ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΔΓΡΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ

«Πξνο κηα Απνηειεζκαηηθή Πνιηηηθή γηα ηα Ναξθσηηθά: Δπηζηεκνληθή
ηεθκεξίσζε, θαζεκεξηλή πξάμε θαη πνιηηηθέο επηινγέο».
Τπεξβαίλνληαο ηα εκπφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεθκεξησκέλσλ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ

ΔΚΘΔΗ
Σεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ
πλεδξίνπ Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηα λαξθσηηθά.

Αζήλα 6 θαη 7 Μαξηίνπ 2003

1.
ηηο 6 θαη 7 Μαξηίνπ 2003, έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα ην πλέδξην Τςεινχ
Δπηπέδνπ γηα ηα Ναξθσηηθά, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο.
Αληηπξνζσπείεο απφ ηηο ρψξεο κέιε θαη ηηο λέεο ππφ έληαμε ρψξεο,
αληηπξφζσπνη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ησλ Κνηλνβνπιίσλ ησλ ππφ έληαμε ρσξψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
ηεο Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ
Παξαθνινχζεζε ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηεο Σνμηθνκαλίαο, ηεο Οκάδαο
Πνκπηληνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηνπ Γξαθείνπ θαηά ησλ
Ναξθσηηθψλ θαη ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο ηνπ Ο.Η.Δ., φπσο θαη
αληηπξφζσπνη ηεο επηζηήκεο θαη έξεπλαο θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ,
έιαβαλ κέξνο ζην ζπλέδξην.
1.2
Η Διιεληθή Πξνεδξία ηφληζε, θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ,
ηελ αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ησλ ρσξψλ
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ αλνηρηνχ δηαιφγνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο
απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ βαζηζκέλσλ φρη ζε αθνξηζκνχο θαη ζεσξεηηθέο
ηνπνζεηήζεηο, αιιά ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε θαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε. Οη
λέεο ρψξεο κέιε θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηεο
πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ. Η Διιεληθή
Πξνεδξία δηεπθξίληζε, φηη απηφ πνπ επηδηψθεη κ’ απηφ ην ζπλέδξην είλαη ε
πξφθιεζε δηαιφγνπ, έηζη ψζηε απφ ηελ έθθξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ
λα πξνθχςεη ηειηθά κηα ζχλζεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα πεξηζζφηεξν
απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή. Σνλίζηεθε επίζεο φηη ζηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα
ζπκβάιιεη, κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ζηε δηακφξθσζε ηεο ζέζεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πξνζερή 46ε χλνδν ηνπ Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ
ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ε νπνία δηνξγαλψλεηαη ζηε Βηέλλε απφ
ηηο 9-17 Απξηιίνπ 2003.
1.3
Οη ζχλεδξνη ππνδέρηεθαλ ην ζπλέδξην ζαλ κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνπο
θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο, γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο, γηα ηνπο
πνιηηηθνχο, φπσο θαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, λα
ζπλαληεζνχλ θαη λ’ αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη απφςεηο γηα κηα ζθαηξηθή, ζπλεπή
θαη ζπληνληζκέλε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ζέκα ησλ
λαξθσηηθψλ. Η ζεκαζία ηεο ζπλάληεζεο κ’ απηή ηε ζχλζεζε είλαη ζαθήο,
φηαλ ιάβεη θαλείο ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη νινθιεξψζεη ηελ
ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 2000-2004.
1.4
ηηο επηά ελφηεηεο ηνπ πλεδξίνπ ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα:
-Η πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο.
-Η δηεζλήο πνιηηηθή θαη ν ξφινο ησλ Γηεζλψλ πλζεθψλ ηνπ Ο.Η.Δ.
-Παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε
-Παξεκβάζεηο ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο
-Μείσζε ηεο πξνζθνξάο θαη επηβνιή ηνπ λφκνπ
-Καζεκεξηλή Πξάμε
-Μειινληηθέο εμειίμεηο
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1.5
Η παξνχζα έθζεζε είλαη κηα πεξίιεςε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ
απνηππψλεη ηηο δηάθνξεο απφςεηο νη νπνίεο αθνχζηεθαλ ζην ζπλέδξην θαη
εθθξάδεη ηελ πξφζεζε ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο γηα ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ
ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο.

