
Covid-19: нагода реформувати політику щодо наркотиків 

«Підтримка, а не покарання!» Це гасло, більше відоме англійською (Support, Don’t 
Punish!), ми, міжнародні організації, що працюють зі споживачами психоактивних 
речовин, виносимо на передній план 26 червня кожного року. Таким чином ми 
закликаємо до докорінного перегляду політики щодо наркотиків, що має сприяти 
захисту основних прав людей та доступу до системи охорони здоров'я. 

З огляду на кризу Covid-19 це гасло є цього року актуальним як ніколи. Пандемія 
призвела до того, що деякі держави змінили свій репресивний підхід щодо наркотиків і, 
більше того, спонукали інших до пошуку інноваційних методів зниження ризику й 
підтримки споживачів психоактивних речовин. Несподівані, але надзвичайно бажані 
наслідки, які слід не лише укорінити, але й активно розповсюджувати на міжнародному 
рівні.  

Несподівані наслідки боротьби з Covid-19  

Перший крок, який слід всіляко підтримувати, — звільнення по всьому світу майже ста 
тисяч затриманих. Основна їх частина є споживачами наркотиків або звинувачується у 
дрібних злочинах, пов’язаних із наркотиками. Звичайно, ці рішення були продиктовані 
бажанням обмежити розповсюдження Covid-19 у в'язницях через слабкі санітарні умови, 
які там панують. Тим не менше, вони ілюструють парадокс репресій, що здійснюються 
проти споживачів наркотиків. Неможливо вилікувати наркоманію тюремним 
ув'язненням. Навпаки, це погіршує ситуацію, оскільки у такому середовищі підтримка 
цих людей майже не здійснюється.  

Другий важливий крок: притулок бездомних людей, у тому числі споживачів наркотиків. 
Наприклад, у Франції, Німеччині й Греції їх переселили у готелі. Це є ключовим етапом 
підтримки бездомних людей, що споживають психоактивні речовини. Гарантія засобів 
до існування (безпечне житло, мінімальний дохід тощо) є необхідною умовою 
опікування людьми із наркоманією. 

Нарешті, найбільш перспективними діями з точки зору користі для здоров’я та впливу на 
економіку є ті, що здійснюються деякими державами з метою збереження й адаптації 
політики зменшення ризиків до ситуації пандемії. Ця політика, що з’явилася у 80-х роках 
ХХ сторіччя, полягає у зменшенні ризиків, пов’язаних із вживанням наркотиків, для 
здоров'я споживачів (скорочення інфекцій, запобігання смертності від передозування, 
зменшення несприятливих наслідків, незалежно від їх соціального, медичного або 
психологічного характеру тощо), й наданні їм психосоціальної підтримки.  

Так, у Франції та багатьох країнах світу від початку карантину було подовжено термін дії 
рецептів замісної терапії, щоб уникнути зайвих поїздок до лікаря. Матеріали для ін'єкцій 
(одноразовий шприц і набір для ін’єкцій) розповсюджувалися більш масово, ніж 
зазвичай, щоб користувачі мали змогу створити запаси.  

Але одну з найбільш інноваційних ініціатив було впроваджено у Швейцарії: у цій країні, 
одній з провідних у зменшенні ризиків, дозволили доставку медичного героїну додому. 
Щось нечуване! Це було зроблено з подвійною метою: скоротити переміщення людей 
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та уникнути ризику передозування, що збільшився в умовах пандемії через підвищений 
нелегальний трафік речовин сумнівної якості.  

Ситуація із Covid-19 також підкреслила важливу роль громад у реагуванні на кризи в 

галузі охорони здоров'я. У багатьох країнах спільноти споживачів наркотиків і суспільні 

служби демонстрували дуже швидку реакцію, щоб дозволити споживачам наркотиків 

отримати доступ до послуг зниження ризиків навіть у найвіддаленіших районах.  

На шляху до справжньої політики щодо наркотиків  

Це політика щодо наркотиків, що не засуджує, а поважає й підтримує людей, які їх 
вживають. Усі ці надзвичайні заходи, вжиті у надзвичайній ситуації з Covid-19, повинні 
сьогодні стати нормою. Це безцінні кроки уперед. Відмова від них була б прикрим 
регресом.  

