Άηππνο Γηάινγνο γηα ηα Ναξθσηηθά
Μηα πξσηνβνπιία ηνπ Ηδξχκαηνο Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ (Η.Α.Π.)θαη
ηνπ Γηεζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Transnational Institute)

ηηο 9 Απξηιίνπ 2009 δηνξγαλψζεθε ζην Ίδξπκα Αλδξέαο Παπαλδξένπ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε
η
κε ζέκα: Η 52 Σύνοδος ηης Επιηροπής Ναρκωηικών ηοσ ΟΗΕ (11-20 Μαρηίοσ 2009).
Σσμπεράζμαηα και μελλονηικές προοπηικές
ηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ λα γίλεη ελεκέξσζε γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπλφδνπ θαη λα δηεμαρζεί δηάινγνο γηα ηηο πξννπηηθέο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηεο πλφδνπ
ζηελ Διιεληθή Δζληθή Πνιηηηθή θαη γηα ηε ζπκβνιή ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο, πξφιεςεο, θαη ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ.
Ο θ. Υξ. Κφθθνξεο Γηεπζπληήο Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΚΑΝΑ, ν πνίνο ζπκκεηείρε
ζηηο εξγαζίεο ηεο πλφδνπ ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ ζηε Βηέλλε. αλαθέξζεθε ζην κέξνο ηεο
πνιηηηθήο δηαθήξπμεο πνπ αθνξά ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο, ηελ πξφιεςε, ζεξαπεία θαη κείσζε
ηεο βιάβεο.
ε

Ζ 52 χλνδνο ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ είρε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο ήηαλ ε Γηάζθεςε
Τςεινχ Δπηπέδνπ κε ζπκκεηνρή Τπνπξγψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΖΔ. Σν δεχηεξν κέξνο
ήηαλ ε θαλνληθή χλνδνο ηεο Δπηηξνπήο. ηφρνο ηεο Γηάζθεςεο Τςεινχ Δπηπέδνπ ήηαλ ν
απνινγηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
κέηξσλ πνπ είραλ δξνκνινγεζεί απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή
κείσζε ηφζν ζηε δήηεζε φζν θαη ζηελ πξνζθνξά ησλ λαξθσηηθψλ.
Σα ζέκαηα αηρκήο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο λέαο Πνιηηηθήο Γηαθήξπμεο, πνπ πξνθάιεζαλ
έληνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δηέζπαζαλ ηελ νκνθσλία ησλ ρσξψλ κειψλ ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ πξνεγήζεθε ηεο πλφδνπ ήηαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ε κείσζε ηεο
δήηεζεο θαη ε κείσζε ηεο βιάβεο. Δηδηθφηεξα, απφ θάπνηεο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη
ρψξεο ηεο ΔΔ ζεσξήζεθε φηη, παξά ην φηη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο, δίλεηαη πνιχ
πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο θαη άξα ε πξνζέγγηζε δελ είλαη ηζφξξνπε.
Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα κείσζεο ηεο βιάβεο, ε δηάζπαζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ
αθνξνχζε ζην αλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη μεθάζαξε αλαθνξά ζε κείσζε ηεο βιάβεο (ζέζε πνπ
ππνζηήξηδε θαη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ) θαζψο άιιεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη
ΖΠΑ θαη ε Ρσζία, επηζπκνχζαλ ηελ μεθάζαξε αλαθνξά κφλν ζηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία θαη
ηελ επαλέληαμε.
Ζ ειιεληθή αληηπξνζσπεία, ππνζηήξημε πιήξσο ηελ ηνπνζέηεζε/δήισζε ηεο Σζέρηθεο
Πξνεδξίαο ηεο ΔΔ. ηε δήισζή ηεο ε Σζέρηθε Πξνεδξία έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο
παξεκβάζεηο κείσζεο ηεο βιάβεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο, αλέθεξε, φπσο είλαη ε αληαιιαγή
ζπξηγγψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηνπ HIV/AIDS θαη άιισλ λνζεκάησλ πνπ
αληρλεχνληαη ζην αίκα, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηα
νπηνεηδή θαη ε δνπιεηά εθηφο δνκψλ, πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί σο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο
ζπλνιηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, έρνπλ σο ζηφρν ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ
ζπλεπεηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ πγεία ησλ ρξεζηψλ θαη έρνπλ ζπκβάιεη ζηε ζηαζεξνπνίεζε
θαη ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ λέσλ κνιχλζεσλ, θαζψο θαη ζε ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
ζρεηηδφκελσλ κε ηα λαξθσηηθά ζαλάησλ.
Δηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ Διιεληθή ζέζε, ν θ. Κφθθνξεο αλέθεξε φηη ε Διιεληθή
αληηπξνζσπεία ζπλππέγξαςε καδί κε άιιεο 26 ρψξεο δήισζε ηελ νπνία αλαθνίλσζε, εθ
κέξνπο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, ε αληηπξνζσπεία ηεο Γεξκαλίαο. Ζ δήισζε επεζήκαηλε φηη νη 26
ρψξεο ζα εξκελεχνπλ ηνλ φξν “related support services” (ζρεηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο),
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Πνιηηηθή Γηαθήξπμε, σο ζπκπεξηιακβάλνληα θαη ηα κέηξα κείσζεο
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ηεο βιάβεο “harm reduction measures”. Ζ αληηπξνζσπεία ηεο Γεξκαλίαο δήηεζε λα
ζπκπεξηιεθζεί ε δήισζε ησλ 26 ρσξψλ ζαλ παξάξηεκα ζηα πξαθηηθά ηεο πλφδνπ. Οη 26
ρψξεο πνπ ζπλππέγξαςαλ ηε δήισζε ήηαλ ε Απζηξαιία, ε Βνιηβία, ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία, ε
Κχπξνο, ε Δζζνλία, ε Φηλιαλδία, ε Γεσξγία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Οπγγαξία, ε Λεηνλία, ην
Ληρηελζηάηλ, ε Ληζνπαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Μάιηα, Οη Κάησ Υψξεο, ε Ννξβεγία, ε Πνισλία,
ε Πνξηνγαιία, ε Ρνπκαλία, ε αλη Λνπζία, ε ινβελία, ε Ηζπαλία, ε Διβεηία θαη ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην.
Απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Τπνπξγηθνχ Μέξνπο ηεο πλφδνπ πηνζεηήζεθε ην ηειηθφ θείκελν ηεο
λέαο Πνιηηηθήο Γηαθήξπμεο ζηηο 12 Μαξηίνπ 2009 κε πξνζαξηεκέλν ην ρέδην Γξάζεο πνπ
πεξηιακβάλεη 30 κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε 6 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο:
• Μείσζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη ηεο εμάξηεζεο
• Μείσζε ηεο παξάλνκεο πξνζθνξάο λαξθσηηθψλ
• Έιεγρνο ησλ πξφδξνκσλ νπζηψλ θαη ησλ δηεγεξηηθψλ ηχπνπ ακθεηακίλεο
• Γηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ εμάιεηςε ησλ παξάλνκσλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξνρή κέηξσλ
ελαιιαθηηθήο αλάπηπμεο
• Αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο
• Γηθαζηηθή ζπλεξγαζία
ε εξψηεζε ζπλέδξνπ πνηεο ήηαλ νη ζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) σο πξνο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο Πνιηηηθήο Γηαθήξπμεο ηνπ 1998, αλαθέξζεθε φηη ε ΔΔ εμέθξαζε επηθχιαμε σο
νπο
πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο δεθαεηίαο 1998-2008. Κχξην ιφγν απνηπρίαο ηνπ 10
πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε ε έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δξάζεσλ γηα κείσζε ηεο δήηεζεο
θαη κείσζε ηεο πξνζθνξάο. Ζ ΔΔ ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαίλεηαη λα
ζηαζεξνπνηείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ελψ ζε άιιεο ππάξρεη αχμεζε.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Α.Απνζηφινπ, νπνίνο ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ, αλαθέξζεθε ζε
νξηζκέλεο αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ θαζψο θαη ζηα κέηξα πνπ
πξνηείλνληαη ζηελ δηαθήξπμε γηα ηνλ ηνκέα ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο.
