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Ο

υψηλού επιπέδου διάλογος πολιτικής "Αντιμετώπιση των προκλήσεων αναφορικά με τον ιό HIV
και τη φυματίωση: το πέρασμα από την υποστήριξη των χορηγών σε συστήματα βιώσιμης υγείας"
πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας τον Δεκέμβριο του 2017 ως επίσημη εκδήλωση στα πλαίσια
του προγράμματος της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και το Εθνικό Ινστιτούτο
Ανάπτυξης της Υγείας της Εσθονίας, το τμήμα Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ, το UNAIDS και το
Παγκόσμιο Ταμείο, συγκέντρωσε εκπροσώπους των υπουργείων υγείας και οικονομικών της Ευρώπης,
των χωρών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεθνείς
οργανισμούς, καθώς και εκπροσώπους και φορείς της κοινότητας που συμμετέχουν σε προγράμματα
χρηματοδότησης και προσφέρουν υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του HIV και της φυματίωσης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά οι εκπρόσωποι του DPNSEE και των 4 οργανώσεων-μελών (Margina,
Viktorija, Cazas και Juventas. Τόσο οι εμπειρίες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι χώρες, παρουσιάστηκαν, υπογραμμίστηκαν και αναφέρθηκαν από πολλούς
συμμετέχοντες.
Κύριο μέλημα της συνάντησης ήταν:
- Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν ορθές πρακτικές σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο για την ενσωμάτωση
των υπηρεσιών για το HIV και της φυματίωσης στα εθνικά συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των
προκλήσεων, των κινδύνων και των ευκαιριών.
- Να παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα τρέχοντα κενά και οι προκλήσεις όσον αφορά την οικονομική
και προγραμματική βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αποτελεσματικές εθνικές επενδύσεις για τη
διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη,
- Να συζητηθούν οι ρόλοι και οι ευθύνες των εθνικών κυβερνήσεων, των εταίρων της ΕΕ και των διεθνών
εταίρων, καθώς και των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών στις μεταβατικές διαδικασίες, για την
αποτελεσματική και βιώσιμη αντιμετώπιση του HIV και της φυματίωσης.

Η

Περιφερειακή εκπαίδευση σχετικά με τη διεκδίκηση και παρακολούθηση
προϋπολογισμού

περιφερειακή εκπαίδευση σχετικά με τη διεκδίκηση και παρακολούθηση προϋπολογισμού, που
διεξήχθη από τις 21 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2017 στο Veles της ΠΓΔ της Μακεδονίας, προσπάθησε
να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το γιατί η διεκδίκηση επαρκούς χρηματοδότησης
προγραμμάτων μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών είναι απαραίτητη και ποιες αλλαγές επιδιώκουμε
να επιτύχουμε με αυτήν.

2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Κατά την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώση που θα βοηθήσει στις προσπάθειές τους
να αντλήσουν οικονομικούς πόρους από τις κρατικές αρχές. Επίσης, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις λόγω ανεπαρκών κεφαλαίων, καθώς και λύσεις αναφορικά με τις δράσεις
που μπορούν να αναλάβουν οι για να τα επιλύσουν. Επιπλέον εξετάστηκε η διαδικασία ανάλυσης του
προϋπολογισμού ως βάση για την στοιχειοθέτηση της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού προϋπολογισμού
καθώς και οι διαδικασίες που είναι σημαντικές στα βήματα παρακολούθησης και ανάλυσης των
προϋπολογισμών.
11 συμμετέχοντες προέρχονταν από έξι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με την
μείωση της βλάβης στην περιοχή, οι οποίες αντιμετωπίζουν έλλειψη χρηματοδότησης για τα προγράμματά
τους μετά την αποχώρηση του Παγκόσμιου Ταμείου: Prevent και DPNSEE από τη Σερβία, Margina και PROI
από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Juventas and Cazas από το Μαυροβούνιο (όλα τα μέλη του DPNSEE), ενώ
δύο συμμετέχοντες, προέρχονταν από τον τοπικό οργανισμό νεολαίας από την πόλη Bečej της Σερβίας και
από την Ομάδα για τις Δημόσιες Πολιτικές από το Βελιγράδι. Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από την οργάνωση
HOPS με την υποστήριξη του OSF - FYROM και υλοποιήθηκε από εμπειρογνώμονες του Σωματείου για τη
χειραφέτηση, την αλληλεγγύη και την ισότητα των γυναικών, από τα Σκόπια.

