Zece ani de eșecuri- Războiul global împotriva
drogurilor trebuie să înceteze acum!
În 1998, statele membre ONU au declarat război împotriva drogurilor la nivel mondial
promovând eliminarea sau reducerea semnificativă a cererii şi ofertei de droguri ilicite în
următorul deceniu sub sloganul “O lume fără droguri: putem reuși!” (engl. orig. : “A DrugFree World: We Can Do It!”)

Astăzi, după zece ani, constatăm că suntem mai departe ca niciodată de o lume fără
droguri. Conform datelor oficiale ale ONU, producția de cocaină a crescut cu 20%, iar cea de
heroină cu 120%. În ceea ce privește numărul de consumatori de droguri în lume, nu se
poate afirma că acesta a fost „redus semnificativ”. Mai mult decât atât, politicile restrictive
cu privire la regimul drogurilor au avut și consecințe neprevăzute.

Cu această ocazie, Romanian Harm Reduction Network invită reprezentanții mass -media să
participe la conferința de presă ce va avea loc la Hotelul Tulip Inn, sala Van Gogh, eta j M 2 (Str.
Nerva Traian, nr. 3A), pe 9 martie 2009, începând cu ora 09:45.

Mesajul ce urmează a fi transmis de RHRN în cadrul acestei conferințe de presă reprezintă
punctul de vedere al societății civile internaționale cu privire la politicile mondiale
promovate de statele membre ONU și se referă la:

eradicarea culturilor ilegale de droguri
statutul juridic al consumatorilor de droguri
pedeapsa capitală în cazul traficanților de droguri
încălcări ale drepturilor omului în numele tratării dependenței de droguri

În continuare vor fi discutate evoluțiile din domeniul serviciilor adresate consumatorilor de
droguri din Romania, precum și efectele crizei financiare asupra acestora.

Prin acest eveniment dorim să atragem atenția populației asupra rolului pe care îl au
serviciile pentru consumatorii de droguri în reducerea infracționalității și controlul
epidemiologic.

Acest eveniment de presă se va desfășura simultan în 11 state membre ale
Uniuni Europene și precede Reuniunea la nivel înalt a Organizației Națiunilor
Unite pe tema consumului și traficului internațional de droguri ce va avea loc la
Viena, între 11-12 martie 2009.
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