Η Πολιηική ηης Εσρωπαϊκής ΄Ενωζης.
2.
Όζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνγξακκίζηεθε φηη
απφ ηελ πεξίνδν κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηα
λαξθσηηθά ην 1999, έγηλε ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο. Παξακέλεη φκσο αθφκε πνιιή δνπιεηά γηα λα
επηηεπρζνχλ νη θηιφδνμνη ζηφρνη ηνπ.
2.1
ην πλέδξην αλαγλσξίζηεθε ε πξφνδνο ε νπνία επηηεχρζεθε
-ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο γηα ηα λαξθσηηθά ζηηο ρψξεο κέιε
θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
-ζηε δηαζεζηκφηεηα αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ,
-ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία,
-ζηε ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ δίσμεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ,
-ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ
ζπλζεηηθψλ λαξθσηηθψλ
-ζηελ ελίζρπζε ηνπ αγψλα θαηά ηνπ μεπιχκαηνο παξαλφκνπ ρξήκαηνο
-θαη ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν.
2.2
Σνλίζηεθε φηη αιιαγέο ζην θαηλφκελν ησλ λαξθσηηθψλ, φπσο ε εκθάληζε ησλ
ζπλζεηηθψλ λαξθσηηθψλ, ε πξνκήζεηα κέζσ ηνπ δηαδπθηίνπ θαη λέεο κέζνδνη
ζεξαπείαο, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν πξαγκαηηζηηθψλ θαη
πνιχπιεπξσλ πξνζεγγίζεσλ ησλ δηαθφξσλ φςεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. ηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πξφβιεκα ηεο εμάξηεζεο
απφ ηα λαξθσηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα ε πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο
εμάξηεζεο, ζεσξείηαη θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ζέκα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο.
Σνλίζηεθε ε αλάγθε γηα πιήξε θάιπςε ησλ ζεξαπεπηηθψλ αλαγθψλ
επαλέληαμεο ησλ εμαξηεκέλσλ κέζα απφ ην ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο θαη
θνηλσληθήο πξφλνηαο. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη
ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο.
Οη ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο εμάξηεζεο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζηελ θνηλσληθή
αζθάιεηα απνηεινχλ ζήκεξα κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία νθείινπκε λα
αληηκεησπίζνπκε κε κέηξα ζπκπιεξσκαηηθά ηεο ζεξαπείαο, ήηνη κε
πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο βιάβεο (harm reduction). Γηα ην ζέκα απηφ έγηλαλ
ζπδεηήζεηο ζε βάζνο. Αλαθέξζεθαλ πξαθηηθέο ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο
ρψξεο θαη αλαπηχρζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε πεηξακαηηθέο κεζφδνπο
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ζεξαπείαο ζε «ζηεγλά» πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα κε ππνθαηάζηαηα σο θαη
ηελ δηάζεζε εξσίλεο ππφ ηαηξηθφ έιεγρν, αίζνπζεο ελέζηκεο ρξήζεο θιπ. Οη
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο έδσζαλ νη νκηιεηέο επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο
εθηηκήζεθαλ ηα κέγηζηα απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζπλέδξνπο.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη κηα ζεηξά πξνζεγγίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο
ζεξαπείαο θαη κείσζεο ηεο βιάβεο θαη ξπζκίζεσλ νη νπνίεο κέρξη πξφζθαηα
ζεσξνχληαλ αλεπίηξεπηεο, ζήκεξα φκσο απνηεινχλ θαζεκεξηλή πξάμε.