Κ

Γενική συνέλευση DPNSEE

ατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου 2017, το Δίκτυο Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη (DPNSEE) πραγματοποίησε τη 2η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση στο Βελιγράδι.
Η Συνέλευση αποτέλεσε μια ευκαιρία συνάντησης για το Δίκτυο, προκειμένου οι οργανώσεις να αναλύσουν
το έργο που υλοποιήθηκε το 2017 και να αποφασίσουν για τις μελλοντικές δράσεις.
Χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του Γραφείου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών της Δημοκρατίας
της Σερβίας, η Συνέλευση διεξήχθη στο κτίριο κυβερνητικών αντιπροσωπειών του Παλατιού της Σερβίας. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι 15 από τις 22 οργανώσεις μέλη, μεταξύ των οποίων και 2 οργανώσεις
που πρόσφατα έγιναν μέλη του Δικτύου.
Διακεκριμένοι φιλοξενούμενοι ήταν ο Πρέσβης της Πορτογαλίας, Augusto Saraiva Peixoto, και ο Διευθυντής
του Γραφείου για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών της κυβέρνησης της Σερβίας, Milan Pekić.
Η Συνέλευση ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τις εργασίες το 2017 και την οικονομική έκθεση που παρουσιάζει
τις κύριες δραστηριότητες του Δικτύου. Τα σχέδια για το 2018 εγκρίθηκαν επίσης, βάσει των στρατηγικών
προτεραιοτήτων που πρότεινε το συμβούλιο και των ιδεών για πιθανά έργα, καθώς και την οικοδόμηση
συνεργειών.
Επίσης, θεσπίστηκαν αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω όργανο
διοίκησης είναι ενεργό για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Ο Vlatko Dekov (HOPS, FYRO Macedonia)
εκλέχθηκε νέος πρόεδρος και ο Nebojša Đurasović (Prevent, Σερβία) νέος αντιπρόεδρος. Ενώ οι κ.κ. Denis
Dedajić (Margina, Βοσνία Ερζεγοβίνη), Marios Atzemis (Θετική Φωνή, Ελλάδα) και Saša Mijović (4 Life,
Μαυροβούνιο) εξακολουθούν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως γραμματέας, ταμίας και μέλος
αντίστοιχα. Η νέο εκλεγμένη Anna Lyubenova, (IHF, Βουλγαρία) θα είναι αναπληρωτής γραμματέας και ο
Erlind Plaku (Aksion Plus, Αλβανία) αναπληρωτής ταμίας.
Προκειμένου να δημιουργηθούν κοινές θέσεις, διοργανώθηκαν μικρές ομάδες εργασίας σε βασικά θέματα τα
οποία το DPNSEE θα κοινοποιήσει στο άμεσο μέλλον. Ειδικότερα θέματα ανταλλαγής και δημιουργίας νέων
ιδεών αποτέλεσαν ο έλεγχος της κάνναβης και των ναρκωτικών.
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ατά τη διάρκεια πολλών δράσεων τον Οκτώβριο, το
DPNSEE εμβάθυνε τις υπάρχουσες και καθιέρωσε
νέες σχέσεις με την Πορτογαλία, η οποία συχνά
θεωρείται μια από τις χώρες με τις πιο αποτελεσματικές
πολιτικές για τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Kατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, μέλος του
προσωπικού του DPNSEE πραγματοποίησε ανεπίσημη
επίσκεψη στην APDES (Agência Piaget para o
Desenvolvimento), μια μη κυβερνητική οργάνωση
που προωθεί την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην
έδρα της στη Vila de nova Gaia, κοντά στο Πόρτο. Οι
υπηρεσίες που προσφέρει η οργάνωση σχετίζονται,
μεταξύ άλλων, με την υγεία, τη μείωση της βλάβης και
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια αρκετών
ημερών, το μέλος του προσωπικού του DPNSEE
εντρύφησε στις πολιτικές και τη λειτουργία του ίδιου
του συστήματος της Πορτογαλίας, αλλά και στην πιο
σημαντική εμπειρία, την εφαρμογή στην πράξη.
Στα πλαίσια του TWIST που έλαβε χώρα κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου για τις εξαρτήσεις το 2017 στη
