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ค�าน�าจากประธาน

ตั้งแต่คณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติดเร่ิมตีพิมพ์รายงานฉบับแรก 
ในปี ค.ศ. 2011 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในนโยบายยาเสพติดโลกทั้งที่ 
เก่ียวกับวาทกรรมสาธารณะ (public discourse) หลักฐานทางวิทยาศาสตร์  
และการด�าเนนินโยบาย เจ้าหน้าทีร่ะดบัประเทศและท้องถ่ินในจ�านวนทีเ่พิม่มากขึน้ 
ก�าลังทดลองวิธีการแตกต่างออกไปของการควบคุมตลาดกัญชา (cannabis)  
ขณะทีอ่กีหลาย ๆ  คนก�าลงัใช้ทางเลอืกแทนการท�าให้ผูเ้สพยาเสพตดิเป็นอาชญากร 
ย่ิงไปกว่านั้น การบ�าบัดโดยการใช้สารเข้าฝิ่นทดแทน (opioid substitution  
treatment) และการเข้าแทรกแซงเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm 
reduction intervention) รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยา  
ศูนย์ฉีดยาภายใต้การควบคุมดูแล และการบริการตรวจเช็คยาเสพติดก็มีเพ่ิม 
มากข้ึนถงึแม้ว่าจะยงัไม่เพยีงพออยูก่ต็าม ขณะทีร่ฐับาลต่างตระหนกัถงึความจ�าเป็น
ที่ต้องมีวิธีการเน้นไปที่สุขภาพและสิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานน้ี 
เป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างมาก สิ่งที่เราก�าลังจะได้เห็นคือการปฏิรูปนโยบายยาเสพติด
ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่

อย่างไรก็ตาม ถึงเวลาแล้วที่ต้องท้าทายพื้นฐานที่สังคมมองยาเสพติดและ 
บุคคลที่ เสพยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต ่อจิตประสาท (psychoactive  
substances) อยู่คู่กับมนุษยชาติมาตลอดประวัติศาสตร์ทั้งหมด สารเสพติด 
บางประเภท อย่างเช่น แอลกอฮอล์หรือยาสูบเป็นที่ยอมรับอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในหลาย ๆ ภูมิภาคของโลก ส่วนบางประเภทก็เป็นที่ยอมรับและ 
สั่งจ่ายเป็นยารักษาโรค ขณะที่ผู้คนพูดถึง “ยาเสพติด” ในบริบทของการบริโภค 
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ผิดกฎหมายซึ่งถูกห้ามโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ผู ้คนส่วนใหญ่ใช้ 
สารเสพติดเหล่านี้ทั้งหมดในหนทางท่ีมีเหตุผล อย่างไรก็ตาม ก็จะมีบางคนมี 
ความเส่ียงทีย่าเสพตดิจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของตนเองและประสบกบัปัญหา 
ทางสังคมและทางวิชาชีพ แต่ท้ังนี้ยาเสพติดผิดกฎหมายเป็นอันตรายต่อผู้เสพ 
สูงกว่ามากหากพวกเขาต้องพึ่งพาตลาดอาชญากรรม ซึ่งผลประโยชน์ของพวก
อาชญากรคือการท�าให้ผู้เสพต้องพึ่งพายาเสพติดและท�าก�าไรให้ได้สูงสุด ตลอดจน 
มีความเสี่ยงต่อมาตรการกดขี่ การผสมผสานของการท�าให้เป็นอาชญากรกับ
การก�าหนดให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรม (criminalization) ค่อนข้างโหดร้าย 
และอัปยศอดสูเป็นอย่างมากส�าหรับบุคคลซึ่งกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดและบุคคล 
ผู้ซึ่งใช้ยาเสพติดดังกล่าวเพื่อรักษาร่างกายของตนเองหรือเยียวยาความทุกข์ 
ทรมานทางจิตใจ กฎหมายห้ามสิ่งเสพติดท�าให้สังคมและรัฐบาลตาบอดมอง 
ไม่เห็นเหตุผลหลาย ๆ ประการส�าคัญว่าท�าไมผู้คนถึงเสพยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการ
เสพยาเสพตดิภายใต้การควบคมุหรอืประเภททีม่ปัีญหา สิง่น้ีน�าไปสูก่ารเลอืกปฏบัิติ
และการท�าให้ผู ้เสพยาเสพติดกลายเป็นคนชายขอบของสังคมโดยการพิจารณา 
ว่าพวกเขาไม่คู่ควรได้รับความเข้าใจและความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาจ�าเป็นต้อง 
เข้ารับการบ�าบัดและการบูรณาการทางสังคม (social integration) ย่ิงไปกว่าน้ัน 
เป็นการสร้างความชอบธรรมในการท�าให้ผู ้คนเป็นอาชญากรผู้ซึ่งไม่ได้กระท�า 
อันตรายต่อบุคคลอื่นและลงโทษผู้ซึ่งก�าลังทนทุกข์ทรมาน กฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
ยังจ�ากัดงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประโยชน์ทางการแพทย์ที่เป็นไปได้ของ
สารเสพติดผิดกฎหมายและสร้างอุปสรรคในการส่ังจ่ายยาเพ่ือระงับหรือบรรเทา
อาการปวด

การใช้วิธีการลงโทษเพื่อควบคุมยาเสพติดโดยพื้นฐานแล้วเป็นการท�าลายความสัมพันธ์ 
ระหว ่างป ัจเจกชนและรัฐเนื่องด ้วยมีพลเมืองเป ็นจ�านวนมากกระท�าผิด 
กฎหมายยาเสพติดที่ไม่มีเหตุผล เป็นท่ีน่าเสียดายว่า รัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่ 
ยังคงมีเป้าหมายร่วมกันที่จะยึดมั่นในสนธิสัญญาการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
ประเทศของ “โลกที่ปราศจากยาเสพติด” หรือ “โลกที่ปราศจากการใช้ยาเสพติด
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ในทางที่ผิด” เป้าหมายนี้ไร้เดียงสาและเป็นอันตราย ไร้เดียงสาในความหมายที่ว่า
กฎหมายห้ามสิ่งเสพติดนั้นมีอิทธิพลน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยต่ออัตราการเสพ 
ยาเสพติด โดยที่จ�านวนผู้บริโภคยาเสพติดเพิ่มข้ึนเกือบร้อยละ 20 ในระหว่าง 
ปี ค.ศ. 2006 และ ค.ศ. 2013 เป็น 246 ล้านคน และเป็นอันตรายในความหมาย 
ที่ว่ากฎหมายห้ามสิ่งเสพติดนั้นก่อให้เกิดการคุมขังและการประหารชีวิตผู้กระท�า
ความผิดจ�านวนมหาศาลซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ กระตุ้นให้เกิดการแพร่
กระจายของไวรัสน�าโดยเลือด (blood-borne viruses) ผลักดันให้เกิดการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของผู ้เสพและผู ้จ�าหน่ายยาเสพติด และท�าให้เกิดการเสียชีวิต 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกือบ 200,000 คนต่อปีทั่วโลก รัฐบาลของประเทศ 
ต่าง ๆ ต้องปลดปล่อยตนเองอย่างเร่งด่วนจากข้อจ�ากัดของกรอบโบราณและใช้ 
วิธีการลงโทษนี้

โรเวนา คามาโช (Rowena Camacho) อายุ 24 ปี ผู้ซึ่งถูกจองจ�าเป็นเวลา 2 ปีในข้อหายาเสพติด 
อยู่ในห้องขังแออัดในเรือนจ�าเทศบาลนาโวตัส (Navotas Municipal jail) ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
© Paula Bronstein/Getty Images
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ถึงกระนั้นก็ดี เราต้องให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่าการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ทางคดียาเสพติด (decriminalization) แท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและ 
ระดับประเทศจ�านวนมากเริ่มใช้ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษ ยกเลิกการลงโทษ 
ทางอาญาส�าหรับบุคคลเสพยาเสพติด และแทนที่การลงโทษด้วยวิธีการอื่น เช่น  
โทษปรับ ซึ่งมักจะใช้ร่วมกับการบ�าบัดทางการแพทย์และมาตรการทางสังคม  
ถึงกระนั้นก็ดี ทางเลือกเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ ในรายงานฉบับน้ีคณะกรรมาธิการฯ
เรียกร้องให้ยกเลิกการแก้ปัญหาด้วยวิธีการลงโทษทั้งหมดส�าหรับการมียาเสพติด 
ไว้ในครอบครองและการเสพยาเสพติด ท้ังนี้ยังมีความจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการ
มากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับการกระท�าที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงของบุคคลซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง 
กับการผลิตและการค้ายาเสพติดเพราะการถูกกีดกันให้ตกอยู ่ในชายขอบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทางเลือกแทนการลงโทษและการให้การสนับสนุนชุมชน 
ท่ีถูกละเลยเป็นหนทางปลดปล่อยบุคคลและชุมชนให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของ 
องค์กรอาชญากรรม เปิดโลกทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่ และเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ของทุกคน

รายงานฉบับนี้พัฒนามาจากรายงานหลายฉบับที่เราตีพิมพ์ก่อนหน้าน้ี รายงาน 
จะเน้นถึงความเสียหายที่เกิดจากการท�าให้ผู้เสพยาเสพติดกลายเป็นอาชญากร 
และการแสวงหาทางเลือกทดแทนวิธีการนี้ รายงานมีความยินดีกับการเคลื่อนไหว
ไปสู่นโยบายที่มีเหตุผลและมีมนุษยธรรมในหลายประเทศทั่วโลก และแสดงให้เห็น
ถึงความจ�าเป็นต้องก้าวต่อไปข้างหน้าในการปฏิรูปข้อก�าหนดการควบคุมยาเสพติด 
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ คณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบาย 
ยาเสพติดเรียกร้องไม่เพียงรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และองค์การสหประชาชาติ
เท่านั้น แต่รวมถึงสาธารณชนให้เปลี่ยนแนวความคิดท่ีมีต่อผู้เสพยาเสพติดและ 
ก�าจดัความอคตท่ีิมอียู ่ผูเ้สพยาเสพตดิต้องได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสมาชิกทีเ่ท่าเทียม
และรับผิดชอบของสังคมด้วยสิทธิและศักดิ์ศรีอย่างสมบูรณ์



ตราบใดที่ยาเสพติดยังถูกมองว่าเป็นความช่ัวร้ายและดังนั้นจึงถูกท�าให้เป็น
อาชญากรรม ยาเสพติดก็จะยังคงตกอยู่ในเง้ือมมือของอาชญากร เนื่องจาก 
ยาเสพติดมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตราย ยาเสพติดจึงต้องอยู่ภายใต้ 
การควบคุมของรัฐบาลท่ีมีความรับผิดชอบซึ่งดูแลรับผิดชอบต่อสภาพ 
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของประเทศของตน การแสวงหาต้นแบบของ 
ผลิตภัณฑ์และตลาดภายใต้การควบคุมเป็นสิ่งจ�าเป็นและประสบการณ์เหล่าน้ัน
ต้องได้รับการติดตามดูแลทางวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์ต้องได้รับการเปิดเผย  
ถึงเวลาแล้วท่ีประเทศต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และดึงเอายาเสพติดออกจาก 
เงื้อมมือขององค์กรอาชญากรรม ถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าควบคุม

รูธ ไดแฟรด (Ruth Dreifuss)  
อดีตประธานาธิบดีของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
และรัฐมนตรีกิจการภายในประเทศ 
(Former President of Switzerland and Minister of Home Affairs) 



บทสรุปผู้บริหาร

ในแต่ละปีประชากรหลายร้อยล้านคนทัว่โลกใช้ยาเสพตดิผดิกฎหมาย คนจ�านวนมาก
ใช้ยาเสพติดเพื่อความสนุกสนาน บางคนใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด ขณะที่คนอื่น ๆ  
ใช้เพ่ือเหตุผลทางจารีตประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา ถึงแม้เป็นความจริงว่า 
การใช้ยาเสพติดนั้นแพร่หลายและไม่มีความรุนแรง แต่วิธีการเด่นชัดของรัฐบาลต่าง ๆ  
ทั่วโลกคือการท�าให้ผู้เสพยาเสพติดและ/หรือผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครองเป็น
อาชญากร นโยบายดังกล่าวถูกก�าหนดขึ้นด้วยความคาดหวังที่ผิดซึ่งผสมผสาน 
กับความพยายามมุ่งเป้าไปที่การผลิตและการจ�าหน่ายยาเสพติดด้วยความเชื่อที่ว่า
ตลาดยาเสพติดและการเสพยาเสพติดจะสามารถถูกก�าจัดให้หมดไปได้

ความเลวร ้ายท่ีเกิดจากการใช ้กฎหมายยาเสพติดด้วยวิธีการลงโทษไม่ได ้
มีการกล่าวเกินเลยความเป็นจริงเมื่อพูดถึงความรุนแรงและขอบเขตของความเลว
ร้ายดังกล่าว การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกวันทั่วโลกในนามของ
การควบคุมยาเสพตดิ ตัง้แต่โทษประหารชวีติและการฆ่าตดัตอน ไปจนถงึการบ�าบัด
ยาเสพตดิด้วยวธิไีร้มนษุยธรรมและการใช้มาตรการบงัคบั ขณะทีก่ฎหมายยาเสพติด
เข้มงวดเพ่ิมวิกฤติทางการสาธารณสุขอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) และโรคไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C) ยิ่งไปกว่านั้น 
ในหลายประเทศกฎหมายยาเสพติดก่อให้เกิดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�า
อย่างร้ายแรง ความเลวร้ายที่แพร่กระจายอันเกิดจากการใช้วิธีการลงโทษในความผิด 
คดียาเสพติดและการเสพยาเสพติดเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วบ่อนท�าลายหลักการ 
ของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และหลักนิติธรรม โดยท�าให้เกิดความแตกแยกของ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนของรัฐดังกล่าว
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ในการเริ่มต้นลดความเลวร้ายที่แพร่กระจายเหล่าน้ี รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  

ต ้องด�าเนินการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของการม ี

ยาเสพติดไว้ในครอบครองส�าหรับการใช้เป็นการส่วนตัวอย่างเร่งด่วน การลดทอน

ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดโดยปกติมักเข้าใจกันว่าเป็นการลบประวัติ

อาชญากรรมส�าหรับความผิดในคดีการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือใช้เป็น 

การส่วนตัว พร้อมกับการวางข้อก�าหนดทางเลือกของมาตรการลงโทษทางแพ่ง 

(civil penalties) เช่น โทษปรับหรือโทษทางปกครอง (administrative sanctions)  

หรือไม่มีการลงโทษเลย1 ถึงแม้ว่าบางรัฐบาลเริ่มใช้วิธีการนี้ไปแล้ว 

แต่มีเพียงไม่ก่ีรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถด�าเนินนโยบายซึ่งน�าไปสู่ผลลัพธ์ในทางบวก

ส�าหรับบุคคลซึ่งเสพยาเสพติดและสังคมโดยรวมท้ังหมด ย่ิงไปกว่าน้ัน รัฐบาล 

เหล่านี้โดยปกติจะใช้วิธีการลงโทษประชาชนด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่ง แต่วิธีการนี ้

ยังไม่เพียงพอ

คณะกรรมาธิการฯเชื่อว่าในการค�้าจุนหลักการของการมีศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนษุย์และหลกันติธิรรมอย่างมัน่คงได้นัน้จ�าต้องไม่มีการลงโทษ

ด้วยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้นส�าหรับความผิดในการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง 

ระดับล่าง และ/หรือ การเสพ2

นอกเหนือจากการลดทอนความเป ็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของ 

การมียาเสพติดไว้ในครอบครองส�าหรับการใช้เป็นการส่วนตัวแล้ว รัฐบาลต่าง ๆ 

ยังต้องใช้ทางเลือกแทนการลงโทษส�าหรับผู้เก่ียวข้องในการค้ายาเสพติดระดับล่าง 

จ�านวนมาก รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ�าหน่ายยาเสพติดทางสังคม ผู้ขน 

ยาเสพติด และผู้เพาะปลูกพืชผิดกฎหมาย บุคคลเหล่านี้จ�านวนมากเข้าร่วมในการค้า

โดยไม่ได้ใช้ความรุนแรงและอาจกระท�าไปเพื่อลดการถูกกีดกันทางสังคมเศรษฐกิจ

อย่างเลวร้าย การลงโทษกลุ่มคนเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ยุติธรรมและย่ิงเป็นการท�าให ้

พวกเขามีความหมิ่นเหม่มากยิ่งขึ้น
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ในท้ายที่สุด การยุติการก�าหนดให้ผู้เสพยาเสพติดเป็นอาชญากรอย่างถาวรและ

การจัดการกับผู้เกี่ยวข้องระดับล่างให้เป็นไปตามสัดส่วนของความผิดควรได้รับ

การพิจารณาว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการควบคุมตลาดยาเสพติดผ่านทางการควบคุม 

ท่ีมีเหตุผล และเมื่อนั้นความเสียหายทางสังคมอันเกิดจากกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด 

จะลดน้อยลงได้อย่างเหมาะสม

การเสพยาเสพติดเป็นและจะยังคงเป็นสภาพเป็นจริงในสังคมของเราท้ังหมด  

เป็นเวลานานมากแล้วที่รัฐบาลต่าง ๆ ท�าสงครามกับตลาดยาเสพติดและผู้เสพ 

ยาเสพติดอย่างผิดทิศทางโดยการลงโทษอย่างไม่ได้สัดส่วน ไม่ยุติธรรม และ 

ไม่มีความจ�าเป็นโดยสิ้นเชิง หลักฐานของการที่กฎหมายยาเสพติดใช้มาตรการ 

ลงโทษซึ่งอันตรายนั้นไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ รัฐบาลต่าง ๆ ไม่สามารถละเลยความจ�าเป็น 

ที่ต้องมีวิธีการใหม่นี้ได้อีกต่อไป
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ประเทศสหรฐัอเมริกาและอียิปต ์
ประเทศอียิปต์เป็นประเทศแรกในโลกที่ห้ามยาเสพติดซึ่งปัจจุบันถือเป็น 
สิ่งผิดกฎหมาย โดยการห้ามกัญชา (cannabis) ในปี ค.ศ. 1884  
เริ่มจากปี ค.ศ. 1887 หลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เริ่มต้นการห้ามโคเคน

ประเทศจีน	สหราชอาณาจกัร	และสหรฐัอเมริกา 
ประเทศจีนห้ามการน�าเข้าฝิ่นผ่านทางสนธิสัญญาทางการค้ากับสหราชอาณาจักร 
ประเทศฝรั่งเศส โปรตุเกสและสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1908 ประเทศจีน  
มีพันธสัญญาที่จะก�าจัดการสูบฝิ่นภายในประเทศทั้งหมดภายใน 1 ทศวรรษ

อนุสญัญาฝิ่นระหว่างประเทศ	ณ	กรุงเฮก 
(The Hague International Opium Convention) 
ในปี ค.ศ. 1912 ประเทศจีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ 
เปอร์เซีย (อิหร่าน) โปรตุเกส รัสเซีย สยาม (ประเทศไทย) สหราชอาณาจักร  
และดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร (British overseas territories) 
(รวมถึงอินเดียของบริเตน (British India)) ลงนามในอนุสัญญากรุงเฮก 
เพื่อควบคุมการค้าฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน และเฮโรอีนระหว่างประเทศ

จากกฎหมายห้ามสิ่งเสพติดไปสู่การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด:	
ประวตัิโดยสงัเขป
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องค์การสนันิบาตชาติ	(League	of	Nations) 
องค์การสันนิบาตชาติจัดตั้งคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับฝิ่น (Opium Advisory 
Committee) ซึ่งต่อมากลายเป็นคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Commission on Narcotic Drugs)

อนุสญัญาเจนีวาว่าด้วยฝิ่น 
(Geneva Opium Convention) 
จากปี ค.ศ. 1925 ถึง ค.ศ. 1936 การค้ากัญชาอยู่ภายใต้การควบคุมระหว่าง
ประเทศและเกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการกลางถาวร (Permanent Central 
Board) ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International 
Narcotics Control Board) จะได้รับการจัดตั้งขึ้น

ประเทศจีน	มาเลเซีย	และอิหร่าน 
ในปี ค.ศ. 1948 ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่น�าโทษประหารชีวิตมาใช้ส�าหรับ
ความผิดในคดียาเสพติดและตามมาด้วยประเทศมาเลเซียในปี ค.ศ. 1952  
และประเทศอิหร่านในปี ค.ศ. 1959

องค์การสหประชาชาติ	(United	Nations) 
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปี ค.ศ. 1961 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพิธีสารปี ค.ศ. 1972 ให้ความส�าคัญและน�าการห้ามยาเสพติดไปบรรจุไว ้
ในกฎหมายระหว่างประเทศ
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ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศ “สงคราม 
ต้านยาเสพติด” ในปี ค.ศ. 1971

องค์การสหประชาชาต ิ
อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1971 (1971 Convention  
on Psychotropic Substances) ได้รับการลงนามเพื่อตอบโต้กับสารเสพติด 
ทางเคมีชนิดใหม่โดยขยายขอบเขตของข้อก�าหนดการห้ามยาเสพติด 
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทระหว่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์น�าโทษประหารชีวิตมาใช้ส�าหรับความผิดในคดียาเสพติด 
ในปี ค.ศ. 1975

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ในปี ค.ศ. 1976 ประเทศเนเธอร์แลนด์แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายยาเสพติดของ
ประเทศโดยน�าเอาการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของ 
การมีกัญชาไว้ในครอบครองและจ�าหน่ายมาใช้โดยพฤตินัย
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ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	เยอรมนี	เดนมาร์ก	สเปน	และ
เนเธอร์แลนด์ 
ในทศวรรษที่ 1980 ประเทศบางประเทศในยุโรปตะวันตก ซึ่งเผชิญกับผลลัพธ ์
ในทางลบของการก�าหนดให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรม ได้น�าเอามาตรการ 
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้ มาตรการเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์
ไม่เพียงต่อบุคคลที่ใช้ยาเสพติดเท่านั้น แต่รวมถึงสังคมโดยทั่วไป

ประเทศซาอุดิอาระเบีย	และเวียดนาม 
ในปี ค.ศ. 1987 ประเทศซาอุดิอาระเบียน�าเอาโทษประหารชีวิตมาใช้ส�าหรับ
ความผิดในคดียาเสพติด และประเทศเวียดนามตามมาในปี ค.ศ. 1999

องค์การสหประชาชาต ิ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และ 
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผิดกฎหมาย ปี ค.ศ. 1988 (1988 United  
Nations Convention on the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and  
Psychotropic Substances) วางข้อก�าหนดและบทลงโทษที่ประเทศต่าง ๆ  
ต้องน�ามาใช้ปฏิบัติในกฎหมายภายในประเทศของตน การรับรองอนุสัญญานี ้
ถือเป็นจุดสูงสุดของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติดในฐานะเป็นการตอบโต ้
กับยาเสพติดในระดับนานาชาติ
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สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
(United	Nations	General	Assembly) 
ในปี ค.ศ. 1990 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรียกประชุมวาระพิเศษเป็น 
ครั้งแรกว่าด้วยเรื่องการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และครั้งที่ 2 ว่าด้วยเรื่องปัญหา
ยาเสพติดของโลกในปี ค.ศ. 1998 การประชุมวาระพิเศษเหล่านี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเน้นย�้าวิธีการทางอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการห้าม 
สิ่งเสพติด และถึงจุดสูงสุดด้วยการที่ประเทศต่าง ๆ มีพันธสัญญาที่จะสร้าง  
“โลกที่ปราศจากยาเสพติด” ภายในปี ค.ศ. 2008

องค์การสหประชาชาต ิ
องค์การสหประชาชาติจัดตั้งโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ  
(International Drug Control Program) ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งกลายเป็น 
ส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
(UN Office on Drugs and Crime) ในปี ค.ศ. 1997

ประเทศโปรตุเกส	และสาธารณรฐัเช็ก 
ในปี ค.ศ. 2001 ประเทศโปรตุเกสลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด 
ของการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวโดยให้มีความผิด 
ทางปกครอง (administrative offence) แทน 8 ปีต่อมาสาธารณรัฐเช็กได้แก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญา (penal code) และยกเลิกการลงโทษทางอาญา  
(criminal penalties) ส�าหรับการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว
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ประเทศอาร์เจนตินาและเม็กซิโก 
ในปี ค.ศ. 2009 ศาลสูงของประเทศอาร์เจนตินาตัดสินว่าการก�าหนดความผิด
ทางอาญาส�าหรับการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวนั้น 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประเทศเม็กซิโกได้ลดทอนความเป็นอาชญากรรม 
ทางคดียาเสพติดของการมียาเสพติดไว้ในครอบครองในปีเดียวกัน

คณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด 
ในปี ค.ศ. 2011 ผู้น�าโลกได้ลบล้างความเชื่อที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยการเรียกร้อง 
ให้ยุติ “สงครามต้านยาเสพติด” ในปี ค.ศ. 2014 มีการเสนอ 5 แนวทาง 
สู่การปฏิรูปนโยบายยาเสพติด

ประเทศโบลิเวีย 
ในปี ค.ศ. 2012 จากข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ใบโคคาตามประเพณีดั้งเดิม 
ท�าให้ประเทศโบลิเวียกลายเป็นประเทศแรกที่ถอนตัวออกจากอนุสัญญาเดี่ยว 
ขององค์การสหประชาชาติ ต่อมาประเทศโบลิเวียได้ลงนามให้สัตยาบันใหม ่
โดยมีข้อสงวนเกี่ยวกับใบโคคา
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ประเทศโคลอมเบีย 
ประเทศโคลอมเบียน�านโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทาง 
คดียาเสพติดส�าหรับการมียาเสพติดในการครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว 
มาใช้ใหม่ ในปี ค.ศ. 2012 หลังจากที่ยกเลิกชั่วคราวไปเมื่อ 3 ปีก่อนหน้า

มลรฐัโคโลราโด	วอชิงตนั	อลาสกา	โอเรกอน	และกรุงวอชิงตนัดีซี	
(ประเทศสหรฐัอเมริกา) 
ในปี ค.ศ. 2012 มลรัฐโคโลราโด และมลรัฐวอชิงตันกลายเป็นเขตอ�านาจ 
ปกครองแรกของโลกที่จัดตั้งตลาดที่มีการควบคุมส�าหรับการใช้กัญชาเพื่อ 
ความสนุกสนานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในปี ค.ศ. 2014 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 
มลรัฐโอเรกอนและมลรัฐอลาสกาลงคะแนนเสียงอนุมัติโครงการริเริ่มให้ก่อตั้ง 
ตลาดที่มีการควบคุมกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่กรุงวอชิงตันดีซ ี
เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาออกเสียงให้การมีกัญชาไว้ในครอบครอง 
เป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย

ประเทศอุรุกวยั 
ในปี ค.ศ. 2013 ประเทศอุรุกวัยกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ผ่านกฎหมาย
ควบคุมการใช้กัญชาเพื่อความสนุกสนาน การขายคาดว่าจะเริ่มต้น 
ก่อนสิ้นปี ค.ศ. 2016
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ประเทศจาเมกา 
ประเทศจาเมกาลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของการม ี
ยาเสพติดไว้ในครอบครองส�าหรับการใช้เป็นการส่วนตัวในปี ค.ศ. 2015  
และอนุญาตให้มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา

กองทุน	โครงการและหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 
(United	Nations	Funds,	Programs	and	Agencies) 
เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกหาทางเลือกแทน 
การท�าให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรม ในปี ค.ศ. 2015 และ ค.ศ. 2016  
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน (Office of the High Commissioner 
for Human Rights) UNDP WHO และ UNAIDS จัดพิมพ์รายงานเสนอให ้
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของการเสพยาเสพติดและ 
การมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
ในปี ค.ศ. 2016 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรียกประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 3  
ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก และได้เห็นความไม่พอใจเป็นอย่างมากระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการเหมาะสมต่อการจัดการกับการค้าและ 
การเสพยาเสพติด หลาย ๆ ประเทศเรียกร้องให้ลดทอนความเป็นอาชญากรรม 
ทางคดียาเสพติดและให้มีการควบคุม อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุถึงสิ่งเหล่านี ้
ในเอกสารผลลัพธ์การประชุม (outcome document)
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มลรฐัแคลิฟอร์เนียและประเทศแคนาดา 
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 มลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐอื่น ๆ ของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจ�านวนหนึ่งออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินว่าจะ 
มีการจัดตั้งตลาดส�าหรับกัญชาภายใต้การควบคุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือไม่ ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศแคนาดาจะเป็นประเทศ G7 ประเทศแรก 
ที่มีการควบคุมยาเสพติดผิดกฎหมาย (กัญชา) ในระดับประเทศ
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26 มิถุนายน ค.ศ. 2015 เมืองเคียฟ (Kiev) ประเทศยูเครน (Ukraine) วันสากลแห่งการต่อต้าน
การใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบค้ายาเสพติดผิดกฎหมายในเมืองเคียฟ นักเคลื่อนไหวหัวรุนแรง
ประท้วงการคุกคามของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ (police harassment) ต่อผู้เสพยาเสพติด
© E.Kryzhanivskyi / Shutterstock.com

1
ความล้มเหลว 
ของกฎหมายห้าม 
สิ่งเสพติด



1.	การใช้วิธีลงโทษ 
ในความผิดคดียาเสพติด:	 
ความล้มเหลวในตวัของมันเอง

การเสพยาเสพติดเป็นและจะยังคงเป็นความจริงในสังคมของเรา ในแต่ละปี 
ประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลกใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย3 คนจ�านวนมากใช ้
ยาเสพติดเพื่อความสนุกสนาน บางคนใช้บรรเทาอาการเจ็บปวด ขณะที่คนอ่ืน ๆ  
ใช้เพ่ือเหตผุลทางจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และศาสนา ถงึแม้ว่าการใช้ยาเสพตดิน้ัน 
จะแพร่หลายและไม่มีความรุนแรง แต่การตอบโต้เด่นชัดของรัฐบาลต่อประเด็น 
ปัญหานี้คือการก�าหนดนโยบายที่ใช้มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงโดยการท�าให ้
ผู้เสพยาเสพติด และ/หรือ ผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครองเป็นอาชญากร รวมถึง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับล่างอ่ืน ๆ ของการค้ายาเสพติด นโยบายดังกล่าวซึ่งได้รับ
การสนับสนุนด้วยการลงนามในสนธิสัญญาควบคุมยาเสพติด 3 ฉบับขององค์การ
สหประชาชาติ 

(ดูกล่องข้อความที่ 1) ในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงถูกน�ามาใช้ด้วยความหวัง 
ในทิศทางที่ผิดว่าการเสพยาเสพติดและตลาดยาเสพติดที่กระจายไปทั่วนั้น 
จะสามารถถูกท�าลายล้างลงได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้

ในปี ค.ศ. 2003 ประชากรประมาณ 185 ล้านคนทั่วโลกซึ่งมีอายุระหว่าง 15-64 ปี  
(ร้อยละ 4.7 ของประชากรโลก) เสพยาเสพติดผิดกฎหมายในช่วง 12 เดือน 
ที่ผ่านมา4 โดยเมื่อถึงปี ค.ศ. 2014 จ�านวนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เป็น 247 ล้านคน  
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(ร้อยละ 5.2 ของประชากรโลก)5 จ�านวนประชากรซึ่งต้องพึ่งพายาเสพติด  
“เพ่ิมขึ้นอย่างไม่ได้สัดส่วน” จาก 27 ล้านคนในปี ค.ศ. 2013 เป็น 29 ล้านคน 
ในปี ค.ศ. 20146 ในช่วงเวลาเดียวกันการเพาะปลูกต้นฝิ่นผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 
ในระดับสูงสุดที่มีบันทึกไว้ในปี ค.ศ. 2014 ถึงเกือบ 320,000 เฮกตาร์ทั่วโลก7  
ขณะที่การผลิตโคเคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี ค.ศ. 2013 ถึงปี ค.ศ. 20148

