
    
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                 
 
Контактна особа:  
Валерій Яремчук,  
PR БО БФ «ВОЛНА»  
Тел.: 0674401590 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

Акція «ГАЙКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРКОПОЛІТИКИ» 
25 червня 2021 у Києві біля агенції УНІАН відбулась перформанс-акція «ГАЙКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАРКОПОЛІТИКИ». Така назва була обрана для щорічного заходу в рамках 
Глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики «ПІДТРИМАТИ, НЕ КАРАТИ!» 
(Support. Don’t Punish) 

Учасники акції – люди, які вживають наркотики, громадські діячі та правозахисники 
влаштували імпровізовану виставу, щоб у такий спосіб привернути увагу високопосадовців та 
суспільства до чинної репресивної наркополітики і проблем, з якими щодня стикаються сотні 
тисяч наркоспоживачів в Україні. 

"Незважаючі на рекомендації ООН і взяті державою забов’язання, на превеликий жаль, 
репресивна наркополітика в Україні не змінюється. 
Достатньо пригадати безпрецедентні випадки поліцейського свавілля та втручання в роботу 
програм зменшення шкоди, коли у Києві, під надуманим приводом, поліцейські затримали 
співробітника організації Клуб Еней. А у Харкові відразу в семи відділеннях медичних центрів, 
які надають допомогу наркозалежним особам, відбулись обшуки. 
В результаті репресивних дій маємо епідемію ВІЛ, ТБ та гепатитів, криміналізацію людей, які 
вживають наркотики, на фоні процвітаючої організованої наркозлочинності та засилля нових 
синтетичних психоактивних речовин під "дахом" відповідних правоохоронних органів разом з 
навалою неврегульованих державою «псевдо реабілітаційних» послуг!  Саме тому ми, як і 
тисячі людей в сотнях міст по всьому світу, прийшли закликати до дій по забезпеченню 
гуманної наркополітики в Україні та до виконання рекомендації ООН щодо декріміналізації. 
Наша мета - заявити в цей день "Підтримати! Не карати!»,- повідомив Олег Димарецький, 
директор БО БФ «ВОЛНА» 

«Якщо говорити про жінок, які живуть з наркозалежністю, то лозунг «Підтримати. 
Не карати» наповнюється особливим сенсом. В Україні реалізується програма замісної 
підтримувальної терапії, яка довела свою ефективність, але вона часто залишається 
недоступною для жінок. Причин декілька: і побоювання розголошення статусу, і відсутність 
кабінетів видачі замісного препарату у маленьких містечках, і тиск на жінку з боку рідних. У 
результаті складається ситуація, коли кожен третій споживач наркотиків – це жінка, а в 
програмах лікування – жінка лише кожна п’ята. Я поясню, чому жінки у цьому питанні більш 
вразливі за чоловіків: багато з них - мами. А в Сімейному кодексі є 164 стаття, п.4, який, 
спираючись на неіснуючий діагноз, дозволяє вилучати дітей у наркозалежних. При цьому не 
береться до уваги, що жінка може проходити лікування замісною терапією. Замість її 
людських і материнських якостей до уваги береться лише діагноз», - заявила під час виступу 
Тетяна Лебедь, директорка Всеукраїнського об’єднання наркозалежних жінок «ВОНА». 
 
 

http://supportdontpunish.org/


Активісти також традиційно закликали владу декриміналізувати людей, які вживають 
наркотики, змінивши фокус роботи правоохоронної системи на протидію організованому 
наркобізнесу.  

26 червня десятки тисяч людей у понад 100 країнах світу виходять на вулиці своїх міст в 
рамках глобальної міжнародної адвокаційної кампанії «Support. Don’t Punish» («Підтримати. 
Не карати»), спрямованої на гуманізацію репресивної політики щодо наркотиків. 

Понад 60% засуджених за зберігання наркотиків для власного вживання отримують 
кримінальне покарання за те, що у більшості цивілізованих країн взагалі не вважається 
кримінальним правопорушенням. Це демонструє не лише відсутність виконання державою 
міжнародних зобов’язань щодо змін у наркополітиці та декриміналізації (рекомендації ООН 
щодо забезпечення декриміналізації), а і суттєво підвищує рівень «наркокорупції» серед 
правоохоронців, збільшує ризики загострення епідемій ВІЛ-інфекції та вірусного гепатиту С.  

Україні зараз саме час «прокинутися» і кардинально підвищити «порогові розміри» 
наркотиків, аби привести їх у відповідність до кращих практик Європейського Союзу! 

“У той час як провідні країни світу продовжують свій шлях до прогресивної 
наркополітики, запроваджують інновації, приймають нові політичні декларації, де чітко 
прописані всі інтервенції зменшення шкоди й необхідність для країни їх забезпечувати, Україна 
продовжує не тільки «пасти задніх», а закручує гайки. 2021 рік для нас - не звичайний, ми вже 
не готові повторювати одні й ті ж самі фрази та заклики. Найближчими тижнями буде 
прийнята Національна стратегія щодо наркотиків до 2030 року. Просто уявіть собі - до 2030 
року! На найближчі 10 років країна визначається, як буде ставитися до людей, які за своїми 
рекреаційними вподобаннями, через пов’язані з залежністю розладами або через інші 
захворювання потребують доступу до наркотичних засобів. Що вони отримуватимуть - 
репресії чи підтримку і допомогу? Відповіді на ці питання записуються в Стратегії. Тому ми 
сьогодні тут, щоб заявити: так далі продовжуватися не може. Іншими словами, якщо гайки 
сильно закручувати – зірве різьбу. «ПІДТРИМАТИ. НЕ КАРАТИ» - це гасло має стати 
червоною ниткою в новій Стратегії щодо наркотиків.», - підсумував Антон Басенко, 
представник спільноти людей які вживають наркотики в Національній раді з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України, програмний менеджер 
Європейської групи з лікування СНІДу. 
 
Нагадаємо, за зберігання наркотиків без мети збуту навіть у мізерній кількості (для 
власного вживання) в Україні передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення 
волі строком до трьох років (ст. 309 КК України). 

У наказі МОЗ України № 188 від 01.08.2000 р. «Про затвердження таблиць невеликих, 
великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» встановлено неадекватно низький 
мінімальний поріг притягнення до кримінальної відповідальності. Він є набагато нижчим, 
ніж у багатьох європейських країнах. Практика застосування кримінального законодавства 
вказує на високий рівень криміналізації людей, які вживають наркотики. Результатом цих 
репресивних та антигуманних норм є той факт, що щорічно на лаві підсудних опиняються 
тисячі людей, хворих на наркозалежність, які отримують кримінальну судимість, у т.ч. 
позбавлення волі, замість адекватного лікування та реабілітації. 
 
Організатори акції - Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю «ВОЛНА» за участі та 
підтримки Всеукраїнського об’єднання наркозалежних жінок «ВОНА», МБФ «Альянс 
громадського здоров'я», Міжнародного Консорціуму з Наркополітики (IDPC), БО «Мережа 
100% життя», ГО "Клуб "Еней", БО «Меридіан», у партнерстві з ініціативними групами людей з 
наркозалежністю з 25 регіонів України, та іншими міжнародними та українськими 
неурядовими, правозахисними організаціями, що працюють у сфері адвокації прав людей, які 
вживають наркотики.  
 
Щорічна акція в рамках Глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики 
«ПІДТРИМАТИ, НЕ КАРАТИ!» (Support. Don’t Punish) відбувається в Україні вже в дев'ятий 
раз поспіль. 

http://supportdontpunish.org/about/campaign/
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