Λισσαβόνα, εκπρόσωποι οργανώσεων μελών και μέλη
του προσωπικού είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν
με διάφορους αξιωματούχους και ακτιβιστές από την
Πορτογαλία και να μάθουν για την πολιτική και τις
δραστηριότητές τους. Το εν λόγω πρόγραμμα δεν
χρησίμευσε μόνο ως μια μεγάλη ευκαιρία για μάθηση
από τον ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και για τη δικτύωση
με Ευρωπαίους ειδικούς σε τομείς που σχετίζονται με
τη χρήση ουσιών και τον εθισμό.
Μετά την επιστροφή στη Σερβία, τα μέλη του
προσωπικού της DPNSEE είχαν συνάντηση με τον
Πρέσβη της Πορτογαλίας, τον Augusto Saravia
Peixoto και την Αναπληρώτρια Αρχηγό της Αποστολής
κα Graça Vosta Macedo. Η ανταλλαγή σχετικά με τις
πολιτικές για τα ναρκωτικά των δύο χωρών είναι πολύ
ενδιαφέρουσα, συμφωνώντας ότι μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους
ενδιαφερόμενους είναι απαραίτητη για την επίτευξη
καλών αποτελεσμάτων. Ο Πρέσβης προσέφερε
υποστήριξη στην εξασφάλιση σειράς επαφών για
την επίσκεψη στην Πορτογαλία με την ευκαιρία να
αποκτηθεί μια πλήρη εικόνα των πολιτικών και των
δραστηριοτήτων του πεδίου.
Η Εξοχότητά του ενδιαφέρεται επίσης να επεκτείνει
τη συνεργασία σε άλλες χώρες της περιοχής όπου
εκπροσωπεί την Πορτογαλία: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔ
της Μακεδονίας και Μαυροβούνιο.
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AKSION PLUS
ΑΛΒΑΝΙΑ
Η πολιτική για τα ναρκωτικά στην Αλβανία.
Του Genci Muçollari
Διευθυντή της AKSION PLUS.
ια περίπου ένα χρόνο, η χώρα βρισκόταν σε αναμονή επί της προγραμματισμένης υποστήριξης από
το GFATM (Διεθνές Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας). Η
σύμβαση, τελικά, εγκρίθηκε και μένουν μόνο ορισμένα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να διεκπεραιωθούν
από το Υπουργείο Υγείας. Το 2017 ήταν ένα δύσκολο έτος για το δίκτυο παροχής μεθαδόνης στην Αλβανία,
τόσο αναφορικά με την προμήθεια του βασικού φαρμάκου, όσο και για την κάλυψη των μισθών και των
λειτουργικών εξόδων. Η οργάνωση εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τη διεθνή οργάνωση IDPC
(International Drug Policy Consortium), η οποία έδωσε επιχορήγηση για την προμήθεια μεθαδόνης και
την μισθοδοσία του προσωπικού μας.
Ουσιαστικά, η πολιτική για τα ναρκωτικά επηρεάζεται από το γενικότερο πολιτικό κλίμα και είναι ειλικρινά
μια μη υποστηρικτική ατμόσφαιρα για τους πολιτικούς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ώστε να
σκεφτούν τις υπηρεσίες και πώς να τροποποιήσουν τους νόμους για την προστασία των πιο ευάλωτων
ομάδων. Επίσης, η οικονομική κατάσταση των περισσότερων δωρητών επιδεινώνεται λαμβάνοντας υπόψη
την έλλειψη κεφαλαίων, τις διαφορετικές πολιτικές χρηματοδότησης, όπου οι προτεραιότητες συγχέονται
και οι ανάγκες των ανθρώπων δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Η κεντρική και η τοπική διοίκηση δεν είναι
ακόμη έτοιμες να διαθέσουν κεφάλαια και άλλους πόρους για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Η οργάνωση
προσπαθεί να παρουσιάσει τις ανάγκες που υπάρχουν μέσα από συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς,
την αποστολή προτάσεων και άλλων απαραίτητων πληροφοριών. Ο διευθυντής της οργάνωσης δηλώνει:
«Γνωρίζουμε ότι οι ποιοτικές υπηρεσίες πρέπει να υποστηρίζονται με υπεράσπιση δικαιωμάτων και άσκηση
πίεσης, αλλά η γραφειοκρατία, οι αυστηροί κανόνες χρηματοδότησης από την κυβέρνηση, η διαφθορά, οι
καθυστερήσεις και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν έντονα τη δουλειά μας.»

