country-activities/. Ακολουθήστε την
εξέλιξή τους στο Facebook (https://www.facebook.com/events/230427164134426) ή στο Twitter (https://
twitter.com/DPN_SEE).
Για πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια καμπάνια, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://supportdontpunish.
org/2017-global-day-of-action/ ή ακολουθήστε τη δράση στο Facebook (http://www.facebook.com/
supportdontpunish) ή στο λογαριασμό Twitter (https : //twitter.com/SDPcampaign).
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Δράσεις ανά χώρα:
εκστρατεία
«Υποστήριξε.
Μην Τιμωρείς».
Αλβανία - Aksion Plus

Γ

ια πρώτη φορά φέτος, η οργάνωση Aksion Plus υποστήριξε την παγκόσμια εκστρατεία "Support. Don’t
Punish". Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης διάρκειας δυο εβδομάδων. Η
εκστρατεία αυτή περιελάμβανε διάφορες συναντήσεις, με επίκεντρο την προστασία των δικαιωμάτων των
ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών και την προώθηση εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν
προκειμένου να υποστήριξουν τα δικαιώματά τους και να διεκδικήσουν άμεση πρόσβαση σε κοινωνικές,
υγιεινομικές και νομικές δημόσιες υπηρεσιες.
Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την καμπάνια ήταν η "φωτογραφική εκστρατεία" ,
στην οποία προσκλήθηκαν διάφορα δημόσια πρόσωπα να φωτογραφηθούν την αφίσα της καμπάνιας
"Υποστήριξε. Μη Τιμωρείς.". Ανάμεσα στα άτομα που συμμετείχαν στην φωτογραφική εκστρατεία ήταν
εκπρόσωποι εκπρόσωποι κέντρων λήψης αποφάσεων, φορέων παροχής υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
Υπουργείου Παιδείας, Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ιδρύματος Υπηρεσειών Θεραπείας, του Ιδρύματος
Δημόσιας Υγείας, Διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εθελοντές, διάσημοι καλλιτέχνες, και
τέλος, αποδέκτες υπηρεσιών μας, όπως θεραπευόμενοι σε προγράμματα υποκατάστασης, οι εργαζόμενοι
στο σεξ, LGBT κοινότητα και τα μέλη της κοινότητας των Ρομά.
Η κύρια δραστηριότητα ήταν η ημέρα ευαισθητοποίησης με την ευκαιρία της 26ης Ιουνίου, στο Δυρράχιο.
Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι στις καλοκαιρινές διακοπές, σχεδιάστηκε να
οργανωθεί μια μεγάλη εκδήλωση στο Δυρράχιο, στην παραλία, ανάμεσα στους παραθεριστές. Για την
εκδήλωση αυτή υπήρξε στενή συνεργασία με την Caritas Albania, ενημερώνοντας από την αρχή τους 50
νέους εθελοντές και στις 26 Ιουνίου, πήγαν μαζί και μοιράσανε πληροφορίες στους λουόμενους. Στην αρχή
της δραστηριότητας τοποθετήθηκε ένα μεγάλο πανό με το λογότυπο "Support Don’t Punish" σε ανοιχτό χώρο
με βασικό μήνυμα την πολιτική για τα ναρκωτικά, προκειμένου οι περαστικοί να δουν και να καταλάβουν τι
ήταν αυτή η δραστηριότητα.
Προσκλήθηκαν διάφορες τοπικές τηλεοπτικές εκπομπές (Top Channel Durres, A1 Report) και ο διευθυντής
της Aksion Plus, κ. Genci Mucollari, έδωσε μια συνέντευξη για το σκοπό αυτής της ημέρας και της
δραστηριότητας. Ζήτησε από όλα τα υπεύθυνα ιδρύματα και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ενεργό
συμμετοχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών και την πρόσβασή τους στην παροχή υπηρεσιών.
Τέλος, απεύθυνε μερικά μηνύματα στον γενικό πληθυσμό, για να πει όχι στη διάκριση προς αυτές τις ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού.
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Ελλάδα - Διογένης

