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1. Контекст
В рамките на Европейския съюз въпросът за това как да се засили участието на
гражданското общество (УГО) в политиката по наркотиците все повече привлича
вниманието в последните години, започвайки с представянето на „Зелена карта за
ролята на гражданското общество в политиката по наркотиците в Европейския съюз“ от
Европейската комисия (2006) и последващото учредяване на Европейския граждански
форум за политика по наркотиците като платформа за постоянен диалог между
Европейската комисия и представителите на европейското гражданско общество върху
развитието и прилагането на политики.
Планът за действие на ЕС по наркотиците 2017-2020 посочва не само включването на
гражданското общество на нивото на ЕС, но призовава също за действия на национално
ниво за „промотиране и засилване на диалога с и включване на гражданското общество
и научната общност във формулирането, прилагането, мониторинга и оценката на
политиките по наркотиците“.
Този доклад се фокусира върху включването на гражданското общество в националните
политики по наркотиците на държавите членки на ЕС. Неговата цел е да подобри
разбирането за естеството и обхвата на включването на гражданското общество в
политиките по наркотиците на национално ниво.

1. Методи
Тази оценка включва:
1. Анализ на национални политически документи по отношение на състоянието на участието
на гражданското общество в 28-те държави членки на ЕС (между януари и юни 2017);
2. Стандартизирани интервюта със заинтересованите страни върху практическото приложение
на участието на гражданското общество в 28-те държави членки на ЕС (между май 2017 и
февруари 2018) и
3. Анализ на помагащите фактори и бариерите за участието на гражданското общество сред
гражданските организации (ГО) в държавите членки на ЕС (юли 2018).

За целите на оценката гражданското общество е дефинирано като „животът на организациите,
опериращи в пространството между държавата и пазара, който включва индивидуалното
участие и дейностите на неправителствените, доброволните и общностните организации“ (Съвет
на Европа 2005, Европейска комисия 2006).
Полето на политиката по отношение на наркотиците е дефинирано като „система от закони,
регулаторни мерки, предприемане на действия и финансови приоритети по отношение на
(незаконните) психоактивни вещества, обнародвана от държавните институции или техни
представители“ (EMCDDA).

Участието на гражданското общество, въз основа на дефиниции на Съвета на Европа
(2009) и Група Помпиду (2016), е определено като континуум, вариращ от достъп до
информация до партньоство:

1. Информация: Достъпът до информация е основата на всички последващи
стъпки за вклюването на ГО. Това сравнително ниско ниво на участие трябва да се
състои от двустранен взаимен процес на предоставяне на информация и достъп до
нея между публичните власти и ГО.

2. Консултация: Това е форма на инициатива, при която публичните власти
питат ГО за тяхното мнение по конкретна политическа тема или процес.
Консултацията може да бъде инициирана от публичните власти, като се
информират ГО за настоящите политически процеси и се търсят техните
коментари, гледни точки и обратна връзка. Консултациите могат да бъдат
инициирани от ГО под фомата на обществени изслушвания или конференции, в
които публичните власти са поканени да участват.

3. Диалог: Инициативата за широк или сътрудничещ диалог може да бъде
поета и от двете страни. Широкият диалог е двустранна комуникация,
основана на взаимен интерес и потенциално общи цели за осигуряване на
редовен обмен на идеи. Той може да варира от открити публични изслушвания до
специализирани срещи или формални ангажименти за сътрудничество между
ГО и публичните власти. Сътрудничещият диалог се основава на взаимен
интерес за специфично развитие на дадена политика.

4. Партньорство: Партньорството се състои от споделени отговорности във
всеки етап в процеса от сформиране на план, разписване, решение и изпълнение на
дейности. Най-развитата му форма е ко-мениджмънт (Група Помпиду 2016).

2.1 Анализ на национални политически документи

Формалният статут на ГО беше оценен на базата на параграфите за националните
координационни механизми, както са представени в националните доклади по
наркотиците за 2017, както и в актуалните национални стратегии по наркотиците и
плановете към тях. Тези документи бяха прегледани за препратки към участие на
гражданското общество чрез фокусиране върху следните въпроси:
1. Споменава ли се въобще гражданското общество?
2. Ако се споменава участие на гражданското общество, то споменава ли се и по
отношение на развитието на политики?