แน่นอนว่ามีอยู ่หลายปัจจัยเป็นสาเหตุของการเพิ่มและลดการใช้และการผลิต 
ยาเสพติด ถึงกระนั้นก็ตาม สิ่งที่สามารถสังเกตได้คือการใช้วิธีการลงโทษน้ัน 
ล้มเหลวที่จะบรรลุเป้าหมายในการท�าลายล้างตลาดยาเสพติด ซึ่งเห็นได้อย่าง
ปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย ที่เลวร้ายไปกว่านั้น วิธีการเหล่านี้น�าไปสู่ผลลัพธ์
ทางสุขภาพและสังคมซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากส�าหรับผู้เสพยาเสพติด  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการค้ายาเสพติด และสังคมโดยรวม การละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชนที่ส�าคัญเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกวันในนามของการควบคุมยาเสพติด ต้ังแต ่
โทษประหารชีวิต9 และการฆ่าตัดตอน10 ไปจนถึงการทรมาน การกระท�าโหดร้าย 
โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ และโครงการบ�าบัดยาเสพติดที่ไร้มนุษยธรรม

โดยพื้นฐานแล้วนโยบายยาเสพติดที่ใช้วิธีการกดขี่ก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าตัว 
ยาเสพติดเสียอีก ดังนั้น เราจึงมีความจ�าเป็นต้องมีวิธีการซ่ึงยึดมั่นในหลักการของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิต่อความเป็นส่วนตัว และหลักนิติธรรม และตระหนักว่า
อย่างไรเสยีผูค้นกจ็ะยงัคงใช้ยาเสพตดิอยูต่่อไป เพือ่จรรโลงหลกัการเหล่านี ้การลงโทษ 
ทั้งหมดทั้งทางอาญาและทางแพ่งต้องยกเลิกความผิดในการครอบครองยาเสพติด
เพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว ในขณะที่หลายประเทศเริ่มใช้นโยบายการลดทอนความเป็น
อาชญากรรมทางคดียาเสพติด ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังคงใช้วิธีการลงโทษผู้เสพ
ด้วยมาตรการทางแพ่ง (civil sanctions) ซ่ึงเป็นการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับความผิด 
ที่กระท�าส�าหรับผู ้เกี่ยวข้องซ่ึงไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการค้ายาเสพติดระดับล่าง 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับแรงจูงใจจากความส้ินหวังทางเศรษฐกิจ ทางเลือกแทน 
การลงโทษควรได้รับการน�ามาใช้ในกรณีนี้ การปฏิรูปท่ีผสมผสานสิ่งเหล่านี้เท่านั้นสามารถ 
ช่วยยับยั้งความเสียหายมากมายอันเกิดจากกฎหมายยาเสพติดที่ใช้วิธีการลงโทษนี้ได้
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2.	การบ่อนท�าลายสิทธิความเป็นส่วนตวั

สิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยกย่องในสนธิสัญญา 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
ปี ค.ศ. 1948 (1948 Universal Declaration of Human Rights)11  
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ปี ค.ศ. 1966 
(1966 International Covenant on Civil and Political Rights)12

ความเป็นส่วนตัว คือ “เสาหลักของการให้ความเคารพต่ออิสระของบุคคล  
(personal autonomy) และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”13 รัฐจะสามารถอ้างเหตุผล 
ในการเข้าแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของปัจเจกชนได้ก็ต่อเมื่อรัฐสามารถแสดงให้ 
เห็นว่าการเข้าแทรกแซงนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม เช่น การป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงแก่ผู้อ่ืน ได้สัดส่วนกับความผิด และมีความจ�าเป็น การลงโทษผู้มี 
ยาเสพติดไว้ในครอบครองส�าหรับการใช้เป็นการส่วนตัวและผู้ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้อื่นนั้นไม่ได้สัดส่วนกับความผิดหรือเป็นสิ่งจ�าเป็น และจึงไม่สามารถ 
ถอืเป็นการเข้าแทรกแซงทีช่อบธรรม โดยพืน้ฐานแล้วการเข้าแทรกแซงนีบ่้อนท�าลาย
สิทธิความเป็นส่วนตัว อิสระของบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์14

ศาลสูงและศาลรัฐธรรมนูญหลาย ๆ ศาลทั่วโลกได้พิจารณาว่ากฎหมายที่ห้าม 
การมียาเสพติดไว้ในครอบครองและการเสพยาเสพติดนั้นแทรกแซงสิทธิของ 
การมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งสามารถให้ค�าจ�ากัดความได้ว่าเป็น “การเคารพ 
ต่ออิสระของบุคคล”15 ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่รัฐปฏิเสธการออกใบอนุญาต 
ให้แก่ผู้ร้องขอ 4 คนผู้ซึ่งต้องการปลูกกัญชาเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว ศาลสูงของ 
ประเทศเม็กซิโกตัดสินในปี ค.ศ. 2015 ว่าระบบการห้ามทางปกครองต่อการบริโภค
เพ่ือความสนุกสนานนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยอ้างถึงการแทรกแซงที่ไม่ได้สัดส่วน
กบัหลกัการของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์และโดยเฉพาะต่อการพัฒนาบุคลกิลกัษณะ
โดยเสรี16

ความล้มเหลวของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
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ศาลในประเทศชิลี สเปน โคลอมเบีย และอาร์เจนตินาพิพากษาในท�านองเดียวกัน
ว่าการใช้ยาเสพติดเป็นการส่วนตัวไม่ควรถูกลงโทษโดยรัฐ17 ตัวอย่างเช่น ศาลสูง 
ของประเทศชิลีในคดีเกี่ยวกับการเพาะปลูกกัญชาพิพากษาว่าสภานิติบัญญัติ 
ด�าเนินการอย่างถูกต้องในการยกเว้นการเสพยาเสพติดเป็นการส่วนตัวใน 
ร่างกฎหมายที่อยู่ภายใต้การพิจารณา ศาลพบว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับสิทธิความเป็นส่วนตัว 
ที่ซึ่งปัจเจกชนมีอิสระที่จะกระท�าการใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง18

ค�าพิพากษาของศาลเหล ่านี้ เป ็นตัวบ ่งชี้ถึงภูมิทัศน ์ทางกฎหมาย (legal  
landscape) ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง โดยที่การลงโทษจากการเสพยาเสพติดและ 
การมียาเสพติดไว้ในครอบครองถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งโดยตรงกับหลักการ 
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของหลักการที่รัฐรับรู้ว่าการบริโภค 
ยาเสพติดนั้นไม่ควรถูกแทรกแซงจากการที่ในตัวของมันเองแล้วเป็นการกระท�า 
ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิทางกฎหมายของผู้อื่น 
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กล่องข้อความที่	1	–	ระบบควบคุมยาเสพติด 
ระหว่างประเทศและการตอบโต้ด้วยมาตรการลงโทษของ 
การมียาเสพติดในครอบครอง

อนุสัญญาระหว่างประเทศ 3 ฉบับซึ่งควบคุมยาเสพติดผิดกฎหมาย 
ประกอบด้วย
 • อนุสัญญาเดี่ยวแห่งสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
  ค.ศ. 1961 (UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961)  
  (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารปี ค.ศ. 1972)
 • อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
  ค.ศ. 1971 (UN Convention on Psychotropic Substances 1971)
 • อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้า 
  ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผิดกฎหมาย  
  ปี ค.ศ. 1988 (UN Convention Against Illicit Traffic in  
  Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988)
อนุสัญญาเหล่านี้ห้ามการเสพ การจ�าหน่าย การผลิต การเพาะปลูก  
การน�าเข้าและการส่งออกยาเสพติดที่เจาะจง นอกเสียจากว่าจะน�าไปใช้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์

ตารางด้านล่างเป็นการสรุปโดยย่อของข้อก�าหนดหลักของสนธิสัญญา 
ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ตารางยังสรุปโดยย่อถึง
กรณีซึ่งอนุญาตให้มีการยกเว้นจากข้อก�าหนด

ข้อผูกมัดทางสนธิสัญญา ข้อยกเว้นจากข้อผูกมัด

อนุสัญญา ปี ค.ศ. 1961 – “หน้าที่ที่จะ 
ไม่อนุญาตให้มีการครอบครอง” ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดที่เจาะจงภายใต้การควบคุม
ของสนธิสัญญา (มาตรา 33)

ไม่มีข้อยกเว้น ยกเว้นภายใต้ “อ�านาจทาง
กฎหมาย” (มาตรา 33)

ความล้มเหลวของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
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ข้อผูกมัดทางสนธิสัญญา ข้อยกเว้นจากข้อผูกมัด

อนุสัญญา ปี ค.ศ. 1961 – “ต้องใช้
มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า ... การมีไว้ใน
ครอบครอง ...จะเป็นความผิดที่ต้องได้รับ
การลงโทษ” (มาตรา 36 (1)(ก)) 

ขึ้นอยู่กับ “ข้อจ�ากัดทางรัฐธรรมนูญ”  
ของประเทศสมาชิก (มาตรา 36 ย่อหน้า 
1 ก) ที่ซึ่งบุคคลที่กระท�าความผิดใน
มาตรา 36 เป็น “ผู้ใช้ยาเสพติดในทาง 
ที่ผิด” ทางเลือกแทนการพิพากษาลงโทษ/
การลงโทษสามารถน�ามาใช้ได้  
(มาตรา 36 (1)(ข))

อนุสัญญา ปี ค.ศ. 1971- “เป็นสิ่งจ�าเป็น
ที่ประเทศสมาชิกต้องไม่อนุญาตให้ม ี
สารเสพติดไว้ในครอบครอง” ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดที่เจาะจงภายใต้การควบคุม 
ของสนธิสัญญานี้ (มาตรา 5 (3))

ยกเว้นภายใต้ “อ�านาจทางกฎหมาย” 
(มาตรา 5 (3))

อนุสัญญา ปี ค.ศ. 1971 – “ประเทศ
สมาชิกต้องถือว่าเป็นความผิดที่ต้อง 
ได้รับการลงโทษ ... การกระท�าที่ขัดกับ
กฎหมายหรือข้อก�าหนดที่น�ามาปฏิบัต ิ
ตามข้อผูกมัดภายใต้อนุสัญญานี้”  
(มาตรา 22 (1)(ก))

ขึ้นอยู่กับ “ข้อจ�ากัดทางรัฐธรรมนูญ” 
ของประเทศสมาชิก (มาตรา 22 (1)(ก))  
ที่ซึ่งบุคคลผู้กระท�าความผิดในมาตรา 22 
เป็น “ผู้ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด” ทางเลือก
แทนการพิพากษาลงโทษ/การลงโทษ
สามารถน�ามาใช้ได้ (มาตรา 22 (1)(ข))

อนุสัญญา ปี ค.ศ. 1988 – “ประเทศ
สมาชิกจะน�ามาตรการดังกล่าวตาม 
ความจ�าเป็นมาใช้เพื่อก�าหนดให้เป็น 
ความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมาย 
ของประเทศ ... การมีไว้ในครอบครอง 
การซื้อ หรือการเพาะปลูกยาเสพติด 
ผิดกฎหมายหรือวัตถุที่ออกฤทธิ ์
ต่อจิตประสาทเพื่อการบริโภค 
เป็นการส่วนตัว (มาตรา 3 (2))

ขึ้นอยู่กับหลักการทางรัฐธรรมนูญของ  
[ประเทศสมาชิก] และแนวความคิด 
พื้นฐานของระบบกฎหมาย”  
(มาตรา 3(2)) สามารถน�าเสนอ  
“ทางเลือกแทนการพิพากษาลงโทษ 
หรือการลงโทษ (มาตรา 3 (4)(ง))
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3.	การบ่อนท�าลายหลกันิติธรรม

หลักนิติธรรมก�าหนดให้ “พลเมือง ... เคารพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
กฎหมาย (legal norms) แม้ว่าพลเมืองเหล่านั้นจะไม่เห็นด้วยก็ตาม”19 แต่ค่อนข้าง 
เป็นท่ีชัดเจนว่าไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อเป็นเรื่องของกฎหมายควบคุม 
การเสพยาเสพติดที่ใช้มาตรการลงโทษดังที่ปรากฏว่ามีประชากรหลายร้อยล้านคน 
เสพยาเสพติดในแต่ละปี20 การเสพยาเสพติดนั้นไม่เกี่ยวกับเพศ ชาติพันธุ์ ชนชั้น 
และอาชีพ โดยที่คนส่วนใหญ่ในสังคมพิจารณาว่ามันเป็นกิจกรรมเพื่อการสันทนาการ 
ตามปกติ21 ความเสี่ยงของการถูกคุมขังหรือการถูกบันทึกประวัติอาชญากรรม 
ไม่ได้ช่วยหยุดพวกเขาจากการท�าความผิดนี้ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้วไม่ได้ก่อให้เกิด 
อันตรายต่อผู้อื่น ดังนั้น การลงโทษในความผิดกรณีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง  
และ/หรือ การเสพยาเสพติดอาจถูกมองได้ว่าเป็นการท�าให้กฎหมายไม่ได้รับ 
ความเชื่อถือ เป็นเรื่องยากที่จะนึกถึงความผิดประเภทอื่นซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดอันตราย
โดยตรงและโดยทันทีแก่ผู ้อื่น แต่กลับได้รับการลงโทษที่รุนแรงเช่นนี้ในขณะที ่
การละเมิดกฎหมายนี้กลับเกิดขึ้นเป็นประจ�า

การรับประกันหลักนิติธรรมนั้นจ�าต้องได้รับการพิจารณาว่า 

เป็นแนวคิดที่กว้างกว่าการบังคับเพียงอย่างเดียว สิ่งนี้ยังรวมถึง 

การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างครอบคลุมซึ่งถูกน�ามาใช้อย่างเท่าเทียมกัน  

ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์ ผ่านทางระบบ 

ที่แข็งแกร่งซึ่งมอบอ�านาจให้อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน 

ที่เกี่ยวข้องโดยมีเครื่องป้องกันที่เหมาะสม

ส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 

United Nations Office on Drugs and Crime (2016)27
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การเพิกเฉยต่อกฎหมายยาเสพติดที่แพร่กระจายและคงอยู ่ยิ่งน�าไปสู ่การตั้งค�าถาม 
เกี่ยวกับความชอบธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศ อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจ  
โดยเฉพาะในกรณีที่กฎหมายยาเสพติดถูกบังคับใช้อย่างจริงจังกับภาคส่วนย่อยใน 
วงแคบของสังคม และการลงโทษส่วนใหญ่ตกอยู่ที่คนยากจน22 และคนที่มาจากชุมชน 
คนกลุ่มน้อย23 การน�ากฎหมายไปใช้อย่างไม่เสมอภาคดังกล่าวโดยพื้นฐานแล้วจะเป็น 
การบ่อนท�าลายหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมซึ่งก�าหนดว่าคนทั้งหมดในสังคมต้องอยู ่
ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและมีการบังคับใช้กฎหมายที่ยุติธรรมและอย่างเสมอภาค24 
และท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมืองของประเทศนั้น ๆ อ่อนแอลง

นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เสมอภาคน้ี ยังมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นซึ่ง 
แสดงว ่าไม ่มีการเพิ่ม ข้ึนของการเสพยาเสพติดอย ่างมีนัยส�าคัญในประเทศท่ีมี 
การแก้ปัญหาการเสพยาเสพติดโดยไม่ใช้มาตรการลงโทษ25 ตลอดจนการสนับสนุน 
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดที่มีเพิ่มมากขึ้นจากหน่วยงาน 
ขององค์การสหประชาชาติและหน่วยงานพหุภาคีในระดับภูมิภาคหลายหน่วยงาน26  
ซึ่งทั้งหมดต่างตั้งค�าถามถึงพื้นฐานของเหตุผลในการใช้กฎหมายยาเสพติดที่รุนแรง

ความเสื่อมถอยของความเชื่อถือในโครงสร้างของระบบกฎหมายทางสถาบันและ 
หลักนิติธรรมท่ีลดลงโดยทั่วไปแล้วมีแนวโน้มเพิ่มความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน 
มากยิ่งขึ้น และในท�านองกลับกัน การตัดสินใจของประเทศต่าง ๆ ที่จะใช้นโยบายการลงโทษ 
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและการละทิ้งความรับผิดชอบอย่างจงใจโดยการยินยอมให้ตลาด 
ยาเสพติดท่ีมีมูลค่าเกิน 320,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี กลายเป็นความรุนแรง
อย่างถาวรโดยท่ีแก๊งและกลุ่มองค์กรอาชญากรรมต่างแข่งขันกันเพื่อเข้าควบคุมตลาด 
ยาเสพติด28 ขนาดของทรัพยากรด้านการเงินที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งการค้ายาเสพติดยื่น 
ให้แก่กลุม่อาชญากรเป็นการมอบอ�านาจให้แก่กลุม่เหล่านัน้ทีจ่ะตดิสนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ตัง้แต่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจไปจนถงึฝ่ายตุลาการและนกัการเมอืง29 จรงิ ๆ  แล้วอ�านาจขององค์กร
อาชญากรรมที่เข้าแทรกซึมและติดสินบนสถาบันของรัฐและบ่อนท�าลายหลักนิติธรรม 
มีหลักฐานยืนยันเป็นอย่างดีจากการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บังคับใช้กฎหมายในท้องถ่ิน
และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในประเทศเม็กซิโก30 ไปจนถึงผู้ลักลอบค้ายาเสพติดที่ให้เงินสนับสนุน 
การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศกินี-บิสเซา (Guinea-Bissau)31
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สดัส่วนของผู้ถูกคุมขงัในความผิดกรณีมียาเสพติด 
ไว้ในครอบครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ�าหน่าย

© Eurasian Harm Reduction Network (EHRN),
Sergey Votyagov, 2014

การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดอย่างไม่เท่าเทียมกันดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่ได้เป็น 
การกระท�าเดียวที่บ่อนท�าลายหลักนิติธรรมซึ่งประเทศกระท�าต่อตนเอง ตัวอย่างหนึ่ง
คือการมุ่งความสนใจที่ไม่ได้สัดส่วนของการบังคับใช้กฎหมายด้วยการใช้อ�านาจจับกุม
ผู้เสพยาเสพติดท�าให้เกิดการสูญเสียโอกาส (opportunity cost)32 จากการเบี่ยงเบน
ทรัพยากรไปสู่กิจกรรมของยาเสพติดในระดับล่าง ท�าให้กิจกรรมทางอาญารุนแรง
มากกว่ากลบัถกูละเลย ดงัทีจ่ะแสดงให้เห็นต่อไปในรายงานฉบบันี ้ท่ีเลวร้ายยิง่กว่านัน้  
ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในระดับประเทศมักปฏิบัติการอยู ่เหนือกฎหมายในนามของ 
การควบคุมยาเสพติด ดังสามารถพิสูจน์ได้จากการกระท�าอันป่าเถื่อนของประธานาธิบดี
โรดริโก ดูแตร์เต (Rodrigo Duterte) ของประเทศฟิลิปปินส์ การเรียกร้องของเขา
ต่อสาธารณะให้ประหารชีวิตบุคคลเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดน�าไปสู่การสังหาร
ผู้คนหลายพันคนซ่ึงหลายรายถูกเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัดตอน ในช่วงไม่ก่ีเดือนที่เขา 
เข้ารับต�าแหน่งในปี ค.ศ. 201633 เหตุการณ์ในแบบเดียวกันที่ท�าลายความเชื่อถือใน 
หลักนิติธรรมรวมถึงการกระท�ารุนแรงของเจ้าหน้าที่ต�ารวจต่อผู้เสพยาเสพติด34 และ 
การคุมขังผู ้คนโดยไม่ผ ่านกระบวนการทางกฎหมาย35เพื่อวัตถุประสงค์ของ 
การ “บ�าบัดยาเสพติด” ด้วยการบังคับ36 ตัวอย่างทั้งหมดเหล่านี้บ่งช้ีไปที่การละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่รัฐเป็นผู้กระท�าภายใต้กรอบของกฎหมายยาเสพติดที่ใช้มาตรการลงโทษ

จอร�เจีย (Georgia)
คีร�กีซสถาน (Kyrgyzstan)

ลัตเวีย (Latvia)
ลิธัวเนีย (Lithuania)

โปแลนด� (Poland)
รัสเซีย (Russia)

ทาจิกิสถาน (Tajikistan)
ยูเครน (Ukraine)

อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)
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4.	การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้ระบบ 
การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

ประเทศที่ด�าเนินการภายใต้พันธสัญญาของอนุสัญญายาเสพติดขององค์การ

สหประชาชาติทั้ง 3 ฉบับมักกระท�าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิ่งเลวร้ายที่สุด 

ของการละเมิดเหล่านี้สามารถเห็นได้จากการใช้โทษประหารชีวิตส�าหรับความผิด

ในคดียาเสพติดระดับล่างและการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นหลายร้อยคร้ังในแต่ละปี 

ประเด็นนี้จะได้ศึกษาโดยละเอียดต่อไปในรายงานฉบับนี้

ถึงกระนั้นก็ดี การพรากชีวิตไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในกรณีที่เก่ียวข้องกับการประหาร

ชีวิตดังแสดงให้เห็นในการสังหารผู้คนมากมายภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบด ี

ดูแตร์เตในประเทศฟิลิปปินส์ โดยแท้จริงแล้ว การสังหารผู ้ต้องสงสัยว่าเสพ 

ยาเสพติดและกลุ่มคนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดที่เกิดจากการลงโทษของรัฐ 

เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อประเทศไทยเริ่มรณรงค์ “สงครามต้านยาเสพติด”  

ความแออัดในเรือนจ�ามลรัฐแคลิฟอร์เนีย
©HuffingtonPost
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ในปี ค.ศ. 2003 ผลที่ตามมาคือการฆ่าตัดตอนผู้คนเกือบ 2,800 คน โดยที่ประชาชน

อกีหลายพนัคนถกูส่งไปยังสถานคมุขงัและถูกบงัคบัให้เข้ารบั “การบ�าบัด” การตดิ 

ยาเสพติด38 ในประเทศบราซิลปฏิบัติการของกองก�าลังต�ารวจในบริเวณสลัม 

ของเมืองริโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ท�าให้เกิดการสังหารประชาชนมากกว่า 

1,200 คน ในช่วงปี ค.ศ. 2010-2013 ซึ่งหลายคดีด�าเนินการภายใต้บริบทของ 

“สงครามต้านยาเสพติด”39 องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International)  

พบหลักฐานแน่นหนาในสลัมแห่งหนึ่งในเมืองริโอเดจาเนโรว่า 9 ใน 10 ของ 

การเสียชีวิตที่เกิดจากน�้ามือของเจ้าหน้าที่ต�ารวจควรถูกจัดว่าเป็นการฆ่าตัดตอน  

และระหว่างปี ค.ศ. 2010 และ 2013 ร้อยละ 79 ของเหยื่อจากการถูกสังหาร 

โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจในเมืองริโอเดจาเนโรเป็นคนผิวด�า และร้อยละ 75 มีอาย ุ

ระหว่าง 15 ถึง 29 ปี40

การเพิม่ข้ึนของการบังคบัใช้กฎหมายต่อต้านยาเสพตดิโดยทัว่ไปน�าไปสูค่วามรนุแรง

ในระดับสูงขึ้น41 ในปี ค.ศ. 2006 ประธานาธิบดีเฟลีเป กัลเดรอง (Felipe Calderón) 

ของประเทศเม็กซิโกประกาศถึงการใช้ก�าลังทหารปราบปรามองค์กรค้ายาเสพติด  

ซึ่งส่งผลให้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นประมาณ 160,000 ราย ในระหว่างปี ค.ศ. 2006 

และ 2014 ซึ่งในหลายกรณีอาจโยงไปสู่ความรุนแรงขององค์กรค้ายาเสพติดและ 

การใช้ก�าลังทหารบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ยิ่งไปกว่าน้ัน ประชากรมากกว่า 

280,000 คน ถูกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศเม็กซิโก42 และอย่างน้อยที่สุดมีประชากร 

25,000 คน หายสาบสูญไปในช่วงที่เรียกว่าสงครามต้านยาเสพติดของประเทศ43

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้นภายใต้การใช้ชื่อว่าเป็นการช่วยเหลือผู้เสพ 

ยาเสพติด “การบ�าบัด” ผู้เสพยาเสพติดโดยใช้ก�าลังหรือการบังคับในศูนย์คุมขัง 

ภาคบังคับ ที่ซึ่งบุคคลจะถูกคุมขังโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ได้รับ

สิทธิของการทบทวนทางตุลาการ (judicial oversight) หรือมาตรการปกป้อง 

ทางกฎหมาย (legal safeguards) ซึ่งยังคงถูกน�ามาใช้ในหลายประเทศโดยเฉพาะ

ความล้มเหลวของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
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ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน44 การคุมขังดังกล่าวละเมิดสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 

(1948 Universal Declaration of Human Rights) และอนุสัญญาต่อต้าน 

การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรี 

ค.ศ. 1984 (1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment of Punishment) ตลอดจนเป็นการบ่อนท�าลาย 

สิทธิในสุขภาพ (right to health)

ศูนย์เหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อผู้ถูกคุมขังอย่าง 

ร้ายแรงซึ่งรวมถึงการพรากเอาไปซึ่งเสรีภาพของประชาชน การบังคับให้พวกเขา 

เข้าสู่กระบวนการล้างพิษ (detoxification)45 แล้วน�าไปสู่การทรมาน การท�าร้าย 

ทางร่างกายและทางเพศอย่างรุนแรง และแรงงานบังคับ (forced labor)46 การคุมขัง 

ในศูนย์เหล่านี้มักเป็นผลมาจากการบุกค้นของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ โดยที่บุคคลจะ 

ถูกจับตรวจยาเสพติดและถูกส่งตัวไปยังศูนย์โดยไม่สนใจว่าพวกเขาสมควรเข้ารับ 

การบ�าบัดหรือไม่47 ในบางกรณีพวกเขาถูกส่งไปที่นั่นโดยสมาชิกในครอบครัว และ

มีการประมาณการว่ามีประชากร 235,000 คน ถูกคุมขังโดยการบังคับในภูมิภาค48 

โดยที่ส่วนใหญ่เป็นเด็ก49 ยิ่งไปกว่านั้น การคุมขังโดยพลการไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนเท่านั้น การปฏิบัติโหดร้ายและ 

ไร้มนุษยธรรมคล้ายคลึงกันมีปรากฏในประเทศกัวเตมาลา บราซิล เม็กซิโก เปรู 

อินเดีย รัสเซีย เซอร์เบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา50

ท้ังนี้การท�าทารุณกรรมกับบุคคลผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ถูกจ�ากัดวงอยู่แต่ในศูนย์ 

เหล่านี้เท่าน้ัน งานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางต�ารวจในประเทศรัสเซีย 

พบว่าการบังคับใช้กฎหมายใช้ความรุนแรงกับผู้เสพยาเสพติดในความพยายาม 

ให้พวกเขาเหล่านั้นรับสารภาพหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จ�าหน่ายด้วยวีธีการของ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจนอกกระบวนการยุติธรรม [ท�าให้เกิด] ความกลัวและความ 

น่าสะพรึงกลัวในชีวิตประจ�าวันของผู้เสพยาเสพติดด้วยการฉีด”51
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5.	กฎหมายยาเสพติดที่ใช้มาตรการลงโทษและ
วิกฤติทางการสาธารณสุข

การก�าหนดให้บุคคลผู้ใช้ยาเสพติดกลายเป็นอาชญากรกระพือให้เกิด “การแพร่ 
กระจายไปท่ัวโลก” ของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) และเชื้อไวรัสตับอักเสบซี  
(hepatitis C)52 ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั่วโลก 16 ล้านคนซึ่งเสพ 
ยาเสพติดด้วยการฉีดติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และอย่างน้อยร้อยละ 13 ติดเชื้อ 
ไวรัสเอชไอวี รวมถึงผู้คนอีกเป็นจ�านวนมากที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่จะติดเชื้อ
วัณโรค (tuberculosis)53 ในบางประเทศอัตราของผู้เสพยาเสพติดด้วยการฉีด 
ซึ่งติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีสูงถึงร้อยละ 50 และร้อยละ 90 ตามล�าดับ54

 
ข้าพเจ้ามีความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศ
อิหร่านกับชุมชนนานาชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้จะช่วยน�าความก้าวหน้า 
ไปสู่สิทธิมนุษยชน ขณะที่หวนนึกถึงกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งห้ามการลงโทษประหารชีวิตแก่ผู้กระท�าความผิดในคดียาเสพติด 
ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงการริเริ่มโดยรัฐสภาของประเทศอิหร่าน 
ซึ่งอย่างน้อยจะยกเลิกโทษประหารชีวิตภาคบังคับในความผิด 
คดียาเสพติดบางประเภท

ซาอิด ราอัด อัล-ฮุสเซน (Zeid Ra’ad Al Hussein)
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

(High Commissioner for Human Rights)37

ถึงแม้ว่าไวรัสตับอักเสบซีและวัณโรคสามารถรักษาให้หายได้และเช้ือไวรัสเอชไอว ี
สามารถบ�าบัดได้ แต่นโยบายยาเสพติดแบบกดข่ีตลอดจนการตีตราบาปและ 
การท�าให้ผู้เสพยาเสพติดเป็นคนชายขอบของสังคมท�าให้การบ�าบัดไม่สามารถขยาย 
เพิ่มมากขึ้นได้หรือเข้าถึงประชาชนเหล่านั้นได้ การก�าหนดให้ผู้เสพยาเสพติดด้วย

ความล้มเหลวของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
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การฉีดเป็นอาชญากร ยิ่งผลักดันให้พวกเขาใช้วิธีการฉีดท่ีเสี่ยงเพ่ือเลี่ยงการถูกจับ 
ได้โดยผู ้บังคับใช้กฎหมายและกลายเป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้เข้าถึงบริการเหล่านั้น 
ซึ่งรวมถึงโครงการเข็มและกระบอกฉีดยา (needle and syringe programs (NSP))  
ยิ่งไปกว่านั้นหลายประเทศปฏิเสธการให้บริการจ�าเป็นอย่างมากโดยการวางข้อจ�ากัด
ทางกฎหมายในการจัดหาอุปกรณ์การฉีดที่สะอาดและการบ�าบัดโดยใช้สารเข้าฝิ่น
ทดแทน (opioid substitution therapy (OST)) ซึ่งทั้งสองวิธีการเป็นการแทรกแซง
ทีม่หีลกัฐานพิสูจน์ว่าสามารถป้องกนัการแพร่เชือ้ไวรสัเอชไอวแีละเช้ือไวรัสตบัอกัเสบซี 
ได้55 โดยการกระท�าเช่นนัน้และการทุม่เททรพัยากรอย่างไม่ได้สดัส่วนไปทีก่ารบงัคับใช้ 
กฎหมายแทนการแทรกแซงทางการสาธารณสุข รัฐบาลก�าลังบ่อนท�าลายสุขภาพ 
ของประชากรของตนอย่างต่อเนื่อง