2.3
Γηάινγνο αλαπηχρζεθε ζην ζέκα ηεο πνηληθήο φςεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ
λαξθσηηθψλ. Αλαθέξζεθε φηη ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζην ζέκα ηεο
πνηληθήο δίσμεο θαη εηδηθά ζηε θπιάθηζε, ηπγράλεη γεληθήο αλαγλψξηζεο θαη
απνδνρήο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πνιηηηθή γηα ηα λαξθσηηθά ζ’ απηφλ
ηνλ ηνκέα δελ πξνζαλαηνιίδεηαη πιένλ ζηελ ηηκσξία αιιά ζηε ζεξαπεία, ζηε
ζπκβνπιή θαη ππνβνήζεζε, ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηελ
θνηλσληθή επαλέληαμε
Καη ζηνλ ηνκέα ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο αλαπηχρζεθε έλαο γφληκνο δηάινγνο
κε επηθέληξσζε ζην ζέκα ηεο πνηληθήο δίσμεο ηνπ ρξήζηε θαη ηα
πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο ζηηο θπιαθέο. Σν γεγνλφο φηη ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ
ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ ή ησλ
δηαθηλεηψλ λαξθσηηθψλ είλαη αλεζπρεηηθφ. Η δηαζεζηκφηεηα λαξθσηηθψλ
νπζηψλ ζηηο θπιαθέο απνηειεί ηεξάζηην πξφβιεκα. Η θαηάρξεζε νπζηψλ, νη
ςπρνζσκαηηθέο παζήζεηο θαη νη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο απνηεινχλ ην θχξην
πξφβιεκα ησλ θπιαθηζκέλσλ γηα λαξθσηηθά. Καη ζ’ απηφ ην ρψξν νη κέζνδνη
θαη πξαθηηθέο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε.
2.4
Οη απμαλφκελεο νκνηφηεηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ ζηηο ρψξεο
κέιε δελ ζεκαίλνπλ, φηη δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πνιηηηζηηθέο
δηαθνξέο. Οη ρψξεο θαη νη πεξηθέξεηεο έρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα λα ζέζνπλ ζε
δνθηκή θαη αμηνιφγεζε λέεο πξνζεγγίζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε νθείιεη λα είλαη ζεβαζηή ζηα γεληθά
πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
2.5
Η ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο γηα ηα λαξθσηηθά ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ
επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, ζηηο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπζηεκαηηθή
αμηνιφγεζε είλαη θαλεξή θαη ππνζηεξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Δμ ίζνπ
ζεκαληηθή είλαη ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. Απηή ε
πξνζέγγηζε νθείιεη λ’ απνηειεί θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζηελ Δπξσπατθή
πνιηηηθή γηα ηα λαξθσηηθά. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή αλαγλσξίδεηαη ε
αλάγθε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ επηθνξηηζκέλσλ κε ην
ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ Δπξσπατθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. Απηφ ζεκαίλεη
ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Πξέπεη λ’
απνθεπρζνχλ παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο.
Τπνγξακκίζηεθε φηη γηα ηηο λέεο ρψξεο κέιε ρξεηάδεηαη ε πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή δέζκεπζε γηα ηελ ίδξπζε Δζηηαθψλ εκείσλ Σεθκεξίσζεο θαη
Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά (Focal Points) φπσο απηά ιεηηνπξγνχλ ζηηο
ρψξεο κέιε.
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2.6
ηνλ ηνκέα ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο ε Διιεληθή Πξνεδξία θαη νη
ζχλεδξνη νη νπνίνη έθαλαλ παξεκβάζεηο, ηφληζαλ φηη θαηά θαλφλα ν αγψλαο
θαηά ησλ δηαθηλεηψλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ ζεσξείηαη θπξίσο επζχλε ησλ
αζηπλνκηθψλ αξρψλ. Όκσο παξφιν πνπ ε αζηπλνκία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ απμάλεηαη αξηζκεηηθά φπσο θαη νη θαηαζρέζεηο
παξάλνκσλ νπζηψλ, ε πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ λαξθσηηθψλ παξνπζηάδεη
ηαπηφρξνλα απμεηηθή ηάζε θαη ν αξηζκφο ησλ λαξθνκαλψλ δελ κεηψλεηαη.
Δίλαη γη απηφ ην ιφγν αλαγθαίν λα αλαγλσξηζζεί φηη ην ζέκα ηεο δηαθίλεζεο
λαξθσηηθψλ δελ είλαη απιψο ζέκα ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο πνηληθήο
δηθαηνζχλεο. Υξεηάδνληαη δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ηνκέα,
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζηελ πάηαμε ηνπ μεπιχκαηνο
παξάλνκσλ εζφδσλ θιπ. Πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ απαζρφιεζε
ησλ λέσλ γηα λ’ αληηκεησπηζζεί ην ζέκα ζθαηξηθά θαη απνηειεζκαηηθφηεξα.
