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A FEBRACT esteve presente na reunião do Comitê de

Drogas da ONG's de Viena (VNGOC) qual promoveu um

evento paralelo de discussões técnicas no dia 15 do mês

de abril com o tema “Planejamentos de ações baseadas

em evidências e direitos humanos para as Políticas sobre

Drogas na Europa" reunindo as diversas lideranças

europeias.

Neste encontro foram discutidos aspectos técnicos sobre

os temas importantes que compõem o campo de ações

previstas até  o ano de 2025.

É essencial saber o que se discute no mundo sobre

Direitos Humanos e Políticas sobre Drogas, a  FEBRACT

traz uma tradução na íntegra dos temas principais. 

 



Devemos nos atentar ao fenômeno da encarceração

exacerbada de usuários de drogas, promovendo a

discussão de que nem todos os casos de transtornos

por uso de substâncias devem acabar em regime

fechado de cumprimento de pena.

Não menos importante, devemos nos atentar a

prevenção, redução de danos, tratamento e

recuperação de pessoas em meio a pandemia 

Marie Nougir chama atenção para um tema central

que é a participação da sociedade civil no empenho

para o cumprimento dos direitos humanos trazendo

dois temas principais: 



Reduzir a contínua apreensão de pessoas é

uma ação que envolve diversos desafios,

sabemos que é muito mais custoso manter

uma pessoa encarcerada do que repensar a

grau das penalidades; devemos assegurar o

direito dos condenados à vida e à saúde. 

Os programas de sociais e de saúde para

pessoas usuárias de drogas permanecem

cronicamente e desproporcionalmente sem

investimentos, quando não recebendo cortes

considerando as manobras econômicas

atuais, estas ações geram uma desigualdade

social mortal para algumas classes.

Precisamos nos basear no passado para

fazermos escolhas melhores para o futuro, o

passado nos ensinou muito o que não fazer,

devemos estar mais do que nunca atento aos

direitos humanos e isso não é possível com um

alto número de pessoas pobres e

marginalizadas. 



As políticas sobre drogas são um assunto

complicado particularmente quando

relembramos os últimos 30 anos e todas as

alterações e reformas significativas; a Europa e

o resto do mundo tem desenvolvido,

implementado e adaptado práticas e políticas

pra reduzir a demanda e oferta de drogas bem

como toda a gama de problemas que surgem

a partir desta problemática.

Enfrentamos atualmente diferentes evoluções

e padrões de consumo e crescente produção,

sem mencionar as novas substâncias, temos

diversos desafios.

Pedimos encarecidamente que todos estejam

atentos a reformular sua política sobre drogas,

sempre baseadas em evidências e

considerando as diferentes configurações

através dos tempos, os problemas de 10 anos

atrás não são os mesmos de agora. 



Muitas vezes quando abordamos a temática

de política de drogas, pensamos apenas

sobre como cuidar das pessoas com

transtornos decorrentes do uso de

substâncias, o que não está errado; porém, o

tema deve ser mais amplamente discutido.

 

O encarceramento de pessoas, prevenção e

combate ao narcotráfico, redução de danos e

recuperação psicossocial são alguns dos

temas discutidos na modernidade, somos

parte da sociedade civil e nossa missão

caminha juntamente as necessidades do

mundo.  



Este evento reforça o

compromisso da FEBRACT,

VNGO, AOE-CICAD e PROYECTO

HOMBRE, ao se reunirem com

suas lideranças para a discussão

de valores essenciais e aspectos

técnicos perante as necessidades

das políticas sobre drogas.

O evento encontra-se disponível no

página oficial VNOGC no  