Γ

ια μία ακόμη χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς» υλοποιήθηκε με επιτυχία
στην Ελλάδα, με την πολύτιμη υποστήριξη του Δικτύου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (DPNSEE), που συντονίζει αποτελεσματικά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μεταξύ των
διαφόρων χωρών, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και στην Διεθνή Κοινοπραξία για την
Πολιτική για τα Ναρκωτικά (IDPC), υπεύθυνη για το συνολικό συντονισμό της εκστρατείας σε όλο τον
κόσμο.
Φέτος στην Ελλάδα, 6 διαφορετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών - οι οποίες αποτελούν την
«Ελληνική Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές Ουσίες», ανεπίσημη πρωτοβουλία για κοινή δράση μεταξύ
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά και των ψυχοτρόπων
ουσιών (https://ppsgr.org/) - , ένωσαν τις δυνάμεις τους και συνεργάστηκαν για την αποτελεσματική
διάδοση του μηνύματος της εκστρατείας, την ευαισθητοποίηση του κοινού, την ενημέρωση σχετικά με
τις βλάβες που προκαλούνται από την ποινικοποίηση των ανθρώπων που κάνουν χρήση ναρκωτικών και
την προώθηση της ανάγκης για πολιτικής για τα ναρκωτικά με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημόσια υγεία, καθώς και την ανάγκη μεταρρύθμισης των νόμων για τα ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί που υποστήριξαν την υλοποίηση της εκστρατείας ήταν: «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»
[μέλος της DPNSEE], «DIOGENIS» - Διάλογος πολιτικής για τα ναρκωτικά [Εταίρου του IDPC και του DPNSEE],
«ΔΟΧΨΟ» - Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών, "ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ" [μέλος του DPNSEE],
"PROMETHEUS" [μέλος του DPNSEE] και "PRAKSIS" [Μέλος του δικτύου IDPC].
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων υλοποιήθηκαν δύο βασικές δραστηριότητες:
1. Συνέντευξη Τύπου (27 Ιουνίου, 12:00 - 14:00, Αθήνα)
2. Ανοικτή Εκδήλωση (27 Ιουνίου, 19:00, Αθήνα)
Επιπλέον, πριν από τις 27 Ιουνίου, εκπρόσωποι αυτών των οργανώσεων ανέλαβαν την πρωτοβουλία να
διαδώσουν το μήνυμα της εκστρατείας κατά τη διάρκεια αρκετών επίσημων εκδηλώσεων που οργανώθηκαν
από τις κρατικές αρχές ζητώντας από αξιωματούχους, δημοσιογράφους, επιστήμονες, υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων και άλλους υψηλόβαθμους εκπροσώπους Κυβερνητικών οργανώσεων, να εμφανιστούν σε μια
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φωτογραφία με το λογότυπο της εκστρατείας «Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς.» (π.χ. η κα Τέτα ΠαπουτσοπούλουΔιαμαντοπούλου, Εθνική Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά, ο κ. Ευάγγελος Καφετζόπουλος, Πρόεδρος του
ΟΚΑΝΑ, ο κ. Νικόλαος Μάνιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, ο κ.
Νικόλαος Παρασκευόπουλος, βουλευτής και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης).

Σερβία - Re Generation

Τ

ην Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Κατάχρησης και Παράνομης Διακίνησης
Ναρκωτικών, η ΜΚΟ Re Generation σε συνεργασία με το σωματείο φοιτητών εθνολογίας και
ανθρωπολογίας KSEA, διοργάνωσε μαραθώνιο προβολών ταινιών στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας
«Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς». Η εκδήλωση διοργανώθηκε στην ταράτσατου χώρου ανεξάρτητης τέχνης
"Kvaka 22" στο Βελιγράδι, και οι ταινίες προβλήθηκαν στο εσωτερικό του χώρου. Στο πλαίσιο του
προγράμματος, παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες τρεις ταινίες υποστήριξης δικαιωμάτων που παρήχθησαν
από ττην ΜΚΟ Re Generation και το Rights Reporter Foundation: "Χωρίς στροφή" που είχε πρεμιέρα (https://
www.youtube.com/edit?video_id=nNHo5J5E8tM), "Clubbing και Υγεία των νέων" και "Νομιμοποίηση της
ιατρικής κάνναβης στη Σερβία».
Οι επισκέπτες της εκδήλωσης ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας δύο ταινιών, ο Siniša Dugonjić, ο Galeb
Nikačević δημοσιογράφος του VICE Σερβίας, ο οποίος επίσης παρήγαγε αρκετά ντοκιμαντέρ για θέματα
που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και ο Milutin Milošević, διευθυντής του DPNSEE. Μετά την προβολή,
η συζήτηση μεταφέρθηκε στη βεράντα, όπου είχε στηθεί το κατάλληλο σκηνικό για την εκστρατεία
«Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς.». Η συζήτηση εξελίχθηκε σε άτυπη συνάντηση κατά τη διάρκεια του
ηλιοβασιλέματος, σε μια όμορφα διακοσμημένη ταράτσα. Η συζήτηση ήταν ζωντανή και διαδραστική,
με ελάχιστη υποστήριξη από τους συντονιστές. Οι επισκέπτες από διαφορετικά πεδία - ανθρωπολόγοι,
δημοσιογράφοι, διευθυντές, σχεδιαστές, φαρμακοποιοί, ιατροί κ.ά., συνέβαλαν στην διεπιστημονικότητα.
Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν πολλά ερωτήματα, όπως η προσοχή των τοπικών μέσων
ενημέρωσης σε ψυχοδραστικές ουσίες, οι νόμοι, η πολιτική και η γενική συζήτηση για τις ψυχοδραστικές
ουσίες. Στο μέλλον, η ReGeneration θα συνεχίσει να ενημερώνει τη νεολαία και να ευαισθητοποιεί σχετικά
με τις ψυχοτρόπους ουσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα συνθετικά ναρκωτικά και στη μείωση της βλάβης.
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ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Το Κέντρο Ζωής σχεδίασε καμπάνια ενημέρωσης γυναικών σχετικά με τον HIV και το AIDS
«Κάνε το πρώτο βήμα και στην προφύλαξή σου»

