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NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS
Pasauliui (ir Lietuvai) rengiantis Jungtinių Tautų̨Generalinės asamblėjos specialiajai
sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais 2016 m. balandį, Lietuvos nevyriausybinės organizacijos
ir pilietinės visuomenės atstovai, kuriems svarbūs narkotikų politikos klausimai, 2015 m. gruodžio
16 d. dalyvavo Koalicijos „Galiu gyventi“ surengtoje diskusijoje, kurioje susipažino su Lietuvos
rengimosi šiam svarbiam įvykiui procesais, aptarė Lietuvai aktualias narkotikų politikos problemas
bei pilietinės visuomenės įsitraukimo į narkotikų politikos formavimą galimybes.
Narkotikų politikos ir visuomenės sveikatos srityje veikiančios nevyriausybinės
organizacijos bei pilietinės visuomenės atstovai reiškia didelį susidomėjimą UNGASS bei siekia
bendradarbiavimo su valstybės institucijomis rengiantis šiai JT sesijai.
Kaip nutarta vykusios diskusijos metu, mes, žemiau pasirašiusios organizacijos, kreipiamės
į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (NTAKD) su šiais pasiūlymais ir
prašymais:
1. Raginame NTAKD, kaip subjektą, formuojantį valstybės politiką narkotikų srityje, sukurti
bendradarbiavimo platformą/mechanizmą, kuris užtikrintų platų bei reguliarų pilietinės
visuomenės įsitraukimą, formuojant ir įgyvendinant Lietuvos narkotikų politiką. Pilietinės
visuomenės organizacijos yra pasirengusios savo kompetencija, žiniomis bei pilietinės
stebėsenos veiksmais prisidėti prie kokybiškesnės ir mokslo įrodymais pagrįstos Lietuvos
narkotikų politikos kūrimo ir įgyvendinimo.
2. Prašome įtraukti nevyriausybines organizacijas į Lietuvos valstybės pasirengimo UNGASS
procesus bei reguliariai dalintis naujausia informacija.
3. Prašome pasidalinti su nevyriausybinėmis organizacijomis oficialiu Lietuvos/Europos
Sąjungos pozicijos dėl UNGASS dokumentu ar jo projektu.
4. Prašome kviesti nevyriausybinių organizacijų atstovus į Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento organizuojamus tarpžinybinius susitikimus dėl UNGASS.

5. Prašome įtraukti nevyriausybinių organizacijų atstovus į formuojamą oficialią Lietuvos
valstybės delegaciją UNGASS.
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