Γ
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ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Οι άνθρωποι που ζουν με HIV, ζουν όπως κάθε άνθρωπος
«Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΟΝ HIV ΚΑΙ
ΦΟΒΑΤΑΙ ότι δε θα περάσει όλα τα μαθήματα
στην σχολή», «Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΝ HIV ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ από αγωνία, γιατί
αύριο είναι η πρώτη μέρα της κόρης του
στο σχολείο», «Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΝ HIV ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ,
γιατί του λείπει η κοπέλα του που έφυγε
στο εξωτερικό». Οι άνθρωποι που ζουν
με τον HIV μπορεί να έχουν προβλήματα,
δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά πολλές από
αυτές δεν είναι διαφορετικές από όσες έχει
κάθε άνθρωπος.
Η νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης του Κέντρου Ζωής ενάντια στο
κοινωνικό στίγμα, έχει στόχο την εξάλειψη
των παρανοήσεων που έχουν δημιουργηθεί
σχετικά με την καθημερινότητα των
ανθρώπων που ζουν με τη λοίμωξη HIV. Κύριος
τρόπος καταπολέμησης του κοινωνικού
στίγματος είναι η άμεση, συστηματική και
ολοκληρωμένη ενημέρωση.
Χάρη στη ραγδαία πρόοδο της ιατρικής, μέσα
σε λίγα χρόνια, μία από τις πλέον τρομακτικές
και θανατηφόρες ασθένειες μετατράπηκε σε
ένα χρόνιο αλλά αντιμετωπίσιμο νόσημα.
Πρόσφατες έρευνες μεγάλης κλίμακας έχουν
δείξει ότι με την ορθή και συστηματική λήψη
της κατάλληλης αντιρετροϊκής αγωγής, σε
συνδυασμό με τη γενικότερη φροντίδα της
υγείας τους, οι άνθρωποι που είναι θετικοί
στον HIV μπορούν να προσεγγίσουν το
προσδόκιμο ζωής του γενικού πληθυσμού.
Πέρα από την αύξηση του προσδόκιμου
ζωής, αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση
της ποιότητας της καθημερινότητας των
ανθρώπων που ζουν με HIV. Ερωτεύονται,
γίνονται γονείς, σπουδάζουν, ταξιδεύουν,
ονειρεύονται, εργάζονται, αλλά ταυτόχρονα
έχουν προβληματισμούς και αγωνίες, όπως
ακριβώς κάθε άνθρωπος.
Ας φροντίσουμε όλοι, ώστε οι άνθρωποι που
ζουν με τον HIV να έχουν την καθημερινότητα
που τους αξίζει, απαλλαγμένη από το στίγμα
και τις διακρίσεις. Όπως κάθε άνθρωπος.
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Νέοι & Προφύλαξη από τον HIV: Ενημερωτικό βίντεο για τη σωστή χρήση προφυλακτικού

