De Nationale Anti - Drugs Raad
De Nationale Anti– Drugs Raad ( NAR) is door de regering, door tussenkomst van het Ministerie van Volksgezondheid, in het leven
geroepen. De NAR coördineert alle nationale inspanningen om de drugsproblematiek krachtig aan te pakken en wordt voor een
periode van drie jaar gekozen.Het nationaal drugsbeleid is voor de komende vijf jaren vastgelegd in het Nationaal Drugs Master
Plan ( NDMP) 2006 –2010 en door de ministerraad ondertekend in februari 2006. Voor de implementatie en coördinatie van het
beleid heeft de NAR het Uitvoerend Bureau van de NAR ( UBN ) ter beschikking. Het NDMP is ondertekend door de Minister van
Volksgezondheid en de Minister van Justitie en Politie. De aanpak van de vraag naar drugs ressorteert onder het ministerie van
Volksgezondheid en de bestrijding onder het Ministerie van Justitie en Politie.
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De NAR is volgens de instellingsbeschikking belast met:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

het adviseren van de Regering over het nationaal drugspreventiebeleid, in het bijzonder met betrekking tot de
implementatie of herziening van het Drugs Master Plan;
het evalueren van de effecten van het nationaal drugspreventiebeleid;
het superviseren van een epidemiologisch controle systeem inzake het nationaal drugsgebruik, welk systeem de
trends in drugsgebruik en drugsverkeer zal onderzoeken en vergelijken;
het analyseren van verkregen epidemiologische informatie inzake het nationaal drugsgebruik en drugsverkeer en het
identificeren van beleidsimplicaties op basis waarvan beleidsuitgangspunten geformuleerd zullen worden;
het richting geven aan de implementatie van effectieve strategieën gericht op de vermindering van de vraag naar
drugs;
het verstrekken van drugsgerelateerde epidemiologische informatie aan relevante dienstverleners en andere
maatschappelijke groeperingen inclusief de media;
het monitoren van het netwerk van Gouvernementele en Niet Gouvernementele Organisaties die zich bezig houden
met het reduceren van de vraag naar drugs;
het coördineren van alle contacten tussen Suriname en regionale, continentale en internationale instituten en organen
die betrokken zijn bij het reduceren van de vraag naar drugs;
het ondersteunen van studies en onderzoekingen met betrekking tot het reduceren van de vraag naar drugs;
het superviseren van het Uitvoerend Bureau van de NAR.

Op 19 juni 2008 j.l. is de nieuwe Raad geinstalleerd onder voorzitterschap van Mr. S. Alfaisi voor een periode van drie jaren.De
Raad is als volgt samengesteld :





Mr. S. Alfaisi
Mw. E. Elizee
Mw. K. Mathoera
Mw. C. Klein – Jules

– Voorzitter tevens lid (Ministerie van Volksgezondheid)
– Secretaris tevens lid (Vertegenwoordiger NGO – de Groene Zone)
– Lid (Ministerie van Justitie en Politie )
– Lid ( Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie)









Mw. J. Landsdorf
Dhr. H. Narain
Dhr. G. Uiterloo
Dhr. R Trustfull
Dhr. M. Radjab
Dhr. L. van Leeuwaarde
Dhr. N. Waargmeester

– Lid (Vertegenwoordiger NGO – de Gele Zone)
– Lid (Vertegenwoordiger NGO – de Rode Zone)
– Lid (Psychiatrisch Centrum Suriname)
– Lid (Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling)
– Lid (Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting)
– Lid (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven)
– Lid (Vertegenwoordiger van de IRIS)

