Viini deklaratsioon
Viini deklaratsioon on teaduslik seisukohavõtt, mis püüab parandada rahvatervishoidu ja -turvalisust teaduslike
tõendite hõlmamisega keelatud uimasteid puudutavatesse poliitilistesse strateegiatesse. Me kutsume teadlasi,
tervishoiutöötajaid ja avalikkust üles seda dokumenti toetama, juhtimaks valitsuste ja rahvusvaheliste agentuuride
tähelepanu antud probleemidele ning demonstreerimaks, et uimastipoliitika reformimine on pakiline rahvusvahelise
tähtsusega küsimus.
Keelatud uimastite kriminaliseerimine toidab HIV-epideemiat ning selle tervishoiualased ja ühiskondlikud tagajärjed on ülekaalukalt negatiivsed. Uimastipoliitika tuleb täies ulatuses ümber orienteerida.
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