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Ο

Διυπουργική Συνάντηση στην ΝΑ Ευρώπη για το HIV

πρωθυπουργός και υπουργός Υγείας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
φιλοξένησε στις 7 Μαΐου 2018 μια υπουργική σύνοδο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την αειφόρο
αντιμετώπιση του HIV και της φυματίωσης στα Σκόπια. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών είχαν
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συναντήσεις με υψηλόβαθμους εκπροσώπους όλων των χωρών της ΝΑ
Ευρώπης, τους δωρητές και τους εταίρους της παγκόσμιας ανάπτυξης και να ανταλλάξουν πληροφορίες
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε και τι πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί ο στόχος του τερματισμού
των επιδημιών του AIDS και της φυματίωσης στην περιοχή, ως μέρος της Ατζέντας για την Αειφόρο
Ανάπτυξη του 2030.
Οι υπουργοί αναγνώρισαν την αυξανόμενη κρατικοποίηση των υπηρεσιών για αυτές τις ασθένειες, καθώς
η εξωτερική χρηματοδοτική στήριξη, όπως και αυτή από το Παγκόσμιο Ταμείο, κατευθύνονται στην
υποστήριξη χωρών με τις υψηλότερες παγκόσμιες επιβαρύνσεις των ασθενειών και με τη μικρότερη
οικονομική δυνατότητα. Οι υπουργοί εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να διαθέσουν εγχώρια χρηματοδότηση
και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε θεραπεία για τον ιό HIV και τη φυματίωση για όλους, καθοδηγούμενη
από δομές διακυβέρνησης που περιλαμβάνουν την κοινωνία των πολιτών και τις πληγείσες κοινότητες
μαζί με επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τεχνικούς συνεργάτες. Ωστόσο, μερικά σχόλια από τις
οργανώσεις των πολιτών προειδοποίησαν ότι η κατάσταση απέχει πολύ από την ικανοποίηση και ότι "πίσω
από τους αριθμούς είναι άνθρωποι για τους οποίους πρέπει να φροντίσουμε" - όπως υπογράμμισε το μέλος
του διοικητικού συμβουλίου του DPNSEE Denis Dedajić.
Το Συμβούλιο του Παγκόσμιου Ταμείου για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας,
κατά την 39η συνεδρίασή του, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της υποστήριξης της
επιτυχούς μετάβασης στην εγχώρια χρηματοδότηση για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων λύσεων και την
επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας για την υγεία.
Οι εκπρόσωποι του DPNSEE Vlatko Dekov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Denis Dedajić,
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και Milutin Milošević, Εκτελεστικός Διευθυντής, συναντήθηκαν
με αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Ταμείου, εκπροσώπους χωρών, δωρητές και
συναδέλφους της κοινωνίας των πολιτών. Μια σημαντική συνάντηση ήταν αυτή με την Ekaterina Lukicheva
από το Διεθνές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Μείωσης της Βλάβης, του Open Society Foundations, και την
Raminta Štuikyte, σύμβουλο, σχετικά με τον προϋπολογισμό για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και τα
έργα υλοποίησης, καθώς και για άλλες ιδέες για μελλοντική συνεργασία.

Περιφερειακό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη, 8 & 9 Ιουνίου 2018