Ζ πνιηηηθή δηαθήξπμε –φπσο φια ζρεδφλ ηα θείκελα ηνπ ΟΖΔ- είλαη απνηέιεζκα, ηφληζε ν θ.
Απνζηφινπ, δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ. Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο πνπ πηνζεηήζεθε
ζηε Βηέλλε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηήζεη φια ηα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε θαη γη
απηφ πεξηέρεη αλαθνινπζίεο ηφζν φζν αθνξά ζηηο δηαπηζηψζεηο, ζηελ αλάιπζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο φζν θαη ζηηο κειινληηθέο δξάζεηο. Ζ δηαθήξπμε δίλεη απφ ηελ πξψηε ήδε
παξάγξαθν ην ζηἰγκα ηεο αλαθνινπζίαο. Σν πξννίκην ιέεη φηη «παξά ηηο απμεκέλεο
πξνζπάζεηεο θαη ηελ πξφνδν πνπ επηηεχρζεθε απφ ηα θξάηε κέιε, ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο
νξγαληζκνχο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ ζπλερίδεη λα απεηιεί
ζνβαξά ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο εηδηθά δε ηε λενιαία ην
πιένλ πνιχηηκν θεθάιαην ηεο θνηλσλίαο». Θα πεξίκελε θαλείο, κεηά απ’ απηή ηε δηαπίζησζε φηη
ην ζπκπέξαζκα ζα ήηαλ φηη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε κε θξηηηθφ πλεχκα γηαηί δελ πεηχρακε ηνπο
ζηφρνπο θαη λα πξνηείλνπκε ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ζα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξεο. Σν
πξννίκην φκσο θιείλεη κε ηελ γηα δεθαεηίεο ηψξα επαλαιακβαλφκελε θξάζε: «Δίκαζηε
απνθαζηζκέλνη λα αληηκεησπίζνπκε ην παγθφζκην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ θαη λα
πξνσζήζνπκε ελεξγά κηα θνηλσλία ειεχζεξε απφ λαξθσηηθά, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε πγεία
ησλ πνιηηψλ, ε αμηνπξέπεηα θαη ε εηξήλε, ε αζθάιεηα θαη ε επεκεξία ηνπο». Σε ζηάζε απηή πνπ
επαλαιακβάλεηαη θαη ζηηο επί κέξνπο παξαγξάθνπο ηεο δηαθήξπμεο, κπνξεί λα ηε ζπλνςίζεη
θαλείο σο εμήο: «Βξηζθφκαζηε ζην ζσζηφ δξφκν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο, ππάξρεη
πξφνδνο, αιιά πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο δπλακηθφηεξα, γηαηί ε θαηάζηαζε
παξακέλεη αλεζπρεηηθά αξλεηηθή θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρεηξνηεξεχεη».
Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζπδεηήζεθε ζην δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2009. Δίραλ
πξνεγεζεί δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην ζρέδην δξάζεο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο ζηελ πεξίνδν
Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 2008. Κη εδψ αθνινπζήζεθε ε αληίζηξνθή δηαδηθαζία. πλήζσο
δηαηππψλεη θαλείο πξψηα ηε γεληθή ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεη ην
ζρέδην δξάζεο. πλέπεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ λα ζηαιεί ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζηηο
ρψξεο κέιε κφιηο κεξηθέο κέξεο πξηλ ηε ζχλνδν ηεο επηηξνπήο ρσξίο λα δνζεί ε δπλαηφηεηα
ζπδήηεζεο ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζε εζληθφ επίπεδν.