«Κάνε το πρώτο βήμα και στην προφύλαξή σου», η καμπάνια ενημέρωσης γυναικών σχετικά με τον HIV και
το AIDS, από το Κέντρο Ζωής.
Με την πολύτιμη υποστήριξη του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη και με πρωταγωνίστριες τις ηθοποιούς,
Λένα Δροσάκη, Λένα Παπαληγούρα, Ιωάννα Παππά και Γιούλικα Σκαφιδά, στέλνουμε το μήνυμα ότι ο HIV
αφορά και τις γυναίκες.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι περισσότερο από το 50% των ανθρώπων που ζουν με τον HIV
παγκοσμίως είναι γυναίκες, ενώ στην Ευρώπη 1 στις 3 διαγνώσεις HIV αφορά σε γυναίκες, σύμφωνα με τον
WHO και το ECDC αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, το 66,5 % των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με HIV μέχρι
σήμερα, απέκτησαν τον ιό μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής (Κέντρο Έλεγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων. Δελτίο Επιδημιολογικής Επιτήρησης της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα, 31-12-2016 (Τεύχος
31). Αθήνα 2017.)
Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με το ότι στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη εκστρατειών ενημέρωσης,
προσανατολισμένες στις γυναίκες, οδήγησαν το Κέντρο Ζωής να σχεδιάσει μία μεγάλη καμπάνια
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το γυναικείο πληθυσμό, εστιάζοντας στην ετεροφυλοφιλική
σεξουαλική επαφή, ώστε να μεταφέρει το μήνυμα ότι ο HIV αφορά και τις γυναίκες και ότι μπορούν να
πάρουν την πρωτοβουλία, προκειμένου να έχουν μια υγιή σεξουαλική ζωή.
Για τις ανάγκες της καμπάνιας δημιουργήθηκε ένα video, μέσα από το οποίο ξετυλίγονται, οι ιστορίες 4
καθημερινών γυναικών που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία στην ερωτική προσέγγιση.
Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε το βίντεο της καμπάνιας: https://www.youtube.com/watch?v=2RN
eSNgHq2M&feature=youtu.be
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά & SDGs: Πολιτικές Ανάπτυξης και Μείωσης Βλάβης

Σ

τις αρχές Μαΐου 2017, η οργάνωση «Διογένης –
Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», υλοποίησε
μια δράση με τον τίτλο «Ναρκωτικά & SDGs: Πολιτικές
Ανάπτυξης και Μείωσης Βλάβης», στα πλαίσια του
προγράμματος LADDER. Η δράση περιλάμβανε δύο
διαδραστικές ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
υπό τις αιγίδες των αντίστοιχων Δήμων, καθώς και μια
εκστρατεία ενημέρωσης μέσω κοινωνικών δικτύων
(Facebook & Instagram). Συνολικά πάνω από 60 άτομα
συμμετείχαν και στις δύο ημερίδες, ενώ η εκστρατεία
ενημέρωσης «άγγιξε» περισσότερους από 350.000
ανθρώπους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το σύνολο
της δράσης ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου
Δημητρίου, ενώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
LADDER της ΕΕ, μέσω του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.
Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης ήταν η
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη στενή σχέση
μεταξύ των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
μεταρρύθμισης της πολιτικής για τα ναρκωτικά.
Τα μέλη των τοπικών αρχών, τα μέλη των ΜΚΟ,
η ακαδημαϊκή κοινότητα (καθηγητές, κλπ.)
ενημερώθηκαν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και για
νέες, καλά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις στον τομέα
της πολιτικής για τα ναρκωτικά και τη μείωση της
βλάβης, ως ένας σημαντικός ρόλος στην επίτευξη της
αειφόρου ανάπτυξης.

