Introduction:

Promover a Redução de Riscos na Europa
A Rede Europeia de Redução de Riscos (EuroHRN) foi formada recentemente por dez
organizações com interesses comuns ao nível da advocacia e da actualização de
conhecimento relacionado com a Redução de Riscos na Europa. É composta por três redes
Sub-regionais que abrangem o Norte, Sul e Leste da Europa, dirigido por um elemento de
coordenação sediado na Associação Internacional de Redução de Riscos, no Reino Unido.

•

A Rede da Sub-região do Norte da Europa é liderada pela Fundação De Regenboog
Groep (Holanda) e pela Akzept (Alemanha).

•

A Rede da Sub-região do Sul da Europa é liderada pela APDES (Portugal).

•

A Rede da Sub-região da Europa de Leste é liderada pela Eurasian Harm Reduction
Network (Lituânia).

O projecto especializado em Redes de Consumidores de Drogas é coordenado pela ASUD (a
Organização Francesa de Consumidores de Drogas), colaborando em estreita parceria com a
International Network of People who Use Drugs (INPUD).
A EuroHRN é coordenada pela International Harm Reduction Association e é assessorada por
um grupo conselheiro constituído por dez organizações que monitorizam o desenvolvimento do
projecto.
A Rede será oficialmente iniciada na 21ª Conferência Internacional de Redução de Riscos em
Liverpool, Grã-Bertanha, a decorrer entre os dias 25 e 29 de Abril de 2010.
Caso tenha interesse em integrar esta Rede ou em solicitar informação adicional, por favor
contacte o coordenador da Rede IHRA (Grã-Bertanha), Maria Phelan, através do endereço
Maria.Phelan@ihra.net

Background:
A necessidade da criação de abordagens de Redução de Riscos coordenadas em toda a
Europa não poderia ser mais evidente. Mais de 23 milhões de pessoas utilizaram drogas ilícitas
no ano passado (EMCDDA, 2008) e mais de um milhão de pessoas utilizam drogas injectáveis
nos Estados Membros da União Europeia (IHRA, 2010). Os riscos associados são enormes,
com uma prevalência de VIH entre as pessoas que injectam drogas que atinge os 72,1% na
Estónia, e com registo de taxas de Hepatite C acima dos 80% em diversos países da União
Europeia (IHRA, 2010). As mortes relacionadas com drogas representam ainda 3,5% das
mortes em jovens europeus entre os 15 e os 39 anos de idade, em 2005 e 2006.
As abordagens de Redução de Riscos provaram ter efeitos ao nível da redução destes riscos e
na protecção da saúde de pessoas utilizadoras de drogas e da comunidade em geral. Estas
medidas forma lideradas por países europeus nos anos 80 e 90, no entanto, nos últimos anos,
o apoio político para a implementação de medidas de Redução de Riscos tem vindo a
desvanecer em muitos dos países. A necessidade de uma acção de advocacia coordenada em
toda a Europa para contrariar esta tendência torna-se bastante clara e é neste sentido que
surge a criação da EuroHRN.

Mission Statement:

Missão
A EuroHRN trabalha na redução dos riscos para a saúde e dos riscos sociais, relacionados
com drogas, assim como as políticas associadas, através da promoção dos direitos humanos e
da saúde das pessoas que usam drogas, por meio de uma advocacia colectiva, de investigação
e troca de informação.
Objectivos
O principal objectivo da EuroHRN é o de expandir a base do conhecimento da Redução de
Riscos na Europa, sensibilizar para os riscos relacionados com as drogas, promover e apoiar
respostas orientadas para a saúde pública e para os direitos humanos dos consumidores de
drogas em toda a Europa.
A EuroHRN procura, deste modo:

•

Facilitar o trabalho em rede aos níveis Europeu, Sub-regional e Nacional.

•

Implementar a advocacia para a Redução de Riscos na região Europeia.

•

Mapear a situação Europeia no que respeita à Redução de Riscos e aos grupos de
consumidores de drogas organizados na Europa.

•

Estabelecer e promover modelos de participação significativa das pessoas que
consomem drogas e das suas associações.

Organizações de Consumidores de Drogas
Metas
Produzir uma avaliação compreensiva acerca do estado das Organizações de Consumidores
de Drogas na União Europeia e nos Estados candidatos à adesão e formular recomendações
para reforçar a criação de Organizações de Consumidores de Drogas nos países onde estas
ainda não estão representadas.
Criar um espaço para líderes de Organizações de Consumidores de Drogas na União Europeia
e nos países candidatos, proporcionando as condições necessárias para que possam reunir e
discutir o desenvolvimento das Redes Regionais nos referidos países.
Objectivos
Produção de um directório dos Grupos de Consumidores de Drogas existente actualmente na
União Europeia e nos países candidatos.
Identificação das características das Organizações de Consumidores de Drogas e das barreiras
ao desenvolvimento e manutenção destas organizações.
Método
Realização de reuniões de trabalho em rede entre os líderes das Organizações de
Consumidores de Drogas da União Europeia e dos países candidatos.

