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COMUNICAT DE PRESA

Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri,
26 iunie 2018

La 26 iunie 2018, se celebreaza Ziua Internationala de Lupta impotriva
Consumului ~iTraficului de Droguri.

Sloganul campaniei :in primul rand, ASCULTA"
Mesajele-cheie :

-sa ii asculti pe copii si tineri este primul pas pentru a-i ajuta sa creasca sanatosi si in
siguranta. Primul pas pentru prevenirea eficienta a consumului de droguri si a altor
comportamente riscante este ascultarea cu empatie si atentie,
-toata lumea trebuie sa se implice, pentru a proteja tinerii de substantele periculoase.
-0 legatura puternica intre parinti si copii, se bazeaza pe atentie, ascultare si iubire.
-drogurile ilegale reprezinta un pericol pentru intreaga societate.

Obiectivele campaniei:
-constientizarea in privinta importantei ascultarii copiilor si tinerilor, aceasta fiind
primul pas pentru a-i ajuta sa creasca sanatosi ~i in siguranta,
-mobilizarea parintilor, educatorilor, personalului medical din serviciile preventive
~i a decidentilor, pentru a preveni consumul de droguri ilegale, printr-o atentie reala
acordata copiilor si tinerilor.
-cresterea gradului de constientizare a tinerilor in privinta pericolului reprezentat de
consumul drogurilor ilegale

Consumul si traficul ilicit de droguri reprezinta una din problemele majore ale
societatii ~i continua sa creeze enorme prejudicii pentru sanatatea si bunastarea
oamenilor

Campania "in primul rand, ASCULTA" este 0 initiativa de crestere, pe
baze stiintifice, a sprijinului pentru prevenirea consumului de droguri, fiind astfel 0
investitie efectiva in bunastarea copiilor si tinerilor, a familiilor si a comunitatilor
din care fac parte acestia.

Drogurile ilegale ameninta sanatatea si bunastarea oamenilor.
La nivel global, exista un minim estimat de 190.000 de decese premature (in cele
mai multe cazuri evitabile) din cauza consumului de droguri, majoritatea atribuite
utilizarii opioidelor.

Drogurile nu afecteaza doar consumatorii; acestea provoaca familiilor si celor
dragi, dificultati enorme si suferinta.



Tulburarile eauzate de eonsumul de droguri submineaza relatiile eu
persoanele apropiate, deterioreaza viata familiala si pot ruina oportunitatile eopiilor
si tinerilor de educatie si angajare. Impaetul aeestora se resimte in comunitati,
sistemele de justitie penala si in intreaga soeietate.

Cu oeazia Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului ~i
Traficului de Droguri, este important sa ne amintim ca, tulburarile eauzate de
eonsumul de droguri pot fi prevenite ~itratate.
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