กล่องข้อความที่	2	–	ความเข้าใจที่ถูกต้องของการใช้วิธี
ทางการสาธารณสุขกบัยาเสพติด

เป็นสิ่งส�าคัญที่การเปลี่ยนแปลงการตอบโต้โดยระบบงานยุติธรรมทางอาญา
ด้วยวิธีทางการสาธารณสุขไม่ได้มีผลท�าให้เกิดการทดแทนต้นแบบของการกดขี่
ประเภทหนึ่งไปสู่การกดขี่อีกประเภทหนึ่ง ดังที่อภิปรายในรายงานฉบับนี้ยังมี
ประเทศอีกเป็นจ�านวนมากที่ยังคงใช้การบ�าบัดยาเสพติดภาคบังคับ และ/หรือ 
ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ และอ้างการกระท�าเช่นนั้นใน 
นามของการสาธารณสุขทั้ง ๆ ที่การแทรกแซงเช่นนั้นเป็นการบ่อนท�าลาย
อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงต้องมีความครอบคลุม พร้อมด้วยนโยบาย 
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของการมียาเสพติดไว ้
ในครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวที่ต้นตอของสาเหตุ วิธีทางการสาธารณสุข 
ต้องตระหนักถึงเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมซึ่งมักเป็น 
ตัวผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของการเสพยาเสพติดที่เป็นปัญหา และท�าให้เกิด 
ผลในการด�าเนินนโยบายซึ่งตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ได้ขัดกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (international human right 
standards)64 เมื่อนั้นจึงจะสามารถลดภัยของโรคติดเชื้อ (infectious diseases) 
ที่มีต่อสาธารณสุขลงได้อย่างแท้จริง
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แนวโน้มของความชกุของเชือ้ไวรสัเอชไอวใีนภมูภิาคยโุรปตะวนัออกและเอเชยีกลาง 
(Eastern Europe and Central Asia (EECA)) เมื่อเร็ว ๆ  นี้เน้นย�้าถึงอันตรายที่เกิด
จากรัฐบาลในการใช้กฎหมายยาเสพติดด้วยวิธีการลงโทษ ในขณะที่เหตุการณ์ของ
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีลดลงร้อยละ 35 ทั่วโลกจากปี ค.ศ. 2000 ถึงปี ค.ศ. 2014  
การติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในภูมิภาค EECA ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  
ซึ่งถูกผลักดันจากการเสพยาเสพติดด้วยการฉีด56เป็นส่วนใหญ่ ประเทศรัสเซีย 
เป็นประเทศท�าให้เกิดแนวโน้มที่ส�าคัญนี้เพราะการห้ามการบ�าบัดแบบ OST และ
การขาดการสนับสนุนโครงการ NSP57 นโยบายเหล่านี้น�าไปสู่การแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็วของเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส์ในประเทศ โดยมีตัวเลขทางการส�าหรับ 
ปี ค.ศ. 2014 ว่า มีประชากร 907,000 คนติดเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 57 ของกรณีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีใหม่เกิดจาก 
“การเสพยาเสพติดด้วยการฉีดที่ไม่ปลอดภัย”58 และมีการประมาณการว่าภายใน
ปี ค.ศ. 2020 ประชากรมากถึง 3 ล้านคนในประเทศรัสเซียจะติดเชื้อไวรัสเอชไอวี59

นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการแพร่เชื้อของโรคที่ติดต่อได้ การลดทอน 
ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของบุคคลผู ้ใช้ยาเสพติดและระบบ 
การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศด้วยมาตรการลงโทษโดยทั่วไปเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตหลายพันรายและการทนทุกข์ทรมานของประชากรหลายล้านคน 
ในแต่ละปี ตัวอย่างเช่น สนธิสัญญาควบคุมยาเสพติดขององค์การสหประชาชาต ิ
และกฎหมายของประเทศที่ล้มเหลวสร้างสถานการณ์ที่ซึ่งประชากร 5.5 พันล้านคน 
ทั่วโลกทนทุกข์กับการเข้าถึงยาบรรเทาอาการปวดได้น้อยมากหรือไม่ได้เลย 
เนื่องจากท่ามกลางเหตุผลอื่น ๆ คือการจ�ากัดการสั่งจ่ายอนุพันธ์ฝิ่นและยาแก้ปวดอื่น ๆ  
การขาดการเข้าถึงยาประเภทนี้เป็นการละเมิดสิทธิสากลที่จะได้รับมาตรฐานด้าน
สุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ (international right to the highest attainable 
standard of health)60

การเสียชีวิตเกี่ยวกับยาเสพติดมีมากกว่า 200,000 รายทั่วโลกในปี ค.ศ. 2014  
โดยมีการเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด 1 ใน 3 ถึงครึ่งหนึ่งของจ�านวน 
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ภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในอดีตของชุมชนคาซาล เวนโตโซ (Casal Ventoso)  
ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับเมืองลิสบอน ©Gael Cornier, Archives Associated Press

ตัวเลขนั้น61 ในประเทศสหรัฐอเมริกา การเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 137 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดยมีการเสียชีวิต 47,055 รายในปี ค.ศ. 2014 
ซึ่งร้อยละ 61 เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ฝิ่น62 ความกลัวการถูกจับกุมและถูกด�าเนินคดี
เป็นเหตุผลหนึ่งที่บุคคลซ่ึงเผชิญกับการเสพยาเสพติดเกินขนาดอาจลังเลที่จะเรียก
หน่วยบริการฉุกเฉิน63

6.	กฎหมายยาเสพติดที่ใช้มาตรการลงโทษและ
ผลกระทบต่อความแออดัของเรือนจ�า

จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (World Drug Report)  
ของส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC)) ร้อยละ 18 ของประชากรนักโทษทั่วโลก
ประกอบด้วยบุคคลต้องโทษในคดียาเสพติด65 จ�านวนมากมาจากพื้นฐานของการเป็น 
คนชายขอบทางเศรษฐกิจ การคุมขังผู้กระท�าผิดในคดียาเสพติดจ�านวนมหาศาล 
น�าไปสู่ความแออัดของเรือนจ�าในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมถึงสภาพเป็นอันตราย
อย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักโทษ

40



มีหลักฐานมากเพียงพอของการที่กฎหมายยาเสพติดท�าให้เกิดปัญหาแออัดใน 

เรือนจ�า ในประเทศบราซิล ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 ระดับของการครอบครองพื้นที่ 

ของเรือนจ�า (prison occupancy level) อยู ่ที่ร ้อยละ 15766 ประชากร 

นักโทษเติบโตอย่างมากตั้งแต่จุดเปลี่ยนของศตวรรษที่ 21 หลังการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายยาเสพติดของประเทศซึ่งน�าไปสู่การเพิ่มขึ้นร้อยละ 62 ของการคุมขัง

ส�าหรับความผิดในคดียาเสพติดระหว่างปี ค.ศ. 2007 และ ค.ศ. 201067 ความกลัว

ของการใช้เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) ท่ีเพ่ิมขึ้นในประเทศไทย 

ส่งผลให้รัฐบาลไทยเข้าปราบปรามผู้เสพยาบ้า ประชากรเกือบ 196,000 คน 

ถกูจบักมุในปี ค.ศ. 201268 เรอืนจ�าของไทยมคีวามแออดัอย่างรนุแรงทีร้่อยละ 144 

ของอัตราการครอบครองพื้นที่อย่างเป็นทางการ (official capacity)69 ซึ่งร้อยละ 

70 ของนักโทษถูกตัดสินโทษจ�าคุกส�าหรับความผิดในคดียาเสพติด70

 

ข้าพเจ้าคิดว่ารัฐเป็นจ�านวนมากก�าลังรอดูว่าเราจะมีการด�าเนินการ 

อย่างได้สัดส่วนในเรื่องของการลงโทษผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อความ

สนุกสนานหรือไม่ เราต้องการจับกุมบุคคลเหล่านั้นเข้าคุกเป็นเวลา 

5 ปี 10 ปี 15 ปีเช่นนั้นหรือถ้าพวกเขาไม่ได้เป็นพ่อค้ายาเสพติด 

รายใหญ่ แต่ใช้สารเสพติด ซึ่งก็อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีส�าหรับพวกเขานัก 

แต่ก็อาจจะไม่ได้ท�าอันตรายแก่ผู้อื่นมากจนเกินไป

บารัค โอบามา (Barack Obama) ประธานาธิบดีสหรัฐ  

ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ KMBC ที่เมืองแคนซัสซิตี้  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015

ความล้มเหลวของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา การจ�าคุกอย่างล้นหลาม (mass incarceration) ซึ่งเกิดจาก 

กฎหมายยาเสพติดซึ่งรวมถึงการตัดสินโทษข้ันต�่าภาคบังคับส�าหรับความผิด

ระดับล่างมีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนผิวสี ร ้อยละ 13 ของประชากรของ

สหรัฐอเมริกาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา (African-American) แต่ประชากร 

กลุ่มนี้คิดเป็นจ�านวนเกือบร้อยละ 40 ของผู ้ถูกคุมขังทั้งในระดับมลรัฐและ 

สหพันธรัฐส�าหรับความผิดในคดียาเสพติด ในขณะเดียวกันชุมชนของชนชาต ิ

เชื้อสายสเปน (Latino community) คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด  

แต่ร้อยละ 38 ของกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในเรือนจ�าของรัฐบาลกลางส�าหรับความผิด 

ในคดียาเสพติด71

ส่ิงท่ีมีความรุนแรงพอ ๆ กันคือผลกระทบของการก�าหนดให้ยาเสพติดเป็น

อาชญากรรมในกรณีของผู ้หญิง สถิติของเรือนจ�าแสดงให้เห็นว่าอัตราร้อยละ 

ของผู้หญิงที่ถูกคุมขังในคดียาเสพติดมีมากกว่าผู้ชาย และในภูมิภาคลาตินอเมริกา

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่าร้อยละ 70 ของผู้หญิงในเรือนจ�าถูกตัดสินโทษ 

ในคดียาเสพติดซ่ึงรวมถึงการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง72 ในบางมลรัฐของ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงมีครรภ์ซึ่งใช้ยาเสพติดมีความหมิ่นเหม่ต่อการถูก 

ด�าเนินคดีส�าหรับความผิดในการท�าร้ายเด็กในครรภ์73 การคุมขังผู ้กระท�าผิด 

ระดับล่างในคดียาเสพติดที่เป็นเพศหญิงสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและ 

ในทางลบต่อครอบครัวและโดยเฉพาะกับเด็กของผู ้ปกครองที่ต้องโทษคุมขัง  

ย่ิงไปกว่านั้นทั่วโลก แม่และหญิงมีครรภ์ผู้ใช้ยาเสพติดมีความหวาดกลัวที่จะเข้า

รับบริการหรือเข้าร่วมในมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดหรือเข้ารับ 

การบ�าบัดเพราะความเสี่ยงที่ลูกของตนอาจถูกพรากไป
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7.	กฎหมายยาเสพติดในฐานะเป็นเครื่องมือ 
ของการควบคุมทางสังคม

อันตรายที่เกิดจากการปราบปรามยาเสพติดไม่ได้จ�ากัดอยู่กับบุคคลที่ใช้ยาเสพติด 

และบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเท่าน้ัน แต่มีผลกระทบ 

ต่อสังคมโดยรวมทั้งหมด การปราบปรามยาเสพติดถูกท�าให ้เสียหายจาก 

ความเหลื่อมล�้าทางเชื้อชาติในระบบงานยุติธรรมทางอาญาอย่างมากและการปฏิบัต ิ

ที่ไม่ได้สัดส่วนโดยรวมทั้งหมดต่อความผิดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การสั่งหยุดและ

ตรวจค้น (stop-and-search practice) ยาเสพติดที่ปฏิบัติอยู่ในหลายประเทศ  

ซึ่งบ่อยครั้งท�าให้บุคคลเข้าไปติดบ่วงของระบบงานยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าพวกเขา 

จะมียาเสพติดอยู่กับตัวหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร ร้อยละ 60 ของการตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อค้นหายาเสพติด74 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ส�าหรับ “การครอบครอง

ระดบัล่างตามท้องถนน”75 ซึง่ส่วนใหญ่แล้วไม่พบยาเสพตดิ76 ทีเ่ลวร้ายย่ิงไปกว่าน้ัน 

คนผิวด�ามีความเป็นไปได้มากกว่าคนผิวขาวถึง 6 เท่าที่จะถูกสั่งให้หยุดและค้นตัว 

เพื่อหายาเสพติด77 ความเหลื่อมล�้าเช่นนี้มีเหมือนกันทั่วโลกโดยที่ชนกลุ่มน้อยและ

ชุมชนชายขอบทางเศรษฐกิจจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ใช้เพื่อตรวจจับการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง 

มักรวมถึงการข่มขู ่ที่เกิดขึ้นซ�้าซากในชุมชนท่ีเจาะจงโดยการค้นตัวและการใช ้

ก�าลังบุกเข้าตรวจค้นบ้าน การกระท�าดังกล่าวยังท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ชุมชนและรัฐแตกแยกในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายถูกมองว่าเป็นการขาด 

ความชอบธรรม

ความล้มเหลวของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
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8.	ความเสียหายของการมีประวตัิอาชญากรรม

การควบคุมยาเสพตดิซึง่น�าโดยวธิกีารบงัคบัใช้กฎหมายก่อให้เกดิเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้าย

มากมายทั่วโลกจากกลุ่มคนที่เพาะปลูกยาเสพติดผิดกฎหมายและผู้ขนยาเสพติด 

ระดับล่างไปจนถึงสังคมโดยทั่วไป แต่เป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่ควรมองข้ามผลลัพธ์ 

ในทางลบและบางครั้งมองเห็นได้น้อยกว่าที่เกิดจากการก�าหนดให้บุคคลที่มี 

ยาเสพติดไว้ในครอบครองเป็นอาชญากร อย่างไรก็ตาม สิ่งน้ีก็เป็นความผิดที ่

ครอบง�าสถิติของงานยุติธรรมทางอาญาทั่วโลก

ข้อมูลจากศูนย์ติดตามตรวจสอบยาเสพติดและการใช้ยาเสพติดในทางท่ีผิดแห่งยุโรป  

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse (EMCDDA)) ส�าหรับ 

ปี ค.ศ. 2014 แสดงให้เห็นว่าประชากรเกือบ 1.4 ล้านคนมีประวัติความผิด 

ในคดียาเสพติดในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป78 ร้อยละ 82 เป็นความผิดในคดีการม ี

ยาเสพติดในครอบครองและการเสพยาเสพติด โดยที่เหลือเก่ียวข้องกับการค้า 

ยาเสพติด79 ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นในระดับโลกโดยที่การมียาเสพติดในครอบครอง

อยู่ที่ร้อยละ 83 ของความผิดในคดียาเสพติดทั้งหมด80

ประวัติอาชญากรรมสามารถส่ง “ผลลัพธ์ข้างเคียง” ในทางลบมากมาย โดยม ี

ผลกระทบต่อการว่าจ้างงาน การศึกษา ที่อยู่อาศัย และชีวิตครอบครัว81 ตัวอย่างเช่น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ส�าหรับยาเสพติดซึ่งรวมถึง

การครอบครองสารเสพติดที่เจาะจงสามารถน�าไปสู่การถูกกีดกันจากการปฏิบัติ

หน้าที่เป็นคณะลูกขุน การเสียสิทธิเลือกตั้งในหลายมลรัฐ การถูกขับไล่หรือเสีย 

สิทธิการเคหะของรัฐ การถูกปฏิเสธทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การเพิกถอน

หรือการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การเนรเทศออกจากประเทศและในบางกรณี

การถูกแยกตัวอย่างถาวรจากครอบครัวของบุคคลที่ถูกพิจารณาว่า “ไม่ใช่พลเมือง

ของประเทศ” การถูกกีดกันงานบางประเภท และการถูกปฏิเสธสวัสดิการสังคม82 
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ในสหราชอาณาจักร งานวิจัยประมาณการว่าประวัติอาชญากรรมส�าหรับ 

ความผิดในคดีเกี่ยวกับกัญชาสามารถลดรายได้ตลอดชีวิตลงร้อยละ 1983 หลักฐาน

ยังบ่งช้ีอีกว่าการต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับระบบงานยุติธรรมทางอาญาเป็นคร้ังแรก 

จะสามารถน�าไปสู่การกระท�าผิดซ�้าอีก เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการตรวจจับ 

การกระท�าผิดของการมียาเสพติดในครอบครอง เป็นที่ถกเถียงได้ว่าสิ่งนี้เป็นตัว 

สร้างผลกระทบหน้าด่านที่ท�าให้อัตราการกระท�าผิดซ�้าเพิ่มมากขึ้น84

9.	การยุติการก�าหนดให้การมียาเสพติด
ไว้ในครอบครองและการเสพยาเสพติดเป็น
อาชญากรรม

เค้าโครงของความเสียหายที่เกิดจากนโยบายยาเสพติดที่ใช้มาตรการลงโทษที ่

กล่าวมาข้างต้นให้ภาพอย่างย่นย่อของสถานการณ์ของโลก ระดับของอันตราย 

ที่ครอบคลุมซึ่งเกิดจากการก�าหนดให้บุคคลผู้ใช้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรวมถึง 

ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการค้ายาเสพติด ไม่สามารถกล่าวให้ดูน้อยกว่า 

ความเป็นจริงได้ สิ่งนี้เป็นเหตุผลที่ว่าท�าไมประเทศต่าง ๆ ต้องเร่ิมด�าเนินการ 

เป็นก้าวแรกไปสู่ต้นแบบของนโยบายที่ไม่มีการลงโทษทั้งทางอาญาหรือทางแพ่ง 

กับบุคคลผู้ใช้ยาเสพติด

ประเทศต่าง ๆ จ�านวนมากลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด 

ของการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง และ/หรือ การเสพยาเสพติด อย่างไรก็ตาม  

เกือบทั้งหมดยังคงลงโทษผู้เสพยาเสพติดด้วยการลงโทษทางแพ่ง ดังน้ัน การเสพ 

ยาเสพติดจึงยังคงถูกพิจารณาว่าเป็นการกระท�าที่ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคม 

ซึ่งจ�าต้องถูกลงโทษ คณะกรรมาธิการฯ สนับสนุนต้นแบบของการลดทอน 

ความล้มเหลวของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
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ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดที่ไม่ใช้มาตรการลงโทษบุคคลผู้ใช้ยาเสพติด  

ส่ิงนี้ต้องเป็นนโยบายที่ประเทศต่าง ๆ ต้องพยายามน�ามาใช้เพ่ือปฏิรูปกฎหมาย 

ยาเสพติดของประเทศตน โดยการยืนยันถึงพันธะที่มีต ่อสิทธิมนุษยชนและ 

ความจ�าเป็นต้องค�้าจุนหลักการของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักนิติธรรม

46



ดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วและข้าพเจ้าจะขอย�้าอีกครั้ง

หนึ่งที่นี่ในคืนนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่ายาเสพติดท�าลายชีวิตมากมาย แต่

นโยบายของรัฐบาลที่ผิดได้ท�าลายชีวิตมากกว่า ประวัติอาชญากรรม

ของคนหนุ่มสาวส�าหรับความผิดเล็กน้อยในคดียาเสพติดสามารถ 

เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขามากกว่าการใช้ยาเสพติด 

เป็นครั้งคราวเสียอีก

โคฟี อันนัน (Kofi Annan) อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  
ประธานมูลนิธิโคฟี อันนัน สมาชิกของคณะกรรมาธิการสากล  

ว่าด้วยนโยบายยาเสพติด (Global Commission on Drug Policy)  
ในสุนทรพจน์ที่การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly)  

ครั้งที่ 68 ณ กรุงเจนีวา วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2015

ความล้มเหลวของกฎหมายห้ามสิ่งเสพติด
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เข็มฉีดยาที่ใช้แล้วถูกคืนไปยังจุดแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา 
ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย © Lorena Ros / OSF

2
ประโยชน์ของการลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม
ทางคดียาเสพติด 
ซึ่งมีการด�าเนินการอย่างดี



การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด (decriminalization) ของ 
การมียาเสพติดไว้ในครอบครอง และ/หรือการเสพยาเสพติดแม้มิใช่มาตรการ 
ท่ีพบเห็นได้ทั่วไปในโลก แต่ก็ไม่ใช่แนวทางใหม่ บางประเทศด�าเนินนโยบาย 
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดต้ังแต่ทศวรรษที่ 1970 ขณะที่ 
บางประเทศไม่เคยถือว่าการใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย85 คาดกันว่ากว่า  
30 ประเทศมีการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดในทางปฏิบัติ  
แต่จ�านวนที่แน่นอนนั้นยังไม่ชัดเจนเนื่องจากความหลากหลายของนิยามที่ใช้86

แม้การก�าหนดให้ผู้ครอบครองยาเสพติดเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวมีความผิดทางอาญา 
จะเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์เกี่ยวกับยาเสพติดของหลายประเทศ  
แต่ในความเป็นจริง การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดสามารถ 
ท�าได้ภายใต้ระบบควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดใน
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ 
จิตประสาทผิดกฎหมาย ค.ศ. 1988 (1988 Convention against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) ซึ่งแม้จะระบุให้ประเทศต่าง ๆ  
ก�าหนดให้การมียาเสพติดไว้ในครอบครองมีความผิดทางอาญา แต่ก็ “ข้ึนอยู่กับ 
หลักรัฐธรรมนูญและแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายของประเทศนั้น ๆ” 
ดังน้ัน ประเทศต่าง ๆ จึงสามารถเลือกก�าหนดไม่ให้การมียาเสพติดไว้ใน 
ครอบครองมีความผิดทางอาญาด้วยมูลเหตุทางรัฐธรรมนูญหรือสิทธิมนุษยชน87
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ดังที่ระบุไปก่อนหน้านี้ในรายงาน เขตอ�านาจปกครองที่รับวิธีการตอบสนองต่อการม ี
ยาเสพติดไว้ในครอบครองและ/หรือการเสพยาเสพติดโดยไม่มีการลงโทษมาใช ้
ไม่ได้ท�าให้ความชุกของการมียาเสพติดไว้ในครอบครองและ/หรือการเสพยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้น88 อันที่จริงการศึกษาในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งวิเคราะห์นโยบายยาเสพติดของ  
11 ประเทศ ซึ่งมีท้ังประเทศที่ใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหลักและ 
ประเทศที่รับเอาหลักการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดมาใช้  
“ไม่พบความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
ของประเทศกับการลดการมียาเสพติดไว้ในครอบครองและระดับของการใช้ 
ยาเสพติด”89

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศของข้าพเจ้า โปรตุเกส ด�าเนิน

นโยบายใหม่ซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ความสนใจกับ

สุขภาพ และมีเป้าหมายในการรักษาชีวิตของประชาชนพร้อมทั้ง 

การเคารพสิทธิมนุษยชน ในปี ค.ศ. 2001 ประเทศโปรตุเกสลดทอน 

ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของการมียาเสพติดไว้ใน

ครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว และปรับทิศทางการให้ความส�าคัญ

จากการบังคับใช้กฎหมายเป็นนโยบายที่อิงการสาธารณสุข 

ในการลดอันตรายและการบ�าบัดรักษาเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุนี้

จึงเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทั้งหมดจากมุมมองในการบังคับใช้

กฎหมายที่อ้างอิงกระบวนการยุติธรรมไปสู่ประเด็นด้านสุขภาพ

จอร์จ แซมพาโอ (Jorge Sampaio) อดีตประธานาธิบดีโปรตุเกส 

สมาชิกคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด  

(Global Commission on Drug Policy)90
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1.	การลดทอน 
ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด:	
ความไม่เข้าใจและการด�าเนินการที่ไม่ดี

แม้จะมีการด�าเนินนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด 
มากมายทั่วโลก แต่มีน้อยมากที่นโยบายจะได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีและด�าเนินการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลก็คือนโยบายเหล่านี้ไม่ประสบความส�าเร็จในการสร้าง
ผลลัพธ์ที่เป็นบวกแก่ผู้ใช้ยาเสพติด รัฐ และ/หรือสังคม ตัวอย่างเช่น หลายประเทศ
เช่น ประเทศเม็กซิโก มีนโยบายที่เส้นแบ่งซึ่งใช้แยกแยะระหว่างการมียาเสพติดไว้ 
ในครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวกับความผิดในการจ�าหน่ายยาเสพติดเล็กมาก 
จนแทบจะไม่มีความหมาย สิ่งนี้ท�าให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงท่ีจะถูกฟ้องร้องในคด ี
ค้าหรือลักลอบค้ายาเสพติดและถูกจ�าคุกเป็นเวลานานท้ัง ๆ ที่อาจไม่มีส่วนเก่ียวข้องใน
แง่ของการค้ายาเสพติด91 แม้แต่ในบางประเทศที่มีเส้นแบ่งตามความเป็นจริงมากกว่า 
เช่น ประเทศโคลอมเบีย การทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ยังคงท�าให้ผู้คน
จ�านวนมากที่เสพยาเสพติดยังคงติดอยู่ในกับดักของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา92

ในประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะบางประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การใช ้
ทางเลือกอื่นแทนประวัติอาชญากรรมไม่ใช่สิ่งรับประกันว่าผู้ใช้ยาเสพติดจะได้รับ 
การปกป้องจากอันตรายของแนวทางที่ใช้การลงโทษ แท้จริงแล้วการลงโทษทางเลือก 
เลวร้ายยิ่งกว่าหากรวมถึงการบังคับให้เข้าศูนย์คุมขังเน่ืองจากการละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในสถานที่เหล่านี้ ดังที่เน้นย�้าไปแล้วข้างต้นในรายงานฉบับนี้

ภายในภาพค่อนข้างสิ้นหวัง ยังมีแสงสว่างจุดเล็ก ๆ ที่แสดงถึงผลประโยชน์ของ 
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดหากด�าเนินการอย่างดี และ 
ด�าเนินการไปพร้อม ๆ กับการลงทุนในมาตรการลดอันตรายและการบ�าบัดรักษา  
ผลประโยชน์เหล่านี้มีตั้งแต่การปรับปรุงการสาธารณสุขและปัจจัยทางสังคม 
ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศ

ประโยชน์ของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดซึ่งมีการด�าเนินการอย่างดี

51



2.	การลดทอนความเป็นอาชญากรรม 
ทางคดียาเสพติดกบัการสาธารณสุขที่ดีขึ้น

ในรายงานปี ค.ศ. 2013 เรื่องปัญหายาเสพติดในทวีปอเมริกา (Drug Problem  

in the Americas) องค์กรรัฐอเมริกันระบุว่า “การลดทอนความเป็นอาชญากรรม

ทางคดียาเสพติดของการเสพยาเสพติดจ�าเป็นต้องได้รับการพิจารณาในฐานะ 

องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทางสาธารณสุข”96 จุดยืนนี้แสดงให้เห็นในประเทศ 

ที่การใช้และการมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวไม่มีความผิด 

ทางอาญา ร่วมกับการลงทุนในด้านการสาธารณสุข

ประเทศโปรตุเกสอาจเป็นตัวอย่างดีที่สุดในแง ่มุมนี้  หลังจากการลดทอน 

ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดส�าหรับการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง 

ยาเสพติดเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวส�าหรับสารผิดกฎหมายทุกชนิดในปี ค.ศ. 2001 

ปัจจุบันผู้ถูกจับกุมพร้อมยาเสพติดในปริมาณเล็กน้อยจะถูกส่งต่อโดยสมัครใจ 

ไปยังคณะกรรมาธิการพิเศษ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “คณะกรรมาธิการยับย้ังการติดยา” 

(dissuasion commissions (CDTs)) เพื่อตัดสินว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ

ในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดหรือไม่ การพิจารณาคดีร้อยละ 83 ถูกระงับ 

ไว้ชั่วคราว97
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กล่องข้อความที่	3	–	ศาลคดียาเสพติด:	ทางเลือก 
ที่ไม่ต่างจากการก�าหนดให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรม

หลายประเทศใช้ศาลคดียาเสพติดโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมากกว่า 
3,000 แห่ง วิธีนี้เป็นการหยุดการคุมขังผู้กระท�าความผิดระดับล่างเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดโดยการส่งพวกเขาเข้าโครงการบ�าบัดภายใต้การก�ากับดูแลของศาล 
แม้ว่าสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่มีเมตตามากกว่า แต่ศาลคดียาเสพติด 
ก็มีจุดบกพร่องมากมาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ศาลคดียาเสพติดหลายแห่งออกค�าสั่ง 
ที่ต้องมีการลดการบ�าบัดโดยการใช้สารเข้าฝิ่นทดแทน (opioid substitution 
treatment (OST)) เพื่อเข้าร่วมโครงการบ�าบัดในการก�ากับดูแลของศาล 
โครงการเหล่านี้มักปฏิเสธ OST ทั้ง ๆ ที่การบ�าบัดนี้มีหลักฐานสนับสนุนว่า 
มีประสิทธิภาพในการช่วยผู้ที่มีปัญหาการพึ่งพาสารเข้าฝิ่น (opioid)93  
ถ้ามีผู้กลับไปเสพซ�้าและมีผลทดสอบยาเสพติดเป็นบวกช่วงระหว่าง 
โครงการบ�าบัด พวกเขาอาจถูกขู่ว่าจะมีประวัติอาชญากรรมหรือแม้กระทั่ง 
ถูกจ�าคุกแม้ว่าการกลับไปเสพซ�้าเรื้อรังจะเป็นธรรมชาติของการพึ่งพา 
ยาเสพติดก็ตาม94

คณะกรรมาธิการฯ ย�้าจุดยืนก่อนหน้านี้ในรายงานว่า ศาลคดียาเสพติด 
มีข้อบกพร่องด้านแนวคิดและมีวิธีการปฏิบัติไม่เพียงพอ95 การบ�าบัด 
ยาเสพติดควรเป็นงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ท�างานในภาคส่วน
สาธารณสุข และไม่ควรมีความเกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา  
การบังคับให้บุคคลเข้ารับการบ�าบัดโดยขู่ว่าจะลงโทษทางอาญาเป็น 
การกระท�าที่ไม่มีศีลธรรมและไม่เกิดผลดีใด ๆ น่าเป็นห่วงว่าศาลคดียาเสพติด
ก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ ในแถบแคริบเบียนและลาตินอเมริกาเนื่องจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาผลักดันการริเริ่มที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งอย่างหนักนี ้
ผ่านทางองค์กรรัฐอเมริกัน (Organization of American States)
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ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา ประเทศโปรตุเกสได้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เป็น 
บวกมากมาย ซึ่งรวมถึงการลดลงของการใช้ยาเสพติดในประชากรกลุ ่มเสี่ยง  
การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้เข้ารับการบ�าบัด98 การลดลงอย่างเห็นได้ชัดของอัตรา 
การแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) และผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) รายใหม่ในกลุ่มผู้ใช้ 
ยาเสพติด (ร้อยละ 85 และร้อยละ 91 ตามล�าดับภายในระยะเวลา 13 ปี)99 และ 
การลดลงอย่างมีนัยส�าคัญของการเสียชีวิตที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด100 ประธาน 
คนปัจจุบันของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International  
Narcotics Control Board) ในปี ค.ศ. 2015 กล่าวถึงนโยบายของประเทศ 
โปรตุเกสว่าเป็น “แบบอย่างของการปฏิบัติที่ดีสุด” จากความส�าเร็จเหล่านี้101

UGANET เครือข่ายด้านกฎหมายและจริยธรรมและเอชไอวี/เอดส์ (Network on Law and Ethics and HIV/Aids) 
ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่มีฐานอยู่ในกรุงกัมปาลา (Kampala) © Sven Torfinn / OSF
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เขตอ�านาจปกครองอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลคล้ายคลึงกันของการตอบสนอง 
ต่อยาเสพติดที่ไม่ใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาร่วมกับการลงทุนในด้าน 
บริการสุขภาพ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ซ่ึงด�าเนินนโยบายลดทอน 
ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 มีอัตราการติดเช้ือ  
เอชไอวีน้อยกว่าร ้อยละ 1 ในกลุ ่มผู ้ เสพยาเสพติดแบบฉีด ซึ่งเป็นหน่ึงใน 
อัตราต�่าที่สุดในภูมิภาค102 

ในประเทศออสเตรเลีย แผนเบี่ยงเบนให้ผู ้ถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดไว้ 
ครอบครองออกจากระบบยุติธรรมทางอาญาสามารถลดทั้งความถี่และอันตราย 
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ยาเสพติด พร้อมกันนั้นยังปรับปรุงสุขภาพทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจ103

ในท�านองเดียวกัน ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งลดทอนความเป็นอาชญากรรมทาง 
คดียาเสพติดส�าหรับการมียาเสพติดไว้ในครอบครองในกลางทศวรรษที่ 1970 
รายงานว่ามีอัตราการใช้ “ยาเสพติดให้โทษรุนแรง” (hard drug) ต�่ากว่าเมื่อเทียบ 
กับประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา104 ทั้งยังเป็นหน่ึงใน 
ประเทศท่ีมีอัตราการเสียชีวิตเกี่ยวเนื่องกับอนุพันธ์ฝิ่นต�่าที่สุดในโลก และมีอัตรา 
การเสพยาเสพติดด้วยการฉีดต�่ากว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  
ในภูมิภาค105

