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Samenwerking Novadic—Kentron
Vanaf 26 augustus 2010
is er een intentieverklaring tot samenwerking
tussen Novaidc - Kentron ( Nederland) en de
NAR getekend. Hierna
volgde een bezoek aan Ondertekening overeenkomst door
ons land in november
dhr. S. Alfaisi en dhr. K. in „t Veld
waarna er een presentatie gehouden werd voor pertisecentrum voor verslavingsde NAR-leden, stakehol- zorg. Dat betekent dat cliënten
ders van het Ministerie
de beste verslavingszorg krijvan Volksgezondheid en gen . Om effectieve oplossingen
de vertegenwoordigers
te kunnen bieden, leveren zij een
van de Tertiaire drugsbreed aanbod aan diensten: van
preventie oftewel de Ro- preventie tot intensieve klinische
de Zone.
(via een opname) behandeling
Tevens volgde een ken- en nazorg.
nismaking met de ministers, van Justitie en Politie en Volksgezondheid.

De samenwerking met Novadic—Kentron moet gezien worden als een win-win situatie
Novadic– Kentron wordt waarbij dit expertisecentrum de
volgende zaken te bieden heeft
beschreven als hét ex-

aan ons land.
Op 17 oktober 2011 werd
de samenwerkingsovereenkomst tussen Novadic Inside this issue:
-Kentron en de NAR ondertekend in de werkruimte van de minister van
Samenwerking Novadic-Kentron
Volksgezondheid, drs. C.
Waterberg.
Nieuw Nationaal Drugs Master
Van 11 tot en met 21 oktober vond ook de 1e
train the trainerssessie
plaats voor werkers binnen de verslavingszorg.
De deelnemers aan deze
training vertegenwoordigden de volgende instellingen: Min. Justitie en Politie afd. JKB en FMZ, het
PCS, Stg. De Stem, Stg.
Victory Outreach, Stg.
Geloof en Liefde, Stg het
Klankbord.
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Nationaal Drugs Master Plan ( NDMP) 2011– 2015
Citaat uit het NDMP 2011—2015:
“― Omdat de aanpak van het drugsprobleem alle alle facetten van de samenleving raakt, wordt een integrale en multidisciplinaire ketenbenadering nagestreefd, waarin naast de verschillende
ministeries, ook betrokken zullen worden : de NGO’s de buurtorganisaties,
het bedrijfsleven en de vakbeweging.
Ze spelen een belangrijke rol bij het mobiliseren van de totale gemeenschap en
zij zullen ook in de voorlinie staan in de
strijd tegen drugs.

Het bestaan van zulk een grote
groep partners onderstreept daarom
het belang van een goede coördinatie.
De internationale samenwerking zal
in het kader van de uitvoering van dit
plan verder worden geïntensiveerd,
om Suriname te scharen in de rij der
naties die zich hebben gecommitteerd aan de strijd tegen drugs. In dit
kader zal de reeds bestaande coalitie solider worden gemaakt en verdere vorm hieraan worden gegeven.
Het doel hierbij is om: van elkaar te
leren, elkaar te assisteren en te
versterken.”.

