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The presence of Greece
“Mr. President,
Honorable ministers, excellences, distinguished delegates, ladies and gentlemen,
Greece aligns itself with the statement made by the European Union; however we would
like to add a few words reflecting our national perspective. At a time when universal access
to essential health services is at the heart of social policy, we are called to contribute to the
tackling of the world’s drug problem with new decision making and policy making models,
which reflect the changes and developments in science and society. The Greek drug policy
reflects the EU values of respect for human dignity, liberty, democracy, development,
equality, solidarity, the rule of law and human rights.
In this regard, and above all, Greece fully supports the abolition of the death penalty in
all circumstances, including primarily for drug related offences. In line with the European
drug strategy and the global drug policy dialogue, Greek drug policy has implemented a
paradigm shift towards a health-based approach, giving great emphasis on nondiscriminatory access to prevention, early intervention, risk and harm reduction, effective
assessment, treatment and care, recovery, rehabilitation, and social reintegration. We
achieve this shift by working on updating the legislation that reflects our commitment to the
protection of human rights and encompasses a balanced national drug strategy. Alternative
sanctioning measures, proportionate sentencing regarding drug offences, accessible
treatment programs, including in the prison system, and an institutional framework able to
ensure synergies, collaboration and evaluation.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, the world is currently facing the largest refugee
crisis since the World War II. In Greece, we face an unexpected emergency. Huge influx of
immigrants and refugees has reach Greece. Those people are usually facing wide range of
problems, such as housing and health. Although Greece is experiencing a deep economic
crisis, it has included in its national health system, as a priority, the equal coverage of the
health needs of refugees and migrants.
Mr. Chair, Greece fully support the action of the United Nations in the aspect of the
respect of human rights of users of psychoactive substances, having in mind that drug policy
should not be based on criminalize people who use drugs or suffer from addiction. These
practices are outdated and cost ineffective. We would like to stress the need for creating a
broad cooperation network of services that plan and implement drug policy centered on
people’s need that incorporate all scientific and evidence based approaches. This network
including governmental agencies, scientific bodies, civil society and all significant interested
parties reflect the fact that social aligns should be a precondition for building balanced ,
effective and human centered drug policies.
Thank you for your attention.”

You can watch the entire 4th plenary meeting of the UN Special Session of the
General Assembly on Drugs and especially the speech of the Greek delegate during
the general debate here (on 1:07:35):
http://webtv.un.org/watch/4th-plenary-meeting-30th-special-session-on-worlddrug-problem-general-assembly/4855659172001

Στιγμιότυπα από την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά
UNGASS 2016
Η παρουσία της Ελλάδας
«Κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Εξοχότατοι, διακεκριμένοι αντιπρόσωποι,
κυρίες και κύριοι,
Η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, θα θέλαμε
να προσθέσουμε λίγα λόγια που αντανακλούν την εθνική μας προοπτική. Σε μια στιγμή
όπου η παγκόσμια πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας βρίσκεται στην καρδιά της
κοινωνικής πολιτικής, καλούμαστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση του παγκόσμου
προβλήματος των ναρκωτικών με νέα μοντέλα λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, τα
οποία αντακλούν τις αλλαγές και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την κοινωνία. Η ελληνική
πολιτική για τα ναρκωτικά αντανακλά τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σεβασμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ανάπτυξη, ισότητα, αλληλεγγύη, κράτος
για κράτος δικαίου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σε αυτό το πλαίσιο και πάνω από όλα, η Ελλάδα, υποστηρίζει πλήρως την κατάργηση
της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως τα αδικήματα που
σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Σε συμφωνία με την ευρωπαική στρατηγική και την παγκόσμιο
διάλογο πολιτικής για τα ναρκωτικά, η ελληνική πολιτική για τα ναρκωτικά έχει υλοποιήσει
παραδειγματική αλλαγή προς μια προσέγγιση που βασίζεται στην υγεία, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην πρόσβαση χωρίς διακρίσεις, στην πρόληψη, την πρώιμη παρέμβαση, τη
μείωση του κινδύνου και της βλάβης, την αποτελεσματική αξιολόγηση, τη θεραπεία και τη
φροντίδα, την ανάρρωση, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη. Αυτή την
αλλαγή την επιτύχαμε με εργασίες για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας η οποία
αντανακλά τη δέσμευσή μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
περιλαμβάνει μια ισορροπημένη στρατηγική για τα ναρκωτικά. Μέτρα εναλλακτικά της
φυλάκισης, αναλογικότητα στις ποινές για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά,
προσβάσιμα προγράμματα θεραπείας που περιλαμβάνουν και το σωφρονιστικό σύστημα
και ένα θεσμικό πλαίσιο ικανό να διασφαλίσει συνέργειες, συνεργασία και αξιολόγηση.
Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι, σήμερα ο κόσμος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη
προσφυγική κρίση μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε μια
απροσδόκητη και επείγουσα κατάσταση. Τεράστια εισροή μεταναστών και προσφύγων έχει
φτάσει στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα
προβλημάτων, όπως η προβλήματα στη στέγαση και την υγεία. Παρόλο που η Ελλάδα
βιώνει βαθιά οικονομική κρίση, έχει συμπεριλάβει στο εθνικό της σύστημα υγείας, ως
προτεραιότητα, την ίση κάλυψη των αναγκών υγείας των προσφύγων και των μεταναστών.
Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την δράση των Ηνωμένων Εθνών στο
θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών,
έχοντας υπόψη πως η πολιτική για τα ναρκωτικά δεν πρέπει να βασίζεται στην
ποινικοποίηση των ανθρώπων που κάνουν χρήση ναρκωτικών ή πλήττονται από την

εξάρτηση. Τέτοιες πρακτικές είναι παρωχημένες και αναποτελεσματικές όσον αφορά το
κόστος. Θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας
των υπηρεσιών που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτική για τα ναρκωτικά, η οποία
επικεντρώνεται στις ανθρώπινες ανάγκες και ενσωματώνει όλες τις επιστημονικές και
τεκμηριωμένες προσεγγίσεις. Αυτό το δίκτυο το οποίο θα περιλαμβάνει κυβερνητικούς
φορείς, επιστημονικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών και όλα τα σημαντικά
ενδιαφερόμενα μέρη αντανακλά το γεγονός ότι η η κοινωνική ευθυγράμμιση πρεπει να
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ισορροπημένων, αποτελεσματικών και με
επίκεντρο τον άνθρωπο πολιτικών για τα ναρκωτικά.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την 4η συνεδρίαση της ολομέλειας κατά
την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τα
ναρκωτικά και ειδικότερα την ομιλία της ελληνικής αντιπροσωπείας (στο 1:07:35)
εδώ:
http://webtv.un.org/watch/4th-plenary-meeting-30th-special-session-on-worlddrug-problem-general-assembly/4855659172001