Τ

ο ετήσιο περιφερειακό συνέδριο της ΝΑ Ευρώπης, διοργανώθηκε και φέτος από τον «Διογένη», 8-9
Ιουνίου στο ξενοδοχείο Capsis, στην Θεσσαλονίκη.
Το συνέδριο συγκέντρωσε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και
ερευνητές από 9 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών στην περιοχή, προκειμένου
να συζητήσουν τις εξελίξεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά και τις τάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και την εφαρμογή των συστάσεων της τελικής έκθεσης της UNGASS 2016.
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Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
1. Η κουλτούρα της νεολαίας, τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, η χρήση ναρκωτικών και η μείωση της βλάβης
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Επιπτώσεις στην πολιτική για τις αρμόδιες αρχές, τους διοργανωτές των
φεστιβάλ και τις υπηρεσίες μείωσης της βλάβης.
2. Πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το θέμα των ναρκωτικών.
Διερεύνηση της κατάστασης των πραγμάτων, της συμβολής των ΜΚΟ και των Κρατικών αρχών.
3. Η αξιολόγηση της Πολιτικής Διακήρυξης 2009-2019 σε σχέση με την τελική έκθεση της UNGASS 2016.
Η οπτική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
4. Αξιολόγηση και παρακολούθηση του προγράμματος μείωσης της βλάβης στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.
5. Τρέχοντα θέματα σπουδαιότητας: α. Η ρύθμιση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, β. το τρέχον
περιφερειακό πρόγραμμα «Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση μιας πολιτικής για τα
ναρκωτικά προσανατολισμένη στην δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΝΑ Ευρώπη» και
η συνέχειά του, γ. άλλα θέματα.

Η εκστρατεία «Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς» στην ΝΑ Ευρώπη

Μ

ε την ευκαιρία της 26ης Ιουνίου, την Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στην
κατάχρηση ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης, η Παγκόσμια Ημέρα Δράσης της εκστρατείας
«Υποστήριξε.Μην Τιμωρείς» υλοποίησε δράσεις σε περισσότερες από 150 πόλεις στον κόσμο. Το Δίκτυο
Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνέχισε και φέτος τη δράση της εκστρατείας
στην περιοχή, όπου δέκα από τις οργανώσεις μέλη μας προώθησαν δράσεις σε 9 χώρες και 11 πόλεις.
Το DPNSEE διοργάνωσε το "Kick-off event" για να σηματοδοτήσει την έναρξη της εκστρατείας στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο Βελιγράδι στις 21 Ιουνίου.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του δικτύου Milutin Milošević εγκαινίασε την εκδήλωση παρουσιάζοντας
τους στόχους της εκστρατείας. Παρουσίασε επίσης συνοπτικά την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημόσιας
υγείας στην πολιτική για τα ναρκωτικά. Ο Milutin παρουσίασε την βασική έρευνα με τίτλο "Η τεκμηρίωση
των περιπτώσεων διάκρισης που σχετίζονται με τα ναρκωτικά".
Ο Danilo Ćurčić, δικηγόρος της οργάνωσης A11 - Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ανέδειξε την
ανάγκη για ύπαρξη χώρου για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την έλλειψη διαλόγου μεταξύ
του κράτους και των οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα. Τόνισε ιδιαίτερα την υιοθέτηση νόμων
μέσω επειγόντων διαδικασιών και χωρίς δημόσιες ακροάσεις και κακή εφαρμογή των νόμων που έχουν
ψηφιστεί.
Η κα. Hajrija Mujović, αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικηγόρων για το Ιατρικό και Υγειονομικό Δίκαιο της
Σερβίας SUPRAM, παρουσίασε τους διεθνείς και εθνικούς νόμους και έγγραφα που αποτελούν τη βάση
για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έως την Κοινή Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών
για τον τερματισμό των διακρίσεων στις υπηρεσίες υγείας, που εκδόθηκε το 2017.
Η Irena Molnar, αντιπρόεδρος της οργάνωσης Youth Action Organization for Drug Action - YODA,
παρουσίασε το τελικό κείμενο, αποτέλεσμα του 7 ημερών εργαστηρίου στο Βελιγράδι με θέμα "Προστασία
των δικαιωμάτων των νέων σε τομείς που σχετίζονται με την πολιτική για τα ναρκωτικά". Τόνισε επίσης ότι
είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές πολιτικές ενέργειες στο "όνομα μας" (στο όνομα της «προστασίας της
νεολαίας») αλλά χωρίς εισροή νέων ανθρώπων ή για την ασφάλειά μας. Οι περισσότερες πολιτικές που
σχετίζονται με τους νέους και τα ναρκωτικά είναι επαναλαμβανόμενες και καταστροφικές και προκαλούν
περισσότερη βλάβη, ωστόσο, συνεχίζουν να επιβάλλονται.
Ακολούθησε μια σύντομη συζήτηση, όπου τονίστηκε η ανάγκη αποποινικοποίησης της χρήσης και της
κατοχής ναρκωτικών. Μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του DPNSEE
http://www.dpnsee.org/category/news/.
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Συνεργασία για την πολιτική των ναρκωτικών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών και των εθνικών αρχών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σ

