«Η Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά 19-21 Απριλίου 2016»
Ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση
7 Απριλίου 2016, κτίριο «Κωστής Παλαμάς» (Ακαδημίας 48 & Σίνα), 11:00 – 13:30
Η Εταιρεία «Διογένης - Διάλογος πολιτικής για τα Ναρκωτικά» διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με αφορμή
την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS 2016). Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2016 στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» (Ακαδημίας 48 και Σίνα), 1ος όροφος, στις
11.00-13.30.
Από τις 19-21 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη η Δέκατη Τρίτη (13η) Ειδική Σύνοδος της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ για το παγκόσμιο θέμα των ναρκωτικών (UNGASS 2016). Τα δυο τελευταία χρόνια, οι Χώρες
μέλη του ΟΗΕ, διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν στην προετοιμασία της
Ειδικής Συνόδου. Αφορμή για τη σύγκληση της αποτελεί αφ’ ενός η άποψη πολλών κρατών μελών ότι η πολιτική που
εφαρμόστηκε την περασμένη 50ετια όχι μόνο δεν επέτυχε τους στόχους της, αλλά δημιούργησε και «αθέλητες»
αρνητικές επιπτώσεις όπως η οργανωμένη εγκληματικότητα, ο αναλογικά μεγάλος αριθμός εγκλείστων στις φυλακές
για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και η δυσανάλογη έμφαση στα κατασταλτικά μέτρα, αντί της δημόσιας
υγείας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι σύγχρονες προκλήσεις αφ’ εταίρου με την εμφάνιση και
νέων ψυχοδραστικών ουσιών, τις επιστημονικές απόψεις σχετικά με την εξάρτηση και η διεύρυνση των μεθόδων
θεραπείας μαζί με πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών για αποποινικοποίηση της κατοχής και χρήσης ουσιών για
προσωπική χρήση αποτελούν αντικείμενο έντονου διαλόγου και αναζητούνται νέοι τρόποι αντιμετώπισής τους. Από
την Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ αναμένεται να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων
προκλήσεων. Τα συμπεράσματα της Ειδικής συνόδου πρέπει να δώσουν νέα ώθηση στην αναμόρφωση των
πολιτικών και πρακτικών για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών στον κόσμο.
Στην ενημερωτική συνάντηση θα γίνει αναφορά στο ιστορικό της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, τις προτάσεις των
κρατών μελών, των διεθνών οργανισμών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στη συζήτηση θεμάτων
στα οποία δεν υπάρχει ομοφωνία. Αυτά τα θέματα αφορούν κυρίως στις πρακτικές μείωσης της βλάβης, στην
αποποινικοποίηση της κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση και την αλλαγή του συστήματος ελέγχου των
ναρκωτικών από την κατασταλτική προσέγγιση, στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα πολιτικής των
ναρκωτικών στην Ελλάδα τα οποία σχετίζονται με τις παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο της πολιτικής για τα ναρκωτικά.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της συνάντησης, με προσκεκλημένους εκπροσώπους από τους αρμόδιους φορείς,
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και επιστήμονες. Περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Σύνοδο της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας
http://www.diogenis.info/el/enimerotiki-ekthesi-gia-tin-ungass-2016/ .

Για περισσότερες πληροφορίες:
Νίκος Στεργίου / Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
E: nikos.stergiou@diogenis.info –T: 6949401458

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.30: Προσέλευση
11.00: Άνοιγμα της συνάντησης από τον κ. Άγγελο Χατζάκη, Καθηγητή Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής,
Διευθυντού του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής και Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας
«ΔΙΟΓΕΝΗΣ - Διάλογος Πολιτικής για τα ναρκωτικά».
11.15: «Η Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ιστορικό, στόχοι και προσδοκίες» Εισήγηση
του κ. Αθ. Αποστόλου, Διευθυντή της Εταιρείας ΔΙΟΓΕΝΗΣ.
11.45: Ερωτήσεις
12.00: Χαιρετισμοί
12.15: Συζήτηση στρογγυλής Τραπέζης, υπό την προεδρία της κας Μένης Μαλλιώρη, Καθηγήτριας Ψυχιατρικής του
Ε.Κ.Π.Α., τ. Προέδρου ΟΚΑΝΑ, τ. Ευρωβουλευτού.
«Η σημασία της ειδικής συνόδου για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα.»
Συμμετέχουν:
Ευάγγελος Καφετζόπουλος, νευρολόγος – ψυχίατρος, Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ
Γιώργος Μπαρδάνης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, Πρόεδρος ΚΕΘΕΑ
Εκπρόσωπος του Συλλόγου Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ
Αθηνά Βαδαλούκα, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., Διευθύντρια Α’ Αναισθησιολογικής
Κλινικής, Κέντρου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας Αρεταίειου Νοσοκομείου, Αν. Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ιωάννα Σωτήρχου, Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών
13.00: Συζήτηση
13.30: Κλείσιμο

