ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

Συνάντηση τoυ Δικτύου Συνεργασίας για
την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ
Ευρώπη στο Novi Sad

Νεά από τους συνεργάτες μας
στην ΝΑΕυρώπη

Ημερίδα: Ηπατίτιδα C και χρήση
ναρκωτικών στην Ελλάδα, Αθήνα, 17
Ιουλίου 2015

Μαυροβούνιο: το Παγκόσμιο Ταμείο
αποσύρει τη χρηματοδότηση, κλείνουν οι
υπηρεσίες μείωσης της βλάβης

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
•

08/09.08.2015 Aktion Plus, Συνάντηση
Δράσης Νέων για τα Ναρκωτικά, Τίρανα

•

31.08.2015/02.09.2015 Εταιρεία Διογένης,
Συνάντηση Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική

26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των
Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησης τους

Προεργασίες για την Ειδική Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά
(UNGASS 2016)

των Ναρκωτικών  στη ΝΑ Ευρώπη, Βελιγράδι

•

01/03.10.2015 Εταιρεία Διογένης, Περιφερειακή
Συνδιάσκεψη για το UNGASS, Σαράγεβο

•

05/06.10.2015 Συνεδρίαση του Φόρουμ
Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΕ, Βρυξέλλες
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Συνάντηση τoυ Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη
στο Novi Sad

Α

πό τις 6 έως τις 8 Ιουλίου οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που είναι μέλη του άτυπου
Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
συναντήθηκαν στη Νόβι Σαντ της Σερβίας για να συζητήσουν πρόταση ίδρυσης μιας
Κεντρικής Περιφερειακής οργάνωσης με νομική υπόσταση, σα συνέχεια του άτυπου
Δικτύου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά.
Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση της Ilina Nesik του «Βαλκανικού Δικτύου
Συνεργασίας της Κοινωνίας των Πολιτών για την Ανάπτυξη» (BCSDN) ενημερώνοντας τη
συνεδρίαση σχετικά με την εμπειρία του Βαλκανικού Δικτύου για την εξέλιξη και ανάπτυξή
του από το 2001. Το Βαλκανικό Δίκτυο της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί περιφερειακό
τομεακό δίκτυο 15 οργανώσεων από 10 χώρες της περιοχής των Βαλκανίων. Ξεκίνησε
στην πρώτη φάση ως πιλοτικό πρόγραμμα για 3 χρόνια (2001-2003) λειτούργησε κατά
τη δεύτερη φάση (2003-2008) ως ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας και έγινε μια επίσημη
οργάνωση στην τρίτη φάση (2008-2011). Η Ilina Nesik αναφέρθηκε στο όραμα και
την αποστολή της οργάνωσης, στους στρατηγικούς στόχους, στα μέλη (κριτήρια
επιλεξιμότητας και διαδικασία να γίνει κανείς μέλος) καθώς και στις πρωτοβουλίες /
δραστηριότητες της οργάνωσης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Matrix παρακολούθησης,
ένα μοναδικό εργαλείο για την παρακολούθηση του ευνοϊκού περιβάλλοντος για την
ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν αρκετές
ερωτήσεις σχετικά με τα μέλη και ιδιαίτερα τη διάκριση μεταξύ συμβουλευτικών και
κανονικών μελών, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την οργανωτική δομή και την ανεξαρτησία
της οργάνωσης. Μετά αυτή την παρουσίαση ακολούθησε εισήγηση από τον Θανάση
Αποστόλου ο οποίος παρουσίασε την εξέλιξη του Δικτύου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το πρόγραμμα για τη δημιουργία Κεντρικής οργάνωσης
με νομική υπόσταση. Στη συνέχεια η συνέλευση αποφάσισε για το όνομα του νέου
οργανισμού το οποίο παρέμεινε "Δίκτυο Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη". Η συνέλευση αποφάσισε να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη
οργάνωση που δεν θα συνδέεται άμεσα με κάποια από τις οργανώσεις του υπάρχοντος
άτυπου Δικτύου Συνεργασίας. Η έδρα της νέας Κεντρικής οργάνωσης θα είναι η πόλη
των Σκοπίων. Η συνέλευση αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου από τις 31 Αυγούστου
έως τις 3 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι. Κάθε οργάνωση του Δικτύου θα εκπροσωπηθεί στο
Βελιγράδι από ένα άτομο. Η συνάντηση στο Βελιγράδι θα είναι η ιδρυτική συνέλευση της
νέας οργάνωσης.

Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά

Τρεις οργανώσεις από την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ
της Κοινωνίας των Πολιτιών για τα ναρκωτικά.
-Εταιρεία Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
-Πρόγραμμα «Healthy Option» Σκόπια (HOPS) και
-Δίκτυο Συνεργασίας Μείωσης της Βλάβης της Ρουμανίας (RHRN)
Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών έχει 45 μέλη
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Εταιρεία Διογένης
ΕΛΛΑΔΑ

4|05 Δημόσια Συνεδρίαση για τη Στρατηγική και την
Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά στο Σεράγεβο
Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ

18|05 & 22|06 Συνάντηση της Πλατφόρμας ΜΚΟ στην
Ελλάδα στα γραφεία της εταιρείας «Διογένης»
Συμμετέχοντες: Εταιρεία Διογένης, Praksis, Θετική
Φωνή, Κέντρο Ζωής, Προμηθέας, Γιατροί του Κόσμου
και Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ.

17|06 Ημερίδα με θέμα: Η ηπατίτιδα C και χρήση
ναρκωτικών στην Ελλάδα
Ο Διευθυντής της εταιρείας «Διογένης» μίλησε για την
Πολιτική των Ναρκωτικών και τη Μείωση της βλάβης
Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 8

26|06 Παγκόσμια Ημέρα Δράσης
Εκστρατεία «Υποστήριξε. Μην Τιμωρείς.»
Βίντεο σε συνεργασία με την ΜΚΟ Praksis και του
Συλλόγου Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ
Δελτίο Τύπου της Πλατφόρμας των ΜΚΟ στην Ελλάδα
Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 9

Θετική Φωνή
ΕΛΛΑΔΑ
Τον Μάιο του 2015 η Θετική Φωνή υλοποίησε τις ακόλουθες παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης:
Η Θετική Φωνή συμμετείχε σε εκδήλωση ΟΚΑΝΑ (Ελληνικού Οργανισμού
Κατά των Ναρκωτικών) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρουσιάσει,
να προτείνει και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές έχουν
εισαχθεί στο εξωτερικό.
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Ευαισθητοποίηση εκτός δόμών (streetwork):
διανεμήθηκαν 4.442 προφυλακτικά
στο γενικό πληθυσμό, σε ΧΕΝ, σε MSM και σε
άτομα που δουλεύουν στη βιομηχανία του σεξ, με
ταυτόχρονη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το
HIV, την Ηπατίτιδα Β και C.

Η Θετική Φωνή μετέδωσε ζωντανά ραδιοφωνική
εκπομπή
στο
Metadeftero.gr
με
θέμα
«Χαρτογραφώντας τα Προγράμματα Μείωσης της
Βλάβης».

Λόγω της αύξησης των άπορων ατόμων που ζουν
με τον ιό HIV (ανεξάρτητα από το αν έχουν - ή όχι ιστορικό κατάχρησης ουσιών), η «Θετική Φωνή»
έθεσε ως προτεραιότητά της την παροχή διασύνδεσης
με ψυχιατρικές υπηρεσίες στο Κοινωνικό Ιατρείο
Αχαρνών-Πατησίων.
Εκεί
παρέχεται
δωρεάν
ψυχιατρική υποστήριξη από την κα Κατερίνα Μάτσα,
καθώς επίσης πρόσβαση σε δωρεάν φαρμακευτική
αγωγή.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ολοένα αυξανόμενο
αριθμό νέων αποφυλακισμένων και με στόχο την
κάλυψη των βασικών αναγκών τους, η "Θετική
Φωνή» δημιούργησε μια ομάδα που προσπαθεί να
διασυνδέσει και να υποστηρίξει τα μέλη με τα Κέντρα
Ημέρας του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση των ωφελούμενων στις
υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρέχεται

Οργάνωση Margina
ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Παρεμβάσεις Πολιτικής για τα ναρκωτικά:
Τον Φεβρουάριο του 2015, ο οργάνωση Margina, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Εκτοπισθέντων της Τούζλα, διοργάνωσε μια σειρά συναντήσεων, σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει ο διάλογος
για το σχεδιασμό μιας νέας στρατηγικής για την πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων
ουσιών. Στο διάλογο συμμετείχαν αρκετά υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εκτοπισθέντων, το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, το Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης. Δεδομένα που προέρχονται από την οργάνωση
Margina δείχνουν: αυξητική τάση στον αριθμό των ΧΕΝ – ιδίως στις αγροτικές περιοχές – πρώιμη έναρξη της χρήσης
ουσιών και νέες τάσεις στη χρήση ουσιών, όπως είναι η κατάχρηση οπιοειδών που προέρχονται από τη θεραπεία
υποκατάστασης. Επιπλέον, θα διαμορφθωθεί μια ομάδα εργασίας, έτσι ώστε να παραχθεί το τελικό στρατηγικό σχέδιο
για την πρόληψη έως τον Σεπτέμβριο του 2015. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως η κοινωνία των πολιτών ζητά
ένα νέο θεσμικό φορέα για τη δημόσια υγεία που θα ασχολείται με τα προβλήματα εξαρτήσεων βοηθώντας έτσι το
έργο της Πανεπιστημιακής Νευροψυψιατρικής Κλινικής, το μόνο θεσμικό οργάνο που ασχολείται μέχρι στιγμής με
την εξάρτηση.
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Διαπίστευση της Οργάνωσης Margina
Από τον προηγούμενο χρόνο, η οργάνωση Margina, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας
και Πιστοποίησης στη Δημόσια Υγεία της Ομοσπονδοίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, βρίσκεται στη διαδικασία
διαπίστευσης των υπηρεσιών που παρέχονται στα 3 κέντρα άμεσης πρόσβασης που διαθέτει. Η διαδικασία
αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014 και η Margina θα είναι η πρώτη διαπιστευμένη ΜΚΟ στην
περιοχή. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η οργάνωση δημιούργησε τα εξής έγγραφα: «Χρήση ουσιών και
Πολιτική Μείωσης της Βλάβης» και «Πρότυπα για τη διαπίστευση των κέντρων άμεσης πρόσβασης», καθώς επίσης
δείκτες αξιολόγησης και πρότυπα ελέγχου. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί εσωτερικός έλεγχος. Ο κύριος στόχος αυτής
της διαδικασίας διαπίστευσης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου
να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Η οργάνωση βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη
φάση των δραστηριοτήτων υπό τον γενικό τίτλο «Διαπίστευση των κέντρων άμεσης πρόσβασης στην Ομοσπονδία
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης», οι οποίες αποτελούν μέρος ενός έργου που εφαρμόζεται στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με
την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών (GFATM project).