τις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων μη κυβερνητικών
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών και εθνικών συντονιστών για τα
ναρκωτικά από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνάντηση οργανώθηκε από την οργάνωση
Διογένης, διάλογος για την πολιτική των ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πολιτικής για τα
ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (DPNSEE) και το Εθνικό Γραφείο για την Καταπολέμηση των
Ναρκωτικών της Σερβίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν συντονιστές για την πολιτική των ναρκωτικών και
ΜΚΟ από αντίστοιχα 9 και 10 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία
ανταλλαγής καλών πρακτικών και προβληματισμού σχετικά με τις δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Μετά την παρουσίαση των συμμετεχόντων συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση συνεργασίας μεταξύ
των εθνικών αρχών και των ΜΚΟ. Υπάρχουν διάφορες δομές συνεργασίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Ορισμένες χώρες διαθέτουν μια επίσημη δομή συνεργασίας με τακτικές διαβουλεύσεις,
συμμετοχή σε όργανα λήψης αποφάσεων σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά και οικονομική στήριξη
των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ. Άλλες χώρες βρίσκονται στο δρόμο για τη δημιουργία δομών συνεργασίας
και συζητούν για την κατοχύρωση των κανόνων συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και των αρμόδιων αρχών
στην εθνική νομοθεσία. Όλες οι χώρες αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου που επιτελούν οι ΜΚΟ, αλλά
πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη βήματα για την πλήρη συνεργασία. Διεξήχθη εκτενής συζήτηση σχετικά
με τα πρότυπα ποιότητας, τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι ΜΚΟ για την υλοποίηση έργων που
χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση και ευκαιρίες κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Μια
συνεδρίαση αφιερώθηκε σε θέματα πολιτικής για τα ναρκωτικά που σχετίζονται με τους Στόχους της
Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals/SDGs), την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών
και τις συστάσεις του τελικού εγγράφου της UNGASS 2016. Συμφωνήθηκε να επαναληφθούν τέτοιες
συναντήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σχετική έκθεση των εργασιών της συνάντησης θα δημοσιευθεί
προσεχώς.

Τ

Στοιχειοθετώντας περιπτώσεις διακρίσεων λόγω ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη

α βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων ομάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
παραβιάζονται καθώς επίσης περιθωριοποιούνται και υφίστανται διακρίσεις. Ο στιγματισμός στην
κοινωνία είναι ισχυρός και ενσωματώνεται σε πολιτιστικά πρότυπα. Το DPNSEE, με την υποστήριξη των
οργανώσεων μελών της, δρομολογεί έρευνα για την τεκμηρίωση των περιπτώσεων διακρίσεων εις βάρος
των χρηστών ναρκωτικών και των συνδεδεμένων ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων και παράγει
μια ανάλυση των ευρημάτων. Η έρευνα θα υπογραμμίζει διάφορες μορφές διακρίσεων και θα χρησιμεύσει
ως βάση για πρόσθετες ενέργειες για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πληγεισών ομάδων.
Οι συχνότερες περιπτώσεις διακρίσεων σχετίζονται με τον στιγματισμό από διάφορες απόψεις, τη
σχέση μεταξύ της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
ενημέρωσης σε ποινικές διαδικασίες), την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη βασική και ειδική
74
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υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική προστασία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και σε πολλούς
άλλους τομείς της ζωής που πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε κάθε άτομο.
Το ερωτηματολόγιο δεν προορίζεται να συμπληρωθεί από τους ωφελούμενους, αλλά από τους ακτιβιστές
της οργάνωσης, κατά προτίμηση εκείνους που έχουν ήδη καθιερώσει σχέση με άτομα από βασικούς
πληθυσμούς.
Το DPNSEE θα εκτιμούσε ιδιαίτερα εάν οι οργανώσεις συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια και
βοηθήσουν να τεκμηριωθούν περιπτώσεις διακρίσεων. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο το
οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη μέσω του συνδέσμου http://www.dpnsee.org/cms/files/2018/05/DPNSEEDocumenting-drug-related-cases-of-discrimination.pdf

