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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ
Αγσληδόκαζηε ελάληηα ζε όια ηα λαξθσηηθά!
Οη ζπλέπεηεο ηεο βαζηάο θαη παξαηεηακέλεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο ζηε ρώξα καο, επηδξνύλ θαηαιπηηθά ζηε δσή ησλ
παηδηώλ καο θαη ησλ λέσλ αλζξώπσλ.
Σηελ ινγηθή ηνπ «αλαγθαίνπ θαθνύ» πνπ πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ πσο πξέπεη απιά λα απνδερηνύκε, ζηελ
έιιεηςε πξννπηηθήο, ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ πνπ νδεγεί νπζηαζηηθά ζηελ παξαίηεζε, πώο κπνξεί ν λένο άλζξσπνο
λα δηακνξθώζεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ, λα εμειηρζεί, λα πηζηέςεη πσο κπνξεί λ’ αιιάμεη ηνλ θόζκν πξνο ην
θαιύηεξν;
Τν θαηλόκελν ηεο ρξήζεο θαη ηεο εμάξηεζεο από ςπρνηξόπεο νπζίεο είλαη απόξξνηα θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη
πνιηηηθώλ πξνβιεκάησλ, θη αο ην θξύβνπλ ζθόπηκα παιηέο θαη λέεο θπβεξλήζεηο. Γη’ απηό άιισζηε ζηα ρξόληα ηεο
θξίζεο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα νμπκέλν!
Σήκεξα έρνπκε άλνδν ηεο ρξήζεο ζηηο καζεηηθέο ειηθίεο θαη κείσζε ηεο ειηθίαο πξώηεο επαθήο κε ηα λαξθσηηθά κε
κεηαηόπηζε ζηα Γπκλαζηαθά ρξόληα. Επίζεο είλαη ζεκαληηθή ε άλνδνο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο ζηηο καζεηηθέο ειηθίεο θαη
αύμεζε όζσλ καζεηώλ από ηε δνθηκή πεξλνύλ ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε θάλλαβεο.
Γίλεηαη δε επηθίλδπλε θαη επίκνλε πξνζπάζεηα γηα ηελ αζώσζε ηεο δήζελ αθίλδπλεο θάλλαβεο, ην δηαρσξηζκό ησλ
λαξθσηηθώλ ζε «ζθιεξά θαη καιαθά» θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηνπο.
Τελ ίδηα ώξα πνπ θπβεξλήζεηο -παιηέο θαη λέεο- θιείλνπλ ζρνιεία, κεξηκλνύλ θαη αλνίγνπλ θέληξα «πγηεηλήο» ρξήζεο
ζηηο γεηηνληέο. Χξεζηκνπνηνύληαη δε επηρεηξήκαηα όπσο πρ. όηη ε λνκηκνπνίεζε ζα βάιεη θξέλν ζηελ αύμεζε ηεο
εμάξηεζεο από λαξθσηηθά ελώ αληίζεηα από ζηαηηζηηθέο κειέηεο απνδεηθλύεηαη ην αθξηβώο αληίζεην. Αθόκε όηη ε
θάλλαβε είλαη θπηηθή θαη δελ πξνθαιεί εμάξηεζε. Ελεκεξώλνπκε ηνπο γνλείο όηη ζήκεξα πάλσ από ην 25% όζσλ είλαη
εληαγκέλνη ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο ζηελ ΕΕ θαη ζηελ Ειιάδα είλαη γηαηί θύξηα νπζία εμάξηεζεο έρνπλ ηελ
θάλλαβε. Πόζν θπζηθή είλαη ε θάλλαβε όηαλ πεξηέρεη πάλσ από 400 ρεκηθέο νπζίεο θαη όηαλ ζήκεξα ην 80% ηεο
θάλλαβεο πνπ παξάγεηαη ζηελ ΕΕ είλαη βηνκεραληθά παξαγόκελε; (έθζεζε EMCDDA 2012).