2.2 Интевюта със заинтересовани страни

За да бъде получена разностранна гледна точка към участието на гражданското
общество, интервютата бяха насочени към следните три вида участници във всички
28 държави членки на ЕС:
1. Една гражданска организация за всяка държава членка
2. Националния REITOX фокусен център на държавата членка (НФЦ)
3. Националното координационно звено по наркотиците (НКЗН), отговарящо за
разписване на националната стратегия и план в държавата членка

Чрез въпросника бяха оценени следните области:







Общо ниво на участие на гражданското общество в страната
Съществуващи механизми за участие на гражданското общество:
o Информация
o Консултация
o Диалог
o Партньорство
Иницииране на участие на гражданското общество в националната политика по
наркотиците.
Ниво на участие на гражданското общество в пет сфери на политиката по
наркотиците:
o Превенция
o Лечение
o Намаляване на вредите
o Правоприлагане
o Законова уредба





Видове и брой на съществуващите ГО и ниво на тяхното участие:
o Алианс, коалиция, мрежа: мултидисциплинарни мрежи от организации с
общи цели
o Асоциация на гражданското общество: доброволни асоциации за
реализиране на общи интереси (родителски и семейни подкрепящи
групи, общностни групи) със слабо формална структура или
финансиране, в това число и организации, които се самофинансират или
се финансират от благотворители
o НПО или трети сектор: основно нестопански доставчици на услуги и
застъпнически организации с формална законова структура и
финансиране
o Професионален или представителен орган: групи от професионалисти
(лекари, адвокати, служители от правоприлагането и др.), които често
оперират като представителни организации
o Групи на употребяващи: организации, които описват своето членство
като състоящо се от хора, употребяващи наркотици
Влияние на участието на гражданското общество в петте сфери на политиката
по наркотиците.

3. Ограничения
Ограниченията на настоящата оценка произтичат от следните фактори:
-

-

Състоянието на участието на гражданското общество е оценено на национано
ниво и не обхваща възможно такова на местно ниво;
Проучването е проведено на английски език;
Подборът на ГО е направен сред голям брой членове на мрежата Корелейшън,
където по-високо е познанието в сферата на намаляването на вредите, за сметка
на другите сфери;
Националните оценки се базират на максимум един отговор от ГО и два от
държавни структури, поради което не са представителни;
Дефиницията за гражданско общество е твърде широка, следователно трудно
измерима;

Избраният подход не позволява задълбочен анализ на участието на гражданското
общество във всички 28 държави членки, който би бил нереалистичен в рамките на
проекта.

4. Резултати

4.1 Анализ на национални политически
документи

Фигура 1: Споменава ли се УГО в параграфа
за националите координационни
механизми в доклада на държавата по
наркотиците 2017?

Гражданското общество се споменава
по принцип (4 държави)
Гражданското общество се споменава
по отношение развитието на политики
(0 държави)

Фигура 2: Споменава ли се УГО в
настоящата национална стратегия по
наркотиците или планът за действие към
нея?

Гражданското общество се споменава
по принцип (6 държави)
Гражданското общество се споменава
по отношение развитието на политики
(16 държави)

ГО

4.2 Интервюта със
заинтресованите
страни
Таблица 1: Отговори
според държавите и
видовете организации

НФЦ/НКЗН

Общо

Австрия

1

0

1

Белгия

1

1

2

България

1

0

1

Хърватия

1

2

3

Кипър

1

1

2

Чехия

1

2

3

Дания

1

0

1

Естония

1

1

2

Финландия

1

1

2

Франция

1

0

1

Германия

1

1

2

Гърция

1

1

2

Унгария

1

0

1

Ирландия

1

1

2

Италия

1

0

1

Латвия

1

2

3

Литва

1

2

3

Люксембург

1

0

1

Малта

1

1

2

Холандия

1

2

3

Полша

1

1

2

Португалия

1

1

2

Румъния

1

1

2

Словакия

1

0

1

Словения

1

2

3

Испания

1

1

2

Швеция

1

1

2

Великобритания

1

0

1

28

25

53

Общо

Фигура 3: Ниво на УГО в политиката по
наркотиците като цяло по държави

Много високо (2 държави)
Донякъде високо (10 държави)
Нито високо, нито ниско (6 държави)
Донякъде ниско (10 държави)
Никакво участие изобщо (0 държави)

