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Το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουμε. Έχει ευρείες επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των ατόμων, των 
οικογενειών και των κοινοτήτων, καθώς και στην ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη των εθνών.

Επομένως, η πρόληψη και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά με 
όλη τους την πολυπλοκότητα είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη μιας θεμελιώδους 
παγκόσμιας υπόσχεσης, που κατοχυρώνεται στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης: να μην αφήσει 
κανέναν πίσω.

Οι εθνικές προτεραιότητες μπορεί να διαφέρουν, αλλά η διεθνής κοινότητα έχει κοινό στόχο να 
προστατεύσει την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων, προσπαθώντας παράλληλα για την 
πρόοδο και την αξιοπρέπεια όλων. Χαιρετίζω το θέμα αυτής της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της 
κατάχρησης ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών - «υγεία για τη δικαιοσύνη, 
δικαιοσύνη για την υγεία» - υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης που να 
περιλαμβάνει ιδρύματα υγείας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποινικής δικαιοσύνης και κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Αυτή η ολοκληρωμένη απάντηση οδήγησε στην πολιτική για τα ναρκωτικά που ξεκίνησε η 
κυβέρνησή μου όταν ήμουν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας πριν από δύο δεκαετίες.

Νωρίτερα φέτος, στην Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να 
«συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών με βάση τα δικαιώματα και την υγεία, ώστε 
να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με ασφάλεια και ευημερία στην υγεία, την αξιοπρέπεια και την 
ειρήνη».

Καλώ όλες τις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν σε αυτή τη δέσμευση. Αυτό σημαίνει να εξαλειφθεί 
η διακίνηση ναρκωτικών και όσοι επωφελούνται από την ανθρώπινη δυστυχία, μεταξύ άλλων μέσω
ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού με φάρμακα. Σημαίνει επίσης υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης για 
τη χρήση ναρκωτικών και τον ιό HIV που βασίζονται σε ανθρώπινα δικαιώματα, φύλο και ηλικία, 
χωρίς στίγμα ή διάκριση. Σημαίνει επίσης προσεγγίσεις επιβολής του νόμου που προστατεύουν 
τους ανθρώπους από τη βία και την εγκληματική εκμετάλλευση.

Οι οικογένειες, τα σχολεία και οι κοινότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, ιδίως στην 
υποστήριξη της νεολαίας που μπορεί να επηρεαστεί από την κατάχρηση ναρκωτικών με τρομερές 
και μακροχρόνιες συνέπειες. Ας δουλέψουμε με και για τους νέους για να αποτρέψουμε τη χρήση 
ναρκωτικών και να βοηθήσουμε τους νέους να οδηγούν υγιέστερες ζωές και να περιηγηθούν στις 
επιλογές της ζωής με δύναμη και ανθεκτικότητα.

Σε αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα, ας δείξουμε τη δέσμευσή μας να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή 
μας να εξασφαλίσουμε υγεία και δικαιοσύνη για όλους.

António Guterres
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