ΜΚΟ 4 Life
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Παρεμβάσεις Μείωσης της Βλάβης: Η ΜΚΟ 4 Life στα πλαίσια του προγράμματος «Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων
των ΜΚΟ και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα στη Νοτιο- Ανατολική Ευρώπη» έχει αναλάβει ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την υγεία, τη χρήση ουσιών
και τη διαθεσιμότητα της θεραπείας στις φυλακές του Μαυροβουνίου. Επικεφαλής του έργου είναι η Dr. Tatjana
Vujovic, κοινωνική παθολόγος και συνεργάτης της ΜΚΟ 4 Life για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και ειδική
στον τομέα της εξάρτησης. Μέχρι στιγμής, έχει διεξαχθεί η ανάλυση του νομικού πλαισίου και των στρατηγικών
εγγράφων των περιοχών που χρησιμοποιούνται ως μελέτη περίπτωσης και έχει γίνει ανασκόπηση της πολιτικής
και του νομοθετικού πλαισίου στην περιφέρεια. Επιπλέον, έχουν επιλεγεί τα εργαλεία της έρευνας και βρίσκεται σε
εξέλιξη η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθησαν μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης.
Επιπρόσθετα, τον Μάιο, έλαβαν χώρα εις βάθος συνεντεύξεις με πρόσωπα υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων και
διαμορφώθηκαν προτάσεις για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.
Υπεράσπιση Δικαιωμάτων: Μείωση του κόστους θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών
ψυχοτρόπων ουσιών: η τιμή ήταν € 333 το μήνα, και τώρα είναι € 230. Tα τελευταία τρία χρόνια, η ΜΚΟ 4 Life μάχεται
για την υπεράσπιση του δικαίωματος στη δωρεάν θεραπεία. Έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά από συναντήσεις
και σημειώνονται σημαντικά βήματα προς τον επιθυμητό στόχο. H πιο πρόσφατη συνάντηση ήταν αυτή που
πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησης, στις
26 Ιουνίου, μετά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την οποία του Δημόσιου Ιδρύματος για τη
Στέγαση, την Αποκατάσταση και την επανακοινωνικοποίηση των χρηστών ουσιών στην Ποντγκόριτσα έλαβε την
απόφαση να μειωθεί η τιμή της θεραπείας.
Συνεργασίες: Εκστρατεία «Μαζί κατά των ναρκωτικών»: συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου Ιδρύματος για τη Στέγαση,
την Αποκατάσταση και την Επανακοινωνικοποίηση των χρηστών ουσιών στην Ποντγκόριτσα, της Αστυνομικής
Διεύθυνσης - Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, του Υπουργείου Παιδείας και της ΜΚΟ "4 LIFE"