Участие на гражданското общество
националната политика по наркотиците

Механизми на УГО

в

Фигура 4: Механизми за информация в
националната политика по наркотиците
по държави

Да, има механизми (22 държави)
Не, няма механизми (6 държави)

Фигура 5: Механизми за консултация в
националната политика по наркотиците
по държави

Да, има механизми (22 държави)
Не, няма механизми (6 държави)

Фигура 6: Механизми за диалог в
националната политика по наркотиците
по държави

Да, има механизми (19 държави)
Не, няма механизми (9 държави)

Фигура 7: Механизми за партньорство в
националната политика по наркотиците
по държави

Да, има механизми за партньорство
(11 държави)
Не, няма механизми за партньорство
(15 държави)

Таблица 2: Иницииране на
УГО в националната
политика по наркотиците по
държави и тип организации

Австрия
Белгия
България
Хърватия
Кипър
Чехия
Дания
Естония
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Холандия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Великобритания
Общо

УГО е
инициирано
само/основно
от НКЗН
НФЦ/
ГО
НКЗН
1
0

УГО е
инициирано
поравно
НФЦ/
ГО
НКЗН
0
0

УГО е
инициирано
само/основно
от ГО
НФЦ/
ГО
НКЗН
0
0

УГО не
съществува
изобщо
НФЦ/
ГО
НКЗН
0
0

Общо
НФЦ/
ГО
НКЗН
1
0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

2

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4

8

8

12

12

5

1

0

25

25

Ниво на УГО в различни сфери на
политиката

Фигура 8: УГО в превенцията на
национално ниво по държави

Много високо (1 държави)
Донякъде високо (8 държави)
Нито високо, нито ниско (9 държави)
Донякъде ниско (9 държави)
Никакво участие изобщо (0 държави)

Фигура 9: УГО в лечението на национално
ниво по държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (8 държави)
Нито високо, нито ниско (9 държави)
Донякъде ниско (10 държави)
Никакво участие изобщо (0 държави)

Фигура 10: УГО в намаляването на
вредите на национално ниво по държави

Много високо (6 държави)
Донякъде високо (9 държави)
Нито високо, нито ниско (8 държави)
Донякъде ниско (4 държави)
Никакво участие изобщо (1 държава)

Фигура 11: УГО в правоприлагането на
национално ниво по държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (3 държави)
Нито високо, нито ниско (4 държави)
Донякъде ниско (14 държави)
Никакво участие изобщо (6 държави)

Фигура 12: УГО в законодателството на
национално ниво по държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (5 държави)
Нито високо, нито ниско (10 държави)
Донякъде ниско (9 държави)
Никакво участие изобщо (4 държави)

Преобладаващи
организации

типове

граждански

Фигура 13: Брой на ГО от типа „алианс,
коалиция, мрежа“ по държави

Повече от 25 (1 държава)
11 до 25 (3 държави)
6 до 10 (3 държави)
1 до 5 (18 държави)
Нито една (3 държави)

Фигура 14: Брой на ГО от типа „гражданска
асоциация“ по държави

Повече от 25 (6 държави)
11 до 25 (3 държави)
6 до 10 (3 държави)
1 до 5 (8 държави)
Нито една (7 държави)

Фигура 15: Брой на ГО от типа „НПО или
трети сектор“ по държави

Повече от 25 (7 държави)
11 до 25 (6 държави)
6 до 10 (6 държави)
1 до 5 (6 държави)
Нито една (1 държава)

Фигура 16: Брой на ГО от типа
„професионален или представителен
орган“ по държави

Повече от 25 (1 държави)
11 до 25 (2 държави)
6 до 10 (6 държави)
1 до 5 (11 държави)
Нито една (6 държава)

Фигура 17: Брой на ГО от типа „група на
употребяващи“ по държави

Повече от 25 (0 държави)
11 до 25 (0 държави)
6 до 10 (4 държави)
1 до 5 (16 държави)
Нито една (8 държави)

Ниво
на
участие
на
граждански организации

типовете

Фигура 18: Ниво на участие на ГО от типа
„алианс, коалиция, мрежа“ на национално
ниво по държави

Повече от 25 (1 държава)
11 до 25 (9 държави)
6 до 10 (13 държави)
1 до 5 (4 държави)
Нито една (0 държави)