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรกล่าวถึงผลกระทบด้านการสาธารณสุขของการลดทอน 
ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดเพียงอย่างเดียวอย่างเกินจริง แต่ควรต้อง
ร่วมกับการลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญในมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
และการให้บริการด้านการบ�าบัดรักษาจึงจะท�าให้ปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับการใช้ 
ยาเสพติดที่มีปัญหาลดลงได้ อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมที่การใช้ยาเสพติดไม่มี 
ความผิดทางอาญาสามารถลดตราบาปและความกลัวในการถูกด�าเนินคดีได้ ซึ่งจะ
ท�าให้ผู้คนสามารถรับและรู้สึกสะดวกใจที่จะรับการช่วยเหลือหากมีความต้องการ
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3.	การลดทอนความเป็นอาชญากรรม 
ทางคดียาเสพติดกบัการประหยดัต้นทุนและ
ผลลพัธ์ทางสังคมที่ดีขึ้น

การก�าหนดให้ผู้เสพยาเสพติดมีความผิดทางอาญาเป็นการลิดรอนสิทธิ และส่งผลลบ 

ต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมของพวกเขา การลดทอนความเป็นอาชญากรรม 

ทางคดียาเสพติดช่วยบรรเทาอันตรายเหล่านี้ได้บางส่วน ในประเทศออสเตรเลีย 

แผนเบี่ยงเบนยาเสพติดท�าให้ผู ้ที่ไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาในข้อหา 

ยาเสพติดได้รับผลกระทบด้านการจ้างงานที่เลวร้ายน้อยกว่าและมีความสัมพันธ ์

กับคู่ครองที่ดีกว่า106 ผลที่ได้นี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยเพิ่มเติมซึ่งพบว่า 

ผู้ถูกตัดสินให้มีความผิดทางอาญาประสบกับผลลัพธ์ที่ตามมาในด้านลบของการจ้างงาน  

ความสัมพันธ์ และท่ีอยู่อาศัยมากกว่าผู้ได้รับโทษทางแพ่งในข้อหาครอบครอง 

ยาเสพติด107

ในระหว่างนั้น ประเทศโปรตุเกสประหยัดต้นทุนทางสังคมได้ถึงร้อยละ 18 ในช่วง 

10 ปีแรกของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด ต้นทุนท่ีประหยัด

ได้เหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับรายได้และผลิตภาพที่ไม่เสียไปซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ต้อง 

ศูนย์การบริโภค Quai 9 นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
© Max Jacto)/Première Ligne
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จ�าคุกผู้มียาเสพติดในครอบครอง และต้นทุนสุขภาพทางอ้อม เช่น การลดลงของ 

การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอัตราการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี108 ยิ่งไป 

กว่านั้น ยังสามารถประหยัดได้โดยตรงในระบบงานยุติธรรมทางอาญาที่เป็นผล 

มาจากการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดซึ่งเป็นส่ิงที่เขตอ�านาจ

ปกครองอื่น ๆ ต้องประสบ

อันที่จริงมีหลักฐานที่มีนัยส�าคัญยืนยันว่าการยุติการลงโทษทางอาญาส�าหรับ 

การใช้และครอบครองยาเสพติดสามารถท�าให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจมีเวลามากขึ้น  

ซึ่งท�าให้พวกเขาสามารถเน้นให้ความสนใจในอาชญากรรมรุนแรงมากกว่า เช่น 

อาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ ประเทศ 

โปรตุเกสมีการกระท�าผิดทางอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงจากประมาณ  

14,000 ครั้งต่อปีในปี ค.ศ. 2000 เป็นเฉลี่ย 5,000-5,500 คร้ังต่อปีหลังจาก 

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด109 และจ�านวนผู้ถูกจ�าคุกใน 

ความผิดระดับล่างเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงจากร้อยละ 44 ของผู้ต้องขังทั้งหมด 

ในปี ค.ศ. 1999110 เป็นร้อยละ 24 ในปี ค.ศ. 2013111 ซึ่งส่งผลให้สามารถลด 

ความแออัดของเรือนจ�าได้เป็นอย่างมาก112

การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาของประเทศจาเมกา  

(Jamaica) แสดงถึงความพยายามอันกล้าหาญในการก�าหนด

กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพและความคาดหวังในบริบท 

ทางสังคมของเราภายในข้อจ�ากัดที่กระท�าได้ภายใต้อนุสัญญา 

ว่าด้วยยาเสพติดระหว่างประเทศซึ่งเราเป็นภาคี

มาร์ค โกล์ดิง (Mark Golding) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ของประเทศจาเมกา ณ การประชุมสัมมนาว่าด้วยประสบการณ์กับ

วิวัฒนาการใหม่ ๆ ในนโยบายยาเสพติด  
กรุงออสโล 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015
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แนวโนม้เดียวกนันีพ้บได้ในทีอ่ื่น ๆ  ด้วย หลังจากการลดทอนความเป็นอาชญากรรม

ของการมีกัญชาไว้ในครอบครองในประเทศจาเมกาในปี ค.ศ. 2015 มีการประมาณ

การว่าการจับกุมการกระท�าผิดเกี่ยวกับกัญชาลดลงประมาณ 1,000 ครั้งต่อเดือน 

และคาดการณ์ว่าจะมีการด�าเนินคดีน้อยลง 15,000 คดีต่อปี ซึ่งจะลดภาระไม่เพียง 

แต่ในด้านก�าลังพลของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเท่าน้ัน แต่จะลดภาระของระบบงาน 

ยุติธรรมทางอาญาโดยรวมอีกด้วย113 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ประหยัดเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐส�าหรับระบบงานยุติธรรมทางอาญา 

ในระยะเวลา 10 ปีหลังจากลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการครอบครอง 

กัญชาในปี ค.ศ. 1976114 ขณะที่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี การจับกุมในข้อหามีกัญชา 

ในครอบครองลดลงจาก 1,820 ครั้งในปี ค.ศ. 2014 เหลือเพียง 32 คร้ังในปี  

ค.ศ. 2015 หลังจากที่ก�าหนดให้การครอบครองกัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย115

การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดมีประโยชน์ระยะยาว 

หลายประการเช่นกัน เจ้าหน้าที่ต�ารวจในเขตอ�านาจปกครองที่การลดทอนความเป็น 

อาชญากรรมของการมียาเสพติดไว้ในครอบครองมีประสิทธิภาพรายงานว่า  

ความสัมพันธ์ในชุมชนดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูป116 นอกจากนี้งานวิจัย 

เกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของกัญชาใน 

ประเทศออสเตรเลียยังบ่งชี้ว่ามาตรการนี้ส่งผลดีต่ออัตราการกระท�าผิดซ�้า117  

ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่มีนัยส�าคัญหนึ่งในขณะที่มีหลักฐานเพ่ิมขึ้นในระดับนานาชาติ

ว่าการสัมผัสกับระบบงานยุติธรรมทางอาญามีแนวโน้มที่จะส่งผลในการ “เพิ่ม 

การกระท�าผิดมากกว่าลดการกระท�าผิด”118 เมื่อพิจารณาขนาดของการก�าหนด 

ให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมท่ัวโลก สามารถโต้แย้งได้ว่าคนรุ่นหนุ่มสาวทั้งหมด 

มีความเสี่ยงที่จะกระท�าผิดอย่างต่อเนื่องโดยการถูกจับกุมในความผิดฐาน 

ครอบครองยาเสพติด ซ่ึงจะท�าลายชีวิตและสร้างภาระอันใหญ่หลวงแก่รัฐและ 

การบังคับใช้กฎหมาย
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4.	นอกเหนือจากต้นแบบที่มีอยู่:	 
ท�าไมการเสพยาเสพติดและการมียาเสพติด 
ไว้ในครอบครองจึงไม่ควรถูกลงโทษ

คณะกรรมาธิการฯ ยอมรับผลกระทบเชิงบวกที่ได้จากนโยบายการลดทอน 

ความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด แต่เราจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจใหม่ 

เกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดในมุมมองของ 

คณะกรรมาธิการฯเพื่อลดความเสียหายของกฎหมายยาเสพติดที่เน้นการลงโทษ 

และรักษาหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity) และหลักนิติธรรม  

(rule of law) ซ่ึงจะต้องไม่มีการลงโทษใดเลยส�าหรับการมียาเสพติดไว้ใน 

ครอบครองเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว

แม้แต่ในกรณีที่ใช้การลงโทษทางปกครองหรือโทษทางแพ่งแทนการมีความผิด 

ทางอาญา มาตรการเหล่านี้ก็ยังคงเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐโดยไม่จ�าเป็น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อาจขาดความสามารถเชิงองค์กรในการปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ของโทษทางแพ่ง และ/หรือ ประเทศที่มีความกดดันในด้าน 

การบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง

ประโยชน์ของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดซึ่งมีการด�าเนินการอย่างดี
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3
เหนือการครอบครอง:
ทางเลือกแทนการลงโทษ 
ผู้เกี่ยวข้องในระดบัล่าง 
ของการค้ายาเสพติด



ขณะที่การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของการมียาเสพติด 

ไว้ในครอบครองเพือ่ใช้เป็นการส่วนตวัเป็นหลกัการพืน้ฐาน ยงัมีการกระท�าความผดิ

ระดบัล่างและไม่มคีวามรนุแรงในการค้ายาเสพตดิซึง่การก�าหนดให้เป็นอาชญากรรม

เป็นสิ่งที่ทั้งไม่จ�าเป็นและไม่ได้สัดส่วนอย่างสิ้นเชิง อันที่จริงรายงานโดยสรุปใน 

ปี ค.ศ. 2015 เกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด 

ของ UNODC ระบุว่าความผิดเก่ียวข้องกับยาเสพติดที่เป็นความผิดเล็กน้อย 

“เช่น การค้ายาเสพติดเพื่อสนับสนุนการใช้ส่วนตัวของตนหรือเพื่อให้อยู่รอดใน 

สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการเหลียวแล” ควรได้รับทางเลือกอื่นแทนการลงโทษ119

บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องในตลาดยาเสพติดด้วยเหตุผลหลากหลาย บางคนท�าเพราะ

ภาวะเศรษฐกิจและขาดโอกาส บางคนท�าเพราะถูกบังคับ แต่ระบบงานยุติธรรม 

ทางอาญาแทบจะไม่น�าปัจจัยเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อตัดสินคดีผู้กระท�าความผิด 

ระดับล่างซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะได้รับการลงโทษอย่างหนัก ตั้งแต่โทษจ�าคุก 

เป็นเวลายาวนานไปจนถึงโทษประหารชีวิตในบางกรณี
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มี 33 ประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ 

แม้จะมีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่บังคับใช้กฎหมายน้ี แต่มีประมาณการว่า 

คนจ�านวนหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขนยาเสพติดระดับล่างถูกประหารชีวิต 

ในแต่ละปีด้วยความผิดเล็กน้อยเกี่ยวกับยาเสพติด120 ที่น่าเป็นห่วงคือในบางประเทศ 

มีการประหารชีวิตด้วยความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นในช่วงปีหลัง ๆ มาน้ี  

ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากปี ค.ศ. 2014 ถึง 2015 จ�านวนการประหารชีวิต 

พุ ่งจาก 41 รายเป็น 64 รายในประเทศซาอุดิอาระเบีย และจาก 367 ราย 

เป็น 638 รายในประเทศอิหร่าน121 ในท�านองเดียวกัน หลังจากประหารชีวิต 

ผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2 รายในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2007 ถึง 2012  

ประเทศอินโดนีเซียมีการประหารชีวิตดังกล่าว 14 รายในปี ค.ศ. 2015 และอีก  

4 รายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016122 จ�านวนผู ้ถูกประหารชีวิตในแต่ละปี 

ยังบ่งบอกถึงคนจ�านวนอีกหลายร้อยคนที่รอการประหารทั่วโลกด้วยความผิด  

ระดับล่างเกี่ยวกับยาเสพติด

โทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

สทิธมินษุยชนระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง124 และต้องยตุทินัท ีในท�านองเดียวกนั 

การลงโทษรนุแรงอ่ืน ๆ  ส�าหรบัการกระท�าความผดิระดบัล่างในการค้ายาเสพติด 

ต้องถูกยกเลิก สิ่งที่ตามมาคือการสรุปโดยย่อที่จ�าเป็นของการเจาะจงผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องระดับล่างที่ไม่ควรมีความผิดทางอาญาจากการเข้าร่วมในการค้า 

ยาเสพติด แต่ควรใช้มาตรการทางเลือก เช่น ค่าปรับ โทษทางการปกครองอื่น ๆ  

หรือทางเลือกในการเข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาหรือการกลับคืนสู่สังคม  

การละเว้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับล่างในท่ีนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ควร 

ได้รับมาตรการลงโทษทางเลือกอื่น ๆ

62



การใช้โทษประหารชีวิตส�าหรบัความผิดเกี่ยวกบั 
คดียาเสพติดทั่วโลก

ประเทศที่ม ี
การใช้มาก123

ประเทศที่ม ี
การใช้น้อย

ประเทศที่มีการใช ้
เชิงสัญลักษณ์ 

ข้อมูลไม่เพียงพอ

จีน
อินโดนีเซีย
อิหร่าน*
ซาอุดิอาระเบีย
สิงคโปร์*
เวียดนาม†

อียิปต์
คูเวต*
ปากีสถาน
ไต้หวัน
ไทย
มาเลเซีย††

บาห์เรน
บังกลาเทศ
บรูไนดารุสซาลาม*
คิวบา
อินเดีย
ลาว*
เมียนมา*
โอมาน
องค์การบริหารแห่งชาติ
ปาเลสไตน์
กาตาร์
ศรีลังกา
เกาหลีใต้
ซูดานใต้
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอเมริกา

อิรัก
ลิเบีย
เกาหลีเหนือ
ซูดาน*
ซีเรีย*
เยเมน*

* ประเทศที่โทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นบทลงโทษภาคบังคับ
† ประเทศเวียดนามยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับการมียาเสพติดไว้ในครอบครองและยึดครองยาเสพติดในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016  
 แต่ยังคงโทษนี้ไว้ส�าหรับอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอื่น ๆ 
†† ในขณะที่เขียนนี้ ประเทศมาเลเซียประกาศพักโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีรายงานว่าก�าลังพิจารณา 
 เพิกถอนโทษประหารชีวิตจากการเป็นบทลงโทษภาคบังคับ

เหนือการครอบครอง: ทางเลือกแทนการลงโทษผู้เกี่ยวข้องในระดับล่างของการค้ายาเสพติด
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1.	อุปทานทางสังคมและ	‘ผู้เสพ-ผู้ค้า’

รัฐบาลและสื่อมวลชนน�าเสนอภาพผู ้ค ้ายาเสพติดเป็นปีศาจร้ายโดยเนื้อแท้  

โดยยื่นสินค้าอันตรายของตนให้แก่คนหนุ่มสาวที่อยากรู้อยากเห็นและถูกชักจูง 

ได้ง่าย125 คุณลักษณะเช่นนี้ไม่เพียงสนับสนุนเป้าหมายส�าคัญที่สุดของรัฐเพื่อ 

ขัดขวางการใช้ยาเสพติดเท่านั้น126 แต่ยังช่วยอธิบายบทลงโทษจ�าคุกรุนแรงซึ่ง 

ตัดสินผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดหายาเสพติดอีกด้วย การน�าเสนอภาพผู้ค้ายาเสพติด 

เป็นผู้ล่าซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์หลากหลายภายในตลาด 

ยาเสพติดไม่เพียงไม่ถูกต้อง แต่ยังไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง127

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า “อุปทานทางสังคม” ก่อให้เกิดส่วนที่เป็น 

ระดับล่างของตลาดค้าปลีกยาเสพติด128 ในสถานการณ์นี้อาจมีผู ้ซื้อที่ได้รับ 

มอบหมายในกลุ ่มสังคมที่จะซ้ือยาเสพติดและแบ่งปันกันในกลุ ่มเพ่ือใช้เงิน 

ให้น้อยที่สุด แม้กระทั่งในกรณีที่ไม่มีการมอบหมายผู้ซ้ือ การแบ่งปันยาเสพติด 

ในกลุ่มเพื่อนก็พบได้บ่อย ๆ การแลกเปลี่ยนนี้เกิดจากมุมมองที่ว่าเป็นการเพิ่ม 

ต้นทุนทางสังคมมากกว่าต้นทุนทางการเงิน129

ภายในระดับล่างของตลาดคือ “ผู้เสพ-ผู้ค้า” ซึ่งเป็นค�าที่โดยทั่วไปใช้หมายถึง 

ผู ้ขายเพื่อสนับสนุนการใช้ยาเสพติดที่เป็นปัญหาของตนเอง130 หลักฐานจาก 

งานวิจัยท่ีมีจ�านวนจ�ากัดซึ่งศึกษาในคนกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่าคนจ�านวนมากอาจม ี

ส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสรายได้ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การขาย

บริการทางเพศหรืออาชญากรรมจากความโลภ131 แท้จริงแล้วการขายของผู้เสพ 

อาจเป็นวิธีการส�าหรับผู้ที่มีปัญหาในการเสพยาเสพติดและมีรายได้น้อย ซึ่งเป็น  

“วิธีการที่ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกดีที่สุดในตัวเลือกที่มีอยู่อย่างจ�ากัด”132

การท�างานของตลาดยาเสพติดมีความซับซ้อนอย่างย่ิง และเพ่ือความกระชับ 

ในท่ีนี้จะเน้นตัวอย่างเพียงแค่ 2 ตัวอย่างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีต ้อง 
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เน้นย�้า คือ ความจ�าเป็นที่ต้องมีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อเป็นการด�าเนินคดีกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้ายาเสพติดซึ่งในปัจจุบันไม่ปรากฏในประเทศส่วนใหญ่ 
กฎหมายรุนแรงซึ่งมีอยู่ทั่วโลกต่อการกระท�าผิดในการจ�าหน่ายอิงกับแนวคิดใน 
การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ค้ายาเสพติด และเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่า 
คนจ�านวนมากไม่ใช่ผู้ล่าและไม่ได้ใช้ความรุนแรง

2.	ผู้ขนยาเสพติด

ผู ้ขนยาเสพติดคือผู ้ขนส่งยาเสพติดซึ่งจ่ายเงินโดยบุคคลอ่ืน งานวิจัยแสดงว่า 
ในบางสถานการณ์ ผู ้ท�าหน้าที่ เป ็นผู ้ขนยาเสพติดมักมาจากกลุ ่มเสี่ยงและ 
ด้อยโอกาสของสังคม133 แม้ว่าผู้ขนยาเสพติดจ�านวนมากจะเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การค้าด้วยความสมัครใจ แต่พวกเขามักถูกกระตุ้นจากความยากจนและความยาก
ล�าบากทางเศรษฐกิจ และอาจมีความรู้เพียงเล็กน้อยเก่ียวกับบทลงโทษรุนแรง 
หากถูกจับ134 ผู้ขนยาเสพติดบางคนอาจถูกบังคับให้ขนส่งยาเสพติดให้ผู้อ่ืนและ 
ถูกข่มขู่ว่าจะท�าร้ายบุคคลอันเป็นที่รักหากพวกเขาพยายามขัดขืน135

เม่ือผู้ขนยาเสพติดยอมรับบทบาทของตน พวกเขาจะไร้อ�านาจ ผู้ท�าหน้าที่สรรหา 
ผู ้ขนยาเสพติดกล่าวว่าพวกเขามักหลอกผู ้ขนที่จ้างมาทั้งในเรื่องของปริมาณ 
และชนิดของยาเสพติดที่ต้องขนส่ง136 ซึ่งท�าให้ผู้ขนอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอย่างยิ่ง 
เพราะบทลงโทษในประเทศส่วนใหญ่จะตัดสินโทษจากทั้งชนิดและน�้าหนักของ 
ยาเสพติด ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนจะยอมเสี่ยงและส่งผู้ขนไปพร้อมกับยาเสพติด 
ปริมาณมากกว่าที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ได้ก�าไรมากข้ึน โดยปล่อยให้ผู ้ขนมีโอกาส 
ถูกจ�าคุกยาวนานขึ้นหากถูกจับกุม หรือที่เลวร้ายกว่าน้ันคือถูกประหารชีวิต 
ในประเทศที่ยังมีการประหารชีวิตส�าหรับความผิดเก่ียวข้องกับยาเสพติดอยู่  
ตรงกันข ้ามกับผู ้ค ้ายาเสพติดมืออาชีพมักขนส ่งในปริมาณน้อยกว ่าผู ้ขน 

ยาเสพติด เพราะพวกเขาเข้าใจว่าน�้าหนักที่ถูกจับสามารถก�าหนดระยะเวลา 

การถูกจ�าคุกได้137
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ผู ้ขนยาเสพติดต ้องรับผิดชอบการตัดสินใจและเหตุการณ์ที่อยู ่นอกเหนือ 

การควบคุมของพวกเขา138 ข้ออ้างใด ๆ ที่พวกเขาอาจกล่าวในศาล ทั้งข้ออ้างว่า 

พวกเขาไม่ทราบปริมาณยาเสพติดที่ส่งหรือว่าพวกเขาถูกบังคับนั้นเป็นเร่ืองยาก 

ที่จะพิสูจน์139 ยิ่งกว่านั้นหลักฐานยังแสดงว่าผู ้ขนยาเสพติดที่ถูกตัดสินว่าม ี

ความผิดมักเป็นผู้กระท�าความผิดครั้งแรกที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม140

การก�าหนดให้บุคคลท่ีมีส ่วนเก่ียวข้องในการขนส่งยาเสพติดเนื่องจาก 

ความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจเป็นอาชญากรเป็นสิ่งไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะเมื่อ 

มีบุคคลอีกคนหน่ึงเป็นผู้ก�าหนดความร้ายแรงของการกระท�าของพวกเขา  

การก�าหนดให้เป็นอาชญากรรมในบริบทนี้ไม่เหมาะสมโดยส้ินเชิงกับการ 

กระท�าความผิดระดับล่างและไม่ได้ใช้ความรุนแรง

3.	ผู้เพาะปลูกและผลกระทบเชิงลบของ 
การกวาดล้างอย่างเข้มงวด

เช่นเดียวกับผู้ขนยาเสพติด ผู้ปลูกพืชที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย เช่น 

ฝิ่น โคคา และกัญชา มักมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดเนื่องด้วยความจ�าเป็น 

ทางเศรษฐกิจ หลายคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึง 

ตลาดถูกกฎหมาย และบริการด้านสุขภาพ147 ในบริบทน้ีการตัดสินใจปลูกพืช 

ผิดกฎหมายถูกมองว่าเป็นสิ่งสมเหตุผลอย่างยิ่ง พืชเหล่านี้ให้ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ ทนทานกว่า และสามารถปลูกได้ในสภาพแวดล้อมทางการเกษตร 

ที่เลวร้าย148 การขนส่งพืชไปยังตลาดโดยเฉพาะในพื้นท่ีที่โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ดี 

ไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากผู้ขนส่งเต็มใจที่จะไปรับ และอุปสงค์ของพืชเหล่านี้ค่อนข้าง 

เชื่อถือได้149 อย่างไรก็ตาม ทางเลือกทางเศรษฐกิจที่จ�ากัดของผู้ปลูกแทบจะ 

ไม่ได้รับการพิจารณาเมื่อมีการตอบโต้จากรัฐ ผู้ปลูกส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะ 

มีความผิดทางอาญาเช่นเดียวกับผู้กระท�าผิดระดับล่างอื่นในการค้ายาเสพติด
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นอกจากเสี่ยงต่อความผิดทางอาญาแล้ว ผู้ปลูกยังเสี่ยงถูกท�าลายการด�ารงชีวิต 

อีกด ้วย การก�าจัดพืชเสพติดเป ็นองค ์ประกอบหลักของความพยายาม 

ลดอุปทานที่ล ้มเหลวมาหลายทศวรรษ ดังที่ถูกปกป้องไว้ในอนุสัญญาเด่ียว 

ปี ค.ศ. 1961 ซึ่งยอมให้ปลูกพืชเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ 

วิทยาศาสตร์เท่านั้น

ความพยายามก�าจัดดังกล่าวส่งผลกระทบร้ายแรงตามมาหลายประการ ไม่เพียง 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจส�าหรับผู้ปลูกเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

และความมั่นคงของชุมชนโดยรวมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ประชากร 1.2 ล้านคน 

ในประเทศพม่าต้องเผชิญกับความอดอยากในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 เนื่องจาก

การห้ามปลูกฝิ่นและไม่มีความพยายามแก้ไขโครงสร้างพ้ืนฐานและการเข้าถึง 

ตลาดทางเลือก150 ในประเทศโคลอมเบีย โครงการพ่นสารเคมีทางอากาศโดย 

ใช้ไกลโฟเสต (glyphosate) เพื่อท�าลายการปลูกต้นโคคาที่ด�าเนินการตั้งแต ่

กลางช่วงทศวรรษที่ 1990 จนถึงปี ค.ศ. 2015 ซึ่งการพ่นสารเคมีทางอากาศยุติ  

(แต่การพ่นสารเคมีภาคพ้ืนดินยังคงด�าเนินการต่อ) เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย

ต่อผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเห็นได้ชัด พืชถูกกฎหมายของประชาชนถูกท�าลาย  

ความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกท�าลาย และมีรายงานปัญหาโรคผิวหนัง โรค 

ทางเดินหายใจ และโรคทางเดินอาหาร รวมถึงการแท้งบุตร ท้ังหมดนี้ล้วนเช่ือมโยง 

กับการพ่นสารเคมี151 นอกจากนี้การย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นผลสืบเนื่องตามมาของ 

ทั้งชุมชนที่การด�ารงชีวิตถูกท�าลายยังเป็นเรื่องไม่อาจเพิกเฉยได้152

นอกจากผลกระทบเชิงลบจากการกวาดล้างอย่างเข้มงวด วิธีน้ียังไม่มีประสิทธิผล

อีกด้วย แม้ว่าการปลูกจะถูกก�าจัดไปชั่วคราวในพื้นที่หนึ่ง แต่ก็จะเกิดขึ้นใหม่ในอีก

พืน้ทีห่นึง่ไม่ว่าจะภายในหรอืภายนอกพรมแดนของประเทศ บางประเทศใช้โครงการ

พัฒนาทางเลือกเพื่อเปลี่ยนผู้ปลูกพืชผิดกฎหมายไปเป็นผู้ปลูกพืชถูกกฎหมาย และ

โครงการรูปแบบนี้ถูกรวมอยู่ในแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพิ่มขึ้น 
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กล่องข้อความที่	4	–	แผนการเบี่ยงเบนส�าหรบัผู้กระท�า 
ความผิดระดบัล่างในเมืองซีแอตเทิล	มลรฐัวอชิงตัน	
(สหรฐัอเมริกา)

ในปี ค.ศ. 2011 เมืองซีแอตเทิลริเริ่มโครงการน�าร่องชื่อการเบี่ยงเบน 

โดยใช้การบังคับใช้กฎหมายเข้าช่วย (Law Enforcement Assisted  

Diversion (LEAD)) ซึ่งเป็นแผนการที่หันเหผู้กระท�าความผิดยาเสพติด

ระดับล่างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศให้ออกจาก 

ระบบงานยุติธรรมทางอาญาไปสู่บริการต่าง ๆ ในชุมชนแทน สิ่งนี ้

เป็นโครงการแรกของโครงการประเภทนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

มีการจัดท�าขึ้นอีก 4 โครงการทั่วประเทศ โดยมีการพัฒนาเพิ่มหรือ 

ด�าเนินการถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนน�าไปปฏิบัติ141

ผู้ถูกจับกุมในข้อหาครอบครองหรือจ�าหน่ายยาเสพติดใด ๆ ในปริมาณ  

3 กรัมหรือน้อยกว่า142ภายใต้โครงการ LEAD ของเมืองซีแอตเทิล 

สามารถถูกส่งตัวไปยังบ้านพัก เข้ารับการบ�าบัด หรือบริการอื่น ๆ ที่ส�าคัญ

คือโครงการไม่ได้บังคับให้บุคคลต้องเลิกยาเสพติดหากเข้ารับบริการ  

แต่โครงการ LEAD จะเน้นไปที่การพบปะกับผู้คนที่ใช้ชีวิตตามปกติของ 

พวกเขา และยกเลิกการแทรกแซงทางกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ 143

ผลลัพธ์จากการประเมินเริ่มแรกของโครงการ LEAD เป็นบวกและพบว่า 

ผู้เข้าร่วมโครงการ LEAD มีแนวโน้มกลับไปกระท�าผิดซ�้าน้อยกว่าผู้ที ่

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ144 ร้อยละ 60 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในระบบงานยุติธรรม

ทางอาญาลดลง145 ตัวผู้เข้าร่วมโครงการเองรายงานว่ามีความเป็นไปได ้

สูงกว่าที่จะมีบ้านพักและงานที่ถูกกฎหมายเพราะโครงการ LEAD  

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนเข้าร่วมโครงการ146
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อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาทางเลือกโดยรวมแล้วล้มเหลว หลายโครงการมีการตั้ง 

เป้าหมายที่ไม่ดีนัก กล่าวคือ ไม่เข้าถึงผู้ปลูกซึ่งอยู่ชายขอบของสังคมและต้อง 

พึ่งพาการปลูกพืชผิดกฎหมายเพื่อการด�ารงชีวิต และไม่ได้พิจารณาแรงจูงใจทาง

เศรษฐกิจที่ผู้ปลูกอาจมีในการเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดผิดกฎหมาย153 ส�าคัญที่สุด 

คือ การพัฒนาทางเลือกไม่ได้เป็นแนวทางที่สมบูรณ์เพียงพอ เพราะยังคงดูแลชุมชน

ชายขอบด้วยมมุมองของการห้ามยาเสพตดิ จากการมองพืน้ฐานส�าคญัของการด�ารง

ชีวิตของพวกเขาว่าเป็นสิ่งที่ควรถูกก�าจัดทิ้งไป

โดยพื้นฐานแล้ว การปลูกพืชผิดกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่ควรแก้ปัญหาโดยการก�าจัดด้วย 

วิธีรุนแรง และ/หรือ ใช้มาตรการด้านงานยุติธรรมทางอาญา การก�าหนดให้ผู้ปลูก

มีความผิดทางอาญาเป็นอุปสรรคต่อการเอาชนะความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

ของพวกเขา และเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพวกเขาไว้ในโครงการและด�าเนิน

มาตรการพัฒนาที่จ�าเป็นมากกว่าส�าหรับชุมชนของพวกเขา154 ทางเลือกที่ม ี

ประสิทธิภาพมากกว่าการลงโทษคนกลุ่มนี้เช่นมาตรการเบ่ียงเบนที่พุ่งเป้าไปยัง 

แกนหลักของกิจกรรมไม่เพียงลดอันตรายของแนวทางที่ไม่จ�าเป็นและไม่เหมาะสม 

ต่อการปลูกพืชผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังจะช่วยขจัดอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนอย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์
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เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ข้อมูลจากโครงการ LEAD ของเมืองซีแอตเทิล

เน้นให้เห็นว่าการไม่ท�าให้ผู้กระท�าความผิดระดับล่างเกี่ยวกับยาเสพติด 

เป็นอาชญากรจะให้ประโยชน์อย่างไร ทั้งต่อผู้เกี่ยวข้องในตลาดยาเสพติด 

และต่อสังคมและประเทศโดยรวม
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การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้มีข้อก�าหนดส�าหรับการเสพกัญชาเพื่อความสนุกสนาน
หน้าสภานิติบัญญัติ (Legislative Palace) กรุงมอนเตวิเดโอ (Montevideo) 
ประเทศอุรุกวัย (Uruguay) ร่างกฎหมายผ่านสภาในปี ค.ศ. 2013 และการขาย 
คาดว่าจะมีก่อนสิ้นสุด ปี ค.ศ. 2016 © Pablo Porciuncula/Getty Images

4
การควบคุมตลาดยาเสพติด:
ขั้นต่อไปที่สมเหตุผล



ดังที่คณะกรรมาธิการฯ ระบุไว้ในรายงานปี ค.ศ. 2014155 การลดทอนความเป็น 

อาชญากรรมทางคดียาเสพติดเป็นขั้นตอนส�าคัญในทิศทางถูกต้องส�าหรับ 

การปฏิรูปนโยบายยาเสพติด แต่มันเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น เพื่อความสมบูรณ ์