Σ

το πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του για ολοκληρωμένη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού
σχετικά με τον HIV και το AIDS, το Κέντρο Ζωής παρουσιάζει ένα βίντεο για την ορθή χρήση
προφυλακτικού, που απευθύνεται στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των εφήβων και των νέων.
Σχεδόν το 10% των νέων διαγνώσεων HIV στην Ελλάδα αφορά σε έφηβους και νέους 15-24 ετών,
ενώ πάνω από 1 στις 4 διαγνώσεις αφορούν σε νέους ανθρώπους έως 29 ετών (Κέντρο Έλεγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων. Δελτίο Επιδημιολογικής Επιτήρησης της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα, 3112-2016, Αθήνα 2017). Την ίδια στιγμή, 1 στους 4 μαθητές έως 15 ετών στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει τη
σεξουαλική του ζωή, ενώ 1 στους 5 εξ αυτών δε χρησιμοποιεί συστηματικά προφυλακτικό (ΕΠΙΨΥ/WHO
2014 «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών»).
Oι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι και οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι στον HIV και στα άλλα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, φαίνεται να σχετίζονται με την πρώιμη έναρξη της σεξουαλικής
δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση γύρω από θέματα ασφαλούς σεξουαλικής
συμπεριφοράς. Βάσει αυτών των δεδομένων, καθίσταται έκδηλο ότι η ενημέρωση των εφήβων για
θέματα πρόληψης της μετάδοσης του HIV έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία.
Προκειμένου να έχει μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό-στόχο των εφήβων, το βίντεο εκτυλίσσεται μέσα σε
ένα λεωφορείο στο οποίο απεικονίζονται μαθητές Λυκείου έτοιμοι να αναχωρήσουν προς το αεροδρόμιο
για την καθιερωμένη πενθήμερη εκδρομή.
Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=2ACEudBBzpg

ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Συνέδριο στην Κύπρο, 19 – 21 Οκτωβρίου 2017

ε την συμμετοχή εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, Εθνικών φορέων και ειδικών από 12
Μ
Ευρωπαϊκές χώρες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο με τίτλο «Υπηρεσίες Θεραπείας και Μείωσης
της Βλάβης σε καιρούς οικονομικής κρίσης: εξελίξεις και προκλήσεις», που διοργάνωσε ο «Διογένης,

Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», 19 – 21 Οκτωβρίου, στη Λευκωσία, με την χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Open Society Foundations.
Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες, καλές
πρακτικές και πολιτικές για τα ναρκωτικά στις χώρες τους αλλά και πανευρωπαϊκά, εν μέσω οικονομικών
δυσκολιών και κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις στις Πολιτικές και
τις Πρακτικές Μείωσης της Βλάβης», που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συμμετέχουν οι οργανώσεις
«Transnational Institute» (TNI) – Ολλανδία (Φορέας του έργου), «Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα
Ναρκωτικά» – Ελλάδα (εταίρος), «Forum Droghe» (FD) – Ιταλία (εταίρος) και «International Center for
Ethnobotanical Education, Research & Service» (ICEERS) – Ισπανία (εταίρος).
Τα αποτελέσματα του συνεδρίου, θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του «Διογένη»
www.diogenis.info.
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Η ετήσια συνεδρίαση της Ολομέλειας του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα Ναρκωτικά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CSFD) πραγματοποιήθηκε στις 27 – 29 Νοεμβρίου 2017

