
 
 

        

               
  26 червня, 12:00, м. Київ, Майдан Незалежності 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

У Києві відбулася «СПЕЦОПЕРАЦІЯ» по боротьбі з наркобізнесом                                                                               

в рамках глобальної кампанії  у 150 найбільших містах світу  

З нагоди  Міжнародного дня проти зловживання наркотичними засобами та їх незаконного обігу  а 

також Міжнародного  дня  захисту жертв катувань сьогодні опівдні на Майдані Незалежності у 

Києві за не зовсім сприятливої погоди відбулася театралізована акція  «СПЕЦОПЕРАЦІЯ з 

ліквідації організованого наркоугруповання», під час якої активісти спільноти людей, які 

вживають наркотики, та представники громадських організацій з багатьох регіонів України 

продемонстрували як насправді працює стара не реформована репресивна система  

наркополітики в Україні. 

Люди у формі міліціонерів, лікарів, працівників спецслужб, суддів, озброївшись м’ясорубками, 

клізмами, крапельницями, наручниками та іграшковою зброєю  наглядно продемонстрували 

журналістам як вони вже багато років «лікують та катують» наркозалежних людей, користуючись 

чинним законодавством по «боротьбі з наркотиками», яке залишається одним з найбільш 

репресивних у Європі. Навіть присутні на акції молоді люди у формі, дуже схожій на форму нової 

реформованої патрульної служби поліції, озброєні сантехнічним вантузом, виявилися безсилими 

та констатували свою неспроможність йти проти репресивної системи, що вибудовувалася 

десятки останніх років. 

«Нічого дивного, адже сьогодні в Україні за зберігання навіть залишків наркотику у 

використаному шприці наркозалежний по закону може одразу отримати до 3-х років тюрми. 

Навіть у не зовсім демократичній Росії відповідні порогові «ліміти»  щодо  незаконного 

зберігання наркотиків  рівно у 100  разів (!) гуманніше. У більшості розвинутих країн Західної 

Європи за те, за що в Україні світить тюрма, навіть до кримінальної відповідальності не 

притягують. Адже це все одно, що саджати за перехід вулиці у невстановленому місці або за 

не пристебнутий пасок безпеки», - констатує реалії українського сьогодення Павло Скала, 

директор з політики та партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні та 

координатор глобальної кампанії «Support. Don’t punish» (Підтримати. Не карати) проти 

збереження чинної репресивної наркополітики, що відбувається сьогодні одразу у 150 великих 

містах світу, у т.ч. у Києві. 

Саме сьогодні  навіть  особисто Генеральний Секретар ООН Пан Гі Мун у своєму спеціальному 

посланні з нагоди цього міжнародного дня заявив:  «ООН виступає за те, щоб поступово 

змістити акценти в рамках міжнародної політики відносно контрольованих речовин, що 

повністю узгоджується зі стандартами та нормами у сфері прав людини. Нам необхідно 

віднайти альтернативи кримінальному переслідуванню та тюремному ув’язненню осіб, які 

вживають наркотичні засоби та зосередити зусилля у сфері кримінального правосуддя на 

особах, які забезпечують пропозицію наркотиків». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B9_%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://supportdontpunish.org/
https://www.thunderclap.it/projects/27703-26-june-global-day-of-action
https://www.thunderclap.it/projects/27703-26-june-global-day-of-action
http://www.unodc.org/documents/drugs/SG_message_2015/SG_Statement_Russian_-_26_June_2015_-_International_Day_against_Drug_Abuse_and_Illicit_Trafficking.docx
http://www.unodc.org/documents/drugs/SG_message_2015/SG_Statement_Russian_-_26_June_2015_-_International_Day_against_Drug_Abuse_and_Illicit_Trafficking.docx


А поки цивілізований світ реформується, внаслідок збереження репресивної системи  українські 

тюрми продовжують залишатися інкубатором інфекційних захворювань  (ВІЛ/СНІД, туберкульозу, 

вірусних гепатитів тощо). Зокрема, згідно офіційних обліків  Державної пенітенціарної служби та 

МОЗ України рівень поширеності ВІЛ-інфекції та туберкульозу в українських тюрмах у 12-14 

разів (!) вищий, ніж  серед загального  населення. Не допомогло навіть суттєве зменшення 

кількості ув’язнених, що відбулося після зміни Кримінально-процесуального кодексу три  роки  

тому.  Адже у тюрми в Україні, як і раніше потрапляють найбільш незахищені категорії громадян,  

здебільшого наркозалежні люди, які не можуть відкупитися від суворого кримінального покарання, 

на відміну від ділків організованого наркобізнесу, яких продовжує «кришувати» наскрізь 

корумпована «правоохоронна» система. 

