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"πως η θεραπεία, ως εναλλακτική λύση για τη %υλάκιση,

πρ�*λέπ�νται σε "λα τα κράτη µέλη, η απ�τελεσµατικ"-

τητα της ε%αρµ�γής τ�υς δεν έ'ει ακ"µη αντιµετωπιστεί

σε επίπεδ� ΕΕ.

Πρ�,λήµατα π�υ αντιµετωπί/�υν
�ι  ρήστριες ναρκωτικών και τα

παιδιά τ�υς

Τα θέµατα π�υ α%�ρ�ύν ειδικά τις 'ρήστριες ναρκωτικών

δεν έ'�υν ε�εταστεί συστηµατικά απ" τα συστήµατα

πληρ�%�ριών της ΕΕ για τα ναρκωτικά. Εντ�ύτ�ις, τα

περισσ"τερα κράτη µέλη αντιµετωπίe�υν τις ανάγκες των

εθισµένων στα ναρκωτικά γυναικών µέσω ειδικών

πρ�γραµµάτων, αν και η έκταση και �ι στ"'�ι τ�υς

π�ικίλλ�υν.

@ρήση ναρκωτικών απ� γυναίκες
Γενικά, �ι άνδρες 'ρησιµ�π�ι�ύν παράν�µα ναρκωτικά

περισσ"τερ� απ" ",τι �ι γυναίκες. Εντ�ύτ�ις, �ι δια%�ρές

στη 'ρήση ναρκωτικών µετα�ύ ανδρών και γυναικών είναι

περίπλ�κες και ε�αρτώνται απ" τη συγκεκριµένη �υσία,

της �π�ίας γίνεται 'ρήση, και την ηλικία τ�υ 'ρήστη, την

κ�ινωνική �µάδα, τ� επίπεδ� µ"ρ%ωσης και τη

γεωγρα%ική τ�π�θεσία. Μ�λ�ν"τι τα αγ"ρια τείν�υν να

κάν�υν 'ρήση κάννα*ης περισσ"τερ� απ" ",τι τα

κ�ρίτσια, η δια%�ρά είναι µικρή ή ανύπαρκτη στις ηλικίες

µετα�ύ 15 και 16 ετών. Εντ�ύτ�ις, απ" τα 20 έως τα 24,

παρατηρείται περισσ"τερη 'ρήση απ" άνδρες παρά απ"

γυναίκες. <ι δια%�ρές %ύλ�υ στην επικράτηση και 'ρήση

συγκεκριµένων ναρκωτικών, κατά τ�υς δώδεκα

τελευταί�υς µήνες, είναι ακ"µη πι� α�ι�σηµείωτες.

< πειραµατισµ"ς σε νε"τερη ηλικία µε τα ναρκωτικά απ"

τα κ�ρίτσια έναντι των αγ�ριών είναι γενικά τ�

απ�τέλεσµα τ�υ γεγ�ν"τ�ς "τι τα κ�ρίτσια έ'�υν

µεγαλύτερ�υς %ίλ�υς, �ι �π�ί�ι ενδέ'εται να τις

ενθαρρύν�υν να δ�κιµάσ�υν ναρκωτικά. Καθώς τα

κ�ρίτσια µεγαλών�υν, εµ%ανίe�νται και ενισ'ύ�νται

περαιτέρω δια%�ρές στη 'ρήση ναρκωτικών µε *άση τ�

%ύλ�.