5

Νέα Συνεργατών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Οργάνωση ALIAT
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Παρεμβάσεις Μείωσης της Βλάβης: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, η ALIAT έχει ανοίξει επτά κέντρα θεραπείας
σε όλη τη Ρουμανία για άτομα που κάνουν χρήση ουσιών και αλκοόλ. Αυτά τα κέντρα έχουν οργανωθεί ως κοινωνικές
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο ενός προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF), και παρέχουν υπηρεσίες σε
άτομα που υποφέρουν από πολλαπλές εξαρτήσεις. Τα θεραπευτικά κέντρα αποτελούν μέρος της μακροπρόθεσμης
στρατηγικής της οργάνωσης ALIAT σχετικά με τη βιωσιμότητα, καθώς σε γενικές γραμμές τα άτομα πρέπει να
πληρώνουν για τη χρήση υπηρεσιών, τόσο σε δομές εσωτερικής νοσηλείας όσο και σε ανοιχτές δομές. Παρόλα αυτά,
πρέπει να παρέχεται και μια σειρά δωρεάν υπηρεσιών. Όλα τα κέρδη θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση των
υπηρεσιών της ALIAT που εργάζονται πάνω στη μείωση της βλάβης, την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική στήριξη
(φροντίδα οικογένειας, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία παιδιού κλπ) και προορίζονται για την κάλυψη αναγκών που
οι τοπικές αρχές έχουν αποτύχει να στηρίξουν.
Συνεργασίες:Το πρόγραμμα «Αντιμετωπίσε Τώρα» (“Treat Now”) είναι ένα νέο πρόγραμμα μείωσης της βλάβης, που
λαμβάνει χώρα στο Βουκουρέστι από την 1η Ιουλίου. Η ALIAT και οι συνεργαζόμενες ΜΚΟ Aras και Parada είναι
υπεύθυνες για την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο θα παρέχει στους ΧΕΝ σύριγγες, προφυλακτικά, διαγνωστικό
έλεγχο για τη φυματίωση, τον ιό HIV και HBV, εμβολιασμό για την ηπατίτιδα Β, ιατρική περίθαλψη και συμβουλευτική.
Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης
και της ελονοσίας και θα είναι ενεργό για δυόμισι χρόνια. Η συνεισφορά της ALIAT θα περιλαμβάνει την παροχή
μιας κινητής μονάδας και τη διάθεση προσωπικού 4 ατόμων αποτελούμενο από έναν γιατρό και 3 κοινωνικούς
λειτουργούς. Η κινητή μονάδα θα κάνει βάρδιες στις πιάτσες ναρκωτικών της πόλης, τρεις - τέσσερις νύχτες ανά
εβδομάδα, παρέχοντας τόσο τις παραπάνω υπηρεσίες, αλλά και διασύνδεση του πληθυσμού που βρίσκεται σε
κίνδυνο ή έχει ήδη διαγνωστεί με φυματίωση με άλλες υπηρεσίες υγείας.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Μείωσης της Βλάβης της Ρουμανίας (RHRN)
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Παρεμβάσεις Μείωσης της Βλάβης: • Στις 26 Ιουνίου, το Δίκτυο Συνεργασίας Μείωσης της Βλάβης της Ρουμανίας
(RHRN) οργάνωσε σε συνεργασία με την οργάνωση Carusel (μια από τις οργανώσεις- μέλη), εκδήλωση για την
παγκόσμια εκστρατεία «Υποστήριξε. Μην τιμωρείς!» (“Support. Don’t Punish!”).
• Στην εκδήλωση ήταν προσκεκλημένος ο Thomas Zosel, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Φρανκφούρτης, ο οποίος
κλήθηκε να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται στη Φρανκφούρτη θέματα τα οποία σχετίζονται
με τα ναρκωτικά. Η συνάντηση περιελάμβανε δύο ενότητες: μια στην Εθνική Αντιναρκωτική Υπηρεσία για τους
εκπροσώπους της ρουμανικής αστυνομίας και μια για τους επισκέπτες και τα ΜΜΕ, η οποία ολοκληρώθηκε με
ένα θεατρικό έργο βασισμένο στην ιστορία ενός χρήστη ουσιών υπό αστυνομική επιτήρηση, ο οποίος απεβίωσε
τον προηγούμενο χρόνο στο Βουκουρέστι. Στους επισκέπτες της εκδήλωσης, επίσης, δόθηκε ένα μικρό βιβλίο με
κόμικς με πληροφορίες γύρω από την χρήση ουσιών και τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών (δημιουργήθηκε από την
γραφίστρια Sorina Vazelina, (θα το βρείτε διαθέσιμο στα ρουμανικά εδώ: http://rhrn.ro/public/uploads/file /276/
interzis-sorina-vazelina-2014.pdf ), καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία «Δωμάτια για Αλλαγή»
(“Rooms for Change”) (http://room-for-change.org/) της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτικής για τα Ναρκωτικά
για το άνοιγμα χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Ο θάνατος του χρήστη που αναφέρθηκε και παραπάνω, υπήρξε
αφορμή και για ένα ακόμα έργο και πάλι με τη συνεργασία του Δικτύου Συνεργασίας Μείωσης της Βλάβης της
Ρουμανίας (RHRN) και της οργάνωσης Carusel, και πιο συγκεκριμένα αυτό της διανομής φυλλαδιών στους ΧΕΝ και
στα εκδιδόμενα άτομα με πληροφορίες γύρω από τη διαχείριση καταστάσεων που αφορούν την αστυνομία.
• Το Δίκτυο Συνεργασίας Μείωσης της Βλάβης της Ρουμανίας (RHRN) είναι μέλος του Ευρωπαικού Φόρουμ της
Κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά για τα έτη 2015-2017.

Συνεργασίες: • Μία από τις πιο αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες των οργανώσεων του δικτύου μας είναι το έργο
της οργάνωσης Carusel για το άνοιγμα εποπτευόμενων χώρων ενέσιμης χρήσης στη Ρουμανία (διαθέσιμο στα
ρουμανικά εδώ: σε http://www.ccd.org.ro/ ).
• Το ίδρυμα «Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού» (Fundatia FOC) σε συνεργασία με την Εθνική Αντιναρκωτική
Υπηρεσία έχει ένα νέο σχέδιο με στόχο τη δημιουργία ενός νέου κέντρου ημέρας με κοινωνικές, ψυχολογικές και
εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτομα με ιστορικό χρήσης ουσιών, καθώς και τη διάδοση των
πληροφοριών στα σχολεία για τη χρήση ουσιών.