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Δράση ενημέρωσης με αφορμή τις 26 Ιουνίου.

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ναρκωτικά στις 26 Ιουνίου, ο Δήμος Αλίμου σε συνεργασία
με το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» και
τα Κέντρα Πρόληψης & Εξέτασης «Checkpoint», διοργανώσαν δράση ενημέρωσης το Σάββατο 24 Ιουνίου
2017 στην παραλία του Αλίμου δίπλα στο Δημοτικό Κινηματογράφο.
Η Κινητή Μονάδα των «Checkpoint» παρείχε τη δυνατότητα δωρεάν εξέτασης για HIV και ιογενείς ηπατίτιδες,
με τη μέθοδο «rapid test». Η συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιεί μόνο μία σταγόνα αίμα από το δάχτυλο
και δίνει αξιόπιστο αποτέλεσμα σε ένα μόλις λεπτό. Είναι ανώνυμη και δωρεάν και η ανακοίνωση του
αποτελέσματος είναι απόλυτα εμπιστευτική. Επίσης, το προσωπικό και οι εθελοντές της «Θετικής Φωνής»
ενημερώσανε το κοινό και διένειμαν έντυπο υλικό αναφορικά με τη σεξουαλική αγωγή και υγεία και τη
μείωση βλάβης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Προγράμματα Μείωσης της Βλάβης

Ο

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας υλοποιεί δράση πανελλαδικής εμβέλειας με
τίτλο “ΑξίΖω να ΓνωρίΖω”. Σκοπός της δράσης είναι η συνεχιζόμενη παροχή δωρεάν εξετάσεων
ελαστογραφίας του ήπατος (Fibroscan) σε ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με κάποια ηπατική νόσο
μέσω συνεργασίας με ηπατολογικά κέντρα, ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δομών απεξάρτησης ή
υποκατάστασης. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν την επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων
που ζουν με κάποια ηπατική νόσο για ανεμπόδιστη πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις.
Εστιάζοντας στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των ανθρώπων που έχουν ιστορικό χρήσης ψυχοδραστικών
ουσιών, ένα πληθυσμό με αυξημένο επιπολασμό ηπατίτιδας C, το πιστοποιημένο προσωπικό του ΣΑΗΕ
¨Προμηθέα¨, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2017, πραγματοποίησε 14 επισκέψεις σε δομές
υποκατάστασης (OKANA) / απεξάρτησης (KETHEA) στην Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη, τον Βόλο, την
Θεσσαλονίκη και την Καβάλα.
Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης,
ενημέρωσης και πρόληψης για την Ηπατίτιδα C, πανελλαδικής εμβέλειας, σε συνεργασία με δομές
απεξάρτησης ή υποκατάστασης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών με τίτλο C-αφορά. Στόχος του
προγράμματος είναι η σφαιρική ενημέρωση του πληθυσμού-στόχου για την ιογενή ηπατίτιδα C και για
πρακτικές ασφαλούς χρήσης, η προαγωγή της πρόληψης για τη νόσο, η κατάρριψη μύθων που συνοδεύονται
από τη νόσο, η προαγωγή της σημασίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η αντιμετώπιση του
κοινωνικού στίγματος. Σκοπός των εκπρόσωπων του ΣΑΗΕ «Προμηθέα» είναι η θωράκιση της ομάδας
στόχου από την ηπατίτιδα C. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2017, εκπρόσωποι του ΣΑΗΕ «Προμηθέα»,
έχουν επισκεφτεί 3 δομές του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στην Αθήνα και την δομή
του «Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας» Λάρισας.
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Δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 26 Ιουνίου