Dit beleidsdocument werd samen
met het Nationaal Drugs Preventie
Plan ( NDPP 2011-2014) op 4 oktober 2011 door de Raad van Ministers goedgekeurd.
Het NDPP werd in opdracht van de
NAR door de consultant mevr. H.
Mac- Donald ontwikkeld .Het NDMP
2011 - 2015 werd met de ondersteuning van het Kabinet van de
President samengesteld door de
NAR, het Ministerie van Justitie en
Politie, het PCS en het is een update van het NDMP 2006– 2010.
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Ter ugblik op de CICAD voorzitter
Van participant van de Inter-American
Drug Abuse Control Commission
(CICAD ) tot voorzitter van deze organisatie is niet een ieder gegund en zeker
niet iemand uit een klein land met maar
een half miljoen zielen. Maar het is de
Surinamer Dhr. Chandrikapersad Santokhi gelukt en wel door middel van:
inzet, moed en doorzettingsvermogen.
In een gesprek met de ex- voorzitter van
CICAD,dhr. Santokhi gaan wij terug
naar het begin, wij vervolgen dan met de
verkiezing van hem tot voorzitter en
werpen een blik op de toekomst.
Het begin …..
In 1995 werd dhr. Ch. Santokhi aangemeld als hoofd -vertegenwoordiger van
ons land maar hij kon pas in 1997 een
meeting bijwonen. Dhr. Santokhi was
toen Polititecommissaris en Hoofd Justitiele dienst. Nationaal was ons land net
begonnen met herstructurering van de
drugsbestrijdingsdiensten. Het 1e drugsbeleid werd geschreven door de Nationale Raad Drugs Bestrijding ( NRDB)
waarvan dhr. Ritoe de voorzitter was en
dhr. Santokhi de ondervoorzitter.
De CICAD werkte aan de 1e hemispheric drugstrategy en deze werd in 1996
goedgekeurd. De Barbados Plan of Action werd ook in dit jaar goedgekeurd.
Het was een moeilijk tijd omdat ons
land toen internationaal werd bestempeld als een groot drugsdoorvoerland.
Wij hadden een groot internationaal
imago probleem en er werd naar ons
gekeken. In 1997 participeerde hij voor
het eerst in een DEA -meeting. Het was
een uitdaging om dit imagoprobleem
weg te werken met een beetje internationale hulp en geen middelen uit de nationale begroting
In 1998 werd hij aan de Presidentiële
delegatie toegevoegd voor een staatshoofden meeting in Chili. President drs.
J Wijdenbosch gaf de goedkeuring en
tijdens deze meeting vond de geboorte
van de Multilateral Evaluation Mechanism ( MEM) plaats. Hij maakte ook
deel uit van de Intergovernmental Working Group( IWG) . De IWG had als

Dhr. Ch. Santokhi bij de 50ste meeting
van de CICAD in Argentinie
taak het karakter van MEM te ontwikkelen en dit moest zijn : Objectief, technisch, neutraal, multilateraal, intergovermenteel, betrouwbaar en op basis van
wederzijds respect. Suriname was ook
het 1e land dat de resultaten van de
MEM indiende en dit resultaat is bereikt
door een workshop te houden met alle
relevante stakeholders.
In de afgelopen periode zijn er veschillende projecten in samenwerking met de
OAS/CICAD uitgevoerd in ons land
namelijk verschillende studies,
(2002,2004,2006) HO ( 2007) kwalititatieve onderzoeken (2006 en 2007)site
visits in andere landen door dhr. Ritoe
en dhr Hindori.
In 2005 werd hij minister en rees de
vraag : wat te doen met de functie van
principle representative van ons binnen
de CICAD? In afstemming met president Venetiaan en de Regering kreeg hij
groen licht om “on board” te blijven.
Een scherp drugsbeleid werd geformuleerd Vanaf 2007 werd hij gevraagd
door de CICAD om aan boord te komen
van het leiderschap. Na groen licht van
de regering te hebben ontvangen volgde
een sterke lobby met invloedrijke landen. In 2009 werd hij genomineerd als
Vice- Chair van de CICAD verkiezing
en Amerika was Chair en begin 2010
gekandideerd als Chair van de CICAD.
Hij kreeg ook de ondersteuning van president Bouterse om door te gaan en hij
accepteerde deze ondersteuning in nationaal belang. De geplande drugsconferentie van december 2010 in Paramaribo
wed verschoven naar Washington ondanks een sterke lobby .

De 49ste vergadering van de CICAD
werd in mei 2011 in ons land gehouden.
Suriname wordt nog steeds gecomplimenteerd voor het hosten van een goed
georganiseerde conferentie met meer
dan voldoende quorum.
Tijdens de CCIAD - meeting in ons land
werden de Hemispheric Strategy en de
Plan of Action goedgekeurd. 2011 was
een bijzonder jaar voor de CICAD omdat de organisatie ook 25 jaar bestond,
de MEM werd geëvalueerd en goedgekeurd.
Markante gebeurtenissen:

Goedkeuring Hemispheric Strategy 2011

Goedkeuring Plan of Action

Paramaribo Declaration 2006

Hosting CICAD meeting in Paramaribo mei 2011

Aanname NDMP 2011– 2015
Voor de CICAD voorzitterschap wordt
men maar voor 1 jaar gekozen en dit
zorgt voor een stukje continuïteit in leiderschap.
Mooist moment:
Conferentie 2011 in Suriname. Wij hebben aangetoond wel een conferentie van
zo‟n niveau te kunnen hosten en hebben
een grote meerderheid aan quorum gehaald. Hij ziet dit als internationale en
nationale erkenning en waardering. Dit
is onze kracht om het negatieve vanaf
1995 anno 2011 om te zetten in dit resultaat.
Het niet kunnen krijgen van de conferentie in december 2010 ondanks een
sterke lobby was een minder mooi moment.
Advies voor de toekomst:
1.
2.
3.
4.