Συνάντηση Ιουνίου του ΔΣ του DPNSEE

Τ

ο συμβούλιο του DPNSEE πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση τον
Ιούνιο μέσω του Skype. Η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 12
Ιουνίου, όταν το διοικητικό συμβούλιο εξέτασε το ήμισυ της ημερήσιας
διάταξης. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε στις 22 Ιουνίου. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη σύσκεψη είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση
http://www.dpnsee.org/june-dpnsee-board-meeting/

Εκστρατεία «Υποστήριξη. Όχι τιμωρία», Ελλάδα

Π

ερισσότεροι από 80 άτομα συμμετείχαν στην
εκδήλωση που διοργάνωσε η “Πλατφόρμα
ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες”, στην Δημοτική
Αγορά Κυψέλης στις 26/6, για την υποστήριξη της
διεθνούς εκστρατείας "Υποστήριξη. Όχι τιμωρία"
(Support. Don't Punish). Εκπρόσωποι από την
κοινότητα των χρηστών, επίσημους φορείς, την
κοινωνία των πολιτών και απλός κόσμος, τίμησε με
την παρουσία του τις 3 θεματικές συζητήσεις και
την μουσική βραδιά που ακολούθησε. Την ιδέα για
την εκδήλωση είχε το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών
Ψυχοδραστικών Ουσιών και υποστηρίχθηκε
ενεργά από όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν
στην Πλατφόρμα, στα πλαίσια των δράσεων για
την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης, σε συνεργασία με
το DPNSEE (συντονιστής των δράσεων στην ΝΑ
Ευρώπη) και το IDPC.
Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση, εδώ: https://www.facebook.com/pg/
supportdontpunishGreece/photos/?tab=album&album_id=2144054005806759
5
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ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Το Κέντρο Ζωής ενημέρωσε 65.000 μαθητές για τον HIV και το AIDS σε σχολεία όλης της χώρας

1

στους 3 μαθητές Λυκείου όλης της χώρας τώρα πια ξέρει. Το πρόγραμμα «Πρόληψη της λοίμωξης HIV
σε μαθητές της Β’ & Γ’ Λυκείου» του Κέντρου Ζωής έφτασε σε περισσότερα από 600 σχολεία (36% των
Λυκείων) της Ελλάδας κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο 2017 -2018. Πάνω από 65.000 μαθητές Λυκείου
ενημερώθηκαν για τον HIV και το AIDS, μέσα από 1.274 ενημερώσεις που πραγματοποίησαν οι ομάδες
των ειδικά εκπαιδευμένων και έμπειρων στελεχών του Οργανισμού σε όλη τη χώρα.
Η αναγκαιότητα της ενημέρωσης σχετικά με το θέμα του HIV και του AIDS αναδείχθηκε από το σύνολο του
εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο κρίνει πιο αναγκαία από ποτέ την ένταξη θεματικών σχετικών με τη
σεξουαλική αγωγή στο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων.
Το ίδιο ενδιαφέρον έδειξε και το μαθητικό κοινό για τη θεματική του HIV/AIDS και της ασφαλούς
σεξουαλικής συμπεριφοράς, ενώ αξιοσημείωτο είναι το ότι οι ενημερωτές του Κέντρου Ζωής δέχονταν
πλήθος ερωτήσεων. Κατά τις εκπαιδεύσεις διαπιστώθηκε, σε πολλές περιπτώσεις, ένα αξιοσημείωτο
έλλειμμα γνώσεων, ακόμη και σε σχέση με στοιχειώδη ζητήματα της σεξουαλικής υγείας και προφύλαξης,
το οποίο καλύφθηκε κατά τις ενημερώσεις.
Το Κέντρο Ζωής έδωσε έμφαση στην υλοποίηση του προγράμματος σε Λύκεια που βρίσκονται εκτός των
μεγάλων αστικών κέντρων, σε απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν από το Κέντρο Ζωής
στο 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο AIDS, που θα πραγματοποιηθεί στις 23-27 Ιουλίου 2018 στο Άμστερνταμ.
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται αντίστοιχο ελληνικό πρόγραμμα σε τόσο μεγάλη διοργάνωση, κάτι που
δείχνει στην πράξη το παγκόσμιο ενδιαφέρον για σχετικές εκπαιδευτικές πρακτικές.
Με οδηγό την 27ετή του εμπειρία και τις ηθικές αρχές που έχει καλλιεργήσει όλα αυτά χρόνια, αξιοποιώντας
τη βαθιά κατάρτιση των στελεχών του και την άριστη συνεργασία του με λοιπούς σχετικούς φορείς,
αποσκοπεί στη συνέχιση των ενημερωτικών δράσεων στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, για να φτάσουμε
το μήνυμα της πρόληψης όσο πιο μακριά γίνεται.
Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος.
https://bit.ly/2kS5uOd
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Tο νέο Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά (CSFD) της ΕΕ