ในการลดอันตรายที่เกิดจากการตอบโต้ยาเสพติดโดยการลงโทษที่ไม่มีประสิทธิผล 

และเป็นอันตราย รัฐบาลต้องควบคุมยาเสพติดผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่

การผลิตจนถึงการจัดจ�าหน่าย

กรอบนโยบายลดทอนความเป ็นอาชญากรรมของการใช ้และครอบครอง 

ยาเสพติดเพื่อใช ้เป ็นการส ่วนตัวและมีทางเลือกแทนการลงโทษผู ้กระท�า 

ความผิดระดับล่างสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นบวกในทางเศรษฐกิจ สุขภาพ  

และสังคม ท้ังยังท�าให ้สามารถใช ้ทรัพยากรบังคับใช ้กฎหมายจัดการกับ 

อาชญากรรมร้ายแรงกว่าโดยเฉพาะอาชญากรรมเก่ียวข้องกับกลุ ่มองค์กร 

อาชญากรรม อย่างไรก็ตาม เพื่อตัดอ�านาจของกลุ่มเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ตลาดยาเสพติด 

ต้องถูกควบคุม มีการประมาณการว่าการค้ายาเสพติดทั่วโลกสร้างกระแส 

รายได้มากสุดให้แก่องค์กรอาชญากรรม156 ท�าให้พวกเขามีอ�านาจทางการเงินใน 

การติดสินบนสถาบันรัฐที่อ่อนแอ
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ยิง่กว่านัน้ ภายใต้แม่แบบของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด 

สังคมยังคงมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเชิงลบของการค้ายาเสพติด และ 

ผูค้นทีใ่ช้ยาเสพตดิตกอยูใ่นความเสีย่งอย่างมากเพราะต้องเผชญิกบัความไม่แน่นอน 

ของตลาดที่ไม่มีการควบคุม ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจไม่รู้องค์ประกอบแท้จริง 

ของสารที่ซื้อหรือขนาดยาที่แท้จริงของสารที่ซื้อ ดังนั้น จึงเป็นความจ�าเป็นทางสังคม

อันดับแรกที่รัฐบาลต้องควบคุมตลาดน้ีเพื่อบรรเทาอันตรายและรับประกันว่า 

ผู้คนสามารถใช้ยาเสพติดอย่างปลอดภัยสุดเท่าที่จะท�าได้ ในขณะเดียวกันก็ต้อง 

จ�ากัดอายุและมาตรการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อควบคุมการเข้าถึงตลาด  

ส่ิงนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ หลายรัฐบาลควบคุมสารที่เป็นอันตรายเรียบร้อยแล้ว และ 

ไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นที่ยาเสพติดผิดกฎหมายจะถูกด�าเนินการแตกต่างออกไป

การใช้ยาเสพติดเป็นสภาพเป็นจริงที่พบในสังคมทั่วโลกและเป็นสิ่งที่รัฐบาล 

ต้องยอมรับ ถึงแม้ว่าแม่แบบการควบคุมจะถูกน�าไปปฏิบัติใช้ส�าหรับกัญชาใน 

บางเขตอ�านาจปกครอง แต่ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องมีความกล้าและก้าวไปข้างหน้า 

โดยการควบคุมยาเสพติดทุกชนิดอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่เพื่อป้องกัน 

ผู้ใช้ยาเสพติดเท่านั้น แต่เพื่อสุขภาพและความผาสุกของสังคมโดยรวม
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แน่นอนว่าในประเทศนิวซีแลนด์เรายอมให้อุตสาหกรรมผลิต 

สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ที่ไม่ถูกควบคุมและไม่เป็นที่รู้จัก 

ชิงความได้เปรียบก่อนที่มันจะถูกน�าเข้ามาสู่ระบบที่มีการควบคุม

ผ่านทางกฎหมายวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Psychoactive 

Substances Act) กฎหมายฉบับนี้ยอมให้น�าผลิตภัณฑ์ของสาร 

ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ออกสู่ตลาดได้หากสามารถพิสูจน์

ได้ว่ามีความเสี่ยงต�่า หลักส�าคัญคือการผลักภาระการพิสูจน ์

ให้กลับไปเป็นหน้าที่ของภาคอุตสาหกรรม

ปีเตอร์ ดันน์ (Peter Dunne) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการอนุรักษ์และสาธารณสุข นิวซีแลนด์157

การควบคุมตลาดยาเสพติด: ขั้นต่อไปที่สมเหตุผล
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“การช่วยเหลือไม่ใช่การจับกุม” : โครงการเบี่ยงเบนโดยใช้การบังคับใช้กฎหมายเข้าช่วย  
(Law Enforcement Assistant Diversion (LED)) มีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ติดยาเสพติดเป็น 
การส่วนตัวและพนักงานบริการทางเพศ (sex workers) ไม่ให้ต้องถูกคุมขัง แต่ได้รับการบริการ
ทางการเคหะ การให้ค�าปรึกษา และการฝึกวิชาชีพแทน © Ted Warren/Associated Press

5
ข้อเสนอแนะ



ขณะที่เราเข้าใกล้ปี ค.ศ. 2019 และการทบทวนรอบ 10 ปีของปฏิญญาทางการเมือง 

(Political Declaration) และแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) เพื่อ “ต่อต้านปัญหา

ยาเสพติดโลก” ค.ศ. 2009158 การควบคุมยาเสพติดต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ซึ่งได้รับ 

ความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2015 

เป้าหมายนี้วางกรอบการท�างานสากลระดับพหุภาคีไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 และ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุถึงความยุติธรรมทางสังคมส�าหรับทุก ๆ คน159

พันธสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายทั้งหมดในอนาคต

ด�าเนินการภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากต่อ 

การปฏิรูปนโยบายยาเสพติด ค�ามั่นสัญญาว่าจะครอบคลุมทุกคนจะต้องน�าไปใช้

ปฏิบัติกับทุกคนโดยไม่มีการละเว้นซึ่งหมายรวมถึงผู้เสพยาเสพติดด้วย160

ข้อตกลงใด ๆ ที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบในปี ค.ศ. 2019 ในการทบทวนปฏิญญา

ทางการเมืองควรอยู ่ภายในกรอบแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 

เสาหลักของกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ระหว่างประเทศ สิ่งนี้เป็นเส้นทาง 

ถอยห่างจากอันตรายของนโยบายยาเสพติดที่ใช้การลงโทษไปสู่นโยบายที่เน้นให้

ความสนใจกับความยุติธรรม ศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชนส�าหรับทุกคนเป็นหลัก
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รัฐต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับทุกความผิดที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

รัฐต้องยุติการลงโทษทั้งหมดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ส�าหรับการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือใช้เป็นการ 

ส่วนตัวและการเพาะปลูกยาเสพติดเพื่อบริโภคส่วนตัว 

ผู้คนทั่วโลกหลายล้านคนใช้ยาเสพติด และใช้โดยไม่ได้

ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น การก�าหนดให้ผู้ใช้ยาเสพติด 

มีความผิดทางอาญาเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิผลและ 

เป็นอันตราย และบ่อนท�าลายหลักของศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์และหลักนิติธรรม

รัฐต้องด�าเนินมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษ เช่น 

การเบี่ยงเบนจากระบบงานยุติธรรมทางอาญาส�าหรับ 

ผู้กระท�าความผดิระดบัล่างทีไ่ม่ได้ใช้ความรนุแรงทัง้หมด

ในการค้ายาเสพติด เช่น ผู้มีส่วนร่วมในการจัดหา 

ยาเสพติดในทางสังคม ผู้ขนยาเสพติด ผู้เสพ-ผู้ค้า และ 

ผู ้เพาะปลูกพืชผิดกฎหมาย รัฐต้องตระหนักว่าผู ้คน 

จ�านวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระท�าเหล่านี้เป็นเพราะ 

ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และด�าเนินมาตรการ 

ทางเลือกที่สนับสนุนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศแทนการก�าหนดให้เป็นอาชญากรรม

1

2

3
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ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องเพิกถอน 

การลงโทษส�าหรับการมียาเสพติดไว ้ในครอบครอง 

ดงัข้อผกูมดัตามสนธสิญัญาภายใต้ระบบควบคมุยาเสพตดิ

ระหว่างประเทศ

ในท้ายท่ีสุดรัฐต้องศึกษาแม่แบบการควบคุมยาเสพติด 

ผิดกฎหมายทุกประเภท และยอมรับว่าสิ่งนี้จะเป็นขั้นตอน

ต่อไปที่สมเหตุผลในการปฏิรูปนโยบายยาเสพติดหลัง

จากการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด

4

5

ข้อเสนอแนะ
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ค�ายืนยนัจากประสบการณ์

6



บราซิล	(Brazil)	–	คาทีลล์	ฟิชเชอร์	(Katiele	Fischer)
มารดาของเด็กที่ต้องใช้กญัชาเพื่อการรกัษา

แอนนี่ (Anny) ลูกสาวของเรามีการผ่าเหล่าของยีน CDKL5 ซึ่งเป็นอาการที่พบ 

ได้ยากมาก โดยพบร่วมกับโรคลมชักที่ควบคุมได้ยาก (intractable epilepsy)  

ทั้งยังมีอาการอื่น ๆ อีกมาก เมื่อเธออายุ 4 ขวบ อาการของเธอแย่ลงและยา 

ที่เรามีอยู ่ก็ไม่สามารถควบคุมการชักของเธอได้อีกต่อไป แม้กระทั่งตอนที่เรา 

ใช้ยาหลายชนิดร่วมกันก็ยังไม่ได้ผล

ในช่วงนัน้เองทีเ่ราได้ยนิครอบครวัชาวอเมรกินัครอบครัวหน่ึงในกลุม่ช่วยเหลอืพดูถงึ 

แคนนาบิไดออล (cannabidiol (CBD)) ลูกสาวของพวกเขามีอาการเดียวกับ 

แอนนี่และเธออาการดีขึ้นตั้งแต่ใช้ยานี้ หลังจากนั้นไม่นาน เพื่อนชาวบราซิล 

ของเราคนหนึ่งก็โทรศัพท์มาหาและบอกเราว่าเธอจะไปเอา CBD มาเพ่ือดูว่า 

มันจะใช้ได้ผลกับลูกของเธอหรือไม่ เธอถามว่าเราอยากไปด้วยหรือไม่และเราก ็

ตอบตกลง เราไม่มีทางเลือกเหลือแล้ว

ในขณะนั้น กฎหมายของบราซิลไม่พิจารณาว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์ถูก

กฎหมาย แต่เพียงเพราะความพยายามหาทางแก้ไขส�าหรับอาการป่วยของลูกสาว 

เราจึงเข้าไปอยู่ในโลกของ “การค้ายาเสพติด” ในทันที ก่อนหน้านั้นยาเสพติด  

กัญชา นโยบายยาเสพติด และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกัญชาไม่ใช่หัวข้อ 
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ที่เราจะถกกันท่ีโต๊ะอาหาร เช่นเดียวกับชาวบราซิลส่วนใหญ่ เราได้กลายเป็นคน 

ท�าผิดกฎหมาย

การรักษาผิดกฎหมายนี้ใช้เวลาไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ในการท�าให้เราควบคุมอาการชัก

ของแอนน่ีได้ ทั้งหมดเป็นเพราะผลทางยาของ CBD เราดีใจมากเมื่อเห็นคุณภาพ 

ชีวิตของเธอค่อย ๆ ดีขึ้น เช่นเดียวกับคุณภาพชีวิตของทั้งครอบครัว

เรื่องของเราถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2014 เมื่อฟานตาสติโก  

(Fantastico) ซึ่งเป็นรายการหลักทางโทรทัศน์ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่มีชื่อเสียง 

ออกอากาศเก่ียวกับการพยายามด้ินรนของเรา สิ่งนี้เกิดข้ึนหลังจากศุลกากร 

กักสินค้าท่ีเป็นยาผิดกฎหมายที่แอนนี่รับประทาน และเธอกลับไปมีอาการชัก 

ที่ควบคุมไม่ได้เป็นประจ�าเหมือนเดิม

จากนั้นเรายื่นขอค�าสั่งศาล และในวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2014 แอนนี่ก็กลายเป็น

คนแรกในประเทศบราซิลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายให้น�าเข้าสารที่มีส่วน

ประกอบของกัญชาเพื่อใช้ในการรักษา ต่อมาเรื่องราวของเธอและของคนอื่น ๆ อีก 

4 คน กลายเป็นภาพยนตร์เรื่อง Ilegal และนั่นคือวิธีที่เราเข้ามาเป็นจุดสนใจใน 

การโต้แย้งครั้งนี้อย่างไม่คาดฝัน

การควบคุมกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ในประเทศบราซิลพัฒนาตั้งแต่น้ันมา 

ส�านักงานก�ากับดูแลด้านสุขภาพ (Anvisa) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการอนุมัติการใช้สารต่าง ๆ ในทางการแพทย์จัดกลุ่มท้ัง CBD และ THC ใหม ่

โดยอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถน�าเข้ายาเหล่านี้ได้ กรมสรรพากร (Receita Federal)  

ของประเทศบราซิลยังเข้าร่วมและท�าให้กระบวนการน�าเข้าง่ายย่ิงข้ึน ปัจจุบัน 

ยาที่มีส ่วนประกอบของกัญชาเป ็นหลักได ้ รับการปลอดภาษี ในทางกลับกัน 

แพทยสภากลาง (Federal Medical Council) กลับต่อต้านการใช้กัญชา 

ในทางการแพทย์

การน�าเสนอแบบนี้อาจดูเหมือนเป็นกระบวนการง่ายดาย แต่การมาถึงจุดที่เราอยู่ 

ในขณะนี้ห่างไกลจากค�าว่าง่ายมากเพราะต้องมีการประชุม กลยุทธ์ การติดต่อ

ประสานงาน และความขัดแย้งนับครั้งไม่ถ้วนในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดใน 
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ความพยายามนี้ ในระหว่างครอบครัว ส�านักงานก�ากับดูแลด้านสุขภาพ กรมนโยบาย 
ยาเสพติด (Drug Policy Department) ของเรา สภานโยบายยาเสพติด (Drug 
Policy Council) กรมสรรพากร นักการเมือง และกลุ่มสมาคมต่าง ๆ 
ปัจจุบันเรายังคงพยายามท�าความเข้าใจกับทุกมิติท่ีเกิดขึ้น เราใช้เวลาพิจารณา
ไตร่ตรองประเด็นปัญหามากมายเหล่านี้ แต่เราก็สามารถชื่นชมอย่างเต็มที่ 
ถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตประจ�าวันของเราซึ่งผู ้มีอ�านาจตัดสินใจในรัฐบาลได้ 
กระท�าไว้
เราเป็นครอบครัวหนึ่งที่ต้องต่อสู้เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของลูกสาวของเรา  
จากมุมมองของเรานั้นเราเห็นว่าเมื่อรัฐสร้างงานเอกสารเพิ่มขึ้นหรือก�าหนด 
กฎหมายที่พยายามและป้องกันการใช้สารชนิดใดชนิดหน่ึง จุดจบเพียงประการ
เดียวของวิธีการนี้คือการป้อนมันเข้าสู่ตลาดมืด ในขณะที่ครอบครัวอย่างเราถูกทิ้ง
ให้อับจนหนทาง

จีน	(China)	–	ต้าหมิง	(Daming)
ผู้ใช้ยาเสพติด

ผมชื่อต้าหมิง อายุ 35 ปี ผมอาศัยอยู ่ในเมืองหยูซี (Yuxi) มณฑลยูนนาน  

(Yunnan) ผมเคยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตอนที่ผมอายุ  

24 ปี ในปีนั้นผมแต่งงานกับเพื่อนหญิงหลังจากคบหากันได้ 3 ปี แต่เราทะเลาะกัน 

บ่อย ๆ และรู้สึกซึมเศร้า ผมจะไปท่ีคลับเพื่อด่ืมให้เมา ผมพบผู้ชายคนหน่ึงที ่

บอกผมว่ามียาชนิดหนึ่งที่สามารถก�าจัดความทุกข์ของผมได้ ผมรู ้ว ่ามันเป็น 

ยาเสพติด แต่เขาบอกว่าการใช้เป็นครั้งคราวจะไม่มีอันตราย ผมอาเจียนทั้งคืน 

หลังจากเสพมันครั้งแรก แต่จากนั้นผมก็เสพอีกหลายครั้งภายใน 1 เดือน ผมค่อย ๆ  

ชินกับมันทีละน้อยและไม่อาเจียนอีก ผมไปหาเขาทุกคร้ังท่ีรู้สึกหดหู่และจมอยู่ 

ในโลกแห่งอิสระซึ่งผมรู ้สึกเหมือนก�าลังโบยบินอยู่ ในตอนแรกเขาเสนอให้ผม 

โดยไม่คิดเงิน แต่จากน้ันเขาก็เริ่มเก็บเงินผมหลังจากผมเริ่มติด การติดยาของผม 

ค�ายืนยันจากประสบการณ์
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เร่ิมเลวร้ายลงและผมต้องการเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากใช้เงินเก็บจนหมด  

ผมก็เริ่มโกหกเพื่อนและครอบครัว

ครึ่งปีกว่าต่อมา ผมถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดและถูกคุมขังเป็นเวลา 15 วัน ญาติ

และเพื่อนของผมเริ่มหนีห่างจากผม และผมกลับไปเสพยาเสพติดอีก ต่อมาพ่อแม่ 

ส่งผมไปเมืองคุนหมิง (Kunming) เพื่อเข้ารับการบ�าบัดในฐานะผู ้ติดยาโดย 

สมัครใจ แต่ผมกลับไปใช้ยาเสพติดอีกด้วยเหตุผลหลายประการหลังการบ�าบัด  

ผมถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจส่งตัวไปที่ศูนย์ฟื ้นฟูสภาพภาคบังคับ (compulsory  

rehabilitation center) 3 ครั้ง ซึ่งผมจะอยู ่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนหรือ 

แม้กระทั่งหลายปี แม่ของผมร้องไห้ทั้งวันและสุขภาพของแม่ก็เร่ิมแย่ลง คร้ังที่ 3  

ที่ผมถูกส่งตัวไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพภาคบังคับโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ภรรยาของผม 

ยื่นฟ้องหย่า ผลที่ตามมาหลังจากนั้นคือแม่ของผมหัวใจวายและเสียชีวิต พ่อของผม

โศกเศร้าอย่างหนักและเสียชีวิตในปีที่ 2 ที่ผมอยู่ในศูนย์ฟื้นฟู ผมถูกขังอยู่ในศูนย ์

และไม่สามารถท�างานตามภารกิจได้ ผมจึงไม่ได้รับสิทธิในการให้เย่ียม ด้วยเหตุน้ี 

ผมจึงไม่ทราบเลยว่าพ่อแม่ของผมเสียชีวิต ผมพลาดโอกาสเห็นพวกเขาเป็น 

ครั้งสุดท้าย และสิ่งนี้เป็นความเสียใจที่จะอยู่กับผมไปจนวันตาย

ผมและเพ่ือนที่ติดยาเสพติดอีกจ�านวนมากไม่สามารถหลีกหนีจากยาเสพติด 

ได้หลังออกจากศูนย์ฟื้นฟู พวกเรากลับติดมากกว่าเดิม เราพบเพ่ือนที่ใช้ยาเสพติด

มากขึ้นในศูนย์และพบหนทางเข้าถึงยาเสพติดมากข้ึนหลังออกจากศูนย์ ผมใช้ชีวิต

อย่างทุกข์ยากและเดียวดาย ผมโทษตัวเองอย่างหนักเพราะรู้ว่าพ่อแม่ตายเพราะ 

สิ่งที่ผมท�า ผมอยู่บ้านตามล�าพังเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนอื่น พ่อแม่ของผม 

จากไปแล้ว ภรรยาของผมหย่าขาดจากผม และผมอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูหลายปี ท้ังหมดนี้

ท�าให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกสังคม ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วผมถูกปล่อยตัวเป็น 

อิสระแล้ว ผมหมดหวังในตัวเองและเคยแม้กระทั่งพยายามฆ่าตัวตายโดยการใช้ 

ยาเสพติด แต่ผมตื่นข้ึนมาหลังจากมีอาการโคม่าไป 1 วัน 1 คืน หลังจากศูนย์

ควบคุมโรคท้องถ่ินทราบเรื่องสถานการณ์ของผม พวกเขาก็หานักจิตวิทยามา 

ช่วยผม ผมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พวกเขาจัดข้ึนและต่อมาได้รับการบ�าบัดโดย 
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ใช้เมทาโดน (methadone) ปัจจุบันผมมีงานท�าและมีชีวิตที่มั่นคง แต่ผมทน 

คิดถึงอดีตและประสบการณ์ของการหลบซ่อนไม่ได้และกลัวว่าจะถูกจับและ 

ถูกส่งกลับไปที่ศูนย์ฟื้นฟู ความทรงจ�าเหล่านี้ตามมาหลอกหลอนผมบ่อย ๆ ใน 

ความฝัน

อินโดนีเซีย	(Indonesia)  
–	ริกกี้	กูนาวาน	(Ricky	Gunawan)
ผู้อ�านวยการสถาบนัช่วยเหลือทางกฎหมาย	(Lembaga	Bantuan	 
Hukum)	ชุมชนมาชารากตั	(Masyarakat)	ประเทศอินโดนีเซีย

ประมาณบ่าย 3 โมงของวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ข้าพเจ้าตกใจ

มากที่ได้รับข่าวจากอัยการว่าข้าพเจ้าต้อง “เตรียมตัว” ส�าหรับคืนนั้น นั่นเป็น  

“การบอกใบ้” ว่าจะมีการประหารชีวิต อันที่จริงขณะที่อัยการมารับข้าพเจ้าที่ 

โรงแรมประมาณ 4 ชั่วโมงต่อมาข่าวก็ได้รับการยืนยันแล้ว เราตรงไปที่นูซากัมบันกัน  

(Nusa Kambangan) หรือที่เรียกกันว่าเกาะประหารชีวิต ซึ่งจะมีการประหารชีวิต

รอบที่ 3 ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจโค วีโดโด (Joko Widodo) ในคืนนั้น 

และไม่ใช่คืนถัดไปอย่างที่ควรจะเป็นตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม ประมาณตี 3 รถพยาบาลคันหนึ่งแล่นจากลานประหาร 

ไปยังบริเวณท่ีบรรจุร ่างของเพื่อนและลูกความของข้าพเจ้า ฮัมฟรีย์ อีจิเค 

เจฟเฟอร์สัน (เจฟฟ์) (Humphrey Ejike Jefferson (Jeff)) ข้าพเจ้าสูญเสีย 

เขาไปหลังจากความพยายาม 8 ปี

เจฟฟ์ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ค�าตัดสินที่เขา 

ได้รับไม่เพียงล�าเอียงเพราะชาติพันธุ์เท่านั้น แต่การประหารชีวิตเขายังไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายอย่างส้ินเชิง เจฟฟ์ไม่เพียงแค่อยู่ในระหว่างการพิจารณาผ่อนผันโทษ 

เท่านั้น แต่การประหารยังเริ่มเร็วกว่าที่ก�าหนดไว้ 72 ชั่วโมงหลังประกาศแจ้ง 
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การประหารชีวิต ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 ข้าพเจ้าสูญเสีย โรดริโก กูลาร์เต  

(Rodrigo Gularte) ลูกความอีกคนหนึ่งซ่ึงเป็นโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง  

(paranoid schizophrenia) และโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder)  

แม้กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียจะห้ามลงโทษบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  

โรดริโกก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดในเดือนกุมภาพันธ์  

ค.ศ. 2005 ทั้งเจฟฟ์และโรดริโกถูกตัดสินในความผิดที่พวกเขาไม่ได้กระท�าและ 

เป็นเหยื่อของนโยบายยาเสพติดของผู้ห้ามที่ไร้เหตุผลและล้มเหลว ในช่วงทศวรรษ 

ท่ีผ่านมาข้าพเจ้าพบผู้คนมากมายที่ได้รับโทษประหารชีวิตในความผิดเก่ียวกับ 

ยาเสพติด เกือบท้ังหมดมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับเจฟฟ์และโรดริโก มีนักโทษ 

รอการประหารคนหนึ่งที่ทนายความคนแรกของเขาเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สิน แทนที ่

จะเป็นด้านอาญา อีกคนหนึ่งถูกทรมานให้รับสารภาพ มีคนยากจนและด้อยโอกาส

ถูกเอาเปรียบโดยตัวการใหญ่ของวงการค้ายาเสพติด พวกเขาขาดแคลนทั้งทาง 

เศรษฐกิจและการเมือง ท�าให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของกฎหมายที่ทารุณและ 

ระบบงานยุติธรรมที่ไม่สมบูรณ์ของประเทศอินโดนีเซียได้โดยง่าย ตลอดหลาย

ทศวรรษของการโฆษณาชวนเชือ่ ปัจจบุนัรฐับาลประสบความส�าเรจ็ในการสร้าง

การรับรู้สาธารณะที่ว่ายาเสพติดคือปีศาจร้ายและต้องถูกก�าจัดให้สิ้นซากไปจาก

ประเทศ “อินโดนีเซียปลอดยาเสพติด 2015” (Drug-free Indonesia 2015)  

คือค�าโปรยของพวกเขาในปี ค.ศ. 2014 แต่หนึ่งปีต่อมาค�าโปรยก็เปลี่ยนเป็น 

“อินโดนีเซีย: สถานการณ์ยาเสพติดฉุกเฉิน” (Indonesia: drug emergency  

situation) บางทีพวกเขาอาจรู ้ว ่าตนเองล้มเหลวในเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได ้

ในการสร้างประเทศปลอดยาเสพติด แต่แม้จะมีการเปลี่ยนค�าโปรย เร่ืองราว 

ก็ยังคงด�าเนินไปตามเดิม และดังนั้นเมื่อรัฐบาลด�าเนินการประหารชีวิตทั้ง ๆ ที่

การพิจารณาคดีไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งและหลักฐานมากมายแสดงว่ากลวิธีนี้ล้มเหลว 

ในการควบคุมอุปทานยาเสพติด แต่สาธารณชนยังคงสนับสนุนนโยบายนี้ต่อไป  

สิ่งที่สาธารณชนเห็นคือรัฐบาลพยายามก�าจัดปีศาจร้ายของสังคม สิ่งที่สาธารณชน

ไม่เห็นคือนโยบายของรัฐบาลก�าลังท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลง ไม่เพียงมีเป้าหมาย
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ไปที่อุปทานเท่านั้น แต่ยังก�าหนดให้การใช้และการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง 

ในปริมาณน้อยมีความผิดทางอาญา ซึ่งส่งผลให้ประชากรล้นคุก นโยบายนี้ล้มเหลว

ในการป้องกันการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดและการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งน�า

ไปสู่ภาวะที่เรียกว่า “สถานการณ์ยาเสพติดฉุกเฉิน” นโยบายน้ีเป็นนโยบายสร้าง

ตราบาปแก่ผูใ้ช้ยาเสพตดิ ซึง่มแีต่จะท�าให้ผูมี้ความเสีย่งทีส่ดุไม่กล้าเข้ารบัการบ�าบดั

ในท้ายที่สุด การประหารชีวิตที่รัฐบาลด�าเนินการจึงไม่มีอะไรมากไปกว่า 

การปกปิดความล้มเหลวในการเอาชนะปัญหายาเสพติดและแนวคิดในการห้าม 

โดยเด็ดขาดที่ไร้ผลโดยสิ้นเชิงของประเทศอินโดนีเซีย

โมร็อกโก	(Morocco)	
–	อบัเดลลาทิฟ	แอดบิป	(Abdellatif	Adebibe)
ประธานสมาพนัธ์สมาคมเซนฮาจาแห่งรีฟส�าหรบัการพัฒนา	 
(Confederation	of	Associations	of	Senhaja	of	the	Rif	 
for	Development)

ข้าพเจ้าเป็นผู้สืบสายโลหิตของเผ่า “เซนฮาจาซแรร์ (Senhaja Srair)” แห่ง 

อะเมซิกห์ (Amazigh) (เบอร์เบอร์ (Berber)) และเป็นชนพ้ืนเมืองแห่งเทือกเขา 

ไฮเซนทรัลรีฟ (High Central Rif) ของประเทศโมร็อกโกซ่ึงเป็นพื้นที่ทาง

ประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมคิฟ (Kif) (กัญชา (cannabis))

ข้าพเจ้าปกป้องผลประโยชน์ของเผ่าเรามาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1999 แรกสดุผ่านทางสมาคม

พัฒนาเขตเทือกเขารีฟ (Association of Development of the High Central Rif) 

และในฐานะประธานสมาพันธ์สมาคมเซนฮาจาแห่งรีฟส�าหรับการพัฒนา (CASRD) 

ความพยายามในระดับประเทศและระดับนานาชาติของข้าพเจ้าร่วมกับองค์กร 

ในประเทศและระหว่างประเทศเน้นการปกป้องสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา  

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงผึ้ง การขยายพันธุ ์สัตว์ การแปรรูปกัญชา 
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ให้เป็นผลิตภัณฑ์ถูกกฎหมาย วัฒนธรรมทางเลือก การปลูกป่า การท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร โครงการกีฬา และโครงการฝึกอบรมโดยเฉพาะส�าหรับสตรีและเยาวชน

ด้วยโครงการเหล่านี้ข้าพเจ้าต้องการต่อสู ้กับการขาดความรู ้ความเข้าใจและ 

ความยากจนในหมู่ประชากร และสร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ เพื่อกอบกู้

ศักดิ์ศรีของเผ่าเรา

กัญชาที่ปลูกในภูมิภาคของเรามาหลายศตวรรษถูกมองว่าเป็นเศรษฐกิจถูก 

กฎหมาย รวมถึงในยุคการล่าอาณานิคมสเปน จนกระทั่งประเทศของเรามีอิสรภาพ 

มันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่อนคลายและในทางอุตสาหกรรมในระดับชาต ิ

จนกระทั่งโมร็อกโกลงนามในอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1961  

การห้ามท�าให้เผ่าของเราไม่มีทางเลือกนอกจากขายผลผลิตของพวกเราแก ่

กลุ่มบุปผาชน (hippies) และขายแก่ผู ้ค้ายาเสพติดในประเทศและระหว่าง 

ประเทศ การเปล่ียนแปลงกฎหมายส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนา 

เขตพ้ืนที่ของเรา และน�ามาซึ่งการปราบปรามและด�าเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ระดับ

ประเทศ

สมาชิกของครอบครัวผู ้บริสุทธิ์จ�านวนมากของเผ ่าเราถูกจับกุมเพื่อสร ้าง 

สถานการณ์แห่งความกลัว ไม่มีครอบครัวใดที่ไม่ได้รับผลกระทบ พ่ีน้องผู้ชาย 

ของข้าพเจ้า 2 คนและสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ  ถูกส่งเข้าคุกโดยไม่มีหลักฐานใด ๆ   

มีเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น เราไม่ได้ข่าวพวกเขาเลยในช่วง 52 วันแรกของ 

การหายตัวไป ในที่สุดเราก็ทราบจากทนายความคนหนึ่งว่าพวกเขาถูกส่งตัวไป 

สอบปากค�าในสถานท่ีลับ เมื่อศาลช�านัญพิเศษ (tribunal) เริ่มต้นขึ้น เราก ็

แทบจ�าพวกเขาไม่ได้เพราะพวกเขาถูกทรมาน ในระหว่าง 18 เดือนของการคุมขัง  

พวกเขาถูกสอบสวนอย่างต่อเนื่องในกรุงราบัต (Rabat) ซ่ึงอยู่ไกลจากภูมิภาค 

ของเรามาก ท�าให้สมาชิกในครอบครัวของเราล�าบากมากในการดูแลพวกเขา

เนื่องจากระยะทางและระยะเวลารอเยี่ยม การที่พวกเขาอยู่ในคุกคนละแห่ง 

เป็นเวลา 5 และ 6 ปีในประเทศโดยไม่มีหลักฐานใด ๆ เป็นสาเหตุให้มารดา 

ของข้าพเจ้าโศกเศร้าและคิดมากและเสียชีวิตในที่สุด ข้าพเจ้าจ�าเป็นต้องเลิกเรียน 
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ต่อเพื่อดูแลน้องชาย ครอบครัว และสมาชิกอีกหลายคนของเผ่าเรา

