GENÇLİK KONSEYİ ÖNERİSİ

Asıl İmza Sahipleri: ABD, İNGİLTERE, KANADA

İmza Sahipleri: Almanya, İspanya, Hollanda, Avustralya, Yunanistan, Cezayir, Yemen, Lüksemburg,
İsviçre, Afganistan, Norveç, Venezuela, Portekiz, İsrail, Pakistan, Malezya, Angola, Güney Kore, Brezilya,
Ürdün, Ukrayna, Küba, Türkiye, Fransa, Finlandiya, Danimarka

MADDE 1: Sentetik yollu uyuşturucuların tıbbi alan dışında yasaklanacaktır.

MADDE 2: Doğal yollu uyuşturucuların devletten ve devlete bağlı kliniklerden, sahip olunan lisanslar
sayesinde alınacaktır.
MADDE 2.1: Madde 2'ye belirli sınırlar konulmuştur;
a) Azami 21 yaş.
b) Eğitimli ve donanımlı insan profili.
c) Ruhsal ve fiziksel sağlığı doktor ve belirli merkezlerce olumlu bulunmuş kişiler.

MADDE 3: Temin edilebilecek tek yerin lisans gösterme şartıyla belirli merkezler olacaktır.

MADDE 4: Madde kullanımından sağlanan gelirin refah seviyesi düşük ve bu konudan mustarip olan
ülkelerin "Madde Bağımlılığı Eğitimi" için kullanılması ve gerektiğinde ek bir bütçe ayrılmasına karar
verilmiştir.

MADDE 5: Uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve genç nüfusa satışını yapan illegal örgütlerin lojistik
donanımının kontrol altına alınması ülkelerin iç siyasetine bırakılmıştır.

MADDE 6: Uyuşturucudan mustarip olan ülkelere her türlü yardım yapılacak, gerektiğinde
rehabilitasyon merkezleri açılacak ve donanımlı öğretmen ve eğiticiler tarafından eğitilecektir.

MADDE 7: Madde konusundaki yasağın ülkelerin iç politikasına bırakılmasına, eğer yasal olacak ise
yukarıdaki karar maddelerine bağlı olarak yasallaştırılmasına karar verilmiştir.

Ana İmza Sahipleri: KANADA, ALMANYA, RUSYA, GÜNEY KORE, İRAN, BOSNA HERSEK, İNGİLTERE

İmza Sahipleri: Norveç, Malezya, Slovakya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Finlandiya,
Endonezya, Yemen, Türkiye, Brezilya, Yunanistan, Irak, İsviçre, ABD, İsrail, Lübnan, Tayland, Libya,
Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Suudi Arabistan

1.Üretim ve tüketim denetleme ofisi adı altında BM ilkelerine tamamen bağlı bir kurum
oluşturulacaktır. Bu ofis; oluşturduğu milli raporlara göre oluşturulacak stratejiyi belirleyecektir.
2.Bulunduğu ülkenin milli çıkarlarına zarar verilebilecek herhangi bir raporda ya da uygulamada
bulunamaz.
3.Ülkelerce uluslararası çapta, alanında uzman kişi ya da kuruluşların yönergeleri tamamen milli
kuruluşların çıkarınadır.
4.Uluslararası spor, sağlık vb. kurumların bünyesinde bulunan kuruluşlara tüketim çılgınlığına yönelik
antitez sağlamak için teşvik edici uygulamalarda bulunulacaktır.
5.Açlık sınırında bulunan ülkelerin genel adıyla tüketim alanında yetersiz ülkeler UNICEF tarafından
tespit edilecektir.
6.Evrensel ya da milli olarak tanınmış kişilerin önderliğini yaptığı bir proje oluşturmalıdır.
a) Bu proje doğrultusunda ünlü kişiler sosyal medya hesaplarında marka ürünlerini azaltarak tüm
kesimlere hitap eden ürünler kullanılacaktır.
b) Dizi, film ve reklamlarda marka çılgınlığının önüne geçilmek adına tüm kesime hitap eden ürünler
kullanılacaktır.
c) Gerekli görüldüğünde tanınmış kişiler ülkelere seyahatte bulunacaktır.
7. Web üzerinde bir platform oluşturulacaktır. Burada bireyler anonim olarak uzmanlardan yardım
alabilecektir.
8. Ülkelerde üretim oranları katiyen azaltılmayacak ve azalan tüketimden artan ürünler 3.Dünya
ülkelerine yardım amaçlı kullanılacaktır.
9. Zararı bildiren kamu spotlarının arttırılması, sivil toplum örgütlerinin bilinçlendirme çalışmalarının
hızlandırılmalıdır.
10. Medya üzerinde "Tüketim arttırıcı" reklamların kısıtlanması sağlanacaktır.