Κ

ατά τη συνεδρίαση του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τα ναρκωτικά( CSFD) που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27-29 Νοεμβρίου 2017, συζητήθηκε μια σειρά θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης. Οι ομάδες εργασίας, για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις εθνικές
πολιτικές για τα ναρκωτικά, για τις θεσμικές σχέσεις με την ΕΕ και τις διεθνείς δομές, τη στρατηγική
και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά, την ομάδα εργασίας για τα ποιοτικά πρότυπα και την
ομάδα συντονισμού, έκαναν αναφορά στην ολομέλεια για το έργο τους κατά το έτος 2017. Αυτό
ήταν το τελευταίο έτος του Φόρουμ στην παρούσα σύνθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για
την ανανέωση του Φόρουμ. Ανακοινώθηκε στην ολομέλεια ότι θα δημοσιευθεί πρόσκληση για την
εκ νέου συμμετοχή, μέχρι το τέλος του έτους 2017. Οι οργανώσεις που θα υποβάλουν αίτηση πρέπει
να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Διαφάνειας. Το Φόρουμ στην παρούσα σύνθεση θα συνεχίσει
τις εργασίες έως τη στιγμή που θα αναλάβουν τα νέα μέλη του. Μέχρι τη δημοσίευση αυτού του
ενημερωτικού δελτίου, δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το έργο του Φόρουμ θα υποστηριχθεί τα επόμενα δύο χρόνια από το έργο «Φόρουμ της Κοινωνίας
των πολιτών για τα Ναρκωτικά». Η ανεπαρκής χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Φόρουμ
περιορίστηκε μέχρι τώρα σε μία (1) ετήσια συνεδρίαση της ολομέλειας και στις συνεδριάσεις
της ομάδας συντονισμού. Προκειμένου να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες του Φόρουμ,
δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία μελών του Φόρουμ για να ζητήσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
προγράμματος Justice. Στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Φόρουμ το 2016 εξουσιοδοτήθηκε η
Κοινοπραξία να υποβάλει την αίτηση. Το έργο επιλέχθηκε και θα διαρκέσει από το Νοέμβριο του 2017
μέχρι τον Νοέμβριο του 2019. Τα μέλη της κοινοπραξίας παρουσίασαν το σχέδιο δράσης του έργου
και απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών του Φόρουμ.
Η ολομέλεια ενημερώθηκε για τις ενέργειες που πραγματοποίησε η ομάδα συντονισμού και οι
ομάδες εργασίας κατά το παρελθόν έτος. Η ομάδα συντονισμού, σε στενή συνεργασία με τις ομάδες
εργασίας, κατά τις διαβουλεύσεις της με την οριζόντια ομάδα για τα ναρκωτικά (HDG) και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε στη διαμόρφωση της θέσης της ΕΕ για τη διαδικασία του 2019 που θα
αξιολογήσει την πολιτική δήλωση του 2009, συζήτησε την εφαρμογή της των συστάσεων της Ειδικής
Συνόδου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το βασικό έγγραφο σχετικά με την μελλοντικά βήματα που
υπέβαλε ο πρόεδρος τη Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND) . Η προεδρία της ΕΕ παρουσίασε μια καλή
δήλωση σχετικά με αυτό το θέμα. Δόθηκε επίσης προτεραιότητα στις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες που
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλες δραστηριότητες ήταν η συμβολή στην αξιολόγηση
του σχεδίου δράσης 2014-2017 και η προετοιμασία του νέου σχεδίου δράσης 2017-2020. Τα μέλη του
Φόρουμ είχαν στις 29/11 συνάντηση με την οριζόντια ομάδα για τα ναρκωτικά (HDG). Μεταξύ των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν: Το μέλλον των πολιτικών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά
και η χρηματοδότηση των δράσεων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και τα εναλλακτικά μέτρα
για τις καταναγκαστικού χαρακτήρα ποινές. Η επόμενη συνάντηση της ολομέλειας του Φόρουμ θα
πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2018. Από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμμετείχαν
στη συνάντηση της ολομέλειας του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ για τα ναρκωτικά οι
οργανώσεις, Διογένης, HOPS και RHRN.
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LADDER programme τελική διάσκεψη, Στρασβούργο 21 -22 Νοεμβρίου 2017