2.7
Η Διιεληθή πξνεδξία ηφληζε ηε ζεκαζία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Η
δηαθίλεζε εξσίλεο απφ ηελ Κεληξηθή Αζία θαη θπξίσο ην Αθγαληζηάλ γίλεηαη
κέζσ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ. Έγηλε αλαθνξά ζην επηηπρεκέλν ζεκηλάξην γηα
ηηο νδνχο δηαθίλεζεο ηεο εξσίλεο κέζσ ησλ Βαιθαληθψλ νδψλ θαη ην
Βαιθαληθφ ζρέδην δξάζεο πνπ ππέβαιε ε Διιεληθή Πξνεδξία θαη ζπδεηείηαη
ζηελ Οξηδφληηα Οκάδα γηα ηα Ναξθσηηθά. Η Διιεληθή πξνεδξία ζα εθηηκνχζε
ην ζρνιηαζκφ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ ηπρφλ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ
νινθιήξσζή ηνπ θαη ειπίδεη φηη ην πξφγξακκα ζα ηχρεη ηεο ππνζηήξημεο ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη ζχληνκα ζ’ αξρίζεη λα πινπνηείηαη.
2.8
Η ζπδήηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ θπξίσο ζηηο κεγαινππφιεηο, θαηέδεημε θαη απφ ηηο εηζεγήζεηο ηνπηθψλ αξρφλησλ, εθπξνζψπσλ ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηηο παξεκβάζεηο ησλ ζπλέδξσλ, φηη ην πξφβιεκα
είλαη ηφζν έληνλν πνπ νη ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο δελ κπνξνχλ
λα έρνπλ πιένλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ δηαιφγνπ, αιιά νθείινπλ λα
αλαδεηήζνπλ πξαθηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο. Σν δήηεκα « ηεο θνπιηνχξαο
ησλ λέσλ» ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ, απνηέιεζε ζέκα δηεμνδηθήο
ζπδήηεζεο. Δπηζεκάλζεθε ν θίλδπλνο απφ ηε ξαγδαίσο δηαδηδφκελε ρξήζε
ησλ ζπλζεηηθψλ λαξθσηηθψλ κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ε κειινληηθή απεηιή πνπ
απηά απνηεινχλ γηα ηηο θνηλσλίεο καο. Δίλαη αλαγθαία ε απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζή ηνπο θαη νη έγθαηξεο παξεκβάζεηο ζηνπο λένπο πνπ μεθηλνχλ ηε
ρξήζε λαξθσηηθψλ. ρέδην ςεθίζκαηνο γη απηφ ην ζέκα θαηέζεζε ε Διιεληθή
Πξνεδξία θαη ζπδεηείηαη ζηελ Οξηδφληηα Οκάδα γηα ηα Ναξθσηηθά.
2.9
Πξνηάζεθε ε ζπλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο ε νπνία δηεμήρζε ζηα ζπλέδξηα πνπ
έιαβαλ ρψξα ζηελ Οιιαλδία θαη ζην Βέιγην ην 2001 θαη 2002 γηα ην ζέκα ηεο
θάλλαβεο. Θα πξέπεη λα εμεηαζζεί, πψο ηα δεδνκέλα απ΄απηέο ηηο
ζπλαληήζεηο ζα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηνλ πιένλ θαιχηεξν ηξφπν. Σέινο έγηλε
αλαθνξά ζηελ πξσηνβνπιία, ε νπνία ζπδεηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο
πλέιεπζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα λαξθσηηθά ζηα βαζηθά ηεο θείκελα, ζαλ

5

ζπκπιεξσκαηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο. Απηή ε πξφηαζε
ζα δψζεη λέα ψζεζε ζην ζπληνληζκφ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο
δξάζεο, ζηε ζπζηεκαηηθφηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ ελαξκφληζε
ησλ ζηφρσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ Ναξθσηηθψλ.

Η Διεθνής Πολιηική για ηα Ναρκωηικά και ειδικά η πολιηική ηοσ Ο.Η.Ε.
3.