На противагу репресивній політиці, що не скоротила ані вживання, ані торгівлю 
наркотиками, заходи підтримки та зменшення ризику довели свою цінність. У Швейцарії 
діє так звана модель «чотирьох стовпів», що поєднує профілактику, терапію, зниження 
ризику й репресивні методи. Вона призвела до вражаючих результатів для здоров'я й 
безпеки: зниження захворюваності на ВІЛ і вірусні гепатити серед тих, хто вживає 

наркотики, нижчі показники смертності від наркоманії, скорочення злочинності, 

пов'язаної з наркотиками.  

Ці стратегії підтримки та зменшення ризику запобігають серйозним соціально-медичним 
проблемам, допомагають зацікавленим особам краще контролювати споживання й 
покращувати якість життя, а також є надзвичайно економічно ефективними. Це 
підтверджують результати, отримані з досвіду замісної терапії опіоїдами в Індонезії, 
програм обміну шприців у Росії або надання налоксону в США. Ці програми допомогли 
зменшити кількість випадків передозування, а також запобігти появі нових випадків 
зараження ВІЛ і гепатитами, що призводить до значних заощаджень у галузі охорони 
здоров’я! 

Економічна нагода   

Окрім скорочення витрат, реформа політики щодо наркотиків може призвести до 
економічного стрибка, особливо бажаного сьогодні, оскільки постпандемічні економічні 
перспективи залишаються вкрай невизначеними. Міжнародна організація праці 
прогнозує величезні орієнтовні втрати доходів у розмірі від 860 мільярдів до 
3,4 трильйона доларів до кінця 2020 року.   

Чи не буде відкриття ринку медичного канабісу нагодою, якою слід терміново 
скористатися у цьому контексті майбутньої рецесії? Світовий ринок медичного канабісу 

продовжує розвиватися.  В Африці індустрія «зеленого золота» може досягти майже 
7 мільярдів євро до 2023 року, тоді як у Європі галузь вже «важить» понад 18 мільярдів 
євро, за даними компанії Prohibition Partners.   

Деякі країни вже зреагували на економічні перспективи, які може відкрити такий ринок, 
і відповідно адаптували своє законодавство.Зіткнувшись із серйозною заборгованістю, 
Ліван легалізував медичний канабіс у квітні для пожвавлення економіки країни. За два 

http://www.premiereligne.ch/la-politique-des-4-piliers/
http://www.premiereligne.ch/la-politique-des-4-piliers/
https://www.spectra-online.ch/fr/spectra/themes/la-politique-suisse-en-matiere-de-drogue-un-modele-pionnier-589-10.html
https://www.hri.global/contents/2027
https://news.un.org/fr/story/2020/03/1064322
https://www.imarcgroup.com/medical-cannabis-market
https://www.jeuneafrique.com/mag/847743/economie/cannabis-ruee-africaine-vers-lor-vert/
https://www.jeuneafrique.com/mag/847743/economie/cannabis-ruee-africaine-vers-lor-vert/
https://cannabislaw.report/europe-prohibition-partners-publish-the-european-cannabis-report/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-liban-legalise-le-cannabis-a-des-fins-medicales-sur-fond-de-crise-20200423
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-liban-legalise-le-cannabis-a-des-fins-medicales-sur-fond-de-crise-20200423


місяці до того Ізраїль, першопроходець у галузі медичного канабісу, дозволив його 
експорт. 

Переосмислення політики щодо наркотиків зараз є абсолютною необхідністю для 
нашого здоров'я й нашого спільного життя. Однак це можна здійснити лише шляхом 
надання пріоритету потребам споживачів психоактивних речовин, захисту їхніх основних 
прав і систематичному залученню їх до розробки стратегій та програм охорони здоров'я, 
бенефіціарами яких вони є.   

З цієї точки зору криза Covid-19 призвела до безпрецедентного розвитку прогресивних 
реформ. Рухаємося далі! 

Підписанти: Coalition PLUS, міжнародна мережа асоціацій боротьби зі СНІДом і вірусним 
гепатитом, International Drug Policy Consortium (IDPC), Міжнародна організація 
зменшення шкоди (HRI), Міжнародна мережа людей, що вживають наркотики (INPUD), 
Міжнародна мережа з гепатиту у споживачів наркотичних речовин (INHSU), Європейська 
мережа зменшення шкоди Correlation 
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