Wereld Anti - Drugsdag : 26 juni 2008

26 JUNI – INTERNATIONALE DAG TEGEN DRUGS
DE Internationale Dag tegen Drugs is door de Verenigde Naties uitgeroepen op 26 juni. tot Internationale Dag tegen Drugs. 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 dat voor drie geldt luidt als volgt “Do Drugs control your life ?
Your life . Your community. No Place for drugs”. Het thema zal gelden voor drie jaren waarbij verschillende aspecten belicht zullen
worden namelijk : druggebruik en - misbruik in 2007, het planten en de productie van drugs in 2008 en de illegale drugs
transporten in 2009.
In samenwerking met het Drug Demand Reduction Netwerk ( DDRN) heeft het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti- Drugs
Raad ( UBN) succesvolle activiteiten uitgevoerd van 23 tot en met 29 juni 2008. Het DDRN bestaat uit uit het Bureau Alcolhol en
Drugs van het PCS, Justitiele Kinderbescherming, STIBULA, afdeling Sport en Jeugdzaken, Forensisch Maatschappelijk Zorg,
Buurtontwikkeling Welgelegen, Stg. Victory Outreach, Stg. Man Mit Man, stg. Ressort Ontwikkeling Flora en de UBN Jongeren
Commissie. Op 4 juli werd er door het SURENDU –Nickerie site voorlichting gegeven in de westelijke polder. Overall waren de
acitiviteiten succesvol . De cursisten van Opa Doeli hebben prachtige tekenigen.
Hieronder en collage van de tekenwedstrijd in Opa Doeli

Een warming-up voor de wandelloop van

Voorlichitngsavond georganiseerd door Sport

Stg Buurtontwikkeling Welgelgen.

en Jeugdzaken in gemeenschapcentrum
Pasensia te Flora B

Op donderdag 26 juni hebben leerlingen van de Christiaan Davidschool aan de wnd. Minister van Volksgezondheid, Dhr. Felisi,
een drugslied en poster overhandigd. Deze activiteit vond plaats op het ministerie van Volksgezondheid. Het lied werd op
voortreffelijke wijze gebracht en de media was ook goed vertegenwoordigd. Kortom kan er gesproken worden van een geslaagde
viering van Wereld Anti- Drugs dag waarbij Minister Felisi de jongeren aangaf dat er ook rolmodellen zijn in hun directe omgeving
namelijk je vader, moeder, broer of die ene persoon in je buurt die je stimuleert om je best te doen. Het lied is gecomponeerd door
mevr. Rechards en het poster ook door haar ontworpen.

Mevr. Rechards en leerlingen van de Christiaan Davidschool.

2. Overhandiging poster aan wnd. Minister van Volksgezond, Dhr.
M. Felisi

Het Suriname Epidemiologisch Netwerk mbt Drugsgebruik ( SURENDU)
Achtergrond
Het Suriname Epidemiologische Netwerk mbt Drugsgebruik(SURENDU), gecoördineerd door het Uitvoerend Bureau van de
Nationale Anti-Drugs Raad(UBN), is geïnstalleerd om de Nationale Anti-Drugs Raad te assisteren in beleidsformulering. Het is een
monitorings systeem die door reguliere data collectie, analyse en verspreiding, de informatie mbt alcohol en andere drugs en
justitiële aspecten, verbeterd t.b.v effectieve planning. De installatie van SURENDU vond plaats middels een trainingsworkshop in
oktober 2004.

SURENDU is thans uitgebreid met de volgende netwerken:
1.
2.
3.
4.

Paramaribo – Netwerk, geïnstalleerd in oktober 2004
Nickerie – Netwerk, geïnstalleerd in oktober 2005
Saramacca – Netwerk, geïnstalleerd in juni 2008
e
Commewijne – Netwerk, 1 training in april 2008

Een meeting met de SURENDU- Site Nickerie 2007
Werkwijze
De SURENDU netwerken bestaan uit organisaties uit de secundaire en tertiaire drugspreventie groepen. De meetings worden
halfjaarlijks gehouden waarbij zij hun data leveren aan het UBN voor analyse en rapportage. Het rapport wordt doorgeleid naar de
Nationale Anti - Drugs Raad en na goedkeuring besproken met het Netwerk. Hierbij wordt het accent gelegd op de aanbevelingen
gedaan tijdens de meeting. Uit de aanbevelingen van dit rapport worden er preventie activiteiten uitgevoerd in de Groene Zone
oftewel de primaire drugspreventie.
Follow-up
Gepland is om op kort termijn het SURENDU uit te breiden naar de districten Marowijne, Sipaliwini en Brokopondo.
Als subthema voor de internationale dag tegen drugs hebben wij in Suriname gekozen om n “de algemene acceptatie van
marihuana in ons land te ontmoedigen”. Alle acitiviteitn van deze week waren erop gericht de smaneleving meer informatie te
verstrekken over marihuana . Hier volgen enkele statistieken :

Tabel 1: Gemiddelde leeftijd van personen in behandeling bij primaire druggebruik

Bron type: Behandelcentra

Primaire drug

Drugsoort

Alcohol

Marihuana

Cocaïne

Gemiddelde leeftijd

13 – 50

13 - 25

21 – 40

Tabel 2: In beslaggenomen drugs naar hoeveelheid

Drugsoort

Cocaïne

Marihuana

Hasjiesj

Ecstasy (tabl.)