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Ζ δηαπξαγκαηεχζεηο δηεμήρζεζαλ θπξίσο κεηαμχ δχν νκάδσλ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΖΔ . Απφ ηε
κηα νη ρψξεο πνπ εμέθξαζαλ θξηηηθή θαη πξφηεηλαλ λα εμεηαζζνχλ λένη δξφκνη αληηκεηψπηζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο. ’ απηή ηελ νκάδα ρσξψλ ζπγθαηαιέγνληαη –εθηφο ηεο ΔΔ- ε Απζηξαιία,
Διβεηία, Ννξβεγία θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Απφ ηελ άιιε ε Ρσζία, νη
ΖΠΑ, ε Ηαπσλία, ε Κνχβα θαη νη Αξαβηθέο ρψξεο ζεσξνχλ νπνηαδήπνηε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη
ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην (ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηα λαξθσηηθά) θαη θάζε πξφηαζε
πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο επνρήο καο, αλεπίηξεπηε.
Ζ ΔΔ είρε ππνβάιιεη πξνηάζεηο κε θνηλή ζέζε ησλ ρσξψλ κειψλ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα
ζπλνςίζεη ηηο ζέζεηο ηεο Δ.Δ. ζε έμη ζεκεία. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε:
1. απέξξηπηε ηε ζέζε φηη ππάξρεη ζηαζεξνπνίεζε (containment) ηεο παξαγσγήο, εκπνξίαο,
δηαθίλεζεο θαη ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ.
2.Εεηνχζε ηελ αλαγλψξηζε λέσλ κεζφδσλ -νη νπνίεο ήδε εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε- γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ρξήζεο, ηε ζεξαπεία θαη ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε. Ο φξνο θιεηδί γη απηέο
ηηο πξαθηηθέο ήηαλ «Μείσζε ηεο Βιάβεο» (Harm Reduction).
3.Ζ πνιηηηθή γηα ηα λαξθσηηθά πξέπεη λα αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη
λα βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ζηελ εκπεηξία θαη φρη ζε ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο.
Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηνλ ηνκέα κείσζεο ηεο δήηεζεο, φζν θαη γηα ηνλ ηνκέα κείσζεο ηεο
πξνζθνξάο.
4. Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηα λαξθσηηθά.
Οη εμαξηεκέλνη ρξήζηεο έρνπλ πξφβιεκα πγείαο θαη έρνπλ δηθαίσκα ζηε ζεξαπεία. Οη
παξαγσγνί πξέπεη λα απνθηήζνπλ δπλαηφηεηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο. Υξεηάδεηαη
δηαθνξεηηθφ κνληέιν νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ πνπ θφζκνπ φπνπ
θαιιηεξγνχληαη παξάλνκεο νπζίεο.
5. Ζ ράξαμε πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα λα κπνξεί λα γίλεη έγθπξε
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ.
6. Να δηαζθαιηζζεί δηαζεζηκφηεηα νπηνχρσλ γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. Απηή ηε ζηηγκή ην 80% ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ θφζκνπ δελ έρεη πξφζβαζε ζε νπηνχρα παπζίπνλα/αλαιγεηηθά
(εξσίλε/κνξθἰλε).
Ζ άπνςε ησλ ρσξψλ πνπ αληηηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζηα εμήο
ζεκεία:
1. Όρη αιιαγή ζην ηζρχνλ ζχζηεκα
2.Πηζηνί ζην γξάκκα ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ γηα ηα λαξθσηηθά
3.απφξξηςε ηεο άπνςεο φηη είλαη αλαγθαία ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηκεηψπηζεο ησλ
λαξθσηηθψλ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο καο.
4.Ο ηνκέαο ηεο θαηαζηνιήο πξέπεη λα εληζρπζεί κε πεξηζζφηεξν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κε
κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
5.Να ππνζηεξηρζεί ε ππνρξεσηηθή/θαηαλαγθαζηηθή εμάιεηςε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε
ππνρξεσηηθή/θαηαλαγθαζηηθή απνρή απφ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Καηαζηαιηηθά κέηξα είλαη
αλαγθαία γηα ηελ εθξίδσζε/θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ ππνρξεσηηθή απνρή απφ ηε
ρξήζε, φηαλ ε εζεινληηθή πξνζπάζεηα δελ θέξλεη απνηειέζκαηα.
