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Dr.Frederik Polak

psihiater
član The Netherlands Drug Policy Foundation
in združenja VOC
Amsterdam, Nizozemska
Frederik Polak je eden izmed najbolj izkušenih in spoštovanih
psihiatrov na področju drog na Nizozemskem. Kot psihiater je
13 let (1994-2003) deloval na Oddelku za droge v okviru
nacionalnega programa za javno zdravje (GGD) in je
avtoriteta na področju družbene in politične razprave o
politiki do drog na Nizozemskem in drugod po Evropi.
Med 2009-2013 je bil predsednik ENCOD (European Coalition
for Just and Effective Drug Policies). Je član sveta The
Netherlands Drug Policy Foundation (Stichting Drugsbeleid) in
Association for the Repeal of Cannabisprohibition (VOC Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod).
Frederik je avtor in so-avtor številnih člankov in poročil kot so
upravljanje drog s pomočjo legalizacije (Drug Management
through Legalisation), reforme zakonov o drogah (Thinking
About Drug Law Reform: Some Political Dynamics of
Medicalization) ter kritikah nizozemske politike do drog
(American Criticism of Dutch Drug Policy Unfounded).

Dr. José Carlos Bouso

klinični psiholog
direktor znanstvenih projektov pri ICEERS
Barcelona, Španija
Dr. José Carlos Bouso je klinični psiholog in je doktoriral iz
farmakologije. Izvedel je klinične študije o varnosti in
učinkovitosti MDMA pri zdravljenju PTSM (obvladovanje
post-travmatskega stresa).
Prav tako je delal tudi nevro-psihiatrične študije o
dolgoročnih učinkih drog kot so marihuana, kokain in
ayahuasca, nekatere izmed njih (Salvia Divinorum in 2C-B) v
okviru medkulturne raziskave v Braziliji.
Je soavtor številnih znanstvenih člankov in knjižnih poglavij.
Trenutno deluje kot direktor znanstvenih projektov v
Fundaciji ICEERS (Mednarodni center za etnobotanično
izobraževanje, raziskovanje in storitve).

Joshua Kappel, Esq.

partner pri odvetniški družbi Vicente Sederberg LCC
pomočnik direktorja Sensible Colorado
Kolorado, ZDA
Joshua Kappel, Esq., partner pri odvetniški družbi Vicente
Sederberg LCC, je maja 2010 diplomiral na Univerzi v
Denverju – Sturm College of Law. Med študijem je prejel
štipendiji Patton Boggs Public Policy Fellowship in Public
Interest Law Clerkship. Josh je opravljal svoje pripravništvo v
okviru nacionalnega projekta Reforme zakona o drogah pri
ACLU (American Civil Rights Union) v Santa Cruzu ter zvezi
Colorado Criminal Defense Bar, ki se posveča zaščiti pravic
obtoženih.
Pri odvetniški družbi Vicente Sederberg rutinsko svetuje
pacientom, skrbnikom in podjetjem o medicinski konoplji,
pridobivanju licenc, skladnosti s predpisi, splošno poslovno in
transakcijsko pravo, ter pokriva področja državne in zvezne
zakonodaje. Poleg dela pri Vicente Sederberg je Joshua
trenutno pomočnik direktorja pri Sensible Colorado, kjer
zagovarja pravice uporabnikov konoplje za medicinske
namene.
Josh je priča na številnih javnih zaslišanjih o vprašanjih,
povezanih z medicinsko konopljo ter je sodeloval na številnih
konferencah in panelih, prav tako pa redno piše članke o
raznolikih aspektih medicinske konoplje. Njegovo delo je bilo
izpostavljeno v številnih medijih (Denver Post, Colorado
Spring Gazette, Kush Magazine, West Coast Leaf in Colorado
Independent).

Jorge Roque

odvetnik in aktivist na področju drog
Direktor organizacije Diferença Real
Predstavnik ENCOD
Portugalska
Jorge Roque je odvetnik, specializiran za področje človekovih
pravic in aktivist na področju drog. Bivši direktor mednarodne
mreže uporabnikov drog INPUD. Aktivno je sodeloval pri
legalizaciji konopljinih socialnih klubov v Portugalskem
parlamentu.
Jorge je sodelavec pri projektu Univerze v Rio Grande do Sul v
Brazliji, oddelek za zmanjševanje škode. Je predstavnik
ENCOD-a (European Coalition for Just and Effective Drug
Policies) in predavatelj o dekriminalizaciji uporabe drog na
Portugalskem.
Je avtor nekaterih publikacij (Legalizacija konoplje:
Zakonodaja v nastajanju na Portugalskem, Resnica o
dekriminalizaciji).

Dr. Bojan Dobovšek

izredni profesor
Fakulteta za varnostne vede
Univerza v Mariboru, Slovenija

Izredni profesor dr. Bojan Dobovšek je prodekan za
raziskovalno dejavnost Fakultete za varnostne vede v
Ljubljani, Univerza v Mariboru habilitiran za področje
kriminalistike. Sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za
Politične vede in predava na Pravni fakulteti Univerze v
Gentu, Belgija. Je avtor številnih knjig in organizator
konferenc na teme s področja organizirane kriminalitete in
korupcije, tako doma kot tudi v tujini.
Sodeluje v raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency
International, Združenih Narodov in je sodelavec skupine BKA
za organizirano kriminaliteto v Nemčiji. Predava na
dodiplomskem in podiplomskem študiju na Pravni fakulteti v
Sarajevu, ter sodeluje v predavanjih z drugimi Fakultetami v
EU in na področju Balkana.
V letu 2009 mu je mednarodna založba Emerald za članek
Mreže gospodarskega kriminala v državah v tranziciji, podelila
prinanje za najbolj priporočen članek.

Mag. Dušan Nolimal

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Predstavnik Slovenije v skupini Pompidou
pri Svetu Evrope
Nacionalni koordinator za področje drog pri WHO
Dušan Nolimal je zdravnik in specialist socialne medicine z
organizacijo zdravstvenega varstva (javnega zdravja).
Subspecializiral je iz področja epidemiologije in raziskovanja
prepovedanih drog v Denverju, Kolorado, ZDA na University
of Colorado School of Medicine ter Nacionalnem inštitutu za
droge (NIDA), v Baltimorju, Maryland, ZDA.
Je priznan predavatelj iz področja epidemiologije in
preprečevanja bolezni odvisnosti ter krepitve psihosocialnega
zdravja.