Hoeveelheid

144,6 Kg

95 kg

1,6 Kg

3141

Tabel 3: Straatprijzen van kleine hoeveelheden drugs

Drugsoort

Cocaïne

Marihuana

Hasjiesj

Heroïne

Prijs

SRD 1

SRD 1

SRD 2,50

SRD 1,50

Tabel 4:Overzicht van primaire drug aanmeldingsklacht in % t.ov en behandel en begeleidingcentra

1. Behandelcentra:

Alcohol

Aad comb

Marihuana

cocaine

Drugs
comb

22 %

17 %

17 %

27 %

21 %

Uit de data van de behandelcentra blijkt dat 17 % van de opnames marihuana als eerste keus hebben.

2. Begeleidingscentra (BAD)

Alcohol

Aad comb

Marihuana

cocaine

Drugs
comb

37 %

Bij de Begeleidingscentra is het 22 %.
Kris Rambali
Beleidsmedewerker UBN

4%

22 %

14 %

4%

Enkele gezondheidstips :
Pseudo-Healthy Food: Diet Soda
It may seem like the perfect way to save calories and slash your sugar intake, but studies show that diet drinkers actually weigh more than
regular soda drinkers. For diet soft-drink drinkers, the risk of becoming overweight or obese tied to a 2-can-a-day habit is 57
percent compared to 46 percent for regular soda drinkers. Diet soda may throw off your natural appetite regulation, causing you to eat
more sweets. It may also trick you into thinking it's OK to indulge in high calorie foods because you "saved" by choosing diet soda.
Pseudo-Healthy Food: Spinach Wrap
It looks green and good for you but spinach powder is only a scant ingredient. These wraps are typically made from refined white flour and
the green hue primarily comes from food colorings (Blue No. 1 and Yellow No. 5.). In other words you can't rely on the immune boosting
vitamins A and C found in fresh spinach and it's much higher in calories. One cup of cooked spinach provides 65 calories, 105 less than a
spinach wrap, which doesn't count as a veggie serving. Not to mention the fact that the fillings often include ingredients like fried chicken,
ranch dressing, cheese and bacon!

Dit is echt gezond: Dried Fruit
Here's the flip side of the so-called unhealthy foods that really aren't—these 5 often-criticized foods don't deserve to be shunned. Here's
why and how to eat them:
It's simply fresh fruit with most of the water removed. When you buy unsweetened dried fruit, no sugar has been added, so aside from
shrinking in size (i.e. grape vs. raisin), all the good stuff (vitamins, antioxidants, fiber, etc.) is maintained. You can find dried versions of just
about every fruit these days (berries, mango, peaches) but one of the healthiest is figs—two dried figs provide just 100 calories but are
chock full of nutrients, including 20 percent of all the dietary fiber we need daily, plus potassium, calcium, and iron. They're also loaded with
disease-fighting antioxidants called polyphenols—the same type that make red wine and tea so healthful (polyphenols are linked to
lowering the risk of both heart disease and cancer, our nation's top two killers). Just stick with unsweetened and since they’re 'shrunk,' limit
the portion to about the size of a golf ball to control calories.

Gets a Bad Rap: Bananas
It's true that bananas are low in water compared to other fruits. That means there's more carbohydrate (and therefore more calories) per
bite compared to watery fruits like melon. But—that doesn't mean you should shun them—even if you're watching your weight. Bananas
provide no fat, cholesterol, or sodium, and they’re incredibly nutritious. You’ve probably heard that they're high in potassium, which helps
regulate blood pressure. But they're also a good source of vitamin B6 (which helps maintain blood sugar levels and is needed to build
protein in the body as well as nerves and immune cells), vitamin C (for immunity) and fiber (for cholesterol control and digestive health). To
keep calories in check, just choose "baby" bananas, the ones about the size of long fingers, which are naturally portion controlled (and
neatly wrapped!). One of these little guys provides just 50-60 calories (less than a small apple) and amounts to about half a cup when
sliced.
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