Εργαζόµενη και άνεργη, φοιτήτρια, νέα µητέρα

Οι ανάγκες µας  για µια ζωή µε ισότιµα δικαιώµατα στη µόρφωση, στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο δε χωράει σε µια κοινωνία που θέλει εµάς και τα παιδιά µας ναρκωµένα, θολωµένα και άβουλα, συµβιβασµένα µε τη σηµερινή βαρβαρότητα.

Η πανδηµία έστρωσε το έδαφος όχι µόνο για την αύξηση της χρήσης των ναρκωτικών αλλά και για την διάδοση της ναρκωκουλτούρας.  
Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις πρόβαλαν στην πανδηµία την ατοµική µας ευθύνη  για να κρύψουν ότι αφήνουν τις οικογένειές µας έρµαια των επιχειρηµατικών οµίλων και της επιδίωξής τους για περισσότερα κέρδη. Πρόκειται για τους ίδιους που βαφτίζουν την εξάρτηση «ατοµική επιλογή» ή “ατοµική ελευθερία” για να θεωρείται ο κάθε χρήστης µοναδικός υπεύθυνος γι’ αυτή.

Αυτοί οι ίδιοι άφησαν στο έλεος τους χρήστες µέσα στην πανδηµία χωρίς µέτρα στήριξης και προστασίας

 Νέα γυναίκα

Απευθυνόµαστε σε σένα που βιώνεις την ανασφάλεια για την υγεία, το εισόδηµα, τη δουλειά και το ωράριο “λάστιχο”, τη βία σε κάθε πτυχή της ζωής σου. 

Απευθυνόµαστε σε σενα που τα µέτρα της κυβέρνησης µπροστά στην νέα κρίση σου σφίγγουν ακόµα πιο σφιχτά τη θηλιά στο λαιµό, δε σ’ αφήνουν να πάρεις ανάσα.  

Βλέπεις το µέλλον σου χωρίς δουλειά, χωρίς δικαιώµατα, χωρίς µέτρα προστασία της µητρότητας, χωρίς δωρεάν υγεία για σένα και την οικογένειά σου, αλλά µε “ελεύθερα ναρκωτικά”.

Βλέπεις να κάνουν κάθε προσπάθεια για να τσακίσουν τη φωνή σου και να καταστείλουν τους αγώνες για µια ζωή µε δικαιώµατα και από την άλλη να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να ναρκώσουν τη συνείδησή σου.

Αυτοί που εκµεταλλεύονται το µόχθο σου παρουσιάζουν ως δήθεν προοδευτικό και ακίνδυνο µέτρο τη νοµιµοποίηση  των λεγόµενων «µαλακών» ναρκωτικών,ενώ πρόκειται για µια τεράστια µπίζνα δισεκατοµµυρίων µε τραγικές συνέπειες στην αύξηση του φαινοµένου της τοξικοεξάρτησης. Ταυτόχρονα πρόκειται για µια συστηµατική προσπάθεια προκειµένου να µείνει η νέα γένια  ναρκωµένη και θολωµένη, ακίνδυνη για τα συµφέροντά τους.
Μας θέλουν να µη βγάζουµε µιλιά, ενώ πνιγόµαστε από  την εκµετάλλευση και την καταπίεση, να µη διεκδικούµε συλλογικά την ζωή που αξίζει σε µας και τα παιδιά µας. Μας θέλουν “ναρκωµένες” για να καταστέλλουν το µυαλό και τη δράση µας.

 Δε θα τους αφήσουµε
To µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας 
 είναι ασύµβατο µε τα ναρκωτικά 
και τη ναρκωκουλτούρα
Διεκδικούµε :

►Αποκλειστικά δηµόσιες, δωρεάν, σύγχρονες θεραπευτικές κοινότητες «στεγνών» προγραµµάτων σε όλη την επικράτεια ανάλογα µε τις ανάγκες. Προγράµµατα που στοχεύουν στην πλήρη απεξάρτηση και την ισότιµη κοινωνική επανένταξη, µε εξειδίκευση στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών.
►Ενίσχυση του ρόλου των Κέντρων Πρόληψης. Εφαρµογή προγραµµάτων κατά των εξαρτήσεων σε όλες τις σχολικές βαθµίδες, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στα στρατόπεδα.
►Μέτρα για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, την προστασία των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. Ενίσχυση της δωρεάν αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των νέων ανθρώπων.
►Πολλαπλασιασµό των κέντρων ενηµέρωσης, των προγραµµάτων δράσης στο δρόµο, των κέντρων υποστήριξης χρηστών µε κρατική χρηµατοδότηση.
►Παύση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας ιδιωτικών φορέων και ΜΚΟ στους τοµείς Πρόληψης και Απεξάρτησης. Πρόληψη και απεξάρτηση δηµόσια και δωρεάν για όλους µε ενίσχυση των προγραµµάτων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
►Κανένας αντιεπιστηµονικός διαχωρισµός των ναρκωτικων σε “σκληρά – µαλακά”.
►Ενίσχυση µε µόνιµο προσωπικό όλων των Κέντρων Πρόληψης και των θεραπευτικών προγραµµάτων µε σκοπό την πρόληψη των υποτροπών και την ενδυνάµωση του κινήτρου θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης ενόψει µίας νέας καραντίνας.


