Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα ενάντια στην Θανατική Ποινή (10 Οκτωβρίου), η οργάνωση
«ΔΙΟΓΕΝΗΣ Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», συνεχίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης με
σύνθημα “Persons Who Use Drugs Count” («Οι Άνθρωποι που κάνουν χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών
Μετράνε»). Η συγκεκριμένη ημέρα θεσμοθετήθηκε το 2003 από την Παγκόσμια Συμμαχία Ενάντια στην
Θανατική Ποινή (World Coalition Against the Death Penalty)1, μια κοινή προσπάθεια περισσότερων από
150 οργανώσεων, συνδικάτων και θεσμών. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η οικουμενική κατάργηση της
θανατικής ποινής, ως μέσο τιμωρίας.
Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η θανατική ποινή δεν αποτελεί πλέον μέθοδο τιμωρίας για το ποινικό
σύστημα για κανένα αδίκημα, υπάρχουν αρκετές χώρες στον κόσμο που διατηρούν αυτή την πρακτική
ακόμα και για αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες. Σύμφωνα με την
πρόσφατη παγκόσμια έκθεση (2017) της οργάνωσης Harm Reduction International2 υπάρχουν τουλάχιστον
33 χώρες και πολιτείες που έχει ισχύ η θανατική ποινή για αδικήματα που σχετίζονται με τις
ψυχοδραστικές ουσίες.
Σε διεθνές πολιτικό επίπεδο αυξάνεται η πίεση για κατάργηση της θανατικής ποινής για αδικήματα
σχετικά με ψυχοδραστικές ουσίες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και από οργανώσεις της Κοινωνίας
των Πολιτών σε πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από συγκεκριμένα κράτη και που ευνοούν τις
εξωδικαστικές εκτελέσεις ανθρώπων που υπάρχει η υποψία για αδικήματα σχετικά με ψυχοδραστικές
ουσίες. Πρόσφατο παράδειγμα, οι πάνω από 12.000 εξωδικαστικές εκτελέσεις στην Ινδονησία σε
διάστημα 2 ετών.
Το Διεθνές Συμβούλιο για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) με ανακοίνωσή του το 20143, καλεί όλα
τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, να καταργήσουν την θανατική ποινή για αδικήματα που σχετίζονται με τις
ψυχοδραστικές ουσίες, ενώ το τελικό κείμενο της UNGASS 20164, δεν κατάφερε να συμπεριλάβει σαφείς
αναφορές για κατάργηση της θανατικής ποινής (κυρίως λόγω των αντιδράσεων χωρών που εφαρμόζουν
αυτή την τακτική), επισήμανε ωστόσο την ανάγκη για υιοθέτηση περισσότερων εναλλακτικών μέτρων
τιμωρίας και για στροφή σε μια πολιτική με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημόσια υγεία.
Η εκστρατεία “Persons Who Use Drugs Count” υποστηρίζει την άμεση κατάργηση της θανατικής
ποινής και ενώνοντας την φωνή μας με άλλες οργανώσεις, ζητάμε πολιτικές που θα εξασφαλίζουν την
ασφάλεια, την προστασία, τη δημόσια υγεία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας όλων των ατόμων χωρίς καμία μορφή διάκρισης.
Η εκστρατεία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση της
πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό στην δημόσια υγεία και στα ανθρώπινα δικαιώματα» με την χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την συγχρηματοδότηση του Open Society Foundations.
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