ตั้งแต่ขณะน้ันจนถึงขณะนี้ สถานการณ์แทบไม่เปลี่ยนแปลง คนกลุ ่มเดียวที ่

ได ้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้คือผู ้ลักลอบค้ายาเสพติดในประเทศและ 

ระหว่างประเทศ เนื่องจากอุปสงค์ของยาเสพติดในต่างประเทศและการขาด 

แนวคิดในการพัฒนาส�าหรับภูมิภาคของเราในส่วนของเจ้าหน้าที่ระดับประเทศ 

และระหว่างประเทศ เผ่าของเราจึงจ�าเป็นต้องมองหาทางแก้ส�าหรับปัญหา 

เศรษฐกิจสังคมท่ีเกิดจากการห้ามต่อไป สถานการณ์น้ียังก่อให้เกิดความไม่มั่นคง 

ทางสังคมและอนาคตที่ไม่อาจท�านายได้ ประชากรของเราอาศัยอยู่ด้วยความ 

หวาดกลัวว่าจะถูกจับกุมเพราะวัฒนธรรมคิฟ

แทนซาเนีย	(Tanzania)	–	แฮปปี้	อสัซนั	(Happy	Assan)
เครือข่ายประชาชนผู้ใช้ยาเสพติดของแทนซาเนีย	 
(Tanzania	Network	of	People	Who	Use	Drugs)

การก�าหนดให้ยาเสพติดและการใช้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมส่งผลกระทบ 

ต่อกิจกรรมเพ่ือผู้ด้อยโอกาสของข้าพเจ้าบ่อยคร้ัง ตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งเสพยา 

ของผู้เสพยาเสพติดถูกค้นพบ พวกเขาจะหนี ท�าให้การช่วยเหลือไม่อาจท�าได้  

บางครั้งเราพบกับความยากล�าบากในการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในการส่งตัว 

เข้าสถานบ�าบัดหรือจัดหาอุปกรณ์ช่วยลดอันตรายจากยาเสพติด เช่น เข็ม 

และกระบอกฉีดยา

หลายครั้งที่ข้าพเจ้าเห็นผู ้ใช้ที่มีผลทดสอบเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) หรือไวรัส 

ตับอักเสบ (Hepatitis) เป็นลบ แต่ไม่นานหลังจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจบุกจู่โจม  

ผู้ใช้คนเดียวกันนี้มีผลทดสอบกลายเป็นบวก เมื่อข้าพเจ้าถามว่าพวกเขาคิดว่าได้รับ

เชื้อมาจากที่ใด พวกเขาตอบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจก่อกวน พวกเขาจะหลบซ่อน

ท�าให้ต้องใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกัน

ค�ายืนยันจากประสบการณ์
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อีกปัญหาหน่ึงคือผู้ใช้หาเงินในสถานที่เช่นป้ายรถประจ�าทางและตลาด จากน้ัน 

พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจจับกุมด้วยข้อกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นคนจรจัดเพราะ 

พวกเขาไม่มีงานประจ�าที่ถูกต้อง แต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าท�าไมเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

จึงปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาเสพติดเช่นนั้น พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อาจอยู่แต่ในบ้านได้  

พวกเขามีชีวิตและความต้องการ และด้วยเหตุผลนั้นพวกเขาต้องด�ารงชีวิต มิฉะนั้น

พวกเขาจะกลายเป็นขโมยหากเลิกท�างานดังกล่าว

พวกเรามีคณะท�างานเพื่อตอบสนองต่อวิกฤติ และหลายคร้ังพวกเราต้องย่ืนมือ 

เข้าไปช่วยผู้ใช้ยาเสพติดท่ีถูกจับกุมโดยไม่มีเหตุผลที่ดี ใน 1 วันเราอาจได้รับ 

โทรศัพท์ประมาณ 20 สายหรือมากกว่าจากผู้ใช้ยาเสพติดที่อยู่ในสถานีต�ารวจ 

หรือศาลซึ่งต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อพวกเขาจะถูกปล่อยตัว

การก�าหนดให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมไม่เพียงไม่ช่วยเท่านั้น แต่ยังสร้างปัญหา

เพิ่มขึ้นอีกด้วย การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรครายใหม่เพิ่มขึ้น

ทุกวัน ในคุกผู้คนแออัดและไม่มีที่ว่างพอซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค  

มีการใช้อุปกรณ์การฉีดร่วมกันด้วยเพราะในคุกมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่น้อยมากและ 

ต้องซ่อนไว้ ท�าให้นักโทษรายใหม่ที่ใช้ยาเสพติดถูกบังคับและติดสินบนให้มี 

เพศสัมพันธ์เพ่ือแลกกับอุปกรณ์การฉีด แน่นอนว่าสถานการณ์นี้น�าไปสู่จ�านวน 

ผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบมากขึ้น

การก�าหนดให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมท�าให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น ท�าให้ผู้ค้ายาเสพติด 

รายใหญ่เพิ่มอุปทานเพ่ือให้โอกาสผู้เสพรายใหม่เข้าร่วม ยิ่งกว่าน้ันยังมีศาลเตี้ย

จ�านวนมากจากชุมชนเนื่องจากผลกระทบเชิงลบโดยตรงจากการต่อต้านผู ้ใช้ 

ยาเสพติด

การก�าหนดให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมยังหมายความว่าร้านขายยาไม่มีอิสระใน

การขายยาที่สามารถสนับสนุนผู้ใช้ยาเสพติดได้ เช่น บูพรีนอร์ฟีน (buprenorphine) 

หรือยาอื่นที่คล้ายคลึงกันที่สามารถลดอาการถอนยาได้ การก�าหนดให้ยาเสพติด 

เป็นอาชญากรรมบีบให้มีการหลบซ่อนอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งไม่ใช่สิ่งดีเพราะมัน 

สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคที่คงอยู่เป็นเวลานานได้
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เราจ�าเป็นต้องลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดและไม่ด�าเนิน 

คดีอาญากับผู้เสพยาเสพติด เราจ�าเป็นต้องสนับสนุนและไม่ลงโทษ เราจ�าเป็น 

ต้องมีอุปกรณ์การฉีดและให้ความรู้เก่ียวกับการฉีดยาและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 

และไม่ให้ผู้คนถูกด�าเนินคดีอาญาเพราะการกระท�าเหล่านี้ เราไม่ใช่ผู้ขายยาเสพติด 

เราเพียงแต่ปกป้องผู้ใช้ที่เป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมเท่านั้น

ยูเครน	(Ukraine)	
–	โวโลดิมีร์	ทีโมเชนโก	(Volodymyr	Tymoshenko)
อดีตหวัหน้าหน่วยงานควบคุมยาเสพติดของรฐั	 
(State	Service	on	Drugs	Control)

ในปี ค.ศ. 1992 ข้าพเจ้าท�างานในเมืองเคียฟ (Kyiv) ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยอายุ 40 ปีที่มีประสบการณ์ในสาขาการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม 

วันหนึ่งหัวหน้าของข้าพเจ้าเรียกพบและกล่าวว่า “ขณะน้ียูเครนเป็นรัฐอิสระแล้ว 

เราต้องมีหน่วยพิเศษเพื่อต่อสู้กับการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ เน่ืองจากคุณ 

มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับการลักลอบขนของเถื่อน การลักลอบค้ายาเสพติด 

จึงไม่น่าจะมีปัญหาส�าหรับคุณ” ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องสร้างทั้งหน่วยงานขึ้นมา 

จากศูนย์แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดหรือการลักลอบ 

ค้ายาเสพติดระหว่างประเทศในขณะนั้น

ตั้งแต่ประเทศยูเครนได้รับอิสรภาพ การจัดหาสารตั้งต้นไม่เคยมีการควบคุมเลย 

สารตั้งต้นส�าหรับยาเสพติดสังเคราะห์ อย่างเช่น เมท (meth) ผลิตข้ึนท่ีโรงงานเคมี

ของเรา ถูกลักลอบน�าเข้ายุโรปในคราวเดียว และขายได้เงินก้อนใหญ่ที่น่ัน น่ันคือ 

ช่องทางการลักลอบค้ายาเสพติดแรกที่เราค้นพบและหยุดย้ัง จากน้ันข้าพเจ้า 

ก็ริเริ่มการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดของประเทศยูเครนเพื่อบังคับใช้ในการควบคุม

สารเหล่านี้ กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายที่ดี แต่ทั้งหมดถูกร่างจากมุมมองของ 

ค�ายืนยันจากประสบการณ์
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การบังคับใช้กฎหมาย นั่นคือทุกสิ่งต้องถูกห้ามและควบคุม ไม่มีเจ้าหน้าที่จาก

กระทรวงสาธารณสุขมาร่วมมือกับเรา

ข้าพเจ้ามองสถานการณ์นี้ผ่านสายตาของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจมาโดยตลอด ไม่ใช ่

สายตาของผู ้ป ่วยหรือแพทย์ ข้าพเจ้ายินดีที่หลังจากความวุ ่นวายทั้งหมดนี้  

ข้าพเจ้าสามารถด�าเนินกระบวนการควบคุมน้ีได้อย่างลุล่วง ซึ่งเราน�าเสนอรายงาน

ต่อที่ประชุมของคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) แห่งสหประชาชาติอย่าง 

ภาคภูมิ ตลอดมาเราปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาเสพติดเหมือนอาชญากรคนหน่ึงหรืออย่าง

น้อยสุดก็เป็นผู้ที่อาจเป็นอาชญากร เราไม่เคยปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะบุคคลหนึ่ง

ที่ประสบกับปัญหาในชีวิต ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยสนใจคือการจับกุม ส่งพวกเขา 

เข้าคุก ตัดช่องทางของอุปทานยาเสพติด

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1995 เมื่อข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของประเทศในคณะกรรมาธิการ

ยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ข้าพเจ้าจึงได้ยินเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการบ�าบัดโดย 

ใช้สารทดแทนจากแพทย์หลายคนที่อ้างว่าเราสามารถรักษาการพึ่งพายาเสพติดได้

โดยใช้ยากลุ่มโอปิออยด์ (opioid medicines) พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ข้าพเจ้าคิดว่า “คนเราจะใช้เมทาโดน (methadone) 

ได้อย่างไร สิ่งนี้มันเหมือนกับการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังด้วยวอดก้า (vodka)!” 

ข้าพเจ้าไม่เชื่อ แต่ตระหนักว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจมุมมองทางการแพทย์

ของนโยบายยาเสพติดเลย และมันมีความส�าคัญยิ่ง

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ในวันแรกของข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด (Head of Committee on Drug Control) ภายใต้กระทรวง

สาธารณสุข ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากผู้ชายคนหนึ่งที่กล่าวว่าแม่ของเขาก�าลัง 

จะตายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส เขาต้องเดินทาง 40 กิโลเมตรเพ่ือน�ามอร์ฟีน

ไปให้เธอวันเว้นวัน จากนั้นก็ต้องหาพยาบาลมาฉีดยาให้เธอทุก 4 ชั่วโมง “แม่ของ 

ผมเจ็บปวดมาก! คุณท�าแบบนี้กับประชาชนได้อย่างไร!” เขาตะโกน ข้าพเจ้า 

ตอบอย่างจริงใจ “ผมไม่ทราบว่า...” แต่แล้วข้าพเจ้าก็ตระหนักว่าข้าพเจ้าคือ 

ผู้ที่ร่างกฎหมายเหล่าน้ันซึ่งท�าให้ผู้คนทรมานมากมายเหลือเกิน ข้าพเจ้าเห็นว่า 
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นโยบายยาเสพติดที่ใช้การห้ามนี้สร้างอุปสรรคมากมายส�าหรับแพทย์ที่ไม่สามารถ 

สั่งจ่ายยาแก่ผู้ได้รับความทุกข์ทรมานได้

ต่อมาเมือ่พีช่ายของข้าพเจ้าป่วยและจ�าเป็นต้องได้รบัยาบรรเทาปวด เขาได้รับเพียง

ยาทรามาดอล (tramadol) ซึ่งไม่เพียงพอส�าหรับเขา เขาจึงโทรศัพท์มาหาข้าพเจ้า 

ในวันหนึ่งและกล่าวว่า “โวโลเดีย หยิบปืนของนายและมาฆ่าฉันเสีย เพราะฉันท�าเอง

ไม่ได้!” หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานที่มีอยู่อย่างกระตือรือร้น 

กระทั่งในที่สุดก็ประสบความส�าเร็จในการปรับปรุงกลยุทธ์แห่งชาติส�าหรับนโยบาย

ยาเสพติดของประเทศในปี ค.ศ. 2013 โดยการรวมเอาหลักมนุษยธรรมและ 

แนวคิดใหม่เข้ามาในนโยบายยาเสพติดซึ่งประเทศยูเครนใช้อยู่ในปัจจุบัน

สหราชอาณาจกัร	(United	Kingdom)	
–	ซูซานน์	ชาร์คีย์	(Suzanne	Sharkey)
ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรกอบกู้ความยุติธรรม	(Recovering	Justice)	 
และสมาชิกขององค์กรผู้รกัษากฎหมายต่อต้านกฎหมายห้ามยาเสพติด	
(Law	Enforcement	Against	Prohibition	(LEAP))

ข้าพเจ้าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเคยประจ�าการในฝั ่งตะวันออกสุดของ 

เมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์ (Newcastle upon Tyne) ซึ่งเป็นเมืองในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ ข้าพเจ้าสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อสร้าง 

สิ่งที่ดีขึ้น แสวงหาความยุติธรรม และรับใช้และคุ้มครองชุมชนที่ข้าพเจ้าท�างานอยู่  

ในช่วงแรกข้าพเจ้ารับหน้าที่เป็นต�ารวจสายตรวจก่อนเลื่อนขึ้นไปท�างานภายใต้

กองสอบสวนอาชญากรรม (Criminal Investigation Department) ซึ่งร่วมกับ

ปฏิบัติการพิเศษ ต่อมาข้าพเจ้ารับหน้าที่เป็นสายลับผู้ซื้อยาเสพติด ข้าพเจ้ายังเป็น 

ผู้ฟื้นตัวจากการใช้สารเสพติดที่เป็นปัญหาอีกด้วย แต่ข้าพเจ้าไม่ได้มองว่าตนเอง 

พิเศษ แตกต่าง หรือไม่เหมือนใคร ข้าพเจ้าเป็นแค่คนโชคดีคนหนึ่งเท่านั้น

ค�ายืนยันจากประสบการณ์
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การใช้ยาเสพติดของข้าพเจ้าก่อให้เกิดหายนะตามมา ข้าพเจ้าเข้ารับการบ�าบัด  

กลับไปใช้ซ�้า และถูกขับออกจากสถานบ�าบัดเพราะขาดการบ�าบัดเพียงครั้งเดียว 

ข้าพเจ้าถูกจับกุมหลายครั้ง เข้าโรงพยาบาลหลายครั้งเพราะพยายามฆ่าตัวตาย  

(ด้วยไม่อาจทนรับความรู้สึกผิด อับอาย และล้มเหลวได้) และลงเอยด้วยการเป็น 

คนไร้ที่อยู่

เม่ือเกือบ 8 ปีก่อน ข้าพเจ้าต่ืนขึ้นมาในโรงพยาบาลอีกครั้ง ถูกผูกติดอยู ่กับ 

หน้าจอและสายท่อระโยงระยาง แทบไม่อยากเช่ือว่าตัวเองยังไม่ตาย แต่คร้ังน้ี 

ข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อ

อะไรที่ท�าให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนไป ข้าพเจ้าท�าได้อย่างไร ไม่ใช่ห้องขังของโรงพัก  

การปรากฏตัวต่อหน้าศาล และการท�าให้ข้าพเจ้าเป็นอาชญากรที่เปลี่ยนข้าพเจ้า 

แท้จริงแล้วการก�าหนดให้มีความผิดทางอาญากลับยิ่งผลักให้ข้าพเจ้าออกจาก 

สังคมมากยิ่งขึ้น เพิ่มการใช้ยาเสพติดที่เป็นปัญหาของข้าพเจ้า และท�าให้ข้าพเจ้า 

ถูกแยกตัวอยู่โดดเดี่ยว มันพรากเอาความรู ้สึกถึงศักดิ์ศรีที่ข้าพเจ้าอาจยังคงม ี

หลงเหลืออยู่บ้าง ความรู้สึกถึงอัตตาที่มีอยู่อย่างเปราะบางของข้าพเจ้าถูกกัดกร่อน 

ข้าพเจ้าไม่ได้รับความเห็นใจหรือได้รับการใส่ใจ ข้าพเจ้าต้องเผชิญหน้าอยู่แต่กับ 

การถูกตัดสิน การถูกตีตราบาป และการถูกท�าให้เป็นบุคคลชายขอบของสังคม  

และถูกท�าให้รู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าเป็นคนชั่วช้าไร้ศีลธรรม ซึ่งข้าพเจ้าต้องรวบรวม

สติ ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือการเป็นแม่ที่ไม่สามารถเลิกเสพได้แม้จะต้องกระท�า 

เพื่อลูก ๆ ของเธอเอง

กลับกลายเป็นผู้คนที่ข้าพเจ้าเคยพบในสถานบ�าบัดที่พยายามช่วยข้าพเจ้าหลาย

ต่อหลายครั้ง พวกเขาอยู่ข้างเตียงของข้าพเจ้าในโรงพยาบาล พวกเขาดูแลและ

รักข้าพเจ้าจนกระทั่งข้าพเจ้าสามารถรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองได้ สิ่งที่พวกเขาท�าคือ

ปฏิบัติต่อข้าพเจ้าอย่างให้เกียรติและเคารพ พวกเขาปฏิบัติต่อข้าพเจ้าเหมือนเป็น 

มนุษย์คนหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับความรู ้สึกว่ามีคุณค่ากลับมาอีกครั้งและสามารถ 

เชิดหน้าขึ้นได้อีกครั้ง พลังของการได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติเป็นพ้ืนฐานของ

การฟื้นตัวของข้าพเจ้า
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เมื่อนึกย้อนไปถึงช่วงท่ีเป็นต�ารวจ ข้าพเจ้ารู้สึกผิด ละอาย และล้มเหลว ข้าพเจ้า 

รู้สึกละอายที่ไม่ได้จับกุมอาชญากรอาชีพ จับคนเลวเข้าคุก แต่กลับจับคนที่มา 

จากพื้นที่ยากจนและขาดแคลนทางสังคมที่ว่างงาน คนที่มีความหวังเพียงเล็กน้อย 

หรือไม่มีเลย หลายคนมีความผิดเพียงแค่การมียาเสพติดไว้ในครอบครองที่ไม่ได้ 

ใช้ความรุนแรง ผลที่ตามมาท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกผิด

ในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ท�าให้อะไรดีข้ึนเลยนอกจากท�าลายชีวิตของผู้ท่ีมีความหวัง 

เพียงเล็กน้อยอยู่แล้วหรือไม่มีเลย ข้าพเจ้าสร้างอุปสรรคที่ไม่จ�าเป็นแก่ผู้ต้องการ 

ชีวิตและโอกาสที่ดีกว่าโดยการยื่นความผิดทางอาญาให้แก่พวกเขา น่ีคือความเป็นจริง 

ของการท�าสงครามต้านยาเสพติด

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหนึ่งในอุปสรรคใหญ่สุดที่ขัดขวางผู ้มีปัญหาการใช้สารเสพติด 

จากการแสวงหาความช่วยเหลือและเข้าถึงการบ�าบัดคือนโยบายยาเสพติดใน 

ปัจจุบัน นโยบายไม่ได้ประสบความส�าเร็จเลย มีแต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล 

ครอบครัว และสังคมโดยรวมมากยิ่งขึ้น

สหรฐัอเมริกา	(United	States	of	America)	
–	ซูซาน	เชอร์แมน	(Susan	Sherman)
ศาสตราจารย์ด้านสุขภาพ	พฤติกรรม	และสงัคม	 
มหาวิทยาลยัจอนส์ฮอปกินส์	(Johns	Hopkins	University)

การสาธารณสุขมีความเป็นเอกลักษณ์ในแง่ท่ีว่ามันถูกวางอยู่ตรงกลางระหว่าง 

ความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และนโยบายที่ดีรอบด้าน มีตัวอย่าง 

มากมายนับไม่ถ้วนที่วิธีการซึ่งการสาธารณสุขช่วยลดค่าใช้จ ่ายด้วยการลด 

การเจ็บป่วยและเสียชีวิต และสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อลดความแตกต่างที่มัก 

เป็นสาเหตุของสุขภาพที่ย�่าแย่และโรคภัยไข้เจ็บ เส้นทางของข้าพเจ้าเองในงาน 

ด้านสาธารณสุขเริ่มต้นอย่างแท้จริงในวิกฤติโรคเอดส์เมื่อต้นทศวรรษที่ 1990  
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ที่เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) หลังจากท�างานเกี่ยวกับประเด็นความยุติธรรม 

ที่ เกี่ยวข ้องกับการล่วงละเมิดทางเพศในระหว่างที่ท�างานในมหาวิทยาลัย  

ข้าพเจ้าแทบไม่อยากเชื่อว่ายังมีอีกโรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมากทั้ง ๆ ที่เป็น

เรื่องส่วนตัว โลกของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ท�าให้ข้าพเจ้ามองเห็นความอยุติธรรม

ที่มาจากการไม่ตอบสนองมากมาย และความไม่เช่ือมโยงกันอย่างมากระหว่าง

เจตจ�านงทางวิทยาศาสตร์กับการเมือง ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา งานวิจัยของ 

ข้าพเจ้าเน้นความสนใจไปที่การปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดีของผู ้ใช้ 

ยาเสพติด ซึ่งรวมถึงการขยายทางเลือกแก่พวกเขาในการจ้างงาน การเข้าถึง 

การบริการ และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ งานนี้พาข้าพเจ้าไปหลายแห่งทั่วโลก  

แต่ไม่มีที่ใดน่าตกใจเท่าที่บ้านของข้าพเจ้าเองในเมืองบัลติมอร์ (Baltimore) 

มลรัฐแมริแลนด์ (Maryland) ล่าสุดข้าพเจ้าศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อเชื้อไวรัสเอชไอวีของผู้ขายบริการทางเพศตามท้องถนน

ทั้งในกลุ่มคนสนใจเพศตรงข้ามหรือสนใจเพศเดียวกัน ในบริบทนี้ หญิงขายบริการ

แก่เพศตรงข้ามส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานาน ซึ่งมักเป็นตัวขับดันให้เข้าสู ่

การขายบริการทางเพศตามท้องถนน การสาธารณสุขไม่ได้ช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้  

โดยเฉพาะจากการขาดการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการลดทอนความเป็น

อาชญากรรมของการขายบริการทางเพศและความผิดระดับล่างเก่ียวกับยาเสพติด  

ผู้หญิงเหล่านี้ติดอยู่ตรงทางแยกของนโยบายที่ไม่ดี ไม่มีการจ้างงาน และต้องทน 

อยู่ในตลาดยาเสพติด พวกเธอส่วนใหญ่ไม่มีที่อยู ่ถาวร ติดเฮโรอีนอย่างหนัก  

เข้าออกคุกด้วยข้อหาค้าประเวณีและความผิดระดับล่างเกี่ยวกับยาเสพติดและ 

มีประวัติถูกทารุณกรรมทางเพศทั้งในอดีตและปัจจุบัน เร่ืองแบบน้ียังคงมีอยู่ใน 

ปี ค.ศ. 2016 ในสถานที่เช่นเมืองบัลติมอร์ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร อัตรา 

การติดเชื้อเอชไอวีของพวกเธอเกินร้อยละ 7 ได้อย่างไร และท�าไมจึงมีแค่ไม่กี่โครงการ 

นอกเหนือจากการวิจัยของเราที่เน้นให้ความสนใจแก่พวกเธอ ความพยายามของ

ข้าพเจ้าในฐานะนักวิจัยในขณะนี้คือการหาหลักฐานที่สร้างความเข้าใจและ 

บันทึกชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้ โดยท�าทุกอย่างท่ีเราสามารถท�าได้ส�าหรับพวกเธอ 
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ในบริบทของการศึกษาเชิงสังเกต หนทางเดียวที่ข้าพเจ้าสามารถบอกความจริง 

โดยไม่รู้สึกผิดอย่างมากในการใช้ “การสังเกตการณ์” คือการที่ข้าพเจ้าทราบว่า

ข้าพเจ้านั้นมีความรับผิดชอบอย่างมากในการท�าให้งานวิจัยของข้าพเจ้าถูกน�าไป 

ใช้ในการก�าหนดนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทีม่บีทลงโทษทียุ่ตธิรรม การลดทอน

ความเป็นอาชญากรรมของความผิดระดับล่างเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการเบี่ยงเบน

ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ก่อนแทนท่ีจะกระท�าหลังจากที่บุคคลเข้าไปอยู่ในระบบ

งานยุติธรรมทางอาญาแล้ว เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่ีจะใช้ข้อได้เปรียบของข้าพเจ้า 

ในการแบ่งปันเรื่องราวของพวกเธอและสถิติต่าง ๆ ในการพัฒนาและสนับสนุน 

บริการและนโยบายที่จ�าเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และอนาคต

ของผู้หญิงเหล่านี้ เป็นความท้าทายของข้าพเจ้าในการหาสมดุลระหว่างการท�างาน

กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อจัดท�าโครงการที่พวกผู้หญิงเหล่าน้ีเองเป็นผู้รับผิดชอบ 

และช่วยให้เข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของพวกเธอและซื่อตรงต่อ 

ความรู ้สึกของข้าพเจ้าเองในเร่ืองความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งที่ ถูกต้อง  

การวิจัยด้านการสาธารณสุขเป็นเคร่ืองมือทรงพลังในการสร้างสังคมที่เที่ยงธรรม  

และการวิจัยเป็นสิ่งส�าคัญอันดับต้น ๆ ในการให้ข้อมูลหลักฐานเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นในการไปสู่จุดหมายนั้น.

ค�ายืนยันจากประสบการณ์
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research informs policy: just sentencing laws, decriminalization  
of low level drug offenses, diversion programs that are accessed  
in advance rather than after someone is already in the criminal  
justice system. It is my obligation to use my privilege to share their  
stories and the statistics, in developing and advocating for necessary 
services and policies that promote these women’s health, wellbeing, 
and future. It is my challenge to find a balance between working  
with the police to institute programs that hold their own  
accountable and shed light on their harmful behaviors, and staying 
true to my own sense of social justice and what is right. Public health 
research is a powerful means to create just societies, and research is  
at the forefront of providing the evidence to create the necessary 
change to that end.
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disease that was so political yet so personal. The world of HIV  
opened my eyes to the injustice that derives from many  
nonresponses. And the great disconnect between science and  
political will. Over the past two decades, my research has focused  
on improving the health and wellbeing of drug users, which  
includes expanding their options for employment, access to services,  
and access to healthcare. This work has taken me to many places  
around the world, but none as startling as my home in Baltimore,  
Maryland. Most recently I have been examining the role of  
the police on the HIV risk environment of both cis- and trans-  
street-based sex workers. In this context, the majority of cis-female  
sex workers have enduring drug habits, which often are a driver into  
selling street-based sex. Public health has failed these women –  
notably in our lack of effective advocacy in decriminalizing sex work 
and low-level drug offenses. These women lie at the crossroads  
of bad policies, a lack of employment and enduring drug markets. 
They are largely unstably housed, have extensive heroin habits,  
have been in and out of prison on low-level drug and prostitution  
charges, and have a history of past and current sexual abuse.  
How is it that this exists in 2016 in places such as Baltimore in  
the US? How is it that their HIV rates are over 7 percent, and  
there are few programs outside of our observational and  
intervention research that focuses on them? My struggle as  
a researcher is now to create the evidence that brings light and  
documents the lives of these women, while doing all that we can  
do for them in the context of an observational study. The only way  
that I can bear witness without great guilt in not just “observing,”  
is knowing how much responsibility I have in making sure my  
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locking up bad people, that I was instead arresting people  
from poor, socially deprived areas of high unemployment, people  
who had little or no hope. Many whose only crime was non-violent 
drug possession. The consequences they faced are on my conscience.
In my time I made absolutely no difference except wreck the lives 
of those who had little or no hope in the first place. I helped create 
unnecessary barriers to those wanting better lives and opportunities 
by giving them criminal convictions.
This is the reality of the war on drugs.
I believe one of the biggest barriers to people with problematic  
substance use seeking help and accessing treatment are the current  
drug policies. They achieve nothing except create more harm  
for individuals, families and society as a whole.

UNITED STATES OF AMERICA  
- SUSAN SHERMAN
Professor, Health, Behavior and Society, Johns Hopkins University

Public health is unique in that it is truly positioned at the  
intersection of social justice, human rights, and all around  
good policy. There are countless examples of how public health  
has reduced morbidity and mortality at a cost savings, and leveled  
the playing field of disparity that often characterizes adverse  
health and illness. My own personal road to public health is firmly  
rooted in the AIDS crisis in the early 1990s in San Francisco. After  
working on issues of justice surrounding sexual assault during  
my time at college, I could not believe there was yet another  
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My use had catastrophic consequences. I was admitted to rehab, 
relapsed, and kicked out for failing at my one chance of treatment.  
I was arrested multiple times, admitted to hospital on many  
occasions because of suicide attempts (the sense of shame, guilt  
and failure was too much to bear), and I ended up homeless.
Nearly eight years ago I woke up in hospital again, attached to  
monitors and tubes, not quite believing I wasn’t dead. But this time  
I made the decision to live.
What changed? How did I do it? It wasn’t the police cells and  
court appearances and criminalization that helped; the act of  
criminalization actually pushed me further out of society,  
compounded my problematic use, and alienated me. It took any  
sense of dignity I had left, my frail sense of self eroded. I wasn’t  
shown compassion or empathy. I only faced judgement, further  
stigmatisation and marginalisation, and was made to feel as though  
I was some depraved person lacking moral fibre, that I just needed  
to pull myself together. Worse, a mother who could not stop using 
even for her children.
It was the people I had seen in recovery who had on many  
occasions tried to help me. They were by my hospital bed. They  
nurtured me and loved me until I could feel the same toward  
myself. What they did was treat me with dignity and respect. They  
treated me as a human being. I regained a sense of value, of  
worthiness, and was able to hold my head up again. The power  
of being treated with simple human dignity was fundamental to  
my recovery.
As I reflect on my time in the police I also feel guilt, shame and  
a sense of failure. Ashamed that I wasn’t arresting career criminals,  
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in such pain! How can you do this to people!” he shouted. I answered 
honestly: “I don’t know…” I realized that I was this person who had 
written these laws that made people suffer so much. I saw that  
this prohibitive drug policy had created so many obstacles for  
doctors who couldn’t prescribe medicines to those who suffered.
Later, when my elder brother got sick and he needed pain relief,  
he received only tramadol, which was not enough for him. So he  
called me one day and said: “Volodia, take your gun, come and  
kill me, because I can’t do it myself!” After that I started actively  
to change existing norms, finally succeeding in having the National 
Strategy of the State Drug Policy adopted in 2013, encompassing  
progressive and humane principles of drug policy, which Ukraine  
is now implementing.

