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Scrisoare publică de susținere a Raportului Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Riscurilor Sociale și 
Demografice

EMBARGO – 15:30, 30 septembrie

Noi, organizațiile ce oferă servicii medico-sociale unui numar de peste 5000 de consumatori de droguri 
injectabile și 1500 de persoane ce practică sexul comercial,  grupate în cadrul Rețelei Române de Reducerea 
Riscurilor (Romanian Harm Reduction Network), susținem propunerile Raportului comisiei prezidențiale  
pentru analiza riscurilor sociale și demografice privind consumul  de droguri ilegale, prostituția și efectele lor 
asupra răspândirii infecției cu HIV. 

Apreciem că atenția acordată de presă acestor subiecte răspunde nevoilor societății românești și trebuie 
continuată prin dezbateri publice în care temele prostituției și consumului de droguri să fie analizate cu 
participarea specialiștilor și a publicului larg. Este de preferat ca aceste teme să fie discutate după alegeri, 
pentru a se evita folosirea lor în scop electoral. Potrivit Raportului național privind situația drogurilor 
(Agenția Națională Antidrog, 2008), în România există peste 300 000 de consumatori de droguri, dintre care 
cel puțin 16 900 sunt consumatori de droguri injectabile. Prostituția nu este este o practică izolată sau 
ascunsă. Trebuie să recunoaștem că aceste fenomene există și nu pot fi controlate doar prin prohibiție și 
combatere. 

În opinia noastră, propunerile referitoare la dezincriminarea consumului de droguri și la legalizarea sexului 
comercial fac parte din setul general de recomandări ale acestui raport, care se referă la riscurile și 
inechitățile din societatea românească în general. Din aceasta perspectivă, considerăm utile câteva 
comentarii:

1) Recomandările promovează protejarea sănătății publice – propunerile de dezincriminare  a 
consumului de droguri și a prostitutiei decurg din analiza situației acestor fenomene. Ele au la bază 
preocuparea pentru protejarea sănătății publice prin permiterea accesului consumatorilor de 
droguri și al practicantelor sexului comercial la servicii medicale și sociale;

2) Dezincriminarea nu înseamnă legalizare – dezincriminarea consumului de droguri nu echivalează cu 
legalizarea, ci se referă la schimbarea percepției legiuitorului față de consumatorul dependent de 
droguri, văzut mai degrabă ca bolnav cronic decât ca infractor; ca pacient, nu ca deținut;

3) Există opțiuni mai ieftine – costurile de întreținere a unui deținut consumator de droguri în 
penitenciar includ servicii de hoteliere, cazare, masă și pază plătite pe mai mulți ani și sunt cu mult 
mai mari decât costurile tratamentului medical în regim ambulator;

4) Închisoarea nu este o soluție – încarcerarea unui consumator de droguri dependent pentru o 
infracțiune cu grad mic de periculozitate nu reprezintă o soluție eficientă; experiența internațională 
arată că, în asemenea situații, serviciile medicale și sociale sunt mai eficiente: pacientul beneficiază 
de suport specializat, nu de cursuri de perfecționare în domeniul infractionalității;

5) A interzice nu înseamnă a eradica – apreciem că se impune discutarea unei schimbări legislative 
care să clarifice statutul juridic al persoanelor ce practică sexul comercial și să reglementeze metode 
de interventie adaptate; suntem de părere că dezincriminarea prostituţiei reprezintă soluţia reală 
pentru diminuarea factorilor ce le împiedică să acceseze servicii medicale şi sociale sau să aibă 
alternative la practicarea  sexului comercial;

6) Avem nevoie de echilibru – considerăm că abordarea consumului de droguri și a prostituției doar 
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din perspectiva combaterii nu poate avea rezultatele așteptate; acțiunile de combatere trebuie 
echilibrate cu servicii medico-sociale specializate, care reprezintă o soluție pe termen scurt și mediu 
cu eficiență demonstrată în majoritatea statelor din Uniunea Europeană;

7) Avem nevoie de informare – societatea românească are dreptul să cunoască evoluția reală a 
consumului de droguri și a sexului comercial, iar aceasta se poate întâmpla prin informare publică și 
dezbateri traduse în schimbări legislative care să le permită acestor oameni să iasă la lumină și să 
primească ajutorul de care au nevoie.

Semnează:
Alianța de Luptă Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor 

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA
Fundația Alături de Voi România

Samusocial din România
Asociatia Integration

Fundația Familia și Ocrotirea Copilului
Fundația PARADA

Promovarea Dreptului la Sănătate
Fundația de Îngrijiri Comunitare

Clinica PsyMotion

Contact:
Valentin Simionov
Director Executiv
Romanian Harm Reduction Network
Tel. 021 310 71 20
Mob. 0733 987 506
E-mail: vsimionov@rhrn.ro 

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) functioneaza din anul 2002 si a fost înregistrata oficial in 
noiembrie  2006.  Misiunea  organizatiei  consta  in  promovarea  la  nivel  national  a  conceptului  de  
reducere a riscurilor asociate consumului de droguri prin facilitarea dialogului intre societatea civila,  
institutiile  publice  si  private  in  vederea  imbunatatirii  calitatii  serviciilor  pentru  consumatorii  de  
droguri. RHRN initiaza si faciliteaza procese menite sa sustina implementarea unor politici sociale care  
se adreseaza consumatorilor de droguri, grupurilor marginalizate si populatiei generale. Mai multe 
informatii despre RHRN sun disponibile pe adresa rhrn.ro 
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