Αν και γενικά η 'ρήση ναρκωτικών είναι περισσ"τερ�

συνηθισµένη στ�υς άνδρες παρά στις γυναίκες, ν�µικ�ί,

π�λιτικ�ί, µ�ρ%ωτικ�ί και γεωγρα%ικ�ί παράγ�ντες

απ�τελ�ύν την αιτία για αυ�ηµένη επικράτηση στις

γυναίκες. <ι δια%�ρές %ύλ�υ στη 'ρήση είναι πι� έντ�νες

"π�υ πρ�*λέπ�νται αυστηρές ν�µικές κυρώσεις, "πως

και στα νεαρά άτ�µα π�υ εγκαταλείπ�υν τ� σ'�λεί� και

στ�υς αγρ�τικ�ύς πληθυσµ�ύς. <ι δια%�ρές είναι

λιγ"τερ� εµ%ανείς "π�υ υπάρ'ει ευρεία απ�δ�'ή και

'ρήση ναρκωτικών, "πως η κάννα*η. Στην Ελλάδα, τ�

1998, η 'ρήση ναρκωτικών (κυρίως κάννα*ης) ήταν

υψηλ"τερη στ�υς άνδρες απ" ",τι στις γυναίκες. Η 'ρήση

της απ" γυναίκες, εντ�ύτ�ις, ήταν έ�ι %�ρές υψηλ"τερη

απ" ",τι τ� 1984, ενώ η 'ρήση απ" άνδρες αυ�ήθηκε

λιγ"τερ� απ" τρεις %�ρές.

Σε άµεση αντίθεση µε τα παράν�µα ναρκωτικά, η 'ρήση

%αρµάκων, "πως �ι *ενe�διαeεπίνες, είναι συνηθέστερη

στις γυναίκες παρά στ�υς άνδρες και η δια%�ρά

αυ�άνεται µε την ηλικία. Σε σύγκριση µε τα παράν�µα

ναρκωτικά, � σ'ετικά µικρ"ς κ�ινωνικ"ς στιγµατισµ"ς

π�υ συνδέεται µε τη ν"µιµη και παράν�µη 'ρήση

%αρµάκων είναι α�ι�σηµείωτ�ς, αν και �ι επιπτώσεις στην

υγεία της τακτικής 'ρήσης είναι σηµαντικές.

< αριθµ"ς %υλακισµένων γυναικών στην Ευρώπη

αυ�άνεται σταθερά. Στην Ισπανία, � αριθµ"ς των

έγκλειστων γυναικών σ'εδ"ν τριπλασιάστηκε κατά την

τελευταία δεκαετία. Αν και τ� π�σ�στ" των

καταδικασµένων για ναρκωτικά δραστών είναι

'αµηλ"τερ� "σ�ν α%�ρά τις γυναίκες, στ�ι'εία απ" την

Ιρλανδία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� απ�καλύπτ�υν

σηµαντικά επίπεδα πρ�*ληµατικής 'ρήσης ναρκωτικών

στις γυναίκες κατά την εισαγωγή τ�υς στη %υλακή, τα

�π�ία α%�ρ�ύν κυρίως ηρωίνη, µεθαδ"νη και

*ενe�διαeεπίνες. <ι εγκαταστάσεις θεραπείας στις

γυναικείες %υλακές π�ικίλλ�υν και η αγωγή για την

περίθαλψη της ε�άρτησης απ" τις *ενe�διαeεπίνες για

την πρ"ληψη των κινδύνων της απ"τ�µης στέρησης δεν

%αίνεται να είναι τ"σ� απ�τελεσµατική, "πως αυτή για τη

θεραπεία της ε�άρτησης απ" �πι�ύ'α.

Η θνησιµ"τητα π�υ συνδέεται µε την παράν�µη 'ρήση

ναρκωτικών %αίνεται να είναι 'αµηλ"τερη στις γυναίκες

παρά στ�υς άνδρες, εµ%ανίe�ντας ακ"µη δια%�ρές

%ύλ�υ στην επικράτηση (κατά µέσ� "ρ�, µ"ν� τ� 20 %

των θανάτων π�υ συνδέ�νται µε τα ναρκωτικά α%�ρά

γυναίκες). Η υψηλ"τερη θνησιµ"τητα στ�υς άνδρες

µπ�ρεί να ε�ηγηθεί ικαν�π�ιητικά µ"ν� µε τη µελέτη των

ανα%�ρικών και π�ι�τικών παραγ"ντων π�υ συνδέ�νται

µε τ�υς σ'ετιe"µεν�υς µε τα ναρκωτικά θανάτ�υς.