Όζνλ αθνξά ηε δηεζλή πνιηηηθή θαη εηδηθά ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ
ζρεδίνπ δξάζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ε νπνία ζα ζπδεηεζεί ζηε Βηέλλε ηνλ
Απξίιην ηνπ 2003, αλαγλσξίζηεθε φηη κεξηθά ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ ζεκείσζαλ
επηηπρία φπσο ε πεξηζζφηεξν ηζφξξνπε πξνζέγγηζε κεηαμχ ηεο κείσζεο ηεο
δήηεζεο θαη ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ γηα ηα λαξθσηηθά ε νπνία δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα κηα
πεξηζζφηεξν εθινγηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ.
Με ηηο βειηησκέλεο εθζέζεηο, ηελ ελαξκφληζε ησλ δεηθηψλ θαη ηελ πξνβνιή
ησλ κεζνδνινγηθά θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ζα ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ
δεδνκέλσλ γηα ηα λαξθσηηθά ζε παγθφζκην επίπεδν. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε
θαιά πιεξνθνξεκέλε θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πνιηηηθή γηα ηα
λαξθσηηθά. Η απαίηεζε απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηα Ηλσκέλα ΄Δζλε λα
εγγπεζνχλ αληηθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο έρεη ήδε νδεγήζεη ζηελ πξαθηηθή ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ λα απαηηνχλ φπσο ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ελδείμεηο γηα ηηο πξαθηηθέο νη νπνίεο
πξαγκαηηθά απνδίδνπλ.
3.1
ηε ζπδήηεζε γηα ηελ ζέζε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο ζηε 46ε ζχλνδν ζηε
Βηέλλε, εθθξάζηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο θαη έγηλε δηεμνδηθφο δηάινγνο γηα
ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ζην ζέκα. Η Διιεληθή
πξνεδξία ηφληζε ,φπσο θαη ζηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ, φηη εθείλν πνπ
επηδηψρηεθε ηηο δχν κέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ν αλνηρηφο δηάινγνο κε ζεκείν
εθθίλεζεο ηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Σα αξκφδηα φξγαλα ζηελ Δπξσπατθή
΄Δλσζε ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πνηα απφ ηα ζεκεία ηα νπνία εθθξάζηεθαλ
ζην ζπλέδξην ζα ηχρνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ.
3.2
Οη ηάζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ αθνξνχζαλ αθ΄ ελφο ηελ άπνςε φηη νη ζπλζήθεο
ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηα λαξθσηηθά πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ πιήξσο, αληί λα γίλεη
ζπδήηεζε γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη αθ΄εηέξνπ ηελ άπνςε φηη ε αιιαγή ηεο
δηεζλνχο θαηάζηαζεο ηφζν ζηε δηαθίλεζε θαη ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο φζν
θαη ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ απαηηεί ηνλ δηάινγν κε ηελ πξννπηηθή λα ηεζνχλ
λέεο βάζεηο γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε πνιηηηθή. ηα πιαίζηα απηήο ηεο
ηάζεο εθθξάζηεθαλ απφςεηο πνπ ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη ζηα εμήο ζεκεία:
3.2.1
Οη ζπκβάζεηο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηα λαξθσηηθά δελ είλαη ακεηάβιεηεο. Δίλαη ζέκα
ηεο δεκνθξαηηθήο ζέιεζεο ησλ κειψλ θξαηψλ. Η εμέιημε ε νπνία ππάξρεη
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ζηελ πξάμε νθείιεη λ’ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ εμέιημε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ
γηα ηα λαξθσηηθά.

3.2.2
Τπάξρεη ζρεδφλ δηεζλήο νκνθσλία γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηξηψλ ζπλζεθψλ
ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα λαξθσηηθά. Οη ζπλζήθεο απνηεινχλ ην πιαίζην
γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ Ο.Η.Δ. Η κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ (ην 85%) θαη φισλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο έρεη ππνγξάςεη θαη επηθπξψζεη ηηο ηξεηο δηεζλείο
ζπλζήθεο γηα ηα λαξθσηηθά. Οη ζπλζήθεο κπνξνχλ φκσο λα βειηησζνχλ κε
βάζε ηα λέα δεδνκέλα. Θα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ παξαδείγκαηνο
ράξηλ ξπζκίζεηο πνπ ζηελ Δπξψπε είλαη θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζε πνιιά
θξάηε κέιε, φπσο ηε κείσζε ηεο βιάβεο, ηελ ρξήζε ελαιιαθηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο αληί ηεο θπιάθηζεο θαη ηεο ηηκσξίαο ησλ απιψλ
ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ. Η αλαγλψξηζε φηη ν ρξήζηεο δελ είλαη εγθιεκαηίαο
αιιά άηνκν πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη ζεξαπεία είλαη ζέκαηα ηα νπνία
νθείινπλ λ’ απνηειέζνπλ βειηηψζεηο ζηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο.