Het positieve te behouden en uit te
bouwen aan zowel demand– als supply reduction
Coördinatie structuur en drugdsbestrijding goed ontwikkelen
Regionale en internationale commitments nakomen ( DTC en wet op
Chemicaliën)
Meer aandacht voor drugspreventie
en samenwerking met ADEK.

Beste ervaring:
Verkiezing in december 2010 in Washington
als voorzitter CICAD – alles was er maar de
„Surinaamse spirit” ontbrak .
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Viering Wereld Anti - Dr ugs dag : 26 juni 2011
Deze speciale dag herinnert aan 26 juni
1987, de dag waarop alle landen, aangesloten bij de Verenigde Naties, zich hebben gecommitteerd aan een wereld vrij
van illegale drugs. Het thema voor dit
jaar is “Think Health ... not Drugs”.
Dit jaar is gekozen voor ontmoeting
van jongeren uit een volksbuurt met
de ministers die verantwoordelijk zijn
voor het drugsbeleid in ons land.

dersteunen.
Binnen de Scouting is de discussie verder gegaan. Hoewel er niet gerookt mag
worden tijdens de scouting bijeenkomsten is er toch voor gezorgd dat hun
clubgebouw rookvrij wordt gehouden.
Ook al zouden derden gebruik van hun
gebouw maken.

Verder kwam ook naar voren dat het
goed of zelfs beter zou zijn om een jon- Minister Waterberg en Minister Misiedjan in het clubgerenprogramma te ontwikkelen dat ook gebouw van de Pater Doniciegroep te Latour.
Deze ontmoeting met de ministers van
meegenomen kan worden in hun traiJustitie en Politie en Volksgezondgeleiden en te trainen in het herkennen van
heid hebben de scouts uit Latour als zeer ningsactiviteiten. We maken ze dan
sterk
om
zo
hun
leeftijdsgenoten
te
kunmisbruik onder hun doelgroepen. Ook zou er
positief ervaren. Er ging voor velen een
nen
informeren
over
de
gevaren
van
bescherming moeten komen voor jongeren
wereld open om zo indirect met leiders /
beleidsmakers van het land te communi- drugs. De groep hoopt dat er alsnog een die in groepsverband reizen en bloot worden
jongerenconferentie komt waar jongeren gesteld aan de gevaren van drugs. Hierover
ceren. Er was een open dialoog tussen
kunnen praten over de drie issues: rozouden wij extra aandacht kunnen besteden
hen en de twee functionarissen die hun
in 2012.
ervaring deelden met de jeugd. Zo heb- ken,drugs en alcohol. Dat deze twee
ministeries
een
speciale
unit
hebben
ben ze mogen ervaren dat we allen mens
zijn en dat we elkaar zullen moeten on- voor jongerenorganisaties om ze te be-

Jongeren vakantieinstuif 2011
De activiteit is gehouden in het
Flamboyant Park. Aan de kinderen
tussen 6 en 13 jaar werd er voorlichting verschaft over: tabak, alcohol en
drugs. Ook mochten de kinderen
gedichten en versjes over het onderwerp schrijven. De spanning zat erin
en zij hebben hun best gedaan.

Peereducator S. Manbodh geeft uitleg over
de gevaren van drugs .
Op 29 en 30 september hebben de
jongeren van de Jongeren Commissie
van de Nationale Anti-drugs Raad
(JCU) geparticipeerd in de jaarlijkse
vakantie-instuif. Deze activiteit werd
georganiseerd door het Platform van
Buurtorganisaties in samenwerking
met het onderdirectoraat Jeugdzaken.