Λ�ιµώδη ν�σήµατα
Ανέκδ�τες ανα%�ρές απ" τη Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία

και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� υπ�δηλών�υν "τι υπάρ'�υν

%"*�ι για αύ�ηση των κρ�υσµάτων µ"λυνσης απ" τ�ν ι"

HIV ή της ηπατίτιδας Β σε �ρισµένες γυναίκες 'ρήστες

ναρκωτικών. Αν και δεν υπάρ'�υν *άσιµα στ�ι'εία για να

επι*ε*αιωθ�ύν αυτ�ί �ι %"*�ι, υπ�στηρί'θηκε "τι

πρ"κειται για τ� απ�τέλεσµα πι� επικίνδυνης

συµπερι%�ράς ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης απ" τις γυναίκες ή

γενετήσιων σ'έσεων 'ωρίς πρ�%ύλα�η.

<ι γυναίκες 'ρήστες τελ�ύν λιγ"τερα εγκλήµατα κατά

της ιδι�κτησίας απ" τ�υς άνδρες και ε�ασ%αλίe�υν

συ'ν"τερα 'ρήµατα για να συντηρήσ�υν τ�ν εθισµ" τ�υς
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αντιµετωπίe�υν τα παιδιά των γυναικών π�υ κάν�υν

'ρήση ναρκωτικών είναι ταυτ"'ρ�να αναπ"%ευκτα και

π�λλαπλά, ενώ άλλες δεν επισηµαίν�υν δια%�ρές στα

πρ�*λήµατα ψυ'�λ�γίας, συµπερι%�ράς και µάθησης των

παιδιών τ��ικ�µανών µητέρων απ" αυτά π�υ

αντιµετωπίe�υν τα παιδιά µη τ��ικ�µανών µητέρων σε

παρ"µ�ια κ�ινωνικά περι*άλλ�ντα. Άλλες µελέτες

αναeητ�ύν κ�ινά σηµεία µετα�ύ παιδιών γυναικών

τ��ικ�µανών και γυναικών µε ε�άρτηση απ" τ� αλκ�"λ.

Εντ�πίστηκαν απ�τελέσµατα διαµεσ�λά*ησης, "πως η

αλλαγή των συνθηκών δια*ίωσης, η αύ�ηση της

κ�ινωνικής στήρι�ης και η παρ�'ή υπηρεσιών θεραπείας.

Η αντιµετώπιση τ�υ θέµατ�ς παραµ�νής των παιδιών µε

τις µητέρες 'ρήστριες ναρκωτικών π�ικίλλει έντ�να στην

ΕΕ και �ι π�λιτικές α%αίρεσης της επιµέλειας των παιδιών

απ" γυναίκες τ��ικ�µανείς δεν έ'�υν �ύτε

ικαν�π�ιητικώς διαµ�ρ%ωθεί �ύτε τυπ�π�ιηθεί στην

πρά�η. Στη ∆ανία και τη Σ�υηδία, "π�υ λειτ�υργ�ύν

συστήµατα υπ�δ�'ής παιδιών σε �ικ�γένειες,

εκδηλώνεται µια τάση παρ�'ής υπ�στήρι�ης,

πρ�κειµέν�υ να µπ�ρέσ�υν �ι τ��ικ�µανείς µητέρες να

παραµείν�υν µε τα παιδιά τ�υς ή τ�υλά'ιστ�ν να

σταθερ�π�ιηθεί η σ'έση µετα�ύ παιδιών και γ�νέων. <ι

ν�τι"τερες ευρωπαϊκές 'ώρες —"πως η Ελλάδα, η

Ισπανία, η Ιταλία και η Π�ρτ�γαλία— έ'�υν την τάση

αντίθετα να στηρίe�νται σε παραδ�σιακές εκτεταµένες

�ικ�γενειακές δ�µές για να ε�ασ%αλίσ�υν κατάλληλη

%ρ�ντίδα για τα παιδιά.

