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REZOLIUCIJA
Dėl alkoholio politikos
Mes remiame svarbias Europos Komisijos iniciatyvas tirti ir spręsti alkoholio problemas
visuomenės sveikatos požiūriu.
Manome, kad remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis, skelbtomis 2006 m. spalio
24 d. „Pranešime spaudai dėl su alkoholiu susijusios žalos mažinimo Europoje” (Communication on
reducing alcohol related harm in Europe, 24 October 2006) bei rekomendacijomis pagal šios Komisijos
užsakymą paskelbtame tyrime „Alkoholis Europoje visuomenės sveikatos požiūriu (Alcohol in Europe: A
public health perspective. A report for the European Commission by Peter Anderson and Ben Baumberg,
Institute of Alcohol Studies, UK, 2006)“, vyriausybinėms ir nevyriausybinėms mūsų šalių organizacijoms
atsiveria galimybės efektyviau dirbti prevencijos darbą ir bendradarbiauti.
Apgailestaujame, kad Europos Komisijos ankstesniosios siūlymo versijos, spaudžiant
alkoholio pramonei, buvo sumenkintos, tačiau manome, kad dabartinį siūlymą Europos Taryba turėtų
priimti kaip išeities tašką tolesniam tobulinimui.

Dėl narkotikų politikos
Mes pareiškiame ryžtą kovoti prieš bet kokią narkotikų legalizavimo formą, prieš bet
kokias teorijas, strategijas ir veiklą, kurios skatintų, lengvintų ir sudarytų galimybes, ar bet kokiomis
formomis remtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jų platinimą.
Esame įsitikinę, kad narkotikų legalizavimas, įskaitant tokias formas, kaip medikalizavimas,
dekriminalizavimas, taip pat „žalos mažinimas” ir kitos, taptų didele nelaime ateities kartoms, ypač jeigu
tai būtų plečiama pasaulio mastu.
Kreipiamės į Pasaulio sveikatos organizaciją, taip pat į Jungtinių Tautų Narkotikų komisiją
CND (Commission on Narcotic Drugs) bei kitas Jungtinių Tautų institucijas ir kviečiame kovoti dėl
griežtos narkotikų kontrolės politikos išlaikymo Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 2008 m.
Specialioje sesijoje UNGASS 2008 (United Nations General Assembly Special Session, 2008), prašydami
išsaugoti Jungtinių Tautų 1961, 1971 ir 1988 metų narkotikų konvencijas, taip pat Jungtinių Tautų Vaiko
teisių konvencijos 33 straipsnį.

Dėl bendradarbiavimo
Pripažįstame, kad ir legalūs, ir uždraustieji narkotikai yra tarptautinė problema, kuriai
spręsti ypač didelę reikšmę turi įvairių šalių nevyriausybinių bei vyriausybinių organizacijų bendros
pastangos ir keitimasis gerąja patirtimi. Vienas tinkamiausių būdų tokiai patirčiai skleisti ir visuomenės
jėgoms kovai su narkotikais skatinti bei vienyti yra įvairių šalių visuomeninių organizacijų bendri
projektai, apimantys apsikeitimą žmonėmis, žiniomis ir idėjomis, nes tik gyvas bendradarbiavimas sukuria
tarptautinei vienybei reikalingą solidarumo jausmą ir lemia sėkmę.

