
 

 

 

Тази година темата подчертава, че правосъдието и здравето са две страни на една и съща монета, когато става 

въпрос за справяне с проблемите с наркотиците. 

Ефективните отговори на световния проблем с наркотиците изискват приобщаващи и отговорни институции на 

наказателното правосъдие, здравеопазването и социалните услуги да работят ръка за ръка, за да предоставят 

интегрирани решения в съответствие с международните конвенции за контрол на наркотиците, задълженията 

за правата на човека и целите за устойчиво развитие. 

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и с нелегалния трафик на наркотици. На този 

ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с 

разпространението на наркоманията. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. и изразява 

решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят 

без наркотици. 

Хората, зависими от наркотиците, имат трудности в осъществяването на нормално общуване, поведението им 

е насочено преди всичко към набавяне на веществото, те нараняват близките си, губят приятелите и работата 

си. Наркотиците намаляват способността за правилна преценка. Това означава, че наркоманите често поемат 

повече рискове, например като това да правят секс без да вземат предпазни мерки. Това може да доведе до 

инфектиране с хепатит, ХИВ и други болести предавани по полов път. 

Според Европейския доклад за наркотиците от 2019 г., в Европа всяка година се съобщава за над 1 млн. 

конфискации на незаконни наркотици. Около 96 млн. възрастни хора в Европейския съюз (на възраст между 15 

и 64 г.) са опитвали незаконни наркотици в живота си. Всяка година на 1,2 млн. души се оказва лечение след 

употреба на забранени наркотични вещества. През 2018 г. в Европейския съюз за първи път са открити 55 нови 

психоактивни вещества, с което общият им брой става 730. Под нови психоактивни вещества се има предвид 

т. нар. „дизайнерски дроги“, чиито състав и действие са неясни, което ги прави изключително опасни. 

 

 

Здраве за правосъдието. Правосъдие за здравето. 

(Health for Justice. Justice for Health) 