Τ

ο νεοσύστατο Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίασή του στις 3 και 4 Ιουλίου 2018 στις
Βρυξέλλες. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην εκλογή του προέδρου, του αντι-προέδρου και τη σύσταση
των νέων ομάδων εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Το CSFD δημιούργησε τέσσερις (4) ομάδες εργασίας
που θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα: α. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2017-2020
(συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά και στο σχέδιο δράσης), β. Θεσμικές σχέσεις με την
ΕΕ και διεθνείς δομές, γ. συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις εθνικές πολιτικές για τα ναρκωτικά και
δ. Πρότυπα ποιότητας για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών. Το νέο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών
θα συνεργαστεί στενά με ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνάντηση
οι ομάδες εργασίας συζήτησαν τη σχέση τους με το χρηματοδοτούμενο έργο και συμφώνησαν για τις
δραστηριότητες κατά το 2018. Συνοψίζουμε εδώ μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη
συνάντηση.
α. Η αξιολόγηση του EMCDDA: Οι οργανώσεις κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του EMCDDA. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 10 Αυγούστου
2018. Είναι σημαντικό να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας των πολιτών κατά την αξιολόγηση αυτού πολύ
σημαντικού θεσμού της ΕΕ.
β. Η ΕΕ συζητά τον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)
συζητείται και θα γίνουν αλλαγές και για τη χρηματοδότηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Οι εξελίξεις θα παρακολουθούνται στενά από το CSFD
γ. Η Υπουργική Σύνοδος Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών το 2019 θα αποτελέσει σημαντικό
γεγονός για την πολιτική για τα ναρκωτικά τα επόμενα χρόνια. Το CSFD θα συμβάλει στη συζήτηση στην
ΕΕ σχετικά με τη θέση της ΕΕ κατά την υπουργική σύνοδο υψηλού επιπέδου στη Βιέννη.
δ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά μια πρωτοβουλία για τη ρύθμιση της ιατρικής κάνναβης. Αναμένεται
ότι το κοινοβούλιο θα έρθει στο τέλος αυτού του έτους με μια πρόταση.
ε. Στις αρχές Νοεμβρίου (5-7 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί μια διάσκεψη στις Βρυξέλλες, η οποία θα
διοργανωθεί στο πλαίσιο του έργου "Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική για τα ναρκωτικά",
όπου θα υπάρξει και μια κοινή συνάντηση μεταξύ του Φόρουμ για τα ναρκωτικά και του Φόρουμ για το
HIV. Επιπλέον θα γίνει και η δεύτερη τακτική συνάντηση του CSFD.
στ. Το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ
θετικά για το έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τις δύο ημέρες της συνάντησης και για τη καλή τους
συνεργασία.
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Ο «Διογένης» στην Ειδική Υποεπιτροπή της Βουλής