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών συμμετείχαμε σε δράσεις και εκδηλώσεις
που στόχευαν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με ζητήματα γύρω από την χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών και στην προαγωγή της πρόληψης. Συγκεκριμένα:
Σάββατο 24 Ιουνίου:
Ο Δήμος Αλίμου μαζί με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», τα Κέντρα Εξέτασης και
Πρόληψης «Checkpoint» και τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέα» διοργάνωσαν δράση
ενημέρωσης και παροχής δωρεάς εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για HIV και Ηπατίτιδες Β & C.
Δευτέρα 26 Ιουνίου:
Συμμετείχαμε με εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ σε συνεργασία με
τον ΟΚΑΝΑ Καβάλας και τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας με θέμα «Απεξάρτηση μία ολιστική προσέγγιση».
Τρίτη 27 Ιουνίου:
Συμμετείχαμε στην Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών
Ουσιών με την υποστήριξη των οργανώσεων «Διογένης» Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, «Θετική
Φωνή», «Κέντρο Ζωής», ΣΑΗΕ «Προμηθέας» και «Praksis» ως μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας με τίτλο
“Support.Don’t Punish” («Υποστήριξη. Όχι Τιμωρία»).
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RE-GENERATION
ΣΕΡΒΙΑ

ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Η ΜΚΟ Re Generation στο Φεστιβάλ "Way of Life"
Η NGO Re Generation (https://www.facebook.com/NVOReGeneration) υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια την
υλοποίηση προγραμμάτων για τη μείωση της βλάβης σε γιορτές και φεστιβάλ στη Σερβία. Η Re Generation
επιδιώκει να επηρεάσει τις αλλαγές στο θέμα αυτό, επηρεάζοντας τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων με
τεκμηριωμένο λόγο, αλλά και προσφέροντας τις υπηρεσίες της στους διοργανωτές των μουσικών εκδηλώσεων.
Αυτή τη χρονιά η ομάδα Re Generation θα υλοποιήσει μέρος των δραστηριοτήτων σε ένα φεστιβάλ «Way of Life»
όπως ονομάζεται, (https://www.facebook.com/events/191424108026888/), προάγοντας την υγεία των νέων,
ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές και ελαχιστοποιώντας τις πιθανές βλάβες που προκαλούνται από την χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών. Εκτός από τα πολλά μέλη της με εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης της βλάβης για
δεκαετίες, και εκτεταμένη εμπειρία στο clubbing, η Re Generation έχει αναπτύξει ικανότητες με τη μορφή μιας
ομάδας νέων εθελοντών που μπορούν να μεταφέρουν τις γνώσεις τους και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με
αυτά τα θέματα στους συνομήλικούς τους σε εκδηλώσεις νυχτερινής διασκέδασης.
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4Life, Podgorica, Montenegro
Aksion Plus, Tirana, Albania
Aliat, Bucharest, Romania
ARAS, Bucharest, Romania
Cazas, Podgorica, Montenegro
Centre for Life, Athens, Greece
Diogenis, Athens, Greece
HOPS, Skopje, FYRO Macedonia
Juventas, Podgorica, Montenegro
Labyrinth, Kosovo
Margina, Tuzla, Bosnia Herzegovina
Positive Voice, Athens, Greece

Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο έχει ως στόχο
να πληροφορήσει και να προσφέρει
ενημέρωση σε οργανισμούς, ιδρύματα
και άτομα σχετικά με τις νεότερες
εξελίξεις πολιτικής για τα ναρκωτικά, σε
συνδυασμό με ειδήσεις στο διαδίκτυο
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
Δικτύου. Στόχος μας είναι η ενεργή
συμμετοχή των οργανώσεων-μελών για
αναφορά των δραστηριοτήτων τους και
των εξελίξεων στις χώρες τους.
Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο συντάσσεται
και δημοσιεύεται από την ΜΚΟ Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά.
Τα μέλη του δικτύου για την πολιτική
των ναρκωτικών συμβάλλουν στο
Ενημερωτικό Φυλλάδιο με πληροφορίες
από τις χώρες τους, οι οποίες εστιάζονται
κυρίως στα ακόλουθα θέματα: ποινική
δικαιοσύνη, κοινωνικά και θεραπευτικά
προγράμματα, ανθρώπινα δικαιώματα,
ενδιαφέροντα γεγονότα.
Αντιδράσεις και σχόλια:
ΜΚΟ Διογένης - Διάλογος Πολιτικής για
τα Ναρκωτικά
Φωκίωνος 8, 105 63, Αθήνα
E-mail: info@diogenis.info
www.diogenis.info

Prevent, Novi Sad, Serbia
Proi, Sarajevo, Bosnia Herzegovina
Re Generacija, Belgrade, Serbia
RHRN, Bucharest, Romania
SEEAN, Ljubljana Slovenia
Viktorija, Banja Luka, Bosnia Herzegovina
Romanian Harm Reduction Network (RHRN),
Romania
Prometheus, Greece

FUNDED BY:
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