76

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Προεργασίες για την Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά
(UNGASS 2016)

Μ

ετά την ετήσια σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών
(CND) τον περασμένο Μάρτιο άρχισαν εντατικές
εργασίες για τη διαμόρφωση προτάσεων από τις χώρες
μέλη του ΟΗΕ οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν και να
εγκριθούν από την Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
για τα Ναρκωτικά η οποία θα συγκληθεί από τις 19 έως
τις 21 Απριλίου 2016 (UNGASS 2016). Ήδη ορισμένες
χώρες παρουσίασαν τις πρώτες σκέψεις τους για το
περιεχόμενο των συμπερασμάτων που προσδοκούν από
την Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι μη κυβερνητικές
οργανώσεις επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά στη
συζήτηση και έχουν προετοιμάσει σχέδια κειμένων τα
οποία θα προωθήσουν στις αρμόδιες Εθνικές αρχές,
στους περιφερειακούς οργανισμούς και στα Ηνωμένα
Έθνη. Η Επιτροπή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
της Βιέννης (Vienna NGO Committee on Drugs/VNGOC)
σε συνεργασία με την Επιτροπή των ΜΚΟ της Νέας Υόρκης
(New York NGO Commitee on Drugs/NYNGOC) και την
Ειδική Ομάδα δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών για
τα Ναρκωτικά (Civil Society Task Force/CSTF) αποτελούν
τους αναγνωρισμένους από τον ΟΗΕ φορείς οι οποίοι
συντονίζουν τις εργασίες των Οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών για τις προτάσεις τους προς την Ειδική Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση πρόκειται να συζητήσει ένα πρώτο
σχέδιο συμπερασμάτων και συστάσεων σε συνεδρίαση
της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά τον προσεχή
Σεπτέμβριο/Οκτώβριο . Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκές
Ένωσης έχουν κληθεί να υποβάλουν προτάσεις στην
Προεδρεία της ΕΕ η οποία θα διαμορφώσει ένα
πρώτο σχέδιο προς συζήτηση. Το ζητούμενο είναι η
διαμόρφωση ενός «σύντομου, ουσιαστικού, περιεκτικού
και προσανατολισμένου σε συγκεκριμένες δράσεις
τελικού κειμένου» .
Προσδοκία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι
να υπάρξει ουσιαστικός ανοιχτός διάλογος για όλα τα
θέματα χωρίς περιορισμούς και προκαταλήψεις έτσι
ώστε να προωθηθούν ρεαλιστικές και αποτελεσματικές
πολιτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της
κοινωνίας και των πολιτών που θίγονται άμεσα από τις
εξαρτησιογόνες ουσίες. Οι οργανώσεις του Δικτύου
Συνεργασίας για την πολιτική των ναρκωτικών στην
ΝΑ Ευρώπη θα εκφράσουν τις απόψεις τους προς κάθε
κατεύθυνση. Η στήλη αυτή θα αναφερθεί στις όποιες
πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν στην περιοχή των
Βαλκανίων.
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Ημερίδα: Ηπατίτιδα C και χρήση
ναρκωτικών στην Ελλάδα,
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015
Στις 17 Ιουνίου, μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου
Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» και του
Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, διοργανώθηκε συνέδριο με θέμα την Ηπατίτιδα C
και τη χρήση ναρκωτικών στην Ελλάδα.
Συνδιοργανωτές ήταν η Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη
του Ήπατος, ο Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, η
Ευρωπαϊκή Ένωση Ασθενών Ήπατος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
για την κοινωνική ένταξη και την Υγεία “Correlation”, η