Η

Ειδική Υποεπιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση του προβλήματος
των ναρκωτικών συνεδρίασε την Τρίτη 15 Μαΐου με εκπροσώπους οργανώσεων ειδικευμένων σε
θέματα ναρκωτικών με στόχο την ανταλλαγή και διατύπωση απόψεων σχετικά με την πολιτική για τα
ναρκωτικά. Μεταξύ των οργανισμών και οργανώσεων που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ήταν και
ο «Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», που εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Θανάση
Αποστόλου και την Σύμβουλο Διεκδίκησης/Υπεράσπισης Δικαιωμάτων, Σοφία Γαληνάκη.
Στην παρουσίαση του «Διογένη», ο Θανάσης Αποστόλου ευχαρίστησε την Επιτροπή για την πρόσκληση,
αναφέρθηκε στην ιστορία, τους στόχους και τις δράσεις της οργάνωσης και σε ορισμένες απόψεις της
οργάνωσης σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά. Τόνισε ότι ο στόχος του τρέχοντος συστήματος
ελέγχου των ναρκωτικών να εξαλειφθούν τα ναρκωτικά από τον κόσμο δεν είναι ρεαλιστικός. Τα
ναρκωτικά υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν. Οι αρχές καταστολής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην
ασφάλεια των πολιτών και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όχι στη δίωξη και τιμωρία
των χρηστών. Η χρήση ναρκωτικών και η θεραπεία των βλαβερών επιπτώσεών τους είναι πρωτίστως
ιατρικό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ο νόμος 4139 του 2013
περιέχει θετικά σημεία προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Οι ΜΚΟ έχουν
διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για την έλλειψη στρατηγικής και σχεδιασμού και προτείνουν να συμμετέχει
η κοινωνία των πολιτών στην Εθνική Επιτροπή Συντονισμού και Σχεδιασμού για τα Ναρκωτικά. Ελπίζουμε
ότι η πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα συμβάλει στην υλοποίηση της πρότασης για μια
Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης.
Δείτε την παρέμβαση του Διογένη εδώ: http://www.diogenis.info/cms/files/2018/05/paremvasi-DiogenisEpitropi-Voulis-5-2018.pdf
Επιστολή στον Υπουργό Υγείας για θέματα ρύθμισης της ιατρικής κάνναβης
Ο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» καλωσορίζει την πρωτοβουλία σύστασης ειδικού γραφείου για την κάνναβη, καθώς στο
παρελθόν έχει επανειλημμένα τονίσει και προτείνει τη δημιουργίας μιας τέτοιας κρατικής υπηρεσίας, η
οποία ρητώς προβλέπεται στα άρθρα 23 και 28 της Ενιαίας Συνθήκης του ΟΗΕ του 1961 για τα ναρκωτικά
8
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όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1972 που έχει υπογράψει και η χώρα μας.
Ο «Διογένης» σε επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας εκφράζει την ικανοποίηση του για την πρόοδο
που φαίνεται να σημειώνει το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τη ρύθμιση του απαραίτητου πλαισίου
για την εφαρμογή του νόμου. Υποστηρίζει τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας για μια εγγυημένη και
ευχερή ρύθμιση της παραγωγής και διάθεσης της κάνναβης για ιατρική χρήση και θεωρεί τον διαχωρισμό
μεταξύ της χρήσης κάνναβης για ιατρικούς και για ψυχαγωγικούς σκοπούς ουσιαστική προϋπόθεση για
μια συνεπή και υπεύθυνη ρύθμιση.
Παράλληλα με την επιστολή, ο «Διογένης» απέστειλε και πληροφοριακό υλικό του, που είχε παρουσιαστεί
στο Πανελλαδικό φόρουμ για την κάνναβη, τον Νοέμβριο του 2016 στην Αθήνα.
Ο «Διογένης» ευελπιστεί πως οι αρμόδιοι φορείς θα συνεργαστούν αποτελεσματικά ως προς την υλοποίησή
των παραπάνω δεσμεύσεων, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την άμεση, απρόσκοπτη και
νόμιμη πρόσβαση των ασθενών που έχουν ανάγκη σε προϊόντα κάνναβης για ιατρική χρήση. Μπορείτε να
διαβάσετε περισσότερα, εδώ: http://www.diogenis.info/grafeio-kannavis-kai-syntagografisi/
Σειρά ανοικτών εθνικών διαλόγων από τον «Διογένη»

