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7 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης της Βλάβης
Κάλεσμα σε παράσταση διαμαρτυρίας
Η «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές ουσίες», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης της Βλάβης, καλεί
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μείωσης
της Βλάβης, σε παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 9 Μαΐου και ώρα 13.00 στην είσοδο του Υπουργείου Υγείας.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των συντονισμένων ενεργειών της Πλατφόρμας, αναφορικά με την
ανάδειξη των εμποδίων που τίθενται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ολοκληρωμένων και
βιώσιμων παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης. Σύμφωνα με δημοσίευση του EMCDDA(2010), ο όρος «Μείωση της
Βλάβης» χρησιμοποιείται για να περιγράψει πραγματιστικές παρεμβάσεις, προγράμματα και πολιτικές που
επιδιώκουν τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών και οι οποίες πλήττουν το
άτομο, τις κοινότητες και την κοινωνία. Παραδείγματα διεθνώς αναγνωρισμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων
παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης, μεταξύ άλλων, είναι η παροχή/ανταλλαγή υλικού ασφαλούς χρήσης, οι χώροι
εποπτευόμενης χρήσης και η φαρμακευτική θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών.
Ένα χρόνο πριν δημοσιεύθηκε αντίστοιχο Δελτίο Τύπου μας, το οποίο αναδείκνυε την αναγκαιότητα ενίσχυσης και
διεύρυνσης των σχετικών παρεμβάσεων, την επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητά τους σε παγκόσμιο
επίπεδο και τη σημασία αναθεώρησης του υπάρχοντος νομικού πλαισίου με στόχο την καλύτερη υποστήριξη
δράσεων και των ωφελούμενων από αυτές. Ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Υγείας για θωράκιση των παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του
ΕΚΤΕΠΝ, τον Ιούνιο του 2015, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος σε κανένα από τα αιτήματά μας.
Επισημαίνουμε, επίσης, ότι στο τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε κατά την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ με θέμα τα Ναρκωτικά (UNGASS 2016) που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στη Νέα Υόρκη – το οποίο
ψηφίστηκε από όλα τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας – υπάρχει ειδική παράγραφος με
σαφή αναφορά στις παρεμβάσεις Μείωσης της Βλάβης. Το Υπουργείο Υγείας, αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς για
την χάραξη της πολιτικής για τα ναρκωτικά, πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σε συνέπεια με τις διεθνείς
οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές.
Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, και διεκδικούμε:
-

-

Άρση των εμποδίων που τίθενται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση παρεμβάσεων Μείωσης της
Βλάβης
Επανεξέταση και άμεση εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά με
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο την προώθηση μιας
εθνικής εμπεριστατωμένης πολιτικής για τα ναρκωτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και ποικίλες
ανάγκες των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
Να συμπεριληφθούν ρητά στον εθνικό νόμο «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», όλες οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις Μείωσης της Βλάβης, μεταξύ άλλων, και των χώρων εποπτευόμενης χρήσης
Εξάλειψη της λίστας αναμονής στις Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης
(ΘΜΦΑΕ) του ΟΚΑΝΑ
Ενίσχυση των προγραμμάτων ανταλλαγής/διανομής βελόνων, συριγγών και άλλων συνέργων χρήσης
ψυχοδραστικών ουσιών
Αύξηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης εντός
σωφρονιστικών καταστημάτων και νοσοκομειακών ιδρυμάτων

-

Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενδυνάμωση όλων των φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο
χώρο των ψυχοδραστικών ουσιών, σχετικά με την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων
πολιτικών και παρεμβάσεων

Η ελληνική «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες», αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: «ΔΙΟΓΕΝΗΣ»
Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» για την
υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος,
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ» και «PRAKSIS».
Η βασική επιδίωξη της Πλατφόρμας έγκειται στην ενίσχυση της συνεργασίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
και του διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές, για την υλοποίηση μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής πολιτικής για
τα ναρκωτικά, προσανατολισμένη στη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

