П. Пан Гі Муну
Генеральному Секретареві Організації Об’єднаних Націй
Шановний пане генеральний Секретарю,
Із швидким наближенням Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй
(UNGASS), присвяченій світовій проблемі наркотиків, що відбудеться у Нью-Йорку, ми очікуємо на
вашу керівну роль у тому, аби закликати до реформи глобальних політик контролю за наркотиками.
Режим контролю за наркотиками, який виник протягом останнього сторіччя, виявився
катастрофічним за своїми наслідками для світового здоров’я, безпеки та прав людини. Тотально
зосереджений на криміналізації та покаранні, він створив величезний ринок незаконного обігу
наркотиків, який збагатив злочинні угрупування, корумповані державні структури, спричинив
вибухи насильства, спотворив економічні ринки та підірвав фундаментальні моральні цінності.
Уряди держав присвячують неадекватно величезні ресурси для репресивних заходів за рахунок
зусиль, спрямованих на покращення стану людини. Десятки мільйонів осіб, здебільшого бідних та
тих, що належать до расових та етнічних меншин, потрапили за грати, здебільшого за незначні та не
пов’язані з насильством злочини в рамках антинаркотичного законодавства, що мало у наслідку дуже
невелику користь (якщо взагалі мало) для безпеки суспільства. Швидко зростають проблематичне
споживання наркотиків, ВІЛ/СНІД, гепатити та інші інфекційні захворювання, в той час як закони,
що забороняють, структури та певне ставлення заважають зменшенню шкоди та іншим ефективним
заходам у сфері охорони здоров’я.
У 21-му сторіччі людство не може собі дозволити настільки ж неефективну та контр-продуктивну
наркополітику як в останньому сторіччі. Потрібна нова глобальна відповідь на проблему наркотиків
на основі наукових даних, співчуття, здоров’я та прав людини.
Роль криміналізації та кримінальної юстиції повинні бути обмежені до обсягу, який є насправді
необхідним для захисту здоров’я та безпеки. Керівна роль має належати тим, хто визнає, що
споживання психоактивних речовин є в першу чергу проблемою охорони здоров’я. Заходи боротьби
з наркотиками у жодному разі не повинні шкодити більше ніж приносити користі, та ставати
причиною більшої шкоди ніж саме зловживання наркотиками
Ми тішимося з тих позитивних змін, що відбулися у всьому світі з часів останньої сесії ООН, яка
збиралася з цього приводу у 1998 році. Програми зменшення шкоди, які функціонують на базі
доказових даних, спрямовані на боротьбу з розповсюдженням ВІЛ/СНІД та інших інфекційних
захворювань, лікування залежності та зменшення рівня кримінальних злочинів, пов’язаних з
наркотиками, зараз здійснюються у майже сотні країн.
Постійно зростаюча кількість міських органів місцевого самоврядування, регіональних на
національних урядів більше не ставляться до споживання наркотиків та володіння наркотиків як до
кримінального злочину. Деякі з них починають впроваджувати легальне регулювання канабісу для
медичних та навіть немедичних потреб. Ще більше з них визнають потребу у збільшенні доступу до
життєво необхідних лікувальних засобів, особливо для знеболення та паліативної допомоги у країнах
з низьким рівнем доходу. Але необхідні значно більш масштабні та системні реформи.
Минулого року ми були натхненні, пане Генеральний Секратрю, коли ви закликали уряди країн до
використання такої можливості як UNGASS «для проведення широких та відкритих дискусій, на
яких би обговорювалися усі можливості». Здебільшого цього поки що не відбулося – принаймні у
рамках Об’єднаних Націй. Зараз ваша керівна роль є необхідною для забезпечення становища, коли
зерна реформ підгодовуються, а не відкидаються, й коли все готово для справжніх змін у світовій
наркополітиці.