Η

τελική διάσκεψη του προγράμματος LADDER πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 2122 Νοεμβρίου 2017 και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία νέων δεσμών και
την ενίσχυση των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση των SDG από την
Κοινωνία των Πολιτών τα επόμενα χρόνια.
Το συνέδριο σηματοδότησε τρία χρόνια κοινής εργασίας σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο,
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την ηγεσία της οργάνωσης ALDA,
συγκεντρώνοντας 27 εταίρους και 19 συνεργάτες από 19 χώρες της ΕΕ και 17 χώρες εκτός ΕΕ. Η ομόφωνη
δέσμευση για συνέχιση του μεγάλου έργου που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της ανάπτυξης είναι
μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας, καθώς και σημάδι της βιωσιμότητας του ίδιου του προγράμματος
LADDER.
Η εκδήλωση, που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Περιφέρεια Grand Est, εγκαινιάστηκε
με την ομιλία της Antonella Valmorbida, Γενικού Γραμματέα της ALDA, και της Alina Tatarenko,
Προϊσταμένου του Κέντρου Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ο «Διογένης» συμμετείχε ενεργά τόσο στο πρόγραμμα όσο και στην συνάντηση ολοκλήρωσής του. Το
πρόγραμμα που υλοποίησε τον περασμένο Μάιο, με τίτλο «Ναρκωτικά & SDGs: Πολιτικές Ανάπτυξης
και Μείωσης Βλάβης», υπό τις αιγίδες των δήμων Αγίου Δημητρίου, Αθηναίων και Θεσσαλονίκης,
συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό βαθμολόγησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προτάσεων,
λόγω της καινοτομίας του.
Η συνάντηση στο Στρασβούργο, εκτός από τον απολογισμό του έργου, περιλάμβανε και εργασία σε
ομάδες, με στόχο την κατάδειξη και δημιουργία προτάσεων προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, για νέες
δράσεις υλοποίησης των SDGs σε τοπικό επίπεδο με ενεργή συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών.
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INITIATIVE FOR HEALTH FOUNDATION
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Υποστηρίζοντας τις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για το HIV/AIDS.