В Україні рівень доступності до наркотичних знеболювальних препаратів також залишається 

одним з найнижчих у Європі, відповідно онкологічні та інші паліативні хворі вимушені помирати 

вдома у стражданнях без адекватного знеболення. У свою чергу всього лише 8,5 тисяч з майже 

трьох сотень тисяч наркозалежних людей мають  можливість отримувати  замісну підтримувальну 

терапію (ЗПТ) в Україні, перш за все через  необґрунтовано жорсткі нормативні обмеження. 

Десятки колишніх пацієнтів з 800, позбавлених  ЗПТ  рік тому померли в окупованому 

Криму через політику «війни з наркотиками», яку проводить влада Росії,  понад 780 пацієнтів 

вимушені були припинити лікування ЗПТ в окупованому Донбасі, близько десятка з них також 

вже немає у живих. 

Учасники акції закликали чинну українську владу «не ховати голову у пісок», рятуючись від 

реальної неприглядноїї ситуації, а включити наркополітику у сферу своїх пріоритетних напрямків 

та користуватися напрацьованими рекомендаціями авторитетної Глобальної комісії з 

наркополітики.  А поки що Уряд не знайшов нічого кращого як фактично ліквідувати Державну 

службу з контролю за наркотиками, передавши  її функції, у т.ч. у сфері протидії незаконному 

обігу наркотиків до… Міністерства охорони здоров’я України! 

«Від імені декількох сотень тисяч людей Україні, які вимушені  з різних причин вживати легальні 

або нелегальні наркотики, хворих на ВІЛ/СНІД та вірусні гепатити  я закликаю Президента 

України та Голову Уряду зробити реальні кроки у напрямку  зменшення необґрунтовано 

високого рівня криміналізації споживачів наркотиків,  забезпечити пацієнтам адекватний 

доступ до наркотичних лікарських засобі, в реформувати систему протидії наркобізнесу,  

покласти край  корупції та кришуванню  наркобізнесу», підсумував основні вимоги учасників акції 

Антон Басенко, активіст Євразійської мережі людей, які вживають наркотики, яка вже втретє  

виступила співорганізатором  акції в рамках глобальної кампанії.           

        # # # # 

Контакти організаторів акції: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні (координатор Павло 

Скала, +380503825178, skala@aidsalliance.org.ua); Євразійська мережа людей, які вживають 

наркотики (ENPUD, координатор Антон Басенко, тел.+380674985974). 

         

 

Акції глобальної кампанії «Support. Don’t punish» 26 червня 2015 року 

відбувається одразу    у 150  містах світу, у т.ч. у Нью Йорку, Парижі,  Делі,  

Лондоні, Мехіко,  Сіднеї, Москві, Тбілісі та Києві.  Саме цього дня  десятки тисяч 

громадських активістів по всьому світу традиційно закликають свої держави  

припинити жорстоку та безглузду політику «Війни з наркотиками» («War on 

Drugs»).  Офіційний сайт кампанії http://supportdontpunish.org                                                                                              

Офіційна сторінка  цьогорічної акції  в Україні  у Facebook: 
https://www.facebook.com/supportdontpunish?fref=ts                                                                         

Перша акція у Києві  26.07.2013: http://supportdontpunish.org/day-of-action-2013/ua/ 

Минулорічна акція у Києві: http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/ua/ 

 

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/781393
https://www.youtube.com/watch?v=G9zhiLK5AGY
https://www.youtube.com/watch?v=G9zhiLK5AGY
https://www.youtube.com/watch?v=Vj1jIDsdQic
http://www.gcdpsummary2014.com/index-ru/#ru-acknowledgements
http://www.gcdpsummary2014.com/index-ru/#ru-acknowledgements
http://new.enpud.org/
http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/news/index.htm
mailto:skala@aidsalliance.org.ua
http://new.enpud.org/
http://supportdontpunish.org/
https://www.thunderclap.it/projects/27703-26-june-global-day-of-action
https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Drugs
https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Drugs
http://supportdontpunish.org/
https://www.facebook.com/supportdontpunish?fref=ts
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2013/ua/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/ua/