3.2.3
Τπάξρεη αλάγθε λα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, σο πξνο
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ζηα πιαίζηα ελφο αλνηρηνχ δηαιφγνπ θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη ζην δηεζλέο
πεξηβάιινλ θαη νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ κηα δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ
εθείλε θαηά ηελ νπνία ζπληάρηεθαλ νη ζπλζήθεο.
3.2.4
Σα ζεκεία δηαθνξάο ή αληίζεζεο ζηηο ίδηεο ηηο ζπλζήθεο πξέπεη λα
εληνπηζζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηαηξηθέο
εμειίμεηο θαη φρη κε βάζε πνιηηηθέο επηινγέο.
3.2.5
Θα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ηα πιαίζηα ηεο ειεπζεξίαο πνπ αθήλνπλ νη
ζπλζήθεο ζηηο ρψξεο κέιε γηα λα βξεζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο
παγθφζκηαο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο απφ ηα θξάηε κέιε.
Όπνπ δελ κπνξεί λα πξνθχςεη νκνθσλία απαηηείηαη ζπκθσλία γηα δπλαηφηεηα
επειημίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε πνιηηηζηηθέο,
ζξεζθεπηηθέο θαη λνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ.
3.2.6
Υξεηάδεηαη λα πξνζερζεί ην ζέκα ην νπνίν έρνπλ ζέζεη ε Βνιηβία θαη ην
Πεξνχ γηα ην ηζρχνλ θαζεζηψο (status) ηνπ θχιινπ ηεο θφθαο. Απηφ ην δήηεκα
δελ είλαη κφλν ζέκα απηψλ ησλ ρσξψλ αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
3.2.7
Η Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα βνεζήζεη λα βξεζεί έλαο θνηλφο νξηζκφο θαη
θνηλφ πιαίζην ζηηο πξαθηηθέο κείσζεο ηεο βιάβεο (harm reduction). Σα
Ηλσκέλα Έζλε βξίζθνληαη ζ’ απηφ ην ζεκείν αληηκέησπα κε ηελ αζάθεηα ηνπ
θαηά πφζν ε «κείσζε ηεο βιάβεο» απνζαξξχλεη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη
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ελζαξξχλεη ηελ θαζνιηθή απνρή απφ ηα λαξθσηηθά. ηελ αλαδήηεζε
νκνθσλίαο ζ’ απηφ ην ζεκείν ε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο είλαη απαξαίηεηε.

3.2.8
Η επηζηεκνληθή θαη αλαιπηηθή εξγαζία ζην ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ πξέπεη λα
εληζρπζεί. Μέζνδνη αληηκεηψπηζεο νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνζζεί ζηελ πξάμε
θαη έρνπλ επαλεηιεκκέλα αμηνινγεζεί κπνξνχλ λα θάλνπλ απηφ πνπ ήηαλ
αλεπίηξεπην επηηξεπηφ. ’ απηά ηα πιαίζηα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ ηα ζέκαηα
ηεο αληαιιαγήο ζπξηγγψλ, ηεο ηαηξηθήο ρνξήγεζεο εξσίλεο, ηεο ζεξαπεπηηθήο
ρξήζεο ηεο θάλλαβεο θαη ηεο ελδερφκελεο θαηάηαμήο ηεο ζε άιιε θαηεγνξία
απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 1961 θαη 1971.
3.2.9
Υξεηάδεηαη λα γίλεη δηάινγνο μεπεξλψληαο ηε λννηξνπία ηεο θαηάθξηζεο θαη
ηεο απφξξηςεο. Σα λαξθσηηθά είλαη έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα ην νπνίν απαηηεί
ηε ζπκβνιή φισλ γηα ηελ εμεχξεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.