Θεραπεία απ� τα ναρκωτικά
Η αναλ�γία γυναικών και ανδρών 'ρηστών ναρκωτικών

π�υ υπ�*άλλ�νται σε θεραπεία τείνει να είναι

'αµηλ"τερη τ�υ 1:3. <ι γυναίκες π�υ εντάσσ�νται σε

θεραπεία τείν�υν να είναι νε"τερες απ" τ�υς άνδρες και

τ� π�σ�στ" γυναικών έναντι ανδρών υπ" θεραπεία

µειώνεται µε την ηλικία. Αυτ" µπ�ρεί να απη'εί ηλικιακές

δια%�ρές µετα�ύ των ανδρών και των γυναικών π�υ

επιeητ�ύν θεραπεία ή πάλι µπ�ρεί να απη'εί την αλλαγή

των πρ�τύπων 'ρήσης ναρκωτικών στις γυναίκες µ"ν� ή

τ"σ� στις γυναίκες "σ� και στ�υς άνδρες. Πιστεύεται

γενικώς "τι τα αριθµητικά στ�ι'εία δεν είναι

αντιπρ�σωπευτικά των γυναικών π�υ αντιµετωπίe�υν

πρ"*ληµα µε ναρκωτικά. Στ� Βέλγι�, µια ευρεία έρευνα

απ�κάλυψε µια υψηλ"τερη αναλ�γία γυναικών έναντι

ανδρών πρ�*ληµατικών 'ρηστών ναρκωτικών, σε σ'έση

µε τα επίσηµα αριθµητικά στ�ι'εία θεραπείας. Ένας

σηµαντικ"ς λ"γ�ς για τη 'αµηλή εκπρ�σώπηση των

γυναικών στη θεραπεία για ναρκωτικά συνδέεται µε τη

µητρ"τητα: µετα�ύ 18 και 75 % των θεραπευ"µενων

γυναικών έ'�υν τ�υλά'ιστ�ν ένα παιδί και είναι συνήθως

π�λύ απασ'�ληµένες µε τη %ρ�ντίδα τ�υ για να

παρακ�λ�υθήσ�υν �π�ι�δήπ�τε πρ"γραµµα θεραπείας ή

%�*�ύνται "τι θα 'αρακτηριστ�ύν ως «ακατάλληλες»

Επιλεγµένα θέµατα

µέσω της *ι�µη'ανίας τ�υ σε� —τα σ'ετιe"µενα µε τ� σε�

επαγγέλµατα απ�τελ�ύν καθιερωµένη πηγή εισ�δήµατ�ς

για τ� 60 % των 'ρηστριών ναρκωτικών. Τα

αυ�αν"µενα κρ�ύσµατα πρ�σ*�λής απ" τ�ν ι" HIV σε

ευρωπαίες γυναίκες και στα νε�γέννητα παιδιά τ�υς

�δήγησε σε πρ�γράµµατα ε�ετάσεων ρ�υτίνας για τ�ν ι"