Colectar e agrupar os detalhes organizacionais dos grupos que se definem como Grupos de
Consumidores de Drogas na União Europeia e dos países candidatos.
Colocar online um questionário que possa ser preenchido por figuras-chave dos grupos que se
definem como Grupos de Consumidores de Drogas na União Europeia e nos países
candidatos.
Analisar qualitativamente e relatar os aspectos temáticos identificados no referido questionário.
Entrevistas virtuais com grupos-alvo de consumidores de drogas para desenvolvimento de
estudos de caso relacionados com os temas-chave e os aspectos identificados através da
análise dos questionários.

Mapeamento da Redução de Riscos na Europa
Esta actividade procurará examinar a informação e os materiais existentes e consultar peritos
da área, de modo a identificar a cobertura e abrangência das organizações de Redução de
Riscos, assim como das políticas, serviços e recursos existentes na Europa. Através desta
actividade, a EuroHRN poderá produzir instrumentos de planeamento e de advocacia regional
de valor incalculável – uma fotografia fidedigna do estado actual da Redução de Riscos ao
longo da região é um patamar de base para a EuroHRN, assim como para a sociedade civil, a
União Europeia e os Estados Membros.

Conferência da EuroHRN
A Rede EuroHRN culminará com uma reunião em França, em 2011, para validação política da
Rede e disseminação de materiais, de modo a assegurar compromissos e garantir a
sustentabilidade da Rede a longo termo. Esta reunião (coordenada pela Associação Francesa
de Redução de Riscos (AFR)) proporcionará uma oportunidade para promover a Redução de
Riscos na Europa e maximizar a sua adesão, participação e representação na EuroHRN.

Adesão à EuroHRN / Como Participar
A participação na EuroHRN é gratuita e aberta tanto a pessoas individuais como a
organizações que apoiem a missão e os objectivos da Rede. Esta participação inclui pessoas
consumidoras de drogas, portadoras de VIH, comunidades de advocacia, profissionais,
decisores políticos e outras individualidades ou organizações que tenham interesse em
aprofundar conhecimentos sobre a Redução de Riscos, ou implementar o trabalho de
advocacia juntamente com a EuroHRN.
Os membros receberão uma Newsletter da respectiva sub-região e uma outra da Europa que
os manterá actualizados relativamente às oportunidades de advocacia, notícias, eventos e os
últimos recursos utilizados na Redução de Riscos. Serão ainda incluídos nas listas de
disseminação da informação e estarão em articulação directa com a respectiva Rede Subregional.
Para proceder à respectiva inscrição para membro da Rede, por favor contacte com Maria
Phelan através do endereço Maria.Phelan@ihra.net

Sub-Regiões
A EuroHRN é composta por três Redes Sub-regionais que cobrem o Norte, Sul e Leste da
Europa e que são geridas por um coordenador pertencente à Associação Interancional de
Redução de Riscos, sediado no Reino Unido.

A Rede da Sub-região do Norte da Europa é liderada pela Rainbow Foundation (Holanda) e
pela Akzept (Alemanha), cobrindo os seguintes países:
Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Áustria, Holanda, Luxemburgo, Bélgica
(também integrada na Rede da Sub-região do Sul), Suíça (também integrada na Rede da Subregião do Sul), Reino Unido, Irlanda (o seu trabalho em rede é apoiado pela IHRA).
A Rede da Sub-região do Sul da Europa é liderada pela APDES (Portugal) com o apoio da
AFR (França) e integra os seguintes países:
Portugal, Espanha, Grécia, França, Itália, Suíça e Bélgica.
A Rede da Sub-região da Europa de Leste é liderada pela Eurasian Harm Reduction
Network (Lituânia), integrando os seguintes países:
Lituânia, Letónia, Estónia, Polónia, Eslováquia, Hungria, República Checa, Eslovénia, Croácia,
Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Kosovo,
Montenegro, Bulgária, Roménia, Albânia.

Poderá encontrar, brevemente, informação sobre as actividades de cada Sub-região através
dos sites dos respectivos parceiros.

Serviços
A EuroHRN contém parceiros e contactos em todos os países da Europa. Se estiver
interessado em contactar um perito em qualquer temática relacionada com a Redução de
Riscos, ou se tiver alguma questão relacionada com a Redução de Riscos em algum país em
particular, por favor contacte-nos através do endereço:
Maria.Phelan@ihra.net