3.2.10
Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε θαη ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ παξαπάλσ
πξνηάζεσλ θαη ζθέςεσλ πξνηάζεθε λα ζπζηαζεί θαηά ή κεηά ηε ζχλνδν ηνπ
Απξηιίνπ ζηε Βηέλλε κηα ζπκβνπιεπηηθή νκάδα απνηεινχκελε απφ
εκπεηξνγλψκνλεο δηαθφξσλ θνξέσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη
άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Σελ Οκάδα απηή κπνξνχλ λ’ απνηειέζνπλ
θνξείο φπσο ην ηκήκα έξεπλαο ηνπ Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ ησλ
Ναξθσηηθψλ (UNDCP), ε νκάδα ηνπ Ο.Η.Δ. πνπ ζπληάζζεη ηελ Παγθφζκηα
Έθζεζε γηα ηα Ναξθσηηθά (UN World Drug Report team), ε Παγθφζκηα
Οξγάλσζε Τγείαο (WHO), ην Πξφγξακκα ηνπ Ο.Η.Δ. θαηά ηνπ AIDS
(UNAIDS), ην Γηεζλέο πκβνχιην Διέγρνπ ησλ Ναξθσηηθψλ (INCB), ην
Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηεο Σνμηθνκαλίαο
(EMCDDA), θαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Καηάρξεζεο ησλ Ναξθσηηθψλ ηνπ
Οξγαληζκνχ Ακεξηθαληθψλ Κξαηψλ (ΟΑS / CICAD). Μηα ηέηνηα Οκάδα
εκπεηξνγλσκφλσλ κε κηα δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο αθαδεκατθψλ,
αληηπξνζψπσλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ
κεξψλ κπνξεί λα αλαιάβεη λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
κέηξσλ ηα νπνία έρνπλ ζπκθσλεζεί ζηελ Δηδηθή χλνδν ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηα
Ναξθσηηθά (UNGASS),λ’ αλαιχζεη κε ιεπηνκέξεηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ
πξνζεγγίζεσλ κείσζεο ηεο βιάβεο θαη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, θαη λα
πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Ναξθσηηθψλ (CND) ηπρφλ πξνζαξκνγέο ζην ηζρχνλ
ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ Ναξθσηηθψλ Οπζηψλ.
Μελλονηικά βήμαηα
4
Η Διιεληθή Πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνηείλεη φπσο ν
πξνβιεκαηηζκφο ν νπνίνο αλαπηχρζεθε ζηελ Αζήλα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηηο
ηξεηο επφκελεο πξνεδξίεο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο κέρξη
ηε ιήμε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν λέν
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ζρέδην δξάζεο 2005-2010 ζα κπνξνχζε λα ελζσκαηψζεη ζηνηρεία ηα νπνία
αλαπηχρζεθαλ ζην ζπλέδξην ηεο Αζήλαο.
4.1
Η παξνχζα έθζεζε ζα πξνσζεζεί απφ ηελ Διιεληθή πξνεδξία ζηα αξκφδηα
φξγαλα, εηδηθά απηά ηα νπνία πξνεηνηκάδνπλ ηε ζχζθεςε ησλ ππνπξγψλ θαηά
ηελ πξνζερή ζχλνδν ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ ζηε Βηέλλε.
4.2
Η Διιεληθή Πξνεδξία ζεκείσζε ηελ επηζπκία ηεο Γαιιίαο γηα ζπλεξγαζία ζην
ζπλέδξην ην νπνίν νξγαλψλεη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο ζηηο 21
θαη 22 Ματνπ ζην Παξίζη. Η Διιεληθή Πξνεδξία ζέιεη επραξίζησο λα
αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε θαη ζα ζπλεξγαζηεί, ζηα πιαίζηα ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο, κε ην ελ ιφγσ ζπλέδξην.
4.3
Οη ζχλεδξνη εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηε δηνξγάλσζε απηνχ ηνπ
ζπλεδξίνπ θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε ζε φια ηα εκπιεθφκελα ζην
ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ κέξε λα ζπδεηήζνπλ ζην ίδην ηξαπέδη πξφηεηλαλ δε λα
επαλαιεθζνχλ ηέηνηεο ζπλαληήζεηο ζην κέιινλ.

Αζήλα, 8 Μαξηίνπ 2003
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