
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 taga-

järjed on ülekaalukalt negatiivsed. Uimastipoliitika tuleb täies ulatuses ümber orienteerida.

Reaktsioonina seadusega keelatud uimastite tervishoiu-
alastele ja ühiskondlikele kahjudele on Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni tiiva all arendatud mastaapset rahvusvahelist
uimastite keelustamise reºiimi.1 Aastakümnete jagu uurimis-
töid pakub igakülgset hinnangut ülemaailmsele �uimasti-
sõjale�, ning samal ajal kui tuhanded osavõtjad kogunevad
Viini XVIII rahvusvahelisele AIDSikonverentsile, kutsub tead-
laste rahvusvaheline kogukond üles uimastite keelustamise
piiranguid ja kahjusid tunnistama ning reformima uimasti-
poliitikat nii, et kaovad tõkked HIV-i tõhusa ennetuse, ravi ja
põetuse teelt.

Nüüdseks on ühemõtteliselt selgeks saanud, et korrakaitse-
organitel pole nendes kogukondades, kus on olemas nõud-
lus illegaalsete uimastite järele, õnnestunud uimastite kätte-
saadavust pärssida.2,3 Viimastel kümnenditel on riiklikud
ja rahvusvahelised uimastiseiresüsteemid demonstreerinud
uimastite hindade langemise ja uimastite puhtuse kasvu
üldist tendentsi ja seda hoolimata uimastiseaduseid jõusta-
vate korrakaitseorganite ulatuslikest investeeringutest.3,4

Pealegi pole tõendeid, mis näitaksid, et seaduse jõustamise
ägeduse suurendamine kahandaks arusaadaval moel uimas-
tite kasutamise valdavust.5 Samuti näitavad olemasolevad
andmed selgelt selliste riikide arvu kasvu, kus illegaalseid
uimasteid süstitakse, kusjuures see kalduvus kahjustab üha
rohkem naisi ja lapsi.6 Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas
on süstitavate uimastite pruukimine süüdi umbes igas kol-
mandas uues HIV-nakatumises.7,8 Kõige jõudsama HIV-
levikuga piirkondades, näiteks Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias,
võib HIV-nakatumine uimasteid süstivate inimeste hulgas
ulatuda isegi 70 protsendini ning mõnel pool kuulub sellesse
rühma rohkem kui 80 protsenti kõigist HIV-nakatunutest.8

Ülekaalukad tõendid näitavad, et uimastiseaduste jõus-
tamisega pole püstitatud eesmärke suudetud saavutada
ja selles valguses on oluline tunnistada praeguste uimas-
tiseaduste kahjulikke tagajärgi ja nendega tegeleda. Ehk-
ki tagajärgede loetelu ei piirdu siintoodud punktidega, on
mõned neist järgmised:

· Keelatud aineid kasutavate inimeste kriminaliseeri-
mine ning steriilsete nõelte jagamisele ja opioidide
asendusravile kehtestatud piirangud toidavad HIV-
epideemiaid;9,10

· Karistamisele keskendunud seaduste ja poliitikate
ning HIV-ennetusteenuste puudumise tõttu teki-
vad vabadusekaotusega karistatud ja kinnisele ravile
määratud uimastikasutajate hulgas HIV-kolded;11-13

· Olukord, kus uimastiseaduseid jõustavad instantsid
peletavad uimastikasutajaid eemale ennetus- ja ravi-
teenustest ning keskkondadesse, kus nakkushaigustesse
(nt HIV, hepatiit C ja B ning tuberkuloos) haiges-
tumise risk ja muud ohud on suuremad, õõnestab
rahvatervishoiusüsteeme;14-16

· Mitmete rahvaste hulgas on kinnipeetavate osa-
kaalu rekordiline kasv toonud kaasa kriminaalõigus-
liku kriisi.17,18 See on pärssinud tervete kogukondade
ühiskondlikku toimimist. Ehkki rassilised erinevused
uimastiseaduste rikkujate kinnipidamisel ilmnevad
selgelt kogu maailmas, on taolise tendentsi mõju
eriti ränk USA-s, kus iga päev läkitatakse valdavalt
uimastiseaduste alusel trellide taha umbes üks ühek-
sast Aafrika juurtega meessoost ameeriklasest vanuses
20�34;19