Фигура 19: Ниво на участие на ГО от типа
„гражданска асоциация“ на национално
ниво по държави

Много високо (3 държави)
Донякъде високо (5 държави)
Нито високо, нито ниско (8 държави)
Донякъде ниско (5 държави)
Никакво участие изобщо (3 държави)

Фигура 20: Ниво на участие на ГО от типа
„НПО или трети сектор“ на национално
ниво по държави

Много високо (3 държави)
Донякъде високо (13 държави)
Нито високо, нито ниско (7 държави)
Донякъде ниско (5 държави)
Никакво участие изобщо (0 държави)

Фигура 21: Ниво на участие на ГО от типа
„професионален или представителен
орган“ на национално ниво по държави

Много високо (3 държави)
Донякъде високо (7 държави)
Нито високо, нито ниско (10 държави)
Донякъде ниско (5 държави)
Никакво участие изобщо (0 държави)

Фигура 22: Ниво на участие на ГО от типа
„група на употребяващи“ на национално
ниво по държави

Много високо (1 държави)
Донякъде високо (2 държави)
Нито високо, нито ниско (8 държави)
Донякъде ниско (9 държави)
Никакво участие изобщо (3 държави)

Участие на гражданското общество в развитието
и прилагането а националните стратегии по
наркотиците (НСН) и плановете за действие (ПД)
към тях

Ниво на участие на типовете граждански
организации

Фигура 23: Ниво на участие на алианси,
коалиции или мрежи в развитието на
последната НСН/ПД по държави

Много високо (1 държави)
Донякъде високо (4 държави)
Нито високо, нито ниско (9 държави)
Донякъде ниско (6 държави)
Никакво участие изобщо (7 държави)

Фигура 24: Ниво на участие на алианси,
коалиции или мрежи в прилагането на
последната НСН/ПД по държави

Много високо (2 държави)
Донякъде високо (6 държави)
Нито високо, нито ниско (7 държави)
Донякъде ниско (5 държави)
Никакво участие изобщо (7 държави)

Фигура 25: Ниво на участие на граждански
асоциации в развитието на последната
НСН/ПД по държави

Много високо (1 държава)
Донякъде високо (4 държави)
Нито високо, нито ниско (9 държави)
Донякъде ниско (7 държави)
Никакво участие изобщо (6 държави)

Фигура 26: Ниво на участие на граждански
асоциации в прилагането на последната
НСН/ПД по държави

Много високо (1 държава)
Донякъде високо (5 държави)
Нито високо, нито ниско (10 държави)
Донякъде ниско (5 държави)
Никакво участие изобщо (6 държави)

Фигура 27: Ниво на участие на НПО в
развитието на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (2 държави)
Донякъде високо (4 държави)
Нито високо, нито ниско (11 държави)
Донякъде ниско (8 държави)
Никакво участие изобщо (2 държави)

Фигура 28: Ниво на участие на НПО в
прилагането на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (2 държави)
Донякъде високо (6 държави)
Нито високо, нито ниско (9 държави)
Донякъде ниско (8 държави)
Никакво участие изобщо (2 държави)

Фигура 29: Ниво на участие на
професионални и представителни органи в
развитието на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (2 държави)
Донякъде високо (5 държави)
Нито високо, нито ниско (12 държави)
Донякъде ниско (5 държави)
Никакво участие изобщо (3 държави)

Фигура 30: Ниво на участие на
професионални и представителни органи в
прилагането на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (2 държави)
Донякъде високо (7 държави)
Нито високо, нито ниско (9 държави)
Донякъде ниско (6 държави)
Никакво участие изобщо (3 държави)

Фигура 31: Ниво на участие на групи от
употребяващи в развитието на последната
НСН/ПД по държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (0 държави)
Нито високо, нито ниско (4 държави)
Донякъде ниско (15 държави)
Никакво участие изобщо (8 държави)

Фигура 32: Ниво на участие на групи от
употребяващи в прилагането на
последната НСН/ПД по държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (0 държави)
Нито високо, нито ниско (4 държави)
Донякъде ниско (13 държави)
Никакво участие изобщо (10 държави)

Механизми на участие на гражданското
общество в различните сфери на политиката

Фигура 33: Механизъм на участие в
сферата на превенцията в развитието на
последната НСН/ПД по държави