Praksis, η Παγκόσμια Συμμαχία για την Ηπατίτιδα, η Εταιρεία
Διογένης, η Θετική Φωνή και η Ένωση Δημόσιας Πολιτικής
για την Ηπατίτιδα B και C.
Οι ομιλητές του συνεδρίου παρείχαν σημαντικές
πληροφορίες και στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση
σχετικά με την Ηπατίτιδα C και τους χρήστες ενδοφλέβιων
ναρκωτικών (ΧΕΝ), την κατάσταση στις φυλακές, την
πολιτική για την αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών και
των λοιμωδών νοσημάτων στον εν λόγω πληθυσμό, τη
θεραπεία της Ηπατίτιδας C ως πρόληψη ανάμεσα στους
ΧΕΝ, τα εμπόδια πρόσβασης στη θεραπεία που έχουν να
αντιμετωπίσουν, και την ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με τη
μείωση της βλάβης και την πρόληψη στους ΧΕΝ.
Πολιτική για τα ναρκωτικά και Μείωση της Βλάβης
Η εταιρεία Διογένης συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα τη συζήτηση για τη Μείωση της Βλάβης και τους
χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ). Έγινε αναφορά στην αρνητική στάση της Επιτροπής των Ηνωμένων
Εθνών για τα ναρκωτικά (CND) όσον αφορά στη χρήση υπηρεσιών μείωσης της βλάβης και την άρνησή τους να
χρησιμοποιείται ο όρος «Μείωση της Βλάβης» στα επίσημα έγγραφα της επιτροπής. Ωστόσο, μέσα στα τελευταία 25
χρόνια διεξάγεται μια έντονη συζήτηση σχετικά με το θέμα και ολοένα και περισσότερες χώρες θέτουν σε εφαρμογή
προγράμματα μείωσης της βλάβης. Πρόσφατα, έχει δημοσιευθεί ένα ανεπίσημο έγγραφο από το Γραφείο των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) με τίτλο «Διατάξεις για την πολιτική των ναρκωτικών
από τις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών». Το έγγραφο επισημαίνει πως «οι συμβάσεις δεν είναι αντίθετες
ως προς τις στρατηγικές μείωσης της βλάβης, όταν η μείωση της βλάβης δεν πραγματοποιείται μεμονωμένα ή ως
εναλλακτική της μείωσης ζήτησης. Την εποχή που είχαν συνταχθεί οι συμβάσεις, τα μέτρα για την πρόληψη της
υγείας και των κοινωνικών συνεπειών της χρήσης ναρκωτικών και της εξάρτησης δεν ήταν τόσο διαδεδομένα
όσο τις πιο πρόσφατες δεκαετίες. Το 2009, τα κράτη-μέλη υποστήριξαν ομόφωνα την άποψη ότι η προστασία της
υγείας των χρηστών ναρκωτικών και η παροχή κοινωνικής φροντίδας πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα όταν ο «ασθενής»
δεν έχει κίνητρα συμμετοχής σε θεραπευτικές παρεμβάσεις ή έχει κάνει υποτροπή μετά τη θεραπεία του, είναι μια
ουσιαστική δέσμευση για κάθε κράτος-μέλος.
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26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικών και της
Παράνομης Διακίνησης τους
Η εταιρεία Διογένης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης
τους συμμετέχει στην καμπάνια Support. Don't punish σε
συνεργασία με τις ΜΚΟ Praksis και Σύλλογο Θεραπευομένων
ΟΚΑΝΑ με ένα βίντεο στα ελληνικά.
Στο δελτίο τύπου που δημοσίευσαν οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, Διογένης, Πρωτοβουλία Διαλόγου
για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη - Θετική
Φωνή - Κέντρο Ζωής - Praksis - Προμηθέας, Σύλλογος
Ασθενών Ήπατος - Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα επισημαίνουν την ανάγκη για
αλλαγή των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζονται μέχρι
σήμερα και τον προσανατολισμό σε δράσεις υποστήριξης
των δικαιωμάτων των ανθρώπων που κάνουν χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών
Μπορείτε να δείτε το video εδώ
και το δελτίο τύπου των οργανώσεων εδώ

