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NOVA COORDENADORA NACIONAL ALEMÃ DO COMBATE À DROGA VISITA LISBOA  

Sabine Bätzing toma contacto com os trabalhos do OEDT 

(27.2.2006 LISBOA) A recém-nomeada Coordenadora Nacional do Combate à Droga da Alemanha, Sabine 
Bätzing, realizará uma visita a Lisboa, de 27 de Fevereiro a 1 Março, a convite do director do OEDT, 
Wolfgang Götz. A agenda de Sabine Bätzing, que inclui uma reunião com peritos do Observatório, tem por 
principal finalidade permitir à Coordenadora obter uma visão global do trabalho do Observatório bem como 
inteirar-se sobre a evolução da situação da droga na União Europeia. A Coordenadora terá ainda a 
oportunidade de se avistar com deputados da Assembleia da Republica que actuam na área da política de 
combate à droga. 

Sabine Bätzing, de 31 anos, é a mais jovem deputada eleita pelo Partido Social Democrata (SPD) para o 
Parlamento alemão (Bundestag). Sucedeu à sua colega de partido Marion Caspers-Merk no cargo de 
Coordenadora Nacional do Combate à Droga, para o qual foi nomeada no final de Novembro de 2005; 
anteriormente, destacou-se como activista em questões relacionadas com a droga, em particular enquanto 
membro da Comissão para a Juventude e a Família do Bundestag. 

A Coordenadora Nacional do Combate à Droga tem entre a sua lista de responsabilidades a redução dos 
danos para a saúde causados tanto pelas drogas legais como pelas drogas ilegais. Sabine Bätzing está 
particularmente interessada na prevenção da toxicodependência e nas consequências do policonsumo de 
drogas. Na Alemanha, assumiu-se publicamente contra a legalização da cannabis, referindo os riscos para a 
saúde associados ao seu consumo. Sabine Bätzing posicionou-se, energicamente a favor da redução do 
consumo do tabaco para uma melhor protecção dos não-fumadores, sendo também conhecido o seu 
envolvimento em acções contra o consumo excessivo de álcool pelos jovens. Manifestou ainda preocupação 
pelo abuso de medicamentos, particularmente no caso de mulheres jovens. 

A recém-nomeada Coordenadora Nacional do Combate à Droga passará a manhã de terça-feira, 28 de 
Fevereiro, no OEDT onde, após ser recebida por Marcel Reimen, Presidente do Conselho de 
Administração do OEDT, e Wolfgang Götz, ouvirá uma série de apresentações sobre as actividades do 
Observatório em várias áreas. Essas áreas são a epidemiologia, drogas e mercados, legislação e políticas, 
relações institucionais e cooperação com a rede Reitox de pontos focais nacionais que fornecem os dados 
para as análises do OEDT.  

Da parte da tarde, será convidada das autoridades portuguesas numa visita a um projecto local na área das 
drogas. Na manhã de quarta-feira, 1 de Março, deverá avistar-se com membros da Comissão de Saúde da 
Assembleia da República, incluindo com a sua presidente, Maria de Belém. 

Acompanharão Sabine Bätzing na sua deslocação a Lisboa dois membros do seu gabinete: Ingo Michels, 
chefe de Gabinete, e Susanne Wackers, nomeada membro do Conselho de Administração do OEDT. Farão 
ainda parte da delegação Werner Sipp, do Ministério da Saúde alemão, chefe da unidade competente para a 
legislação na área dos narcóticos e para as políticas internacionais em matéria de drogas, e membro do 
principal fórum de coordenação da política da droga do Conselho da União Europeia, o Grupo Horizontal 
"Drogas”.  