· Keelatud uimasteid kasutavate inimeste häbimärgis-
tamine tugevdab uimastikasutajate kriminaliseerimise
poliitilist populaarsust ning õõnestab HIV-ennetust ja
muid tervishoiu edendamise pingutusi;20,21

· Mitmes riigis kaasnevad uimastiseaduste jõustamisega
tõsised inimõiguste rikkumised, kaasa arvatud uimasti-
seaduste rikkujate piinamine, sunnitöö, ebainimlik ja
alandav kohtlemine ning hukkamine;22,23

· Hinnanguliselt ulatub illegaalsete uimastite turu
aastane kasum 320 miljardi USA dollarini.4 Selle
tulu üle puudub valitsustel igasugune kontroll,
sellega mahitatakse kuritegevust, vägivalda ja korrup-
tsiooni loetlematutes linnakogukondades ning see on
destabiliseerinud terveid riike Kolumbiast ja Mehhikost
kuni Afganistanini;4

· Miljardeid maksudollareid raisatakse uimastite kontrolli
�uimastisõjalisele� lähenemisele, mis ei täida enda
sätestatud eesmärke ning soodustab selle asemel
kaudsel või otsesel moel loetletud kahjusid.24
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Inimesed, kelle huvides on praeguse olukorra säilitamine,
paraku eitavad tõendeid nii uimastite keelupoliitika
suutmatuse kohta püstitatud eesmärke saavutada kui ka
sellise poliitika ränkade negatiivsete tagajärgede kohta.25 See
on tekitanud avalikkuses segadust ja nõudnud loendamatu
hulga inimelusid. Valitsustel ja rahvusvahelistel organisat-
sioonidel on eetiline ja seaduslik kohustus kirjeldatud
kriisile reageerida ning otsida võimalusi selliste alterna-
tiivsete tõenduspõhiste strateegiate rakendamiseks, mis
võiksid uimastite tekitatud kahjusid tõhusalt kahan-
dada, tekitamata samas ise uusi probleeme. Meie,
allakirjutanud, kutsume valitsusi ja rahvusvahelisi organi-
satsioone, sealhulgas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni,
üles järgnevatele tegevustele:

· Vaadata selgel ja ühesel moel üle hetkel rakendatavate
uimastipoliitikate tõhusus;

· Rakendada keelatud uimastite kasutamisega üksik-
isikutele ja ühiskonnale tekitatud kahjude kahanda-
miseks teaduspõhist rahvatervishoiualast lähenemist
ning hinnata selle tõhusust;

· Tühistada kriminaalkaristused uimastikasutajatele,
suurendada tõenduspõhise uimastisõltuvusravi
kättesaadavust ja kaotada inimõiguste üld-
deklaratsiooni rikkuvad vähetõhusad kohustuslikud
sõltuvusravikeskused;26

· Toetada ühemõtteliselt ja rahastada senisest ulatus-
likumalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO,
ÜRO Uimastite ja Kuritegevuse Büroo UNODC ning
ÜRO Ühendatud HIV- ja AIDS-i Programmi UNAIDS
eesmärkide püstitamise juhendis toodud HIV-ennetuse
meetmete kõikehõlmava paketi juurutamist;27

· Hõlmata uimastikahjude all kannatavate kogukondade
liikmeid mõtestatud moel nende elu mõjutavate
teenuste ja poliitikate väljatöötamise, seire ja rakenda-
mise protsessi.

Lisaks kutsume ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni üles kiire-
mas korras rakendama meetmeid tagamaks, et Ühendatud
Rahvaste Organisatsiooni süsteem � kaasa arvatud Rahvus-
vaheline Narkootikumide Kontrolli Nõukogu INCB � toetaks
ühehäälselt uimastikasutajate karistamise lõpetamist ning
uimastite kontrolli tõenduspõhiste lähenemiste juurutamist.28

Uimastipoliitikate viimine teaduslikele alustele ei kaota
uimastikasutust ega uimastite süstimisest tulenevaid
probleeme. Küll aga võimaldaks uimastipoliitikate ümber-
orienteerimine tõenduspõhistele lähenemistele, mis inim-
õigustega arvestavad, neid soosivad ja tagavad, kahandada
praeguste poliitikate põhjustatud kahjusid ja lubaks suunata
üüratuid �nantsressursse sinna, kus neid kõige rohkem va-
ja on: tõenduspõhise ennetuse, regulatsiooni, ravi ja kahjude
kahandamise meetmete elluviimisse ja nende tõhususe hinda-
misse.
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