Σ

τα πλαίσια του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις στις Πολιτικές και τις Πρακτικές Μείωσης της
Βλάβης» (NAHRPP) στο οποίο ο «Διογένης» συμμετέχει ως εταίρος, διοργανώθηκαν συναντήσεις
ανοικτού διαλόγου στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κύπρο, με θέμα «Η πολιτική για τα ναρκωτικά και
η μείωση της βλάβης στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης».

Στόχος της σειράς των συναντήσεων
αυτών, είναι να αποτυπωθεί μια ορθή
εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον
αφορά την πολιτική για τα ναρκωτικά
και τη μείωση της βλάβης σε χώρες της
Ν και ΝΑ Ευρώπης μέσω των εμπειριών
όλων των ενδιαφερομένων μερών, και να
αναδειχθούν επίσης πιθανές προτάσεις για
την αντιμετώπιση των σημερινών εμποδίων
και προκλήσεων.
Στις
συναντήσεις
καλούνται
να
συμμετάσχουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
δημόσιοι
φορείς
και
οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών, ενώ οι
επόμενες
αντίστοιχες
συναντήσεις
προγραμματίζονται για την Ιταλία και την
Πορτογαλία.
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV & HIV: Ολιστικό πρόγραμμα πρόληψης σε χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών
Τα τελευταία χρόνια η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί τον κυριότερο τρόπο μετάδοσης
της ηπατίτιδας C (HCV). Οι Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) είναι η κύρια ομάδα κινδύνου στην
Ελλάδα, εξαιτίας της κοινής χρήσης συνέργων χρήσης. Στην Αθήνα εκτιμάται ότι υπάρχουν 8.800 ΧΕΝ, ένας
πληθυσμός με δυσανάλογο φορτίο HIV λοίμωξης και ηπατίτιδας C παγκοσμίως.
Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων», το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»,
σε απάντηση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, προχώρησαν στην υλοποίηση ενός νέου
προγράμματος με τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV & HIV».
Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του βραβευμένου προγράμματος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που υλοποιήθηκε
από το ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα, ως απάντηση στην επιδημία του HIV στους ΧΕΝ,
την περίοδο 2012 – 2013. Στόχος του προγράμματος είναι ο περιορισμός της μετάδοσης της ηπατίτιδας C
και του HIV αλλά και η αύξηση της διάγνωσης και της διασύνδεσης σε φροντίδα / θεραπεία για τους ΧΕΝ
της Αθήνας.
Σε μία ειδικά διαμορφωμένη δομή στο κέντρο της Αθήνας, οι ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για την έναρξη θεραπείας. Στον έλεγχο
συμπεριλαμβάνεται και η εξέταση ελαστογραφίας ήπατος (fibroscan).
Ταυτόχρονα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, στην ατομική συμβουλευτική, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο
συνεργαζόμενων ιατρών του ΕΣΥ, στους οποίους παραπέμπονται απευθείας οι ασθενείς.
Όπως και στο πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, έτσι και στη συνέχεια του, προσφέρεται ένα σημείο αναφοράς για
τους ΧΕΝ, όπου σε φιλικό περιβάλλον αίρονται εμπόδια πρόσβασης σε κατάλληλες θεραπείες, προάγεται η
πρόληψη και διευκολύνεται η ζωή των ασθενών.
http://www.helpa-prometheus.gr/aristotelis-hcv-amp-hiv-olistiko-programma-se -christespsychodrastikon-oysion/
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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
Coalition ‘Sexual and Health Rights of Marginalized
Communities’, Skopje, FYRO Macedonia
Diogenis, Athens, Greece
HOPS, Skopje, FYRO Macedonia
Initiative for Health Foundation, Sofia, Bulgaria
Juventas, Podgorica, Montenegro
Labyrinth, Kosovo
Margina, Tuzla, Bosnia Herzegovina

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

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