
Μανιφέστο για ασφαλείς και με έμφαση στην υγεία πολιτικές για τα ναρκωτικά στην 
Ευρώπη 
 
Τη Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για δίκαιες και αποτελεσματικές 

πολιτικές για τα ναρκωτικά ENCOD και ακτιβιστές από όλη την Ευρώπη πραγματοποίησαν 
μια ειδική ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου διαμορφώθηκε και παρουσιάστηκε 
το Μανιφέστο για ασφαλείς και με έμφαση στην υγεία πολιτικές για τα ναρκωτικά. Το 
Μανιφέστο περιλαμβάνει 10 συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως έχουν 
διατυπωθεί και ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2004 αλλά έκτοτε δεν 
έχουν μετατραπεί σε κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική.     
  
Η ENCOD ζητάει από όλους τους υποψηφίους βουλευτές για τις ευρωεκλογές στις 22-25 
Μαΐου 2014 και τα πολιτικά κόμματα που τους υποστηρίζουν να υπογράψουν το 
μανιφέστο και να δεσμευτούν ότι θα υποστηρίξουν τις παρακάτω συστάσεις την 

επερχόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Μπορείς να το υπογράψεις και εσύ, ζήτησέ μας 
περισσότερες πληροφορίες. 

 
All the versions of this article: [Ελληνικά] 

 
Αγαπητοί υποψήφιοι, 
Απευθυνόμαστε σε εσάς ως πολίτες που ανησυχούν για ένα τεράστιο πρόβλημα που 
επηρεάζει το μέλλον της Ευρώπης. Το πρόβλημα είναι τα ναρκωτικά, ή ακόμα καλύτερα: οι 
νόμοι για τα ναρκωτικά.  
Μετά από μισό αιώνα απαγορευτικών πολιτικών σε παγκόσμια κλίμακα, τα ναρκωτικά είναι 
φτηνότερα και πιο εύκολο να αποκτηθούν από όλο και περισσότερο κόσμο (ιδιαίτερα τους  
νέους), ενώ ελέγχονται από εγκληματικές οργανώσεις που δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον 
για όρια ηλικίας ή για ποιοτικό έλεγχο. Η απαγόρευση των ναρκωτικών έχει δημιουργήσει 
ένα αντιπαραγωγικό, δαπανηρό και άχρηστο μηχανισμό καταστολής, ενώ μια νόμιμη 
ρύθμιση θα μπορούσε να παρέχει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια, 
το περιβάλλον, την οικονομία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
Ονειρευόμαστε μια Ευρώπη χωρίς πόλεμο εναντίων των ναρκωτικών και των χρηστών, και 
θέλουμε να εκλέξουμε ανθρώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι πρόθυμοι να 
εργαστούν προς αυτή τη κατεύθυνση.  
 
Μπορούμε να σας εμπιστευτούμε τη ψήφο μας; 
 
Ενημερώστε μας υπογράφοντας το παρακάτω: 
 
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 
Ως υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2014, δηλώνω 
με την παρούσα επιστολή την υποστήριξή μου στις ακόλουθες συστάσεις προς το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που περιέχονται στην έκθεση Κατάνια, η οποία εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004: 
  
1) Να προτείνει μέτρα εντελώς διαφορετικά από αυτά που ακολουθούνται για την επίτευξη 
του συνολικού στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά, δίνοντας προτεραιότητα 
στην διασφάλιση της ζωής και της υγείας των χρηστών παράνομων ουσιών, τη βελτίωση 
της ευημερίας και της προστασίας τους.  
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2) Να θεσπίσει ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, περίθαλψης και 
επανένταξης στη βάση των βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη μέλη, με στόχο τη μείωση 
των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην κοινωνία. 
 
3) Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση της βλάβης, την ενημέρωση, την πρόληψη, τη 
φροντίδα και τη προστασία της ζωής και της υγείας των ατόμων με προβλήματα που 
προκαλούνται από τη χρήση παράνομων ουσιών, και να καθορίσει μέτρα που αποτρέπουν 
την περιθωριοποίησή τους, αντί για την εφαρμογή κατασταλτικών πολιτικών που 
πλησιάζουν επικίνδυνα στα όρια της παραβίασης και συχνά παραβιάζουν θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
4) Να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των μέτρων ενημέρωσης, με βάση τις επιστημονικές 
γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες και την επικινδυνότητα των διαφόρων τύπων ναρκωτικών. 
 
5) Να καθορίσει και να ενισχύσει την εμπλοκή και συμμετοχή των καταναλωτών 
παράνομων ουσιών, της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και του κοινού στην επίλυση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και να δημιουργήσει, σε πειραματική βάση, 
ευκόλως προσβάσιμα κέντρα που επιδιώκουν μεταρρυθμιστικές στρατηγικές για τη μείωση 
της βλάβης και τη νόμιμη διάθεση. 
 
6) Να διερευνήσει τις δυνατότητες προώθησης και διαφύλαξης της παραγωγής για 
ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, και να στηρίξει 
την ανάπτυξη βιώσιμων νόμιμων αγορών προϊόντων από φυτά που καλύπτονται από την 
Ενιαία Σύμβαση του 1961, όπως τα φύλλα κόκας και η κάνναβη.  
 
7) Να παρέχει και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε προγράμματα μείωσης της βλάβης και 
υποκατάστατων, ιδίως στο περιβάλλον των φυλακών. 
 
8) Να αυξηθεί η έρευνα για τη χρήση φυτών που βρίσκονται σε καθεστώς παρανομίας ή σε 
γκρίζα ζώνη, όπως η κάνναβη, το όπιο και τα φύλλα κόκας, για ιατρικές εφαρμογές, 
επισιτιστική ασφάλεια, αειφόρο γεωργία, δημιουργία εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 
υποκατάσταση προϊόντων με βάση την ξυλεία από δέντρα ή το πετρέλαιο, αλλά και για 
άλλους ωφέλιμους σκοπούς. 
 
9) Να αναθεωρήσει την απόφαση-πλαίσιο για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και να 
λάβει υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 
 
10) Να πραγματοποιηθεί επιστημονική μελέτη κόστους-ωφέλειας των εφαρμοσμένων 
πολιτικών για τον έλεγχο των (παράνομων) ναρκωτικών ουσιών, ιδιαίτερα: 
- Ανάλυση της καννάβεως και των διαφόρων νόμιμων και παράνομων παραγώγων της για 
να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις/ επικινδυνότητα τους, το θεραπευτικό δυναμικό τους, τα 
αποτελέσματα/ επιπτώσεις των πολιτικών ποινικοποίησης τους, καθώς και οι πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζονται. 
- Ανάλυση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κρατικής διάθεσης ηρωίνης υπό 
ιατρική παρακολούθηση για θεραπευτικούς σκοπούς, σε σχέση με τον στόχο της μείωσης 
των ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. 
- Ανάλυση των οικονομικού, νομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους των 
πολιτικών απαγόρευσης/ καταστολής, από την σκοπιά των ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων που απαιτούνται για την επιβολή του νόμου. 



- Ανάλυση των επιπτώσεων στις τρίτες χώρες των σημερινών πολιτικών στο πλαίσιο τόσο 
της στρατηγικής της ΕΕ, όσο και του παγκόσμιου συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών. 
 

Οι παραπάνω συστάσεις, που περιγράφονται στην έκθεση Κατάνια (2004), είναι σχεδόν 
δέκα ετών. Καμία από αυτές δεν έχει μετουσιωθεί σε επίσημη πολιτική της ΕΕ.  
 
Μετά την εκλογή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα υπενθυμίζω τακτικά στις αρχές της 
ΕΕ την αποτυχία τους να εφαρμόσουν ότι έχει συστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν 
από σχεδόν δέκα χρόνια. Θα προσπαθώ υπεύθυνα να ενημερώνω τους συναδέλφους μου 
γι αυτή τη κατάσταση σε κάθε δυνατή ευκαιρία. 
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