UNITED KINGDOM - SUZANNE SHARKEY
Co-founder of Recovering Justice and a member  
of Law Enforcement Against Prohibition (LEAP)

I am an ex-police officer and used to be based in the east end  
of Newcastle upon Tyne, a city in the North East of England.  
I joined the police service to make a difference, seek justice, and  
serve and protect the community I worked in. Initially I worked as  
a Police Constable on the streets before progressing to work under  
the Criminal Investigation Department co-ordinating special operations. 
Later I worked as an undercover drugs buyer. I am also in long term 
recovery from problematic substance use, but I don’t see myself as 
someone special, different or unique. I am one of the lucky ones.
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meth were produced at our chemical plants, smuggled to Europe  
en masse and sold there for big cash. It was first trafficking channel  
we managed to uncover and stop. Then I initiated amendments  
to the Ukrainian drug legislation to enforce control over these  
substances. These were good laws, but all of them were written  
from a law enforcement point of view: everything must be banned  
and controlled. No-one from the Ministry of Health ever cooperated 
with us.
I always looked at this situation through the eyes of the police  
officer, not those of a patient or of a doctor. I was delighted that,  
after all the chaos, I managed to implement these controlling  
procedures, which we proudly reported on at the UN meetings of  
CND. We always treated a drug user as a criminal, at the very least  
as a potential criminal, never as a person to got into a difficult life  
situation. All I used to care about was to arrest a person, put him  
or her in jail, break the channel of drug supply.
It was in 1995, when I became the country representative at  
UN CND, that I first heard about substitution therapy from doctors  
who claimed you can treat drug dependency with opioid medicines. 
They were experts from Switzerland and France. I thought, “How can 
one use methadone? This is like treating alcoholism with vodka!”  
I did not believe it, but realized that I had been previously ignoring  
the medical aspects of drug policy, and they are so important.
In April of 2010, on my first day as Head of Committee on Drug  
Control under the Ministry of Health, I received a phone call from  
a man who said his mother was dying and in severe pain. Every  
other day he had to travel 40 kilometers to get her morphine, then  
had to get a nurse to inject her every four hours. “My mother is  
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users to join in. Furthermore, there has been a lot of mob justice  
from the community just because of the negative impact directed 
against drug users.
The criminalization of drugs also means pharmacies do not have  
the freedom to sell drugs that can support drug users, such as  
buprenorphine or other similar drugs that reduce withdrawal  
symptoms. Criminalization forces the inevitable into hiding, which  
is not good because it can lead to a greater risk of long-lasting diseases.
We need to decriminalize and not criminalize drug users. We need 
support and not punish. We need tools to inject and need to  
educate about safe injection and safe sex, and not have people  
criminalized for these acts. We aren’t the pushers, we only defend  
the users who are victims of circumstance.

UKRAINE - VOLODYMYR TYMOSHENKO
Former Head of the State Service on Drugs Control

In 1992, I was working in Kyiv as an experienced 40-year-old  
security service officer in the field of combat with organized crime.  
One day my boss called me in and said: “Ukraine is now an  
independent state, we have to have a special unit to fight  
international drug trafficking. Since you have experience in fighting  
smuggling, drug trafficking should also be no problem for you.”  
So I had to create a whole unit from scratch, even though I knew  
nothing about drug policy or international drug trafficking at that time.
Since Ukraine gained its independence, the procurement of  
precursors was not controlled at all. Those for synthetic drugs like  
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Many times I have seen users test negative on HIV or Hepatitis  
but soon after police raids happen these same users test positive.  
When I ask how they think they got the disease, they say that  
when police where harassing them, they went into hiding, forcing  
them to share syringes and needles.
Another issue is that users make their money in areas such as bus  
stops and market places. They are then caught by police, with  
the excuse that they are movers who cause problems as they 
don’t have proper jobs. But I truly don’t understand why the police 
treat users like this. They are grown up people who can’t just stay  
at home. They have a life to live and needs to fulfill, and for that  
they have to ensure their livelihood, otherwise they will become  
thieves if they are stopped from doing such jobs.
We have a crisis response team, and many times we have to  
intervene for drug users who have been caught for no good reason.  
In only one day we can have about 20 or more calls from users  
who are in a police station or in court, and need our help and  
support so they can be released.
Criminalization not only doesn’t help, it causes further problems.  
New infections of HIV, hepatitis and tuberculosis increase every day.  
In jail cells, people are piled up and there is not enough space,  
further increasing the risk of tuberculosis infection. Injecting tools  
are shared too as there are very few in there and are hidden,  
causing new prisoners who use drugs to be manipulated and  
bribed for sexual favors in exchange for injecting tools. This, of course, 
leads to a higher number of new HIV and Hepatitis infections.
The criminalization of drugs has made demand increase, leading  
big pushers to increase supply, providing an opportunity for new  
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their 18-month detention they were continuously interrogated  
in Rabat, far away from our region, making it very difficult for  
our family members to take care of them because of distance  
and waiting times for visits.
Their five- and six-year stays in different prisons of the country,  
without any evidence, was the reason for my mother’s sadness and 
preoccupation, finally causing her death. I was obliged to give up  
my higher studies to take care of my brothers, my family and  
several members of our tribe.
From this time until now, the situation has hardly changed. The 
only people to benefit from this situation are the national and  
international drug traffickers. Due to the international demand  
for drugs, and the lack of development ideas for our region on  
the part of national and international authorities, our tribe is obliged  
to continue looking for solutions to their socio-economic problems 
caused by the prohibition. This situation has also caused social  
instability and an unpredictable future. Our population lives in fear  
of arrest because of the kif culture.

TANZANIA - HAPPY ASSAN
Tanzania Network of People Who Use Drugs

The criminalization of drugs and drug use often affects my  
outreach activities. For instance, when drug user hot spot is found,  
they all run away, making intervention impossible. At times we  
face difficulty in supporting drug users with referrals or providing harm 
reduction kits, such as needles and syringes.
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since 2014 as President of the Confederation of Associations of  
Senhaja of the Rif for Development (CASRD).
My national and international efforts, in partnership with national  
and international organizations, are focused on the defense of  
human rights, case studies, environmental projects, beekeeping,  
animal breeding, the transformation of cannabis into legal products, 
alternative cultures, re-forestation, agro-tourism, sports projects,  
and training programs, especially for women and young people.
With those projects I want to combat ignorance and poverty  
among the population, and create new economic alternatives in  
order to recover the dignity of our tribe.
Cannabis, cultivated in our region for many centuries, was considered  
a legal economy, including during the Spanish colonialism era,  
until our country’s independence. It was used for recreational  
and industrial purposes on a national level till Morocco signed  
the UN convention in 1961. With prohibition, our tribe had  
no other alternative then to sell their harvest to hippies, and then  
to national and international drug traffickers. The change of law had 
undesirable effects on the development of our area, and caused  
a situation of repression and persecution by the national authorities.
A lot of innocent family members of our tribe were captured to  
create a situation of fear. No family remained unaffected. Two of  
my brothers, and other family members, were sent to prison  
without any evidence, only based on accusations. We didn´t have  
any news about them for the first 52 days of their disappearance.  
Finally we found out from a lawyer that they were sent for  
interrogation in a secret place. When the tribunal started we hard-
ly recognized them as they had been subjected to torture. During  
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had failed in their impossible goal of a drug-free country. But  
regardless of the change in tagline, the narrative continues.
And so, when the government carries out its executions – despite  
serious unfair trials and a wall of evidence showing that this tactic  
fails to curb drug supply – the public continues to back this policy.  
What the public sees is that the government is trying to get rid of 
society’s evil. What the public does not see is that the government’s 
policy is making the situation worse. It is not only targeting supply,  
but also criminalizing drug use and small possession offenses,  
resulting in serious prison overcrowding. This policy fails to prevent 
overdose and drug-related deaths, contributing to the so-called  
“drug emergency situation.” It is a policy that stigmatizes people  
who use drugs, which only discourages the most vulnerable from  
accessing treatment.
Ultimately, the executions that the government undertakes are  
no more than a mask to cover up their failure to overcome Indonesia’s 
drug problem and disastrous zero-tolerance paradigm.

MOROCCO - ABDELLATIF ADEBIBE
Chair of the Confederation of Associations of Senhaja  
of the Rif for Development

I´m a descendent of the Amazigh (Berber) tribe “Senhaja Srair”,  
and native of Morocco’s High Central Rif mountains, the historic  
area of kif (cannabis) culture.
I have defended the interests of our tribe since 1999, first through  
the Association of Development of the High Central Rif, and  
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On Friday 29 July, around 3am, an ambulance came down from  
the execution site to the area carrying the body of my friend and  
client, Humphrey Ejike Jefferson (‘Jeff’). I had lost him after eight years 
of struggle.
Jeff had been sentenced to death for a drug-related offense. Not only 
was the judgment he received racially motivated, his execution was 
entirely illegal. Not only did Jeff have a clemency decision pending,  
the execution went ahead less than the required 72 hours after  
the execution notice was handed down. In April 2015, I had already  
lost another of my clients, Rodrigo Gularte, who had suffered  
from paranoid schizophrenia and bipolar disorder. Although  
Indonesian law prohibits sentencing people with mental illness,  
Rodrigo was sentenced to death for drug trafficking in February 2005. 
Both Jeff and Rodrigo were sentenced for crimes they never committed, 
and were victims of a senseless and failed prohibitionist drug policy.
In the past decade I have met many other people facing the death 
penalty for drug offences. Nearly all of them share stories similar  
to Jeff and Rodrigo. There is a death row prisoner whose first  
lawyer specialized in property instead of criminal defense, another 
who was tortured to confess. These are poor and vulnerable people  
exploited by drug kingpins. They are deprived economically and  
politically, making them easy prey for Indonesia’s broken justice  
system and draconian, repressive drug laws.
Through decades of propaganda, the government has now  
succeeded in shaping the public perception that drugs are evil  
and must be eradicated from the country. “Drug-free Indonesia 2015”, 
was their 2014 tagline. A year later, the tagline changed, though,  
to “Indonesia: drug emergency situation.” Perhaps they knew they  
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which made me feel like an outsider in society, despite the fact  
that I was set free. I gave up on myself and even attempted  
suicide by taking drugs, but I woke up after a coma that lasted for  
a full day and night.
After the local disease control center learned about my situation,  
they found a psychologist to help me. I took part in the activities  
they organized and later received methadone treatment.  
Now I have a job and live a stable life. However, I cannot bear to  
think about the past and the experience of hiding, and I fear being  
caught and sent back to the rehabilitation center. These memories 
often haunt me in my dreams.

INDONESIA - RICKY GUNAWAN
Director of Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat,  
Indonesia

It was around 3pm on Thursday 28 July, 2016. I was shocked to  
receive news from the prosecutor that I had to “prepare” for  
that night. It was a hint that the execution would take place.  
Indeed, when the prosecutor picked me up at my hotel around  
four hours later it was confirmed. We went straight to  
Nusa Kambangan, the so-called execution island where a third  
round of executions under President Joko Widodo’s administration 
would be carried out that night, and not the following night as they 
were supposed to according to the law.
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I became addicted. My addiction got worse and I needed more  
and more money. After spending all my savings, I began to lie to  
my friends and family.
Over half a year later, I was caught taking drugs and held in custody  
for 15 days. My relatives and friends started avoiding me and  
I returned to taking drugs. Later my parents sent me to Kunming  
to receive treatment as a volunteer addict, but I turned back  
to drugs for various reasons several days after the treatment. I was  
sent to a compulsory rehabilitation center three times by the police, 
where I spent several months or even years. My mother wept all  
day and her health became worse. The third time I was sent to  
the compulsory rehabilitation center by the police, my wife filed  
for divorce. Consequently, my mother had a heart attack and  
passed away. Driven by the sorrow, my father also died the second 
year I was in the center. I was held in custody in the center and  
failed to fulfill my work tasks, so I was deprived of visitation rights.  
Because of this, I had no knowledge that my parents had died.  
I missed the chance to see them for the last time, and this regret  
will stay with me for the rest of my life.
I, along with many of my addicted friends, could not get away  
from drugs after leaving the rehabilitation center. Instead,  
we became more addicted. We met more friends taking drugs  
in the center and found more access to drugs after leaving. I lived  
a miserable and lonely life. I blamed myself deeply, knowing  
that my parents died because of what I did. I stayed at home alone 
to avoid seeing other people. My parents had passed away, my wife 
divorced me and I was in the rehabilitation center for years, all of  
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Policy Department, the Drug Policy Council, Receita Federal,  
politicians and associations.
Nowadays, we are still trying to grasp the whole dimension of what  
is happening, as we take time to think through a lot of these issues.  
But we can already fully appreciate the impact that decision  
makers in government have on our daily lives.
We are a family that has to fight daily for our daughter’s  
well-being. From our point of view, we see that when the State  
creates even more paperwork or creates legislation to try and  
prevent the use of certain substances, this only ends up feeding  
the black market, while families like ours are left helpless.

CHINA - DAMING
Person using drugs

My name is Daming, I am 35 years old. I live in Yuxi City, Yunnan  
Province. I used to live a happy life, but everything changed  
when I was 24. That year I married my girlfriend after a three-year  
romance. However, we often quarreled and, feeling depressed,  
I would go to a club to get drunk. I met a guy who told me that  
there was a type of medicine that could rid me of my unhappiness.  
I knew it was a drug, but he said occasional use would do me  
no harm. I vomited the whole night after first taking it, but then  
I took it several times within a month. Gradually, I got used to it  
and stopped vomiting. I went to him every time I felt depressed  
and sank into a free world, where I felt like I was flying. At first he  
offered me free drugs, but then he began to charge me after  
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demonstrations were not topics we would regularly discuss at  
the dinner table, like most Brazilians. Now we had become outlaws.
It took no more than a couple of weeks of this illegal treatment for  
us to control Anny’s seizures, all thanks to the medicinal effects  
of CBD. We grew ecstatic as we watched her quality of life increase –  
as did the whole family’s.
Our story became public on March 30th, 2014, when Fantastico,  
a famous sunday-evening television staple, aired a report on our  
struggle. This was right after Customs retained a shipment of  
the illegal medication Anny was taking and she slipped back into  
the routine of intractable epilepsy.
We then filed an injunction and on April 3rd, 2014, Anny became  
the first person in Brazil to be legally authorized to import  
cannabis-based substances for medical use. Her story – along  
with four others - later became a movie, Ilegal. And that’s how,  
quite out of the blue, we took center-stage in this debate.
Regulation of medical marijuana has since come a long way in Brazil.  
The federal agency responsible for authorizing the medical use 
of substances, Anvisa, has since reclassified both CBD and THC,  
authorizing patients to import these medicines. Receita Federal,  
the Brazilian equivalent of the IRS, also got on board and  
simplified importation procedures. Marijuana-based medicines  
are now tax-free. On the other hand, the Federal Medical Council  
has spoken against medical marijuana.
Presented like this, it might seem like a simple process, but getting  
to where we are now was far from easy. There were countless  
meetings, strategies, contacts and disagreements amongst all  
those involved in this effort, between families, Anvisa, our Drug  
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BRAZIL - KATIELE FISCHER
Mother of a child needing medical cannabis

Our daughter Anny suffers from CDKL5, a rare syndrome that  
brings along with it intractable epilepsy, among many other  
symptoms. When she turned four, her condition worsened and  
the medicines we had at hand no longer controlled her convulsions. 
Even when we combined different medications there was no effect.
It was around this time that we heard an American family talk  
about Cannabidiol (CBD) in a support group. Their daughter had  
the same syndrome as Anny and she had progressed since using  
this medication. Soon afterwards, a Brazilian friend called us and  
told us she was going to get some CBD to see if it would also work 
with her child. She asked if we wanted to join in and we went for it. 
We had run out of options.
At that time, Brazilian law did not consider the medical use of  
marijuana legal. Just for trying to find a solution for our daughter’s 
illness, we had suddenly entered the world of “drug dealing”.  
Until this moment, drugs, marijuana, drug policy, and cannabis  
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UN member states must remove the penalization 

of drug possession as a treaty obligation under the 

international drug control system.

States must eventually explore regulatory models 

for all illicit drugs and acknowledge this to be the 

logical next step in drug policy reform following 

decriminalization.

4

5
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States must abolish the death penalty for all 

drug-related offenses.

States must end all penalties—both criminal  

and civil—for drug possession for personal 

use, and the cultivation of drugs for personal  

consumption. Millions of people around  

the world use drugs and do so without  

causing any harm to others. To criminalize  

people who use drugs is ineffective and  

harmful, and undermines the principle of  

human dignity and the rule of law.

States must implement alternatives to  

punishment, such as diversion away from the  

criminal justice system, for all low-level,  

non-violent actors in the drug trade, such as 

those engaging in social supply, drug couriers, 

user-dealers, and cultivators of illicit crops.  

States must recognize that a number of  

people engage in these acts out of economic 

marginalization and implement alternatives to 

criminalization that uphold international human 

rights standards.

1

2

3
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As we move toward 2019 and the 10-year review of 2009’s  

Political Declaration and Plan of Action to “counter the world drug 

problem,”
158 

drug control has to be aligned with the Sustainable  

Development Goals (SDGs) agenda that was approved by UN member 

states in 2015. This agenda shapes the multilateral global framework  

until 2030 and is aimed at achieving social justice and inclusion for all.
159

The UN’s commitment to ensure that all future policies should  

operate within the sustainable development framework is crucial  

to drug policy reform. The pledge to leave no one behind must  

apply to every individual, including people who use drugs.
160

Any agreement that member states reach in 2019 at the review of  

the Political Declaration should be framed within the SDGs agenda 

and the pillars of the UN Charter internationally. This is the pathway  

to move away from the harms of punitive drug policies toward  

ones centered on justice, dignity and human rights for all.
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«Assist not arrest»: The Law Enforcement Assistant Diversion (LEAD)
program aims at keeping people who use drugs for personal
consumption and sex workers out of jail and receiving services for
housing, counseling and job training © Ted Warren/Associated Press
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Certainly in New Zealand, we allowed an unregulated, 

under the radar New Psychoactive Substances  

industry to steal a march before it was brought into 

a regulated system via our Psychoactive Substances 

Act. This Act allows for NPS products to be brought to 

market if they can be proven to be low risk, essentially 

reversing the onus of proof back on to the industry.

Peter Dunne, Minister for Internal Affairs and Associate 

Minister for Conservation and Health, New Zealand.
157
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Under a decriminalized model, furthermore, society is still  

vulnerable to the negative effects of the illegal trade, and  

people who use drugs are placed at considerable risk through  

having to navigate the uncertainties of an unregulated market.  

For example, they may not know the exact composition of  

the substance they are buying or how to dose accordingly. It is  

a societal priority, therefore, that governments take control of  

this market to mitigate the harms and ensure that people can use 

drugs as safely as possible, while establishing age restrictions and  

other safety measures to govern access to the market. This is  

not a novel idea—governments already regulate harmful  

substances and there is little reason that illicit drugs should be  

treated differently.

Drug use is very much a reality in societies around the world  

and one that governments must acknowledge. Though regulatory  

models are being implemented in certain jurisdictions for  

cannabis, it is time for governments to be bold and go further  

by responsibly regulating all drugs—not just for the protection  

of people who use drugs, but for the health and well-being of  

society as a whole.
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As the Commission stated in its 2014 report,
155

 decriminalization  

is a vital step in the right direction for drug policy reform, but it is  

just that—a step. In order to fully mitigate the harms caused by  

ineffective and dangerous punitive responses to drugs,  

governments must ultimately regulate illicit drugs, from production 

through to distribution.

A policy framework that decriminalizes personal use and  

possession of drugs, and implements alternatives to punishment  

for all low-level actors, can bring positive economic, health and  

societal outcomes. It can also free up law enforcement resources  

that can be used to tackle more serious violent crimes, in particular  

those related to organized criminal groups. However, in order to  

undercut these groups further, the drug market must be regulated.  

Globally, it is estimated that the illicit drug trade constitutes  

the largest revenue stream for organized crime,
156

 providing them  

with the financial power to corrupt weak state institutions.
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Demonstration for the regulation of cannabis for recreational use
in front of the Legislative Palace in Montevideo, Uruguay. The
law passed in 2013, and sales are expected end 2016. © Pablo
Porciuncula/Getty Images
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and disproportionate approaches toward illicit crop cultivation,  

but would also remove barriers to meaningful and inclusive  

sustainable development.
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Compounding the negative effects of forceful eradication is its  

inefficacy. Even if cultivation is momentarily wiped out in one area  

it will simply emerge in another, either within or outside of  

national borders. Some countries have implemented alternative  

development programs in order to shift cultivators from growing  

illicit crops to producing licit ones, and programs such as these  

have been increasingly incorporated into UN guidelines. However,  

alternative development programs have by and large failed:  

many are poorly targeted—i.e., do not reach cultivators who  

are most marginalized and reliant on illicit crops for their  

livelihoods—and fail to account for the economic motivation  

which cultivators may have for engaging in illicit markets.
153

  

Above all, alternative development is an inadequate approach  

because it continues to address marginalized communities through  

a prohibitionist lens, seeing the very basis of their livelihoods as  

something that should be wiped out.

Fundamentally, the cultivation of illicit crops is not something  

that should be addressed through aggressive eradication and/or  

criminal justice measures. The criminalization of cultivators acts  

as an impediment to properly overcoming their economic  

marginalization, and including them in the design and  

implementation of much needed development measures for  

their communities.
154

 Effective alternatives to punishment of  

this group, such as diversion measures addressing core drivers  

for the activity, would not only mitigate the harms of unnecessary 
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compared to the time prior to participation in the program.
146 

Taken as a whole, the evidence from Seattle’s LEAD program 

highlights just how beneficial not criminalizing low-level drug 

offenders can be, both for those involved in drug markets,  

and for society and the state in general.

Such eradication efforts have had disastrous consequences, not  

only economically for growers but also for the health and security  

of entire communities. For example, 1.2 million people faced  

starvation in Burma in the mid-2000s due to a ban on opium  

cultivation and lack of efforts to address deficiencies in  

infrastructure and access to alternative markets.
150

 In Colombia,  

aggressive aerial fumigation campaigns using glyphosate to  

eradicate coca cultivation—carried out as they were from  

the mid-1990s until 2015 when aerial fumigation was ended  

(though ground fumigation continues)—caused significant  

collateral damage: people’s licit crops were destroyed, soil fertility  

was damaged, and there were reports of skin, respiratory and  

gastrointestinal problems, along with miscarriages, all linked to  

spraying.
151

 The resulting displacement of entire communities  

whose livelihoods were ruined can also not be ignored.
152
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BOX 4 – DIVERSION SCHEMES FOR LOW-LEVEL 
OFFENDERS IN SEATTLE, WASHINGTON (U.S.)

In 2011, Seattle launched the Law Enforcement Assisted  

Diversion (LEAD) pre-booking pilot program, a scheme that 

redirects low-level drug offenders or those engaged in sex work 

away from the criminal justice system to community-based 

services. This was the first program of its kind in the US,  

and four others have since been set up across the country, 

with several more in development or reaching the final stages 

prior to implementation.
141

Those caught possessing or supplying three grams or less of 

any drug
142

 under Seattle’s LEAD program can be directed to 

housing, treatment or other services. Crucially, the program 

does not require people to abstain from drugs if they engage 

with services; rather, LEAD focuses on meeting people where 

they currently are in their lives and removes court-based  

interventions from the scenario.
143

Results from the initial evaluation phase of LEAD have been 

overwhelmingly positive. Participants in LEAD were found to 

be 60 percent less likely to reoffend than non-participants,
144 

resulting in reduced costs to the criminal justice system.
145 

Participants themselves have reported a higher likelihood of 

securing housing and licit employment thanks to LEAD when 
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context is wholly disproportionate to the low-level and non-violent 

act being carried out.

3. CULTIVATORS AND THE NEGATIVE 
EFFECTS OF FORCEFUL ERADICATION

As with couriers, cultivators of crops used to produce illicit drugs— 
for example, opium poppies, coca, and to a lesser extent cannabis— 
often engage in the drug trade out of economic necessity. Many  
reside in areas where basic infrastructure, access to licit markets  
and health services are lacking.

147
 In this context the decision to grow  

illicit crops can be seen as a highly rational one; these crops offer  
a degree of economic stability, are comparatively robust and able  
to grow in poor agricultural conditions.

148
 Getting crops to market— 

particularly in an area with poor infrastructure—can be a non-factor  
due to the willingness of transporters to collect crops, and  
the demand for the crops is relatively reliable.

149
 However, growers’  

limited range of economic options is rarely factored in when it comes  
to state responses to them; most cultivators are vulnerable to being 
criminalized like other low-level actors in the trade.

In addition to the threat of criminalization, growers face having their 
livelihoods destroyed. The eradication of illicit crops has been a key 
component of failed supply reduction efforts for decades, enshrined  
as it is in the 1961 Single Convention, which allows cultivation of  
these crops only for scientific or medical purposes.

Beyond possession: alternatives to punishment of low-level actors in the drug trade

65



Once couriers have assumed their role they are typically  

powerless. Recruiters of couriers have stated that they often  

mislead those recruited when it comes to both how much they are  

going to be transporting and the drug in question.
136

 This leaves  

the courier in an extremely vulnerable situation, as sentencing is  

determined in most countries by both the class of drug and  

the weight. The investor can, for example, take the risk and  

send the courier with a larger amount than agreed in the pursuit  

of greater profit, leaving the courier open to receiving a lengthy  

sentence if caught—or worse, execution in countries that retain  

the death penalty for drug offenses. In contrast, professional  

traffickers typically transport less than couriers since they  

understand how the weight they are caught with can determine  

the length of prison sentence ultimately handed down.
137

Couriers are essentially held responsible for decisions and  

circumstances that are well outside of their own control.
138

 Any  

claim they might make in court that they were unaware of  

the amount they were transporting or that they were coerced  

would be extremely difficult for them to prove.
139

 Evidence shows, 

furthermore, that couriers who are convicted are more often than  

not first-time offenders with no prior criminal activity.
140

To criminalize people who engage in transporting drugs out of  

economic desperation is unjust, particularly when another  

individual determines the scale of their act. Criminalization in this  

64



are economically marginalized “a practice that is perceived [as]  
the best choice in a very limited range of options.”

132

The workings of drug markets are extremely complex, and it  
is for the sake of brevity here that only two examples of supply  
have been highlighted. What they underscore, however, is the need  
for nuance when it comes to prosecuting those involved in  
dealing drugs, which currently does not exist in most countries.  
The harsh laws that exist around the world against supply  
offenses rest on a dehumanized concept of the drug dealer and  
ignore the fact that a great deal of supply is non-predatory and  
non-violent.

2. DRUG COURIERS

Drug couriers are those who transport drugs that have been paid  

for by someone else. Research has shown that in some settings  

those acting as couriers typically come from vulnerable and  

marginalized parts of society.
133

 Though many become involved  

in the trade voluntarily, they are often motivated by poverty  

and economic hardship and may have little idea of the severe  

penalties they face if caught.
134

 Other couriers have been forced  

into transporting drugs for someone else and have faced threats  

of violence against their loved ones if they try to resist.
135
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1. SOCIAL SUPPLY AND ‘USER-DEALERS’

Governments and the media have historically portrayed people  
who deal drugs as inherently evil, pushing their dangerous product  
onto vulnerable or curious young people.

125
 This characterization  

not only feeds into the overarching aims of states to deter drug use,
126

 
but also helps justify severe custodial sentences that are handed  
down to those who engage in supplying drugs. The portrayal of  
dealers as predatory is not only inaccurate, arising from  
a misunderstanding of the varied interactions within the drug  
market, but also extremely unhelpful.

127

For example, research has shown that “social supply” constitutes  
a significant portion of the lower levels of the retail drug market.

128
  

In this situation, there could be a designated buyer among a social 
group who will purchase drugs and share them among the group  
for minimal, if any, financial gain. Even in the absence of  
a structured designation of a buyer, sharing of drugs among friends  
is commonplace, the exchanges being carried out with a view  
more to accruing social rather than financial capital.

129

Within the lower levels of the market are also “user-dealers,”  
a term typically used to define those who deal in order to support  
their problematic drug use.

130
 Evidence from the limited amount  

of research carried out among this group of people shows that  
many might engage in this activity in order to avoid other criminal  
income streams, such as sex work or acquisitive crime.

131
 Indeed,  

user-dealing may be for those who use drugs problematically and  
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THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY FOR 
DRUG OFFENSES AROUND THE WORLD

High Application 
States

123
Low Application 
States

Symbolic  
Application States

Insufficient Data

China
Indonesia
Iran*
Saudi Arabia
Singapore*
Vietnam†

Egypt
Kuwait*
Pakistan
Taiwan
Thailand
Malaysia††

Bahrain
Bangladesh
Brunei-Darusalam*
Cuba
India
Lao PDR*
Myanmar*
Oman
Palestinian Authority
Qatar
Sri Lanka
South Korea
South Sudan
United Arab Emirates
United States of 
America

Iraq
Libya
North Korea
Sudan*
Syria*
Yemen*

* States where the death penalty for drug offenses is a mandatory sanction.
† Vietnam removed the death penalty for drug possession and appropriation in July 2016,
 though retained it for other drug-related crimes.
†† At the time of writing, Malaysia had placed a moratorium on the death penalty for drug offenses
 and was reportedly considering no longer having the penalty as a mandatory sanction.
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Thirty-three countries retain the death penalty for drug offenses,  

and though only some of these countries enforce this law, it is  

estimated that hundreds of people—primarily low-level drug  

couriers—are executed annually for minor drug offenses.
120

  

Worryingly, in some countries there has been an increase in  

executions for drug-related offenses in recent years. For example,  

when comparing data from 2014 to 2015, the number of  

executions jumped from 41 to 64 in Saudi Arabia and 367 to  

638 in Iran.
121

 Similarly, after executing two drug offenders between 

2007 and 2012, Indonesia carried out 14 such executions in 2015  

and another four in July 2016.
122

 The number of people executed  

annually says nothing of the hundreds who languish on death  

row around the world for low-level drug offenses.

The death penalty for drug offenses is a gross violation of  

international human rights law
124

 and must be halted immediately. 

Similarly, other severe punishments for low-level actions in the drug 

trade must be rescinded. What follows is a necessarily brief overview  

of a selection of low-level actors who should not be criminalized  

for their participation in the drug trade. Rather, alternative measures 

should be utilized, such as fines, other administrative penalties, or  

the option of engaging in education or social reintegration  

programs. The omission of any other low-level actors here does not 

mean they should not also be candidates for alternative measures  

of punishment.
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While decriminalizing possession for personal use is fundamental,  

there are many other low-level and non-violent actions in the drug  

trade for which criminalization is both unnecessary and wholly  

disproportionate. Indeed, in its 2015 unreleased briefing paper  

on decriminalization, UNODC stated that minor drug-related offenses, 

“such as drug dealing to maintain personal drug use or to survive  

in a very marginalized environment,” should receive alternative  

sanctions to punishment.
119

Individuals engage in the drug market for a number of reasons;  

some may do so due to economic marginalization and a lack of  

other opportunities, others out of coercion. Yet criminal justice  

systems rarely take these factors into consideration when  

prosecuting low-level actors, who are vulnerable to facing severe 

punishment, from lengthy custodial sentences to the death penalty  

in certain instances.
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Bolivian farmers cultivate a coca field. © africa924 / Shutterstock.com
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4. BEYOND EXISTING MODELS:  
WHY DRUG USE AND POSSESSION 
SHOULD NOT BE PENALIZED

The Commission recognizes the positive outcomes from  

a small number of decriminalization policies. However, it is  

the Commission’s view that we need a new understanding of  

decriminalization—in order to fully roll back the damage of  

punitive drug laws and uphold the principles of human dignity  

and rule of law, there must be no sanctions whatsoever for drug  

possession for personal use.

Even in cases where administrative sanctions and civil penalties  

take the place of criminalization, those measures are still an  

unnecessary use of the state’s resources. This is particularly the case 

in countries that may lack the institutional capacity to implement  

a regime of civil penalties, and/or ones that have more pressing  

security and law enforcement concerns.
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Similar trends have been witnessed elsewhere. Following  

the decriminalization of cannabis possession in Jamaica in 2015,  

it was estimated that arrests for cannabis-related offenses fell by  

approximately 1,000 per month. It is predicted that there will be  

15,000 fewer prosecutions annually, reducing the burden not only  

on police forces but also on the criminal justice system as a whole.
113

  

In the US, California saw an estimated $1 billion in savings to  

the criminal justice system in the 10 years after it decriminalized  

cannabis possession in 1976,
114

 while in Washington D.C., possession  

arrests for cannabis fell from 1,820 in 2014 to just 32 in 2015  

after possession was legalized.
115

There are longer-term benefits of decriminalization, too. Police  

in jurisdictions that have decriminalized drug possession effectively  

have reported improved community relations as a result of  

the reform.
116

 Furthermore, research into cannabis decriminalization  

in Australia indicates that it can impact positively on recidivism  

rates,
117

 a significant finding in the face of growing evidence  

internationally that contact with the criminal justice system is  

likely to result in “enhanced offending [rather] than diminished  

offending.”
118

 Considering the scale of criminalization globally, it  

is arguable that entire generations of young people are at risk of  

continued offending initiated by an arrest for drug possession,  

thus damaging their lives and placing an even greater burden on  

law enforcement and the state.
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imprisonment for drug possession, and indirect health costs such as 
the reduction of drug-related deaths and HIV rates.

108
 There were,  

furthermore, direct savings to the criminal justice system resulting  
from decriminalization, something a number of other jurisdictions  
have experienced.