HIV και, σε �ρισµένες περιπτώσεις, για την ηπατίτιδα Β και

C, σε υπηρεσίες π�υ πρ�σ%έρ�υν ιατρικές ε�ετάσεις πριν

απ" τ�ν τ�κετ" στη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και

τ� Ηνωµέν� Βασίλει�, κατά τις δεκαετίες τ�υ 1980 και

1990. Η πιθαν"τητα µετάδ�σης λ�ιµωδών ν"σων στ�υς

πελάτες τ�υς πρ�καλεί πάντα ανησυ'ία και η σ'έση

µετα�ύ της 'ρήσης ναρκωτικών απ" γυναίκες και της

π�ρνείας συνέ*αλε σ'εδ"ν σίγ�υρα στην αύ�ηση των

υπηρεσιών µείωσης της *λά*ης για τις επαγγελµατίες

τ�υ σε� και των υπηρεσιών θεραπείας για 'ρήστριες

ναρκωτικών. Έ'�υν δηµι�υργηθεί αρκετές υπηρεσίες

επα%ής µε τ�υς 'ρήστες και ανεπίσηµα κέντρα

συµπαράστασης για γυναίκες, τα �π�ία πρ�σ%έρ�υν

στέγη, πληρ�%"ρηση και πρακτικές συµ*�υλές για

ασ%αλέστερες σε��υαλικές σ'έσεις και 'ρήση

ναρκωτικών. <ι �µάδες αυτ�*�ήθειας, "πως η Mainline

στ� Άµστερνταµ, παρέ'�υν υπηρεσίες στις γυναίκες π�υ

περιλαµ*άν�υν µετα�ύ άλλων µαθήµατα κ�µµωτικής,

αυτ�άµυνας και ηθ�π�ιίας.

Εγκυµ�σύνη και γυναίκες µε παιδιά
<ι έγκυες 'ρήστριες �πι�ύ'ων θεωρ�ύνται �λ�ένα και

περισσ"τερ� ως µια �µάδα π�υ 'ρειάeεται υψηλ" επίπεδ�

παρέµ*ασης και στήρι�ης. <ι περισσ"τερες 'ώρες της ΕΕ

αναγνωρίe�υν "τι τα παιδιά π�υ γεννι�ύνται απ" αυτές

τις γυναίκες ενδέ'εται να 'ρειαστ�ύν επίσης ειδική

ιατρική περίθαλψη. Σε "λα τα κράτη µέλη, παρέ'εται στις

εγκύ�υς µια τα'εία πρ"σ*αση στις υπηρεσίες περίθαλψης

για ναρκωτικά και, στ� Βέλγι�, τη ∆ανία, τη Γαλλία, την

Ιρλανδία, την Αυστρία, την Π�ρτ�γαλία και τη Σ�υηδία,

ε�ειδικευµένες υπηρεσίες έ'�υν αναπτυ'θεί ειδικά για

αυτές. Γενικά, η απ�τ��ίνωση δεν συνιστάται για τις

εγκύ�υς και η εναλλακτική λύση της θεραπείας

υπ�κατάστασης *ρίσκεται υπ" επιστηµ�νική

επανε�έταση. Εντ�ύτ�ις, για π�λλές απ" αυτές τις

γυναίκες, η τακτική µαιευτική %ρ�ντίδα είναι

ασυµ*ί*αστη µε τις συνήθειες τ�υ τρ"π�υ eωής τ�υς ή µε

τ� %"*� κ�ινωνικ�ύ στιγµατισµ�ύ σε περίπτωση π�υ

πρ�σέλθ�υν για ανάλ�γη %ρ�ντίδα.

< αυ�αν"µεν�ς αριθµ"ς παιδιών π�υ γεννι�ύνται απ"

γ�νείς 'ρήστες ναρκωτικών παρ�υσιάeει υψηλ" κίνδυν�

ανάπτυ�ης πρ�*ληµάτων π�υ συνδέ�νται µε τα

ναρκωτικά και εκ%ράe�νται ανησυ'ίες σ'ετικά µε τ� πώς

επηρεάe�νται τα παιδιά αυτά απ" τη 'ρήση και ε�άρτηση

των γ�νέων τ�υς απ" αυτά. <ι σ'ετικές µελέτες

π�ικίλλ�υν ως πρ�ς τις µεθ"δ�υς και τα απ�τελέσµατά

τ�υς. <ρισµένες υπ�δηλών�υν "τι τα πρ�*λήµατα π�υ
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µητέρες και θα 'άσ�υν την επιµέλεια των παιδιών τ�υς

εάν εντα'θ�ύν στ� πρ"γραµµα.