Партньорство (2 държави)
Диалог (4 държави)
Консултация (11 държави)
Информация (9 държави)
Никакво участие изобщо (1 държава)

Фигура 34: Механизъм на участие в
сферата на превенцията в прилагането на
последната НСН/ПД по държави

Партньорство (4 държави)
Диалог (11 държави)
Консултация (3 държави)
Информация (6 държави)
Никакво участие изобщо (1 държава)

Фигура 35: Механизъм на участие в
сферата на лечението в развитието на
последната НСН/ПД по държави

Партньорство (2 държави)
Диалог (7 държави)
Консултация (13 държави)
Информация (3 държави)
Никакво участие изобщо (1 държава)

Фигура 36: Механизъм на участие в
сферата на лечението в прилагането на
последната НСН/ПД по държави

Партньорство (6 държави)
Диалог (8 държави)
Консултация (7 държави)
Информация (3 държави)
Никакво участие изобщо (0 държави)

Фигура 37: Механизъм на участие в
сферата на намаляване на вредите в
развитието на последната НСН/ПД по
държави

Партньорство (4 държави)
Диалог (8 държави)
Консултация (10 държави)
Информация (3 държави)
Никакво участие изобщо (2 държави)

Фигура 38: Механизъм на участие в
сферата на намаляването на вредите в
прилагането на последната НСН/ПД по
държави

Партньорство (7 държави)
Диалог (8 държави)
Консултация (4 държави)
Информация (5 държави)
Никакво участие изобщо (1 държава)

Фигура 39: Механизъм на участие в
сферата на правоприлагането в развитието
на последната НСН/ПД по държави

Партньорство (2 държави)
Диалог (4 държави)
Консултация (9 държави)
Информация (5 държави)
Никакво участие изобщо (6 държави)

Фигура 40: Механизъм на участие в
сферата на правоприлагането в
прилагането на последната НСН/ПД по
държави

Партньорство (2 държави)
Диалог (4 държави)
Консултация (6 държави)
Информация (5 държави)
Никакво участие изобщо (5 държави)

Фигура 41: Механизъм на участие в
сферата на законодателството в развитието
на последната НСН/ПД по държави

Партньорство (2 държави)
Диалог (5 държави)
Консултация (9 държави)
Информация (6 държави)
Никакво участие изобщо (4 държави)

Фигура 42: Механизъм на участие в
сферата на законодателството в
прилагането на последната НСН/ПД по
държави

Партньорство (2 държави)
Диалог (5 държави)
Консултация (6 държави)
Информация (9 държави)
Никакво участие изобщо (3 държави)

Влияние
на
участието
на
гражданското общество в различните
сфери на политиката

Фигура 43: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на превенцията при развитието на
последната НСН/ПД по държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (5 държави)
Нито високо, нито ниско (7 държави)
Донякъде ниско (11 държави)
Никакво участие изобщо (4 държави)

Фигура 44: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на превенцията при прилагането
на последната НСН/ПД по държави

Много високо (1 държава)
Донякъде високо (6 държави)
Нито високо, нито ниско (7 държави)
Донякъде ниско (8 държави)
Никакво участие изобщо (4 държави)

Фигура 45: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на лечението при развитието на
последната НСН/ПД по държави

Много високо (1 държава)
Донякъде високо (6 държави)
Нито високо, нито ниско (8 държави)
Донякъде ниско (9 държави)
Никакво участие изобщо (3 държави)

Фигура 46: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на лечението при прилагането на
последната НСН/ПД по държави

Много високо (1 държава)
Донякъде високо (9 държави)
Нито високо, нито ниско (7 държави)
Донякъде ниско (6 държави)
Никакво участие изобщо (4 държави)

Фигура 47: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на намаляването на вредите при
развитието на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (1 държава)
Донякъде високо (7 държави)
Нито високо, нито ниско (9 държави)
Донякъде ниско (4 държави)
Никакво участие изобщо (6 държави)

Фигура 48: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на намаляването на вредите при
прилагането на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (4 държави)
Донякъде високо (8 държави)
Нито високо, нито ниско (6 държави)
Донякъде ниско (3 държави)
Никакво участие изобщо (6 държави)