Μαυροβούνιο: το Παγκόσμιο Ταμείο αποσύρει τη χρηματοδότηση, κλείνουν οι υπηρεσίες μείωσης της βλάβης
Δυστυχώς, στις 30 Ιουνίου 2015, διεκόπη η παροχή υπηρεσιών μείωση της βλάβης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
Το Μαυροβούνιο δεν έχει πλέον δικαίωμα για περαιτέρω χρηματοδότηση από το Παγκόσμιο Ταμείο για την
αντιμετώπιση της φυματίωσης, του AIDS και της ελονοσίας, καθώς πλέον κατηγοριοποείται ως χώρα άνω-μεσαίου
εισοδήματος.
Με τη συμμετοχή διαφόρων κυβερνητικών οργανώσεων, εφαρμόστηκε η Εθνική Στρατηγική για το AIDS μέσω
ενός έργου που ονομάστηκε «Υποστήριξη της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για το AIDS» (“Support to NAS
implementation”) και το οποίο υποστηρίχθηκε από το Παγκόσμιο Ταμείο για την αντιμετώπιση της φυματίωσης, του
AIDS και της ελονοσίας (GFTAM) και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), Ποντγκόριτσα. Μέσω
αυτού του προγράμματος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις παρείχαν υπηρεσίες πρόληψης σε πληθυσμούς υψηλού
κινδύνου. Η Tijana Žegura, Διευθύντρια του προγράμματος μείωσης της βλάβης της ΜΚΟ «Juventas», οργάνωσημέλος του Δικτύου Συνεργασίας για την πολιτική των ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη, μας έδωσε σημαντικά στοιχεία
που απεικονίζουν την τεράστια ανάγκη για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα κατά το 2012, η ΜΚΟ
«Juventas» παρείχε υπηρεσίες στο 46% των ανθρώπων που κάνουν ενέσιμη χρήση ουσιών στην Ποντγκόριτσα. Το
2014, έγιναν 5.191 επαφές με ΧΕΝ και 1.686 επαφές με εκδιδόμενα άτομα και διανέμηθηκαν 22.355 βελόνες, 15.663
σύριγγες και 16.330 προφυλακτικά. Επίσης, την ίδια περίοδο, έλαβαν χώρα 1.123 συνεδρίες συμβουλευτικής για 293
κρατούμενους.
Παρά το γεγονός πως αυτές οι υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους,
η κυβέρνηση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μείωσης βλάβης στην
κοινότητα. Ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των υπηρεσιών σταμάτησε να λειτουργεί και το μοναδικό κέντρο μείωσης
της βλάβης που παραμένει ακόμα ανοιχτό αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία του τον προσεχή Οκτώβριο.
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Μέλη του Δικτύου Συνεργασίας
για την Πολιτική των
Ναρκωτικών στη ΝΑ Ευρώπη
ALIAT – Alliance for the Fight Against Alcoholism and
Drug Abuse, Romania
NGO Veza, Serbia
Romanian Harm Reduction Network (RHRN),
Romania
Aksion Plus, Albania
Initiative for Health Foundation (IHF), Bulgaria
Healthy Options Project Skopje (HOPS),
Former Yugoslav Republic of Macedonia
Juventas, Montenegro
The “South Eastern European and Adriatic Addiction
Network”, SEEAN, Slovenia
Udruga Terra Association, Croatia
NGO Victorija, Banja Luka,Bosnia Herzegovina
Association Margina, Bosnia and Herzegovina
Association Prevent, Novi Sad, Serbia
Association DIOGENIS, Drug Policy Dialogue in SEE,
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 Εταιρεία
Διογένης, Πρωτοβουλία Διαλόγου για
την Πολιτική των Ναρκωτικών στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
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:
Εταιρεία Διογένης
Πρωτοβουλία Διαλόγου για την Πολιτική
των Ναρκωτικών στη Ν.Α. Ευρώπη
Φωκίωνος 8, 105 63, Αθήνα
E-mail: drugpolicy.see@diogenis.info

Centre for life, Greece
Positive Voice, Greece
NGO 4life, Montenegro

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Πρωτοβουλία Διαλόγου για την Πολιτική
των Ναρκωτικών στην Ν.Α. Ευρώπη
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