Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου), η οργάνωση
«ΔΙΟΓΕΝΗΣ Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά», ολοκληρώνει την εκστρατεία
ευαισθητοποίησης με σύνθημα “Persons Who Use Drugs Count” («Οι Άνθρωποι που κάνουν
χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών Μετράνε»). Φέτος, συμπληρώνονται 70 χρόνια από την
υπογραφή της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ το 1948.

Παγκοσμίως, έχουμε γίνει μάρτυρες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μεγάλη
κλίμακα, στο όνομα του συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών. Τις τελευταίες δεκαετίες,
κατασταλτικές πολιτικές – που προσανατολίζονται κυρίως στην επιβολή του νόμου- αποτελούν
την κύρια στρατηγική διαχείρισης του φαινομένου των ναρκωτικών. Αυτή η προσέγγιση είναι
ξεκάθαρα αντίθετη με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που
υιοθετήθηκε από την ολομέλεια του ΟΗΕ το 1948. Μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στη ζωή, στην
υγεία, στη μη διάκριση, στην πρόσβαση σε μια καλή ποιότητα ζωής, στην αξιοπρεπή διαδικασία
και δίκαιη δίκη, παραβιάζονται συστηματικά για ένα ιδιαιτέρως ευάλωτο και περιθωριοποιημένο
πληθυσμό, αυτόν των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών.

Μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη, όμως, έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και αναγνώριση. Ένας
ολοένα αυξανόμενος αριθμός χωρών υπογραμμίζει την ανάγκη μετάβασης από τις κατασταλτικές
προσεγγίσεις σε μια πολιτική για τα ναρκωτικά που προσανατολίζεται στη δημόσια υγεία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της UNGASS 2016, τονίστηκε ότι οι άνθρωποι θα
πρέπει να είναι στο επίκεντρο των διεθνών και εθνικών πολιτικών και υπογραμμίστηκε η
σημασία των νομοθετικών αλλαγών για εξασφάλιση της ασφάλειας, της προστασίας, της
δημόσιας υγείας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της
ελευθερίας για κάθε ανθρώπινο ον, χωρίς διακρίσεις.

Η εκστρατεία “Persons Who Use Drugs Count” καλεί για μια πολιτική για τα ναρκωτικά
προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται ο άνθρωπος και
οι βασικές του ανάγκες, φροντίζοντας έτσι ώστε «κανείς να μην μείνει πίσω»1.

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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