Δελ θξύβνπλ κάιηζηα πσο ζέινπλ ειεύζεξα ηα λαξθσηηθά γηα λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Σηε ρώξα καο
εθηηκνύλ όηη ην θξάηνο ζα έρεη 600 – 800 εθ € θέξδε από ηελ θνξνινγία ζηελ θάλλαβε.
Πξνθιεηηθά ηζρπξίδνληαη όηη κέξνο ησλ θεξδώλ ζα επελδπζνύλ ζε ηνκείο όπσο ε παηδεία, ε έξεπλα, ν πνιηηηζκόο θαη ε
κέξηκλα.
Πξέπεη λ’ αλεζπρνύκε πνπ ε αλνρή θαη ν ζπκβηβαζκόο κε ηε ρξήζε νπζηώλ θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο ζηηο ζπλεηδήζεηο
ησλ παηδηώλ θαη λα δξάζνπκε!
Δελ ππάξρνπλ «ζθιεξά θαη καιαθά» λαξθσηηθά, ππάξρνπλ λαξθσηηθά. Δελ είλαη νύηε αζώα, νύηε κνδάηα, νύηε
θάξκαθα, νύηε ιύζε γηα ηελ νηθνλνκία. Τα λαξθσηηθά είλαη ό,ηη καξηπξάεη ην όλνκά ηνπο: Νάξθε ζην κπαιό θαη ηελ
αλζξώπηλε ππόζηαζε, λάξθε ζηελ πξαγκαηηθή ειεπζεξία, λάξθε ζηελ ειπίδα γηα κηα θαιύηεξε δσή, λάξθε θαη ζηνλ
αγώλα γηα ηε δσή πνπ καο ζηεξνύλ αιιά πνπ κπνξνύκε λα έρνπκε, κε δηθαηώκαηα θαη αμηνπξέπεηα γηα ηνλ θαζέλα.
ζέινπκε ηε λέα γεληά πξσηαγσληζηέο ηεο δσήο θαη όρη ζην πεξηζώξην. ζέινπκε ηα παηδηά καο, ηνπο λένπο, κε θαζαξή
ζπλείδεζε θαη κπαιό. Γηα λα κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ ηε δσή πνπ ηνπο αμίδεη.

Καλέλαο ζπκβηβαζκόο κε ηα λαξθσηηθά. Κάζε απόπεηξα λνκηκνπνίεζήο ηνπο είλαη ζηελ νπζία πξνζπάζεηα λα
κάζνπκε λα δνύκε κε ηε θηώρεηα, ηελ αλεξγία, ηελ ακνξθσζηά, ηηο αηηίεο δειαδή πνπ ηα πξνθαινύλ.
Η ΑΣΓΜΕ θαιεί ζε δηαξθή αγώλα ελάληηα ζε όια ηα λαξθσηηθά αιιά θη ελάληηα ζηηο αηηίεο πνπ γελλνύλ θαη
αλαπαξάγνπλ ην θαηλόκελν ηεο νπζηνεμάξηεζεο! Δηεθδηθνύκε:






ηήξημε ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο κε δηαξθή πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ζε όια ηα ζρνιεία θαη ηαθηή
επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα εμαξηήζεσλ. Να δνζεί βάξνο ζηελ Πξσηνγελή Πξόιεςε κε
ζηήξημε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ αζιεηηζκνύ κέζα ζηελ εθπαίδεπζε
Σε δηαζθάιηζε ηνπ δεκόζηνπ θαη δσξεάλ ραξαθηήξα όισλ ησλ δνκώλ Πξόιεςεο-Θεξαπείαο-Επαλέληαμεο.
Σε δηακόξθσζε Κεληξηθνύ ρεδηαζκνύ κε εληαία θηινζνθία κέζα από έλαλ Εληαίν Φνξέα ΠξόιεςεοΘεξαπείαο-Κνηλσληθήο Επαλέληαμεο-Έξεπλαο
Κακία λνκηκνπνίεζε θαλελόο είδνπο λαξθσηηθνύ.
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