Τ

ης Anna Lyubenova
Η οργάνωση “Initiative for Health Foundation”, με έδρα τη Βουλγαρία, συμμετέχει στο έργο “Fast-track TB/HIV
responses for key populations in EECA cities”- ένα περιφερειακό έργο που χρηματοδοτείται από το GFATM και έχει
στόχο να υποστηρίξει τις απαντήσεις των πόλεων στον HIV και τη φυματίωση σε βασικούς πληθυσμούς στις πόλεις
της Ανατολικής Ευρώπης και την Κεντρική Ασία.
Η περίοδος από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν εντατική για το έργο αλλά και για τη συνεργασία
μεταξύ του δήμου Σόφιας και των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του HIV/AIDS. Την Παγκόσμια Ημέρα
για το AIDS μια ομάδα ακτιβιστών επισκέφθηκε το δήμο και συναντήθηκε με τη δήμαρχο κ. Yordanka Fandakova
και τον αντιδήμαρχο για θέματα υγείας κ. Doncho Barbalov. Η ομάδα παρουσίασε στον Δήμαρχο την τρέχουσα
κατάσταση σχετικά με την επιδημιολογία του HIV, τις (μη) διαθέσιμες υπηρεσίες, την εθνική ανταπόκριση και τις πιο
άμεσες ανάγκες. Συζητήθηκε και υποστηρίχθηκε από τον Δήμαρχο ότι η Σόφια θα έχει τη στρατηγική της για το HIV
και ότι η κοινωνία των πολιτών θα συμμετάσχει στην ανάπτυξή της. Η κ. Fandakova και ο κ. Barbalov υποστήριξαν
την Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS βγάζοντας φωτογραφίες με τους ακτιβιστές και φορώντας την κόκκινη κορδέλα.
Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε στη Σόφια ένα σεμινάριο για τη συνεργασία μεταξύ των δήμων και της κοινωνίας
των πολιτών στον τομέα του HIV/AIDS. Το σεμινάριο οργανώθηκε από την οργάνωση “Initiative for Health Foundation”
και παραδόθηκε από εμπειρογνώμονες της AFEW (Ολλανδίας) και νομικούς από την Ελβετία. Το σεμινάριο είχε ως
στόχο να αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση, να συζητηθούν τα κενά και οι προκλήσεις και να αναπτυχθούν
στρατηγικές ισορροπημένης συνεργασίας μέσω της συμμετοχής ενδιαφερομένων πόλεων από τους δήμους, την
αστυνομία, την υγεία και τον κοινωνικό τομέα, τις ΜΚΟ και τους βασικούς πληθυσμούς. Το σεμινάριο συγκέντρωσε
31 εκπροσώπους ΜΚΟ, δήμων και ιδρυμάτων υγείας από τη Σόφια.
Ένα άλλο κεντρικό γεγονός το τελευταίο τρίμηνο του 2017, ήταν η επίσκεψη μικτής αντιπροσωπείας στη Βέρνη,
αποτελούμενης από τρεις δημοτικούς εκπροσώπους, τον υπεύθυνο προάσπισης δικαιωμάτων του εθνικού
κέντρου τεκμηρίωσης, έναν δημοσιογράφο από τη βουλγαρική εθνική τηλεόραση και δύο εκπροσώπους ΜΚΟ. Η
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε διάφορα ιδρύματα στη Βέρνη, που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα των ναρκωτικών
και εξοικειώθηκε με τους κανόνες της Ελβετικής πολιτικής για τα ναρκωτικά και τα πρότυπα συνεργασίας μεταξύ
Δήμου και ΜΚΟ. Στην επίσκεψη, συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπείες από την Οδησσό και τη Βαλτί. Ο δήμαρχος της
Βέρνης - κ. Alec von Graffenried - καλωσόρισε τις τρεις αντιπροσωπίες. Η εμπειρία της πολιτικής για τα ναρκωτικά
στην Βέρνη παρουσιάστηκε σε μια ταινία που μεταδίδεται από τη βουλγαρική εθνική τηλεόραση και είναι διαθέσιμη
στο διαδίκτυο κανάλι του YouTube της οργάνωσης “Initiative for Health Foundation” (https://www.youtube.com/
watch?v=ThOoQlV6D0A). Οι αγγλικοί υπότιτλοι θα είναι διαθέσιμοι σύντομα.
7
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόγραμμα πρόληψης για Ηπατίτιδα C-Ηπατίτιδα Β - HIV – Φυματίωση
στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού Αττικής

Α

πό τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε ολιστικό πρόγραμμα πρόληψης, εξέτασης και προαγωγής της
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας για ανθρώπους που ζουν με Ηπατίτιδα C, Ηπατίτιδα Β, του HIV
και Φυματίωση στο Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλλού «Ο Άγιος Παύλος». Το πρόγραμμα εστιάζει
σε ανθρώπους που βρίσκονται υπό καθεστώς κράτησης στις φυλακές Κορυδαλλού, Αττικής και έχουν
ιστορικό χρήσης ενέσιμων ψυχοδραστικών ουσιών.
Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη
διεξαγωγή εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για ηπατίτιδα C, ηπατίτιδα Β, τον HIV και φυματίωση,
καθώς και των εξετάσεων ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού των ιών, αλλά και τη διεξαγωγή
ελαστογραφίας ήπατος με την μέθοδο fibroscan στην ομάδα στόχου. Σκοπός του προγράμματος είναι εν
τέλει η διασύνδεση με τη θεραπεία των ανθρώπων που βρίσκονται σε συνθήκες κράτησης.
Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, 208
εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, με επιστημονικά υπεύθυνους την κ Βάνα Σύψα – Επ. Καθηγήτρια
Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική
Σχολή – ΕΚΠΑ και τον Γιώργο Καλαμίτση – Πρόεδρο του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέα».
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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

FUNDED BY:
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