Ση πξνέθπςε απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηψλ ησλ δχν θπξίαξρσλ ηάζεσλ ζηνλ ηνκέα κείσζεο
ηεο πξνζθνξάο;
Σν κφλν ζεκείν νπνπ ππήξμε δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη νπζηαζηηθή αληαιιαγή απφςεσλ
αθνξνχζε ηε ζηραηηγική για ηη μείωζη ηης παραγωγής. Γελ ήηαλ εχθνιν λα βξεζεί
ζπκβηβαζηηθή ιχζε ζ’ απηφ ην ζέκα. Ζ δηαπξαγκάηεπζε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην δήηεκα ηεο
αιιεινπρίαο ησλ δξάζεσλ (appropriate sequencing of actions) γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. Ζ ΔΔ θαη
ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (εθηφο ηεο Κνινκβίαο) ππνζηήξημαλ φηη ε εκπεηξία καο ιέεη φηη ηα
θαηαζηαιηηθά κέηξα κε εθξίδσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο.
Απηφ πνπ πεηπραίλνπκε είλαη είηε κηα παξνδηθή κείσζε κε επαλάιεςε ηεο θαιιηέξγεηαο, είηε
κεηαηφπηζε ηεο παξαγσγήο ζε άιιεο πεξηνρέο (ην θαηλφκελν ηνπ κπαινληνχ: πηέδεηο ζε έλα
κέξνο θαη θνπζθψλεη ζε άιιν). Σν θπξίσο αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο
θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ (θηψρεηα, πνηληθέο
δηψμεηο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη επηβάξπλζε ησλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ
λφκνπ (αζηπλνκία / δηθαηνζχλε) θαη ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο νπζηαζηηθφ
απνηέιεζκα αθνχ νη θχξηνη ππαίηηνη ησλ εγθιεκαηηθψλ θχθισλ δελ ππφθεηληαη ηηο ζπλέπεηεο).
Ζ νκάδα απηψλ ησλ ρσξψλ ππνζηήξημε φηη ρξεηάδεηαη ζσζηή αιιεινπρία ησλ δξάζεσλ.
Βηψζηκε αλάπηπμε απηψλ ησλ πεξηνρψλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Ζ κεκνλσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
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παξαγσγήο παξάλνκσλ θαιιηεξγεηψλ κε εθξίδσζε δελ νδεγεί ζε ιχζε. Δίλαη θαιιίηεξν λα
γίλνπλ επελδχζεηο ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ζ’ απηφ ην πιαίζην λα επηηεπρζεί κείσζε
ηεο παξαγσγήο . Απηφ ζεκαίλεη αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ θαη επέλδπζε ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ιηγφηεξν ζε κέηξα θαηαζηνιήο.
Ο ζπκβηβαζκφο βξέζεθε ηειηθά ζηε θξάζε «appropriately coordinated and phased» αληί
«appropriate sequencing of actions» ( «ζσζηά ζπληνληζκέλεο θαη ζε θάζεηο» αληί «ζσζηή
αιιεινπρία δξάζεσλ).
Σα ππφινηπα ζεκεία ηεο πνιηηηθήο δηαθήξπμεο ζηνλ ηνκέα κείσζεο ηεο πξνζθνξάο είλαη
επαλαιήςεηο ηεο πνιηηηθήο δηαθήξπμεο ηνπ 1998. Οη ρψξεο πνπ δελ ήζειαλ νπζηαζηηθέο
αιιαγέο δελ ελέδσζαλ ζρεδφλ ζε θαλέλα ζεκείν ζηνλ ηνκέα ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο,
παξ’ φιεο ηηο έξεπλεο, δεκνζηεχζεηο, πξνηάζεηο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα λαξθσηηθά θαη ην
έγθιεκα θαη ηηο ζπδεηήζεηο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλφδνπ. Απ’ απηή ηελ άπνςε ε πνιηηηθή
δηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο είλαη απνγνεηεπηηθή.
