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מועד הכינוס הכללי המיוחד של האו"ם בנושא בעיית הסמים העולמית ()SSAGNU
שייערך בניו יורק מתקרב במהירות ,ואנו מבקשים את מנהיגותך בקריאה לרפורמה
במדיניות הבקרה על סמים בעולם.
כחית שהתפתחה במאה האחרונה הוכחה כהרת אסון לבריאות הציבור ,מדיניות הסמים הנו
בטחון האנשים וזכויות האדם .מדיניות זו ,המתמקדת באופן חריג בהפללה וענישה ,יצרה
שוק רחב שמעשיר ארגוני פשע וממשלות מושחתות ,הובילה לאלימות בחברה ,פגעה
בכלכלה וכל זאת בניגוד לערכי המוסר וההגינות.
מפנות משאבים בלתי מידתיים בנסיון לדכא ,על חשבון מאמצים לשיפור ממשלות
הבריאות .עשרות מיליוני אנשים ,בעיקרם עניים ממיעוטים אתניים ,נאסרו ,בעיקר בגין
אלימות ,וכל זאת כמעט ללא תועלת לבטחון הציבור .שימוש לא -עבירות סמים מינוריות ולא
מחלות זיהומיות התפשטו יותר ויותר ככל שהוחרפו נכון בסמים ,איידס ( ,)VIHצהבת ושאר
חוקי האיסור.
הקיזמו הליעי יתלב הכ םימס תוינידמ המצעל תושרהל הלוכי הניא תושונאה -21במאה ה
כזו של המאה האחרונה .נדרשת גישה בינלאומית חדשה לסמים ,כזו המבוססת על מדע,
חמלה ,בריאות וזכויות אדם.
לה למקומות בהם היא באמת נדרשת לצורך הגנה על בריאות יש להגביל את גישת ההפל
ובטחון הציבור .הנהגה והובלה צריכות לבוא מאלו המבינים ששימוש בסמים
פסיכואקטיביים הוא בראש ובראשונה עניין של בריאות .אסור שהבקרה על השימוש בסמים
ומרים.תביא ליותר נזק מתועלת ,או תגרום ליותר נזק מהשימוש עצמו באותם ח
אנו נרגשים מההתפתחות החיובית בכל העולם בנושא זה מאז הכינוס האחרון של הועדה
מדע להפחתת נזקי השימוש בסמים- ,המיוחדת באו"ם בשנת  .8991תכניות מבוססות
למזעור התפשטות איידס ולטיפול בהתמכרות ובעבירות הנובעות משימוש בסמים ,פועלות
כיום כמעט במאה מדינות בעולם.
מספר הולך וגדל של ערים ,מחוזות ומדינות חדלו מלהתייחס לשימוש והחזקה של סמים
כעבירות .חלקן אף מתחילות למסד שווקים מפוקחים של קנאביס הן לשימוש רפואי והן
לשימוש פנאי .רבים אחרים מבינים את הצורך בהנגשת תרופות מסוג זה בעיקר לטיפול
האישית נמוכה .יחד עם זאת נדרשות רפורמות בכאב ובעיקר במדינות בהן ההכנסה
רחבות נוספות.
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התעודדנו לשמוע אותך ,מזכ"ל האו"ם ,כשקראת לממשלות בעולם לנצל את כנס
הרק אל ,לודגב ,הז ".םינתשמה לכ תא ןובשחב חקייש בחרו חותפ ןויד" ךרוצל UNGASS
שזרעי הרפורמה לפחות לא בקרב החברות באו"ם .הנהגתך נדרשת כעת בכדי לוודא –
יושקו ויטופלו כך שיהוו במה לתיקון אמיתי של מדיניות הסמים העולמית.

