EESTI NARKOPOLIITIKA
AASTANI 2030
MIS SEE ON?
Eesti narkopoliitika aastani 2030 sõnastab valdkonna kõige olulisemad
sihid, mille poole riigiasutused, huvirühmad, narkootikumide tarvitajate
eestkõnelejad ja teised osapooled koostöös püüdlevad. Narkopoliitika on
ambitsioonikas ja julgeb keskenduda probleemidele, mille lahendused ei
ole lihtsad ega populaarsed.

MILLISED ON EESMÄRGID?
ENNETUS ON SÜSTEEMNE
Ennetustöö ei ole projektipõhine,
vaid on jätkusuutlikult rahastatud.

NARKOOTILISTE AINETE
TARVITAMINE
2018. aasta seisuga on veerand
16−64-aastastest inimestest Eestis elu
jooksul tarvitanud mõnda ebaseaduslikku
uimastit.
Narkootiliste ainete tarvitamist alustatakse
peamiselt 14−15-aastaselt, kusjuures
15-16-aastased kooliõpilased tarvitavad
narkootikume Euroopa Liidu riikide
keskmisest rohkem.

MIKS SEE ON OLULINE?
Perioodil 2000–2020 suri Eestis
narkootikumide üledoosi tõttu
1904 inimest, eelkõige 24-37
aastased.

TOE JA RAVI TAGAMINE
Tarvitajate saavad vajaliku abi ja
teenused on integreeritud
tervishoiu-, sotsiaal- ja
haridussüsteemi.

KAHJUDE VÄHENDAMINE
Narkootikumide üledoosi tõttu ei
sure mitte ükski inimene ja
tarvitamine on püsivas
langustrendis.
KARISTUSTE EESMÄRGISTAMINE
Karistuspoliitika toetab
narkootikumide tarvitamisega
seotud tervisekahjude vähenemist.
TURU JA MÜÜGI PIIRAMINE
Väheneb narkootikumide
kättesaadavus noortele.

OLULISED PÕHIMÕTTED

Hoolime ja märkame, et jõuda põhjusteni
võimalikult vara ja hoida ära probleemide
teket.
Narkootikumide tarvitaja on abi vajav inimene.
Toetus ja abi on kättesaadavad ning abi otsimine
normaalsus.

Õiguskaitsjate esmane eesmärk on toetada
narkootikumide tarvitaja vajaliku teenuseni
jõudmist
Teenused ja sekkumised on inimkesksed,
tõenduspõhised ja nende tulemuslikkust
hinnatakse.

Kõik tarvitajad ei ole võimelised või ei soovi
narkootikumide tarvitamisest loobuda. Toetame
ka nende tervise ja elu hoidmist.

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
SEISAME VALDKONNA
PRIORITEETSUSE NING
RESSURSSIDE EEST
Rahastame tõenduspõhiseid sekkumisi
jätkusuutlikult.
Teeme tihedalt valdkondadeüleselt koostööd, et
vähendada dubleerimist.
Kaasame ühiskonda olulistesse aruteludesse, et
vähendada halvakspanu ja häbimärgistamist.

VÄÄRTUSTAME INIMESE ELU JA
TERVIST
Pakume sihtrühmapõhiseid teenuseid, sealhulgas
kanepi, stimulantide ja hallutsinogeenide
tarvitajatele ning ka psüühikahäirega tarvitajatele.
Loome võimalused ohutumaks tarvitamiseks.
Maandame peo- ja ööelus tarvitamise riske, sh uute
ainete hoiatussüsteem.

TAKISTAME NARKOOTIKUMIDE TURULE
TULEMIST
Seame prioriteediks uute trendide avastamine ja
tõkestamine, nt müük internetis, kulleriga või posti
teel;
Pöörame suuremat tähelepanu narkootikumidega
seotud transiidi piiramisele ja kriminaaltulu
konfiskeerimisele.
Rakendame paindlikku karistuspoliitilist lähenemist
tarvitajatele ja oma tarbeks omajatele.

PANUSTAME ENNETUSSE JA
VARAJASSE AVASTAMISESSE
Kohandame piisavalt sekkumisi Eestile sobivaks,
et vähendada mittetoimivate ennetuspraktikate
levimist.
Tulemuslikud teenused ja sekkumised on
kättesaadavad sõltumata emakeelest või
elukohast.
Arendame alaealistele alternatiivseid
mõjutusvahendeid ja tugimeetodeid.

VÄÄRTUSTAME JA KOOLITAME
SPETSIALISTE
Täiendame ennetustöö- ja erinevate
spetsialistide baas- ja täiendõpet.
Arendame tervishoiu ja sotsiaaltöötajate
täiendusõpet sõltuvusteemadel.
Tagame vaimse tervise õdede piisavuse ja
järelkasvu.
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