Фигура 49: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на правоприлагането при
развитието на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (2 държави)
Нито високо, нито ниско (9 държави)
Донякъде ниско (7 държави)
Никакво участие изобщо (9 държави)

Фигура 50: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на правоприлагането при
прилагането на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (2 държави)
Нито високо, нито ниско (8 държави)
Донякъде ниско (5 държави)
Никакво участие изобщо (11 държави)

Фигура 51: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на законодателството при
развитието на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (3 държави)
Нито високо, нито ниско (8 държави)
Донякъде ниско (7 държави)
Никакво участие изобщо (8 държави)

Фигура 52: Влияние на участието на
гражданското общество по отношение
сферата на законодателството при
прилагането на последната НСН/ПД по
държави

Много високо (0 държави)
Донякъде високо (5 държави)
Нито високо, нито ниско (6 държави)
Донякъде ниско (7 държави)
Никакво участие изобщо (8 държави)

5. Изводи

• Фактът, че само четири държави споменават УГО в
параграфа за националните координационни механизми
в националните си доклади по наркотиците не бива да се
надценява, предвид на това, че този параграф наистина
е много кратък. Все пак това показва, че за останалите 22
държави членки УГО най-малкото не е първостепенен
приоритет на национално ниво.
• Нежеланието на някои представители на НФЦ/НКЗН да
участват в проучването като че ли подчертава чувството
за безразличие към ГО, което беше изразено при
събирането на помагащите фактори и бариерите.
• Разминаващата се оценка за състоянието на УГО в някои
държави посочва нужда от по-добра комуникация
между ГО и представителите на държавата.

 В по-голямата част от страните членки изглежда липсва
формална структура, която да позволява редовно – а не
само по конкретен случай – участие на гражданското
общество в развитието и прилагането на политиката по
наркотиците. Дори по отношение на намаляването на
вредите, където беше оценено, че механизмите на УГО са
най-развити, само около половината от страните в ЕС
посочват механизми за регулярно участие, като диалог и
партньорство, за сметка на по-скоро конкретни
консултации, просто информационни механизми или
никакво участие изобщо.

 Механизмите за информация, като много базова форма
на участие, трябва да са налични във всички страни от
Европейския съюз. ГО трябва да бъдат уведомявани по
имейл или чрез бюлетини за предстоящи процеси по
развиване на политики, с цел да се положат основите за
по-нататъшното участие на гражданското общество. Този
информационен поток обаче трябва да протича в двете
посоки и следователно изисква по-координирани
действия от страна на гражданския сектор за
информиране на органите на политиката относно
неговата работа.

 Според интервюираните нивото на участие като цяло е повисоко при изпълнението, отколкото при развиването на
политики. Използването на експертността на ГО във фазата
на развиване може да доведе до по-добро припознаване от
тяхна страна на политиките и по-успешното им прилагане.

 По отношение на специфичните сфери на политиката
оценката показва значително по-ниско ниво на участие и
използването на по-слабо включващи механизми, както и
по-малко влияние, в полето на правоприлагането и
законодателството. Това е неоснователно, имайки предвид,
че тези сфери силно засягат голяма част от гражданското
общество.

 Ниското ниво на участие на хората, употребяващи наркотици,
може да се дължи на по-ниската степен на организираност.
Необходимо е обаче да се създадат подходи за подкрепа и
организиране на хората, употребяващи наркотици, и да се
улесни достъпът до гражданско участие на истинската целева
група на политиката по наркотиците.
 Анализът на помагащите фактори и бариерите показва нужда
както сред взимащите решение, така и сред ГО, за развиване
на организационен и технически капацитет на засилване на
УГО. В рамките на проект CSIDP въз основа на резултатите от
оценката беше създадена Пътна карта на участие на
гражданското общество в политиката по наркотиците, с цел
да се дадат насоки в това отношение.

 Като цяло настоящата цел на участието на
гражданското общество, така както е представена в
Европейския План за действие по наркотиците 20172020 (Съвет на Европа 2017) се нуждае от по-нататъшна
обосновка, с цел формиране на измерими индикатори:
Кой трябва да участва, в кои дейности и кои сфери на
политиката по наркотиците, както и как да участва, в
това число с какъв вид механизми на участие?
Отсъствието на ясна концепция по отношение на УГО
прави измерването на резултатите невъзможно, което
не е релеватна цел за плана за действие.