Deze twee gedichten zijn samen
geschreven door Rowena Corte en
Jaimie Heikerk tijdens de vakantieinstuif.
Gedicht 1: Roken
Roken is niet goed
Roken is wat vele jongens doen
Van roken wordt je ziek
Bepaalde jongens zien dat niet
Roken maakt je longen bruin

En de Natuur maak je vuil
RC en JH

Gedicht 2: Roker
Roken, Roken, Roken
Roken is niet goed
Roken, Roken, Roken
Roken is wat HIJ doet
Als je toch gaat roken
Ga je er van DOOD
EN wat je wil vertellen gaat niet
meer door
RC en JH

De Blauwe Zone — Nazorg en Ter ugvalpreventie
Het bewustwordingsprogramma van dit jaar vond
plaats van 24 oktober tot en met 22 november 2011.
Naast de heer Wouter van der Meulen van Cocaine
Anonymous(CA)- Holland die vanaf 2008 aan dit programma meewerkt hadden wij dit jaar ook de heren
Stanley, Joost, Pieter, Wim en mevrouw Monica op
bezoek. Het geheel begon met een CA-meeting op
dinsdagavond 25 oktober. Daarna een Business meeting op woensdag 26 oktober, gevolgd door een kennismakingsbezoek aan het Uitvoerend Bureau van de
NAR(UBN) op donderdag 27 oktober.
Vanaf vrijdag 28 oktober tot en met maandag 21 novenber zijn wij van CA-Suriname en CA-Holland, als
team op pad geweest.

Na een presentatie voor NGO’s en GO’s die zich
bezighouden met het alcohol- en drugsgebeuren,
zijn wij in de Mantel aan de Verlengde Keizerstraat
doorgegaan met organisaties die meer informatie
over zelfhulpgroep(CA) hadden.
Voor een betere samenwerking met de behandelcentra zijn er voorlichtingssessies gehouden. Het
verzorgen van een training en een workshop stond
ook op de agenda. Zo hebben wij ook voor cliënten, staf en het personeel van de Stg. de Stem een
presentatie gehouden. Als resultaat zijn er werkafspraken gemaakt voor langdurige begeleiding van
uithandelden.

Weetjes
Preventie drugs en alcohol
De meeste jongeren komen vroeg of laat in aanraking met alcohol en drugs. De eerste kennismaking met alcohol vindt vaak thuis plaats. Bij drugs
ligt dat anders. Doordat vrienden drugs gebruiken
bijvoorbeeld, komen jongeren in aanraking met
drugs. Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen over de gevaren van alcohol en drugs praten.
Kinderen weten vaak meer over drugs dan hun
ouders en zullen hen graag vertellen dat het niet
schadelijk is. Om hun mening te kunnen nuanceren, is het belangrijk dat ouders weten welke
drugs er bestaan, hoe ze gebruikt worden en wat
ze met de gebruiker doen.
Wat is alcoholvergiftiging
Alcoholvergiftiging is zóveel drinken dat je als gevolg daarvan in coma raakt. Gebruikers noemen
dit ook wel out gaan. Alcohol is een verdovend
middel en uiteindelijk kan het zenuwstelsel zo
sterk verdoofd zijn dat je stopt met ademen. Dat
is dodelijk.
Wat zijn de Risico’s voor het combineren van
alcohol en energiedrinks?
Zowel alcohol als cafeïne werken vochtafdrijvend,
wat betekent dat de combinatie tot uitdrogingsverschijnselen kan leiden. Daarnaast bestaat er
een vergrote kans op hartritmestoornissen bij de
combinatie alcohol/energydrinks.

Hoe lang is marihuana in je lichaam
aantoonbaar ?
Van alle drugs is marihuana het langst aantoonbaar. Afhankelijk van de mate van gebruik is marihuana ongeveer twee weken in
je urine aantoonbaar. Voor de overige drugs
is dat enkele dagen tot een week.
Dus een dag stoppen met gebruik omdat je
een getest wordt voor een nieuwe baan werk
niet.
Alcohol en drugsvrij leven is beter dan je
baan, gezin en toekomst verliezen.
Bron: www.trimbos.nl

Het Uitvoerend Bureau van de
Nationale Anti - drugs Raad ( UBN)
Laetitia Vriesdelaan #1
Paramaribo
Suriname
Phone : (597) - 424514
Fax
: ( 597)- 472414
E - mail : ddroffice@sr.net
Website : www.nar.gov.sr

Working towards a drug free
Suriname