Παξά ηε ζηαζηκφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηελ Δπηηξνπή Ναξθσηηθψλ ηνπ ΟΖΔ ν θ. Απνζηφινπ
επηζήκαλε νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ -θαηά ηε γλψκε ηνπ- ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ επνίσλα
ζεκεία γηα ηνλ κειινληηθφ δηάινγν.
-Καη’ αξρήλ ε ζχλνδνο ηνπ 2009 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αληηπαξάζεζε ησλ ρσξψλ κειψλ,
ρσξίο ηε δηάζεζε πφισζεο. Ζ ζπδήηεζε θαηέζηεζε ζαθέο φηη παξ’ φιν πνπ ππεξηζρχνπλ
αθφκε νη ζέζεηο ησλ ρσξψλ πνπ αζθνχλ ηελ θπξηαξρία ζηνλ θφζκν θαη απφ ζέζεσο ηζρχνο
κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ε έληνλε αληηπαξάζεζε κε επηρεηξήκαηα ζα
ζπλερηζηεί ηα επφκελα ρξφληα. Σειηθά δελ κπνξεί ε δηεζλήο θνηλφηεηα λα ζπλερίδεη λα αγλνεί ηελ
θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Οπζηαζηηθή αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο κε κεγαιχηεξε έκθαζε κηαο
αλζξσπηλφηεξεο πξνζέγγηζεο είλαη ζέκα ηφικεο ησλ ρσξψλ πνπ δεηνχλ πξνζαξκνγή ηνπ
λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη δήηεκα δηαξθνχο δηαιφγνπ θαη ζπδήηεζεο
θαζψο θαη ζέκα ρξφλνπ.
-Δπνίσλα ζεκεία κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαη νξηζκέλα ζεκεία ηεο δηαθήξπμεο φπσο:
-ε αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηθήο δηαθήξπμεο ηνπ UNAIDS γηα ην HIV/AIDS πνπ απνηειεί κηα έκκεζε
απνδνρή ησλ πξαθηηθψλ «κείσζεο ηεο βιάβεο»,
-ε αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο,
-ε απνδνρή ηεο αξρήο φηη νη ζπλζήθεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα
απνηειέζνπλ νπζηαζηηθφ κέιεκα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΟΖΔ. Οη ζπλζήθεο
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο
δήηεζεο θαη κείσζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή
αλαθνξά.
-ε απνδνρή φηη κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΖΔ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλνρή σο πξνο ηηο
ζέζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα (ε Δπηηξνπή Ναξθσηηθψλ π.ρ. είλαη ε κφλε πνπ δελ απνδέρεηαη
ηα πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο βιάβεο).
Σέινο νξηζκέλα ζπκβάληα φπσο ε παξνπζία θαη ε νκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βνιηβίαο Evo
Morales πνπ δήηεζε αιιαγή ηεο δηεζλνχο ζπλζήθεο ηνπ 1961 ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην θχιιν
ηεο θφθαο παξάλνκν, ε παξνπζία θαη νκηιία ηεο βαζίιηζζαο ηεο νπεδίαο, πξφεδξνπ ηεο ΜΚΟ
«Mentor» πνπ δήηεζε απφ ηηο ρψξεο κέιε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΟ, θαη ε δήισζε ησλ 26
ρσξψλ γηα ην ζέκα ηεο «κείσζεο ηεο βιάβεο» απνηεινχλ ζεκάδηα αιιαγήο ηεο αηκφζθαηξαο.
ην δηάινγν πνπ αθνινχζεζε δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο απφςεηο πνπ
ζπλνπηηθά αθνξνχλ ζηα παξαθάησ ζεκεία:
-Οη ρψξεο κέιε δελ θάλνπλ ηελ πξέπνπζα αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηε δηακφξθσζε
ηεο πνιηηηθήο ηνπο. ε ηη νθείιεηαη ε παλδεκία ηνπ AIDS, ε παξαλνκία, νη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ησλ εμαξηεκέλσλ, νη θπιαθίζεηο, ε εγθιεκαηηθφηεηα ζηνπο δξφκνπο θιπ. Καηά ηε
γλψκε ζπλέδξνπ απηφ νθείιεηαη ζην θαζεζηψο ηεο απαγφξεπζεο. Μηα αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο
ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε απηφ ην ζεκείν.
