Chiến Dịch Ma Túy Toàn Quốc là một phần của National Drug Strategy 2004-2009 (Sách
Lược Ma Túy Toàn Quốc 2004-2009) và đặc biệt nhằm mục đích giảm bớt động lực thúc đẩy
sử dụng ma túy bị cấm của thanh thiếu niên Úc bằng cách mở rộng tầm kiến thức của các em
về những hậu quả tai hại có thể xảy ra của việc sử dụng ma túy.
Mục tiêu của giai đoạn này trong Chiến Dịch là góp phần giảm thiểu vấn đề bắt đầu sử dụng
ecstasy (thuốc lắc), cần sa, methamphetamines (đá) và những loại ma túy bị cấm khác trong
giới trẻ Úc, bằng cách nâng cao nhận thức về những tác tại đi đôi với việc sử dụng ma túy và
khuyến khích cũng như trợ giúp quyết định không sử dụng ma túy.
Chiến Dịch này cũng sẽ phát huy tác động của những sinh hoạt ngăn ngừa của Chiến Dịch Ma
Túy Toàn Quốc trước đây để củng cố những nhận thức có hại về ma túy bị cấm kể cả
methamphetamines, sử dụng quảng cáo, quan hệ công chúng, sinh hoạt trực tuyến và các
nguồn thông tin.
National Drug Strategy 2004-2009 (Sách Lược Ma Túy Toàn Quốc 2004-2009) là khuôn khổ
chính sách bao trùm khắp Úc để đối phó với những vấn đề dược chất hợp pháp và ma túy bị
cấm trên toàn quốc. Bên dưới là những sáng kiến Sách Lược nhằm giải quyết những nguy cơ
của việc lạm dụng rượu và thuốc hút đã được biên soạn. Mặc dù các thành phần về rượu và
thuốc hút của Sách Lược này được giải quyết qua những sáng kiến riêng biệt, quý vị có thể
tìm hiểu thông tin qua những đường dẫn sau đây:
National Alcohol Campaign
National Tobacco Campaign