Μ"ν� σε λίγες 'ώρες, "πως στη Γερµανία και την

Π�ρτ�γαλία, παρέ'�νται συγκεκριµένες υπηρεσίες στις

γυναικείες %υλακές, αν και ένα µεγάλ� π�σ�στ" των

γυναικών τρ�%ίµων κάνει 'ρήση ναρκωτικών. Στην

Π�ρτ�γαλία, δύ� %υλακές παρέ'�υν υπηρεσίες

νηπιαγωγεί�υ, δίν�ντας έτσι τη δυνατ"τητα στα παιδιά να

παραµείν�υν µε τις µητέρες τ�υς.

Πρ�ληψη των ναρκωτικών ειδικά
για τις γυναίκες

Στη Γερµανία, την Αυστρία και τη Σ�υηδία, �ι

δραστηρι"τητες πρ"ληψης των ναρκωτικών πρ�σα-

νατ�λίe�νται ιδίως στις π�λύ νεαρές γυναίκες και τις

µαθήτριες. Αυτές �ι πρωτ�*�υλίες επικεντρών�νται

συ'νά στη γυναικεία ταυτ"τητα και την άρνηση της

πρ�σ%�ράς ναρκωτικών απ" τ�υς %ίλ�υς τ�υς ή άλλ�υς

άνδρες τ�υ περι*άλλ�ντ"ς τ�υς.

<ι περι�ρισµένες πληρ�%�ρίες π�υ παρ�υσιάe�νται εδώ

καταδεικνύ�υν "τι, σε αντίθεση µε την αντιµετώπιση της

'ρήσης ναρκωτικών απ" άνδρες, η �π�ία τείνει να

επικεντρώνεται στην εγκληµατική επίπτωση π�υ

συνδέεται µε αυτή τη 'ρήση, η αντιµετώπισή της "σ�ν

α%�ρά τις γυναίκες %αίνεται να έ'ει περισσ"τερ� ως

κίνητρ� την ανησυ'ία για τ�ν αντίκτυπ� της 'ρήσης

ναρκωτικών σε άλλ�υς: στα παιδιά "ταν �ι 'ρήστες είναι

µητέρες και στ�υς άνδρες "ταν �ι 'ρήστες ασ'�λ�ύνται

επαγγελµατικά µε τ� σε�.

Πρ�γράµµατα αντιµετώπισης των αναγκών των γυναικών  ρηστών ναρκωτικών
Πίνακας 3 

Σηµειώσεις: – ∆εν υπάρ'�υν διαθέσιµες πληρ�%�ρίες ή δεν ανα%έρθηκε η ύπαρ�η
πρ�γράµµατ�ς.

+ Ανα%έρθηκε τ�υλά'ιστ�ν ένα πρ"γραµµα.
++ Ανα%έρθηκαν περισσ"τερα τ�υ εν"ς πρ�γράµµατα.

Πηγές: Εθνικές εκθέσεις τ�υ Reitox για τ� 1999, Dagmar Hedrich, «Community-based
services for female drug users in Europe», Pompidou Group τ�υ Συµ*�υλί�υ
της Ευρώπης, µη δηµ�σιευµένη έκθεση, ∆εκέµ*ρι�ς 1999.

Έγκυ�ι Γυναίκες ασ �λ�ύµενες Μητέρες  ρήστες Γυναίκες τρ�:ιµ�ι Μαθήτριες 
µε τ� σε� ναρκωτικών και τα παιδιά :υλακών και έ:η,ες 

τ�υς  

Βέλγι� ++ – ++ – –

∆ανία ++ + + – –

Γερµανία – + ++ + +

Ελλάδα + + + – –

Ισπανία – ++ + + –

Γαλλία + + – – –

Ιρλανδία + ++ + + –

Ιταλία – + ++ – +

Λ�υ�εµ*�ύργ� – + – – –

Κάτω Yώρες – + + – –

Αυστρία ++ + ++ – +

Π�ρτ�γαλία ++ + + + –

Φινλανδία – – + – –

Σ�υηδία ++ – + – ++

Ηνωµέν� Βασίλει� ++ ++ ++ ++ ++