-Ζ αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα κείσζεο ηεο βιάβεο φπσο νη αίζνπζεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ
(drug consumption rooms) ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη ε απφξξηςε ηέηνησλ πξαθηηθψλ απφ άιιεο
ρψξεο έθεξε ζην ηξαπέδη ηελ πξαθηηθή πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζε πεξηνρέο ηεο Αζήλαο
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φπνπ γίλεηαη δηάζεζε θαη ρξήζε λαξθσηηθψλ ζηνπο δξφκνπο νξηζκέλσλ ζπλνηθηψλ. Θα
κπνξνχζε θαλείο λα αλαξσηεζεί: απηνί νη δξφκνη -φρη κφλν ζηε Αζήλα αιιά θαη ζε άιιεο
πφιεηο- δελ είλαη έλα είδνο «αλνηρηψλ αηζνπζψλ ρξήζεο» ρσξίο φκσο ηελ επηηήξεζε πνπ
ππάξρεη ζηηο νξγαλσκέλεο αίζνπζεο;
-Αλαθέξζεθε φηη νη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ ηνπ ΟΖΔ πάζρνπλ απφ «ιεμν
ιαγλεία». Όιε ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ιέμεηο θαη θξάζεηο ελψ ε Δπηηξνπή πξέπεη
λα απνηειεί εξγαιείν ελζάξξπλζεο ησλ ρσξψλ κειψλ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λ’ αλαδεηήζνπλ δηεμφδνπο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε δηαθίλεζε θαη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ.
Οη αληηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο ζε λέεο πξαθηηθέο πξνέξρνληαη πνιιέο θνξέο απφ ηελ θαθή
δηαρείξηζε ησλ ππεπζχλσλ. Όηαλ ε θνηλσλία πξνεηνηκάδεηαη ζσζηά κε ελεκέξσζε θαη δηάινγν
κπνξεί θαλείο λα εηζαγάγεη λέεο πξαθηηθέο ρσξίο ζπγθξνχζεηο κε ηελ θνηλσλία.
-Σνλίζηεθε φηη πξάγκαηη ε δηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο είλαη άηνικε, πνιχ πην άηνικε απ’ φηη ε
έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ ησλ Ναξθσηηθψλ ηελ νπνία νπζηαζηηθά αγλνεί ε πνιηηηθή
δηαθήξπμε. Ζ θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη πξνβιήκαηα πνπ γηα λα
αληηκεησπηζζνχλ ρξεηάδεηαη πξαγκαηηζκφο , ηφικε θαη φξακα.
-Σν γεγνλφο φηη νη ρψξεο κέιε ηνπ ΟΖΔ αξλνχληαη λα νκνινγήζνπλ ηελ απνηπρία ηνπ
ζπζηήκαηνο θέξεη ζην πξνζθήλην ην εξψηεκα θαηά πφζν πίζσ απφ απηή ηε ζηάζε θξχβνληαη
ζπκθέξνληα πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ αιιαγή ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο.
- Δθθξάζηεθε απνγνήηεπζε φηη ε Διιεληθή αληηπξνζσπεία ζηε Βηέλλε δελ ζπκπεξηιάβαλε
εθπξνζψπεζε Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ ην θάλνπλ.
Δίλαη έλα ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα ηχρεη ηεο αλάινγεο πξνζνρήο ζην κέιινλ.
-Ζ εμνκάιπλζε ηέινο ησλ λνκηθψλ πεξί ηα λαξθσηηθά ζπζηεκάησλ ήηαλ παξαηήξεζε ζπλέδξνπ
πνπ ζεσξεί φηη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ησλ ρσξψλ θαη ν ζπγρξνληζκφο ηεο λνκνζεζίαο
κπνξεί λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.

Μάηνο 2009
Θαλάζεο Απνζηφινπ
πληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο.
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