Indeed, there is significant evidence that ending criminal sanctions  
for drug use and possession can to an extent free up police time, 
allowing them to focus on more serious crimes such as property  
and violent crimes. Portugal witnessed a decline in the number of 
criminal drug offenses from approximately 14,000 per year in 2000  
to an average of 5,000-5,500 per year after decriminalization,

109
  

and the number of people incarcerated for low-level drug  
offending fell from 44 percent of all prisoners in 1999

110
 to  

24 percent by 2013,
111

 resulting in a substantial reduction in  
prison overcrowding.

112

Jamaica’s reform of the law relating to cannabis  
in Jamaica represents a bold attempt to bring  
the law more in line with the conditions and  
expectations in our social context within the limits  
permissible under the international drug conventions  
to which we are party.

Mark Golding, former Minister of Justice of Jamaica, at 
the Symposium on Experience with New Evolutions in 

Drug Policy, Oslo, 17 November 2015
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3. DECRIMINALIZATION  
AND IMPROVED SOCIAL OUTCOMES 
AND SAVINGS

The criminalization of people who use drugs undermines their  
rights and negatively impacts on their social environment.  
Decriminalization mitigates some of those harms. In Australia,  
the drug diversion scheme has seen those not criminalized for drugs 
suffering less adverse employment outcomes and experiencing  
better relations with their partners.

106
 This finding is supported  

by additional research, which found that those criminalized  
suffered greater negative consequences in relation to their  
employment, relationships and housing, than those who received  
a civil penalty for possession.

107

Portugal, meanwhile, saved 18 percent in social costs over the first  
10 years of decriminalization. These savings were related to maintained  
income and productivity as a result of individuals avoiding  

Consumption center, Quai 9, Geneva, Switzerland
© Max Jacot/Première Ligne
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Other jurisdictions similarly demonstrate the effectiveness of  

a non-criminal justice response to drugs coupled with investment  

in health services. The Czech Republic, whose decriminalization  

policy has been in place since the 1990s, has HIV rates of less than  

1 percent among people who inject drugs, one of the lowest rates  

for the region.
102

 In Australia, schemes that divert people caught  

in possession of drugs away from the criminal justice system  

reduced both the frequency and the harms associated with drug use, 

while improving physical and mental health.
103

Equally, the Netherlands, which decriminalized drug possession in  

the mid-1970s, has reported lower rates of “hard-drug” use when 

compared to many of its Western European neighbors and the US.
104

 

It also has one the lowest rates globally of opiate-related deaths  

and significantly lower rates of injecting drug use compared to other 

countries in the region.
105

The impact of decriminalization alone, however, should not be  

overstated in terms of its impact on public health; it is only with  

substantial investments in harm reduction and treatment services  

that the health problems primarily associated with problematic  

use can be mitigated. However, an environment where drug use  

is not criminalized can reduce the stigma and fear of prosecution,  

leading to people feeling more able and comfortable to call on  

services for support should they require it.

The benefits of well-implemented decriminalization

53



Since 2001, the country has experienced a number of positive  

health outcomes including: a reduction in drug use among  

certain vulnerable populations; increases in the numbers accessing 

treatment services;
98
 significant decreases in HIV transmission rates  

and new cases of AIDS among people who use drugs (85 percent  

and 91 percent respectively over a 13-year period);
99
 and a significant  

reduction in drug-related deaths.
100

 The current president of the  

International Narcotics Control Board in 2015 described Portugal’s policy 

as “a model of best practices” in light of these achievements.
101

UGANET, Network on Law and Ethics and HIV/Aids,
NGO based in Kampala.© Sven Torfinn / OSF
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BOX 3 – DRUG COURTS:  
A NON-ALTERNATIVE TO CRIMINALIZATION

A number of countries have implemented so-called drug  
courts—most notably the US, which has over 3,000 such courts— 
as a way to stop incarcerating low-level drug offenders by diverting 
them into court-supervised treatment programs. While seemingly  
a more compassionate approach, drug courts are deeply flawed.

In the US, for example, many drug courts issue disposals that  
require a reduction in the use of opioid substitution therapy (OST)  
in order to participate in court-supervised treatment programs.  
These programs often actively deny OST despite its well-evidenced 
effectiveness in helping those with opioid dependence issues.

93
  

If someone relapses and tests positive for drugs during  
the treatment program, they may be threatened with the prospect 
of a criminal record and even incarceration, despite the chronic 
relapsing nature of drug dependence.

94

The Commission reiterates its position in previous reports that drug 
courts are a conceptually flawed and insufficient approach.

95
  

Drug treatment should be a matter for health professionals working 
in the health sector and should never involve the criminal justice 
system. Coercing people into treatment through the threat of  
a criminal sanction is wholly unethical and counterproductive.  
It is concerning that drug courts are becoming increasingly common 
in the Caribbean and Latin America as the US, through the Organization 
of American States, impels this extremely controversial initiative
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Within this rather bleak picture exist a select few bright spots that  

demonstrate the benefits that decriminalization can bring when  

implemented well and with a concurrent investment in harm  

reduction interventions and treatment. These benefits range from  

improving public health and related social factors, to reducing  

economic costs to the state.

2. DECRIMINALIZATION  
AND IMPROVED PUBLIC HEALTH

In its 2013 report, The Drug Problem in the Americas, the Organization 

of American States noted: “decriminalization of drug use needs to 

be considered as a core element in any public health strategy.”
96
  

This position is certainly evidenced in countries that, along with  

investing in public health interventions, no longer criminalize drug  

use and possession for personal use.

Portugal is perhaps the best example in this regard. After  

decriminalizing drug possession for personal use for all illicit  

substances in 2001, people apprehended with a small quantity  

of drugs are now referred on a voluntary basis to specialized  

committees—known as “dissuasion commissions” (CDTs)—to  

determine if they need assistance in addressing their drug use.  

In 83 percent of cases proceedings are provisionally suspended.
97
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1. DECRIMINALIZATION:  
POORLY UNDERSTOOD  
AND POORLY IMPLEMENTED

Though there are numerous decriminalization policies in practice  

across the globe, very few are well devised or implemented  

effectively. As a result, they have failed to achieve positive outcomes  

for people who use drugs, the state and/or society. For example, 

countries such as Mexico have policies where the thresholds used  

to distinguish possession for use from a supply offense are so  

small as to be meaningless. This leaves the majority of people  

vulnerable to being charged with drug dealing or trafficking and  

thus receiving a lengthy custodial sentence, despite having no  

involvement in those aspects of the drug trade.
91

 Even in some  

countries that have more realistic thresholds—for example,  

Colombia—police corruption ensures that many people who  

use drugs are still ensnared in the criminal justice system.
92

In other countries, notably some in Southeast Asia, the imposition  

of alternatives to a criminal record is no guarantee that people  

who use drugs are safeguarded from the harms of a punitive  

approach. Indeed, the alternative penalties are far worse if they  

involve compulsory detention centers because of the human  

rights abuses that occur in these facilities, as highlighted earlier  

in this report.
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As noted earlier in the report, jurisdictions that have adopted  

non-punitive responses to drug possession and/or use have not  

experienced an increase in prevalence.
88

 Indeed, a 2014 study  

which analyzed the drug policies of 11 countries—a mixture of those  

with a predominantly criminal justice approach and those that  

had adopted decriminalization—“did not observe any obvious  

relationship between the toughness of a country’s enforcement  

against drug possession and levels of drug use.”
89

Over the past decade, my country, Portugal, has  

implemented innovative policies that are people- 

centered, focused on health and aimed at keeping  

people alive while respecting human rights. In 2001,  

Portugal decriminalized possession of drugs for personal 

use and reprioritized resources away from law  

enforcement towards public health-based policies  

of harm reduction and treatment, thus shifting the entire 

paradigm from a law enforcement, justice-based  

perspective to an issue of health.

Jorge Sampaio, former President of Portugal, member of 

the Global Commission on Drug Policy.
90
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The decriminalization of drug possession and/or use, though  

not commonplace worldwide, is not a particularly novel approach; 

some countries have had decriminalization policies in place since  

the 1970s, while others have never criminalized drug use.
85

 It is  

thought that over 30 countries have decriminalization in practice,  

though the exact number is unclear due to the variation in  

definitions used.
86

While criminalizing people who possess drugs for personal use  

is a central component of many countries’ drug strategies,  

decriminalization is in fact permitted under the international  

drug control system. This can be seen most clearly in the 1988  

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances; though requiring countries to criminalize possession,  

it is “[s]ubject to [the country’s] constitutional principles and  

the basic concepts of its legal system.” Thus, countries can opt out of 

criminalizing possession on constitutional or human rights grounds.
87
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Used needles are returned to a needle exchange point in  
St. Petersburg, Russia. © Lorena Ros / OSF
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9. ENDING THE CRIMINALIZATION OF 
DRUG POSSESSION AND USE

The above outline of the damage that punitive drug policies have wrought 
serves as a brief snapshot of the global situation. The extensive level 
of harm that has been caused by criminalizing people who use drugs,  
along with other actors in the trade, cannot be understated. This is why 
states must, as a first step, move toward a policy model whereby no  
sanctions—criminal or civil—are levied against people who use drugs.

A number of countries have decriminalized drug possession and/or  
use. However, almost all rely on penalizing the user with civil sanctions. 
Thus, drug use is still unnecessarily deemed to be a socially unacceptable 
act that needs to be punished. The Commission advocates for a model of 
decriminalization that involves no punishment of people who use drugs.  
This must be the policy that countries strive to implement when reforming  
their drug laws, in recognition of their human rights obligations, and  
the need to uphold the principles of human dignity and the rule of law.

As I have said before and I repeat here tonight:  
I believe that drugs have destroyed many lives, but  
wrong government policies have destroyed many more. 
A criminal record for a young person for a minor drug 
offence can be a far greater threat to their wellbeing  
than occasional drug use.

Kofi Annan, former UN Secretary General, Chairman of the Kofi Annan 
Foundation, member of the Global Commission on Drug Policy,  

in a speech at the 68th World Health Assembly in Geneva, 19 May 2015
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Data from the European Monitoring Centre for Drugs and Drug  
Abuse (EMCDDA) for 2014 shows that of the almost 1.4 million  
recorded drug offenses in European countries

78
 82 percent were  

possession/use offenses, with the remainder related to trafficking.
79
  

The figure is mirrored at a global level, with possession accounting  
for 83 percent of all drug offenses.

80

A criminal record can have myriad negative “collateral consequences,”  
affecting a person’s employment, education, housing and  
family life. 

81
 In the US, for example, felony convictions for drugs, 

which include possession of certain substances, can lead to:  
exclusion from juries; voter disenfranchisement in a number of  
states; eviction or exclusion from public housing; refusal of  
financial aid for higher education; revocation or suspension of  
a driver’s license; deportation and in some cases permanent  
separation from their families of those considered “non-citizens;”  
exclusion from certain jobs, and denial of welfare.

82
 In the United  

Kingdom, research estimated that a criminal record for a cannabis 
offense could reduce lifetime earnings by 19 percent.

83
 Evidence  

also shows that the first contact with the criminal justice system  
can lead to reoffending. Considering the scale of policing of drug  
possession offenses, it is arguable that this creates a gateway  
effect increasing rates of recidivism.

84
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search practices for drugs that exist in many countries frequently  
lead to people being caught up in the criminal justice system,  
whether or not they have drugs on them.

In the United Kingdom, for example, 60 percent of all police  
searches are for drugs,

74
 predominantly for “low level street  

possession.”
75

 In the vast majority of cases no drugs are found.
76
  

Worse, black people are six times more likely to be stopped and 
searched for drugs than white people, and Asians twice as likely  
despite the fact that drug consumption is higher among white  
people.

77
 This kind of disparity is replicated around the world, with 

minority and economically marginalized communities often targeted.
Police practices used for detecting drug possession often include  
repeated harassment of certain communities, strip searches of  
individuals and forcible entries of homes. They also contribute to  
the breakdown of the relationship between communities and states, 
as law enforcement is viewed as lacking legitimacy.

8. THE HARMS OF RECEIVING  
A CRIMINAL RECORD

Law enforcement-led drug control has created numerous victims  
worldwide, from those involved in cultivating illicit crops and  
low-level couriers, to society in general. But it is important not to  
overlook the negative and sometimes less visible consequences that 
arise as a result of criminalizing people for drug possession. It is, after 
all, the offense that dominates criminal justice statistics globally.

The failure of prohibition
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nearly 40 percent of those incarcerated both at the state and federal 
levels for drug offenses. The Latino community, meanwhile, accounts 
for 17 percent of the population but 38 percent of those in federal 
prison for drug offenses.

71

Equally devastating is the impact of criminalization on women.  
Prison statistics show that the percentage of women imprisoned  
for drug offenses exceeds men, and in parts of Latin America and  
Southeast Asia over 70 percent of women in prison have been  
sentenced for drug offenses, including possession.

72
 In some  

US states, pregnant women who use drugs are vulnerable to being 
prosecuted for fetal child abuse.

73
 The incarceration of low-level  

female drug offenders can have a profound and negative impact on  
the family, and in particular children of incarcerated parents.  
Furthermore, across the world, mothers and pregnant women  
who use drugs are fearful of seeking support, or accessing harm  
reduction or treatment services due to the risk that their children  
might be taken away from them.

7. DRUG LAWS AS A TOOL  
OF SOCIAL CONTROL

The harm caused by drug policing is not confined to people who  
use drugs and others engaged in the trade—they affect society as  
a whole. Drug policing is marred by high levels of racial disparity  
in the criminal justice system and by practices that are wholly  
disproportionate to the offenses involved. For instance, stop-and-

42



There is ample evidence of drug laws driving overcrowding. In Brazil,  
which in 2014 had a prison occupancy level of 157 percent,

66
  

the prison population has grown exponentially since the turn of  
the 21st century after changes in the country’s drug laws led to  
a 62 percent increase in incarcerations for drug offenses between 2007 
and 2010.

67
 Fears of increased use of methamphetamine in Thailand  

resulted in the Thai Government clamping down on users, with  
almost 196,000 people arrested in 2012. 

68
 Thai prisons are  

severely overcrowded at 144 percent of their official capacity,
69
  

with 70 percent of inmates sentenced for drug offenses.
70

 
I think that a lot of states are taking a look to see,  
do we have proportionality in terms of how we are  
penalizing the recreational user? Do we want to be  
throwing people in jail for five, 10, 15 years if they’re  
not major drug dealers but they’re using a substance 
that’s probably not good for them but is probably  
not hurting too many other people?.

Barack Obama, US President, in an interview with KMBC, 
Kansas City, 26 February 2015

In the US, mass incarceration driven by drug laws—including  
mandatory minimum sentences for low-level offenses—has had  
a devastating impact on communities of color. Thirteen percent  
of the US population is African-American but they account for  
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increased 137 percent since 2000, with 47,055 deaths recorded  
in 2014, 61 percent of which involved opioids.

62
 Fear of arrest and 

prosecution is one reason why those witnessing overdoses may be 
reluctant to call the emergency services.

63

6. PUNITIVE DRUG LAWS AND THEIR 
IMPACT ON PRISON OVERCROWDING

According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
2016 World Drug Report, 18 percent of the global prison population  
is comprised of people convicted of drug crimes,

65
 many of them  

from economically marginalized backgrounds. The mass incarceration 
of drug offenders has led to prison overcrowding in countries across 
the globe, with such conditions highly detrimental to the health  
and well-being of inmates.

Former drug scene of Casal Ventoso, a neighborhood of Lisbon.
© Gael Cornier, Archives Associated Press
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Recent trends in HIV prevalence in the Eastern Europe and Central  
Asia (EECA) region underscore the harm caused by governments  
in pursuing punitive drug laws. While the incidence of HIV infection 
dropped by 35 percent globally from 2000 to 2014, new infections 
increased by 30 percent in the EECA in the same period, driven  
largely by injecting drug use.

56
 Russia is a key contributor to this  

trend due to its prohibition of OST and lack of support for NSP.
56
  

These policies have led to an HIV/AIDs epidemic in the country,  
with official figures for 2014 reporting 907,000 people living with  
the virus, an increase of 7 percent over the previous year.  
Fifty-seven percent of new cases of HIV are attributed to “unsafe  
drug injection,”

58
 and it is estimated that by 2020 up to 3 million  

people in Russia could be living with HIV.
59

Beyond escalating the transmission of infectious diseases,  
the criminalization of people who use drugs and the punitive  
international drug control regime in general contribute to thousands 
of deaths and the suffering of millions each year. For example,  
the UN drug control treaties and over-reaching national laws have  
helped create a situation whereby 5.5 billion people around  
the world suffer from little or no access to adequate pain relief  
medication because of, among other reasons, restrictions placed on  
prescribing opiates and other pain medicines. This lack of access violates 
the international right to the highest attainable standard of health.

60

There were over 200,000 known drug-related deaths worldwide  
in 2014, with overdose fatalities accounting for between one third  
and one half of that number.

61
 In the US, drug-related deaths have  
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The criminalization of people who inject drugs pushes them toward  
risky injecting practices to avoid detection by law enforcement and  
acts as a barrier to accessing services, including needle and syringe  
programs (NSP). Additionally, many countries deny much-needed 
services by placing unnecessary legal restrictions on the provision  
of clean injecting equipment and opioid substitution therapy (OST),  
both of which are well-evidenced interventions that prevent  
the transmission of HIV and hepatitis C.

55
 By doing so, and by  

disproportionately focusing resources on law enforcement over  
public health interventions, governments are actively undermining  
the health of their citizens.

BOX 2 – THE APPROPRIATE UNDERSTANDING  
OF A PUBLIC HEALTH APPROACH TO DRUGS

It is vital that the shift from a criminal justice response toward  
a public health one does not result in supplanting one  
repressive model with another. As discussed in this report  
a number of countries utilize compulsory and/or non-evidence- 
based drug treatment and claim to do so in the name of  
public health, despite such interventions actively undermining it.  
The shift has to be comprehensive, with policies decriminalizing 
possession for personal use offenses at the root of it. A public  
health approach must recognize the social, economic and 
environmental conditions that are often underlying drivers for 
problem drug use, and only ever result in the implementation  
of policies that are evidence-based and do not contravene  
international human rights standards.

64
 Only then can the threats 

of infectious diseases to public health truly be mitigated.
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5. PUNITIVE DRUG LAWS  
AND PUBLIC HEALTH CRISES

Criminalizing people who use drugs has fueled a “global pandemic”  
of HIV and hepatitis C.

52
 Globally, of the 16 million people who  

inject drugs, approximately two-thirds are living with hepatitis C  
and at least 13 percent with HIV, with many at a heightened risk  
of contracting tuberculosis.

53
 In some countries, the rates of people  

who inject drugs living with HIV and hepatitis C are as high as  
50 percent and 90 percent respectively.

54

 
I have great hopes that the recent improvement of 
Iran’s ties with the international community will also 
bring progress on human rights. While recalling that 
international law prohibits use of the death penalty for 
drug offenses, I acknowledge the initiative taken in the 
Iranian parliament to at least remove the mandatory 
death penalty for some drug offences.

Zeid Ra’ad Al Hussein,  
High Commissioner for Human Rights

37 

Even though the hepatitis C virus and tuberculosis can be cured  
and HIV treated, repressive drug policies, as well as the stigma and  
the marginalization of people who use drugs, contribute to  
treatment not being scaled up or reaching these populations.  
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countries, particularly in Southeast Asia and China. 
44
 Such detention  

breaches fundamental international human rights contained within  
the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1984  
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, and undermines the right to health.

These centers are associated with the serious ill-treatment of  
detainees, including depriving people of their liberty, forcing them  
into detoxification

45
, and submitting them to torture, serious sexual  

and physical abuse, and forced labor.
46
 Detention in these centers 

is often a result of police sweeps where people are drug tested  
and sent to the centers regardless of whether treatment should  
even be considered.

47
 In some cases they are referred there by  

family members and it is estimated that there are 235,000 people 
forcibly detained in the region,

48
 a number of whom are children.

49
 

Arbitrary detention, furthermore, is not limited to Southeast Asia  
and China: similar cruel and inhuman treatment has been  
documented in Guatemala, Brazil, Mexico, Peru, India, Russia,  
Serbia, South Africa, and the United States.

50

Neither is the use of torture against people who use drugs by any  
means confined to these centers. A study of policing practices in  
Russia found that law enforcement used violence against people  
who use drugs in an attempt to extract confessions or information  
about their suppliers, with “extrajudicial policing practices [instilling] 
fear and terror in the day-to-day lives of drug injectors”. 

51
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infrequent occurrence. When Thailand launched its “war on drugs”  
in 2003, the result was the extrajudicial killing of almost 2,800 people,  
with thousands more sent to detention facilitates and coerced  
into “treatment” for drug addiction.

38
 In Brazil, military police  

operating in the favelas of Rio de Janeiro were responsible for  
over 1,200 killings from 2010–2013, many carried out in the context  
of the country’s “war on drugs.” 

39
 Amnesty International found  

strong evidence in one Rio favela that nine out 10 deaths at  
the hands of the police should be classed as extrajudicial  
executions, and that between 2010 and 2013, 79 percent of victims  
of police killings in Rio de Janeiro were black, and 75 percent aged 
between 15 and 29 years old.

40

The escalation in law enforcement responses to drugs more  
generally contributes to heightened levels of violence.

41
 In 2006,  

Mexico’s president, Felipe Calderón, announced a military  
crackdown on drug trafficking organizations, resulting in an estimated 
160,000 homicides between 2006 and 2014, many linked to cartel 
violence and the militarization of drug law enforcement. Furthermore, 
over 280,000 people have been internally displaced in Mexico

42
 and  

at least 25,000 people have disappeared during the country’s  
so-called drug war.

43

Human rights abuses are additionally carried out under the guise  
of helping people who use drugs. The forced or coerced “treatment”  
of people who use drugs in compulsory detention centers—where 
people are detained without due process, the right of judicial  
oversight or any legal safeguards—is still utilized in a number of 
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Overcrowding in a California prison.
© HuffingtonPost

4. HUMAN RIGHTS ABUSES  
COMMITTED UNDER THE INTERNATIONAL  
DRUG CONTROL REGIME

Countries implementing their commitments under the three  
UN drug conventions often do so in violation of human rights.  
The most heinous of these violations can be seen in the use of  
the death penalty for low-level drug offenses and the hundreds  
of executions that take place annually. This issue is explored in  
greater depth later in the report.

Deprivation of life is not limited to cases involving the death  
penalty, though, as the killings under President Duterte in  
the Philippines show. Indeed, state-sanctioned murder of  
suspected drug users and those involved in the trade is not an  
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PROPORTION OF PEOPLE INCARCERATED FOR 
DRUG POSSESSION WITHOUT INTENT TO SUPPLY

© Eurasian Harm Reduction Network (EHRN),
Sergey Votyagov, 2014

The aforementioned uneven applications of drug laws are far from  
the only manner in which states themselves undermine the rule  
of law. For one, the disproportionate focus by law enforcement on  
the policing of people who use drugs has created opportunity costs:

32
 

by diverting resources to low-level drug activities, more serious  
criminal activity has been neglected, as will be shown later in the report. 
Worse, state actors frequently operate outside of the law in the name  
of drug control, as the barbaric actions of President Rodrigo Duterte  
of the Philippines can attest to; his call on the public to execute  
those involved in the drug trade led to the murder of thousands of  
people—many of them believed to be extrajudicial killings—during  
his first few months in office in 2016.

33
 Similar incidences that damage 

respect for the rule of law include: police brutality against people  
who use drugs;

34
 the detention of alleged drug offenders without trial,

35
 

and the detention of people without due process for the purposes  
of forced “drug treatment.”

36
 All of these examples point to  

the widespread human rights abuses that states commit under  
the framework of punitive drug laws.

The failure of prohibition

33



enforced against a narrow sub-section of society, and penalties fall  
most heavily on the poor

22
 and those from minority communities.

23
  

Such inequitable application fundamentally undermines the basic  
principles of the rule of law—that all in society are equally subject to 
the law, and that its application is consistent, fair and impartial

24
—and 

severely weakens the relationship between the state and its citizens.

Beyond the inequitable application of the law, the growing body of 
evidence that shows no significant increase in drug use in countries 
that have adopted non-punitive responses to drug use,

25
 as well  

the increasing support for decriminalization from several UN bodies  
and regional multi-lateral agencies,

26
 all call into question  

the rationale for pursuing harsh drug laws.

Any weakening of respect for institutional legal structures and the rule  
of law more generally has the potential to increase the risk of  
corruption, and vice versa. The decision by states to pursue punitive 
policies has been an expensive and willful abdication of responsibility, 
allowing an illicit drug market worth in excess of US$320 billion a year 
to become inherently violent as gangs and organized criminal groups vie  
for control.

28
 The sheer scale of financial resources which the trade 

hands to criminal groups provides them with the power to corrupt state  
officials, from the police right up to the judiciary and politicians.

29
 Indeed,  

the power of criminal organizations to infiltrate and corrupt state  
institutions and undermine the rule of law is well documented, from  
the endemic corruption of law enforcement and other officials  
in Mexico

30
, to drug traffickers financing presidential campaigns  

in Guinea-Bissau.
31
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3. UNDERMINING THE RULE OF LAW

The rule of law requires that “citizens … respect and comply with  
legal norms, even if they disagree.”

19
 Such compliance is clearly ab-

sent when it concerns punitive laws controlling drug use, as evidenced  
by the hundreds of millions of people who use drugs every year.

20
  

Drug use crosses gender, race, class, and profession, with a significant 
portion of society regarding it as a normal leisure activity.

21
 The risk  

of imprisonment or receiving a criminal record does little to stop them 
from committing this offense, one which essentially causes no harm  
to others. Thus, the punishment of drug possession and/or use can be 
seen as bringing the law into disrepute. It is hard to think of another  
offense which causes no direct and immediate harm to others and  
attracts such serious penalties, while being so frequently breached.

 
Guaranteeing the rule of law needs to be viewed  
as a concept wider than mere coercion; it also  
encompasses inclusive access to justice delivered fairly, 
in full respect of human rights, through a robust system 
that places authority in the hands of relevant  
institutions, with appropriate safeguards.

United Nations Office on Drugs and Crime (2016)
27 

The widespread and persistent disregard for drug laws further calls  
into question the legitimacy of state actors such as the police.  
This is particularly the case when drug laws are overwhelmingly  

The failure of prohibition

31



Treaty ObligationDerogation from Obligation

1971 Convention – “desirable  
that the Parties do not permit 
the possession of substances” in 
respect of specific drugs controlled 
under the treaty (Article 5 (3))

Except under “legal authority” 
(Article 5 (3))

1971 Convention – “each Party 
shall treat as a punishable offense 
… any action contrary to a law  
or regulation adopted in pursuance 
of its obligation under this  
Convention” (Article 22 (1) (a))

Subject to member states’  
“constitutional limitations”  
(Article 22 (1) (a)) Where those  
who commit an offense under  
Article 22 are “abusers of drugs”  
an alternative to conviction/ 
punishment can be applied  
(Article 22 (1) (b))

1988 Convention – “each Party 
shall adopt such measures as may 
be necessary to establish as a 
criminal offense under its domestic 
law … the possession, purchase or 
cultivation of narcotic drugs or  
psychotropic substances for  
personal consumption”  
(Article 3 (2))

“Subject to its [the party’s] con-
stitutional principles and the basic 
concept of its legal system” (Article 
3 (2))
Can provide an “alternative to 
conviction or punishment” (Article 
3 (4)(d))
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BOX 1 – THE INTERNATIONAL DRUG  
CONTROL SYSTEM AND PUNITIVE RESPONSES  
TO POSSESSION

The three international conventions that control illicit drugs are:
 • The United Nations (UN) Single Convention on  
  Narcotic Drugs 1961 (as amended by the 1972 protocol)
 • The UN Convention on Psychotropic Substances 1971
 • The UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs 
  and Psychotropic Substances 1988
These conventions prohibit the use, supply, production,  
cultivation, importation and exportation of specific drugs unless 
for medical or scientific purposes.

The table below outlines the main provisions of the treaties as 
they pertain to restricting the possession of illicit drugs. The table 
also outlines where derogation from the provision is permissible.

Treaty ObligationDerogation from Obligation

1961 Convention – “duty not to 
permit the possession” in respect 
of specific drugs controlled under 
the treaty (Article 33)

Not possible, except under  
“legal authority” (Article 33)

1961 Convention – “shall adopt 
measures as will ensure that … 
possession … shall be a punishable 
offense” (Article 36 (1) (a))

Subject to member states’  
“constitutional limitations”  
(Article 36 paragraph 1. a) Where 
those who commit an offense 
under Article 36 are “abusers of 
drugs” an alternative to conviction/
punishment can be applied  
(Article 36 (1)(b))
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Court ruled in 2015 that a system of administrative bans on  
the recreational consumption of cannabis was unconstitutional,  
citing disproportionate interference with the principle of human dignity,  
and in particular with the free development of the personality. 

16

Courts in Chile, Spain, Colombia and Argentina have similarly ruled  
that the private use of drugs should not be subject to any state  
sanction.

17 
The Chilean Supreme Court, for example, in a case  

involving cannabis cultivation, stated that the legislature was correct  
in its exemption of the personal use of drugs from sanction in  
the legislation under scrutiny. The court found that this was  
consistent with the right to autonomy, where individuals are free  
to put their own health at risk.

18

These judgments are indicative of an evolving legal landscape,  
where the punishment of drug use and possession is seen as being  
in direct conflict with the principle of human dignity. It is fundamental  
to this principle that states acknowledge that the consumption of  
drugs-In and of itself an act which does not harm or put at risk  
the legal rights of others-should not be subject to interference.

28



implemented. Only through these combined reforms can the  
extensive harms of punitive drug laws be mitigated.

2. UNDERMINING THE RIGHT  
TO PRIVACY

The right to privacy is a fundamental human right enshrined in  
most international human rights treaties, including the 1948  
Universal Declaration of Human Rights

11
 and the 1966 International 

Covenant on Civil and Political Rights.
12

Privacy is the “cornerstone of respect for personal autonomy and  
human dignity.”

13
 The state is only justified in interfering in an  

individual’s private life if they can demonstrate that the interference  
is for a legitimate aim—such as preventing risk to others—is  
proportional, and is necessary. Penalizing people who possess drugs  
for personal use, and who cause no harm to others, is neither  
proportional nor necessary, and can never be a justified  
interference. Fundamentally, this interference undermines the right  
to privacy, personal autonomy and human dignity.

14

Several constitutional and supreme courts across the world have  
determined that laws prohibiting the possession and use of drugs 
interfere with the right to human dignity, which can be defined  
as “respect for the autonomy of the person.”

15
 For example,  

in relation to the state’s refusal to grant a license to four people  
who wanted to grow cannabis for personal use, Mexico’s Supreme  
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The number of people who were dependent on drugs “increased 
disproportionally” from 27 million in 2013 to 29 million in 2014.

6  

At the same time, the illegal cultivation of opium poppies increased  
to the highest levels on record in 2014, reaching almost  
320,000 hectares globally,

7
 while cocaine production rose 38 percent 

from 2013 to 2014.
8

Many factors, of course, account for increases and decreases in  
the use and production of drugs. What can be observed, though,  
is that punitive approaches have unequivocally failed in their goal  
to extinguish the market. Worse, these approaches have led to  
devastating health and social consequences for people who use drugs, 
other actors in the drugs trade and wider society. On a daily basis, 
significant human rights abuses are carried out in the name of drug 
control, from the use of the death penalty

9
 and extrajudicial killings,

10
 

to torture, police brutality and inhumane drug treatment programs.

Fundamentally, repressive drug policies create far more harm than  
the drugs themselves. Thus, we need new approaches that uphold  
the principles of human dignity, the right to privacy and the rule  
of law, and recognize that people will always use drugs. In order  
to uphold these principles all penalties—both criminal and  
civil—must be abolished for the possession of drugs for personal use. 
While a number of countries have implemented decriminalization 
policies, many still rely on penalizing the user with civil sanctions,  
a punishment that is disproportionate to the act. For low-level  
non-violent actors in the drug trade—particularly those motivated  
by economic desperation—alternatives to punishment should be  
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1. PUNITIVE APPROACHES  
TO DRUGS: A FAILURE BY  
THEIR OWN MEASURE

Drug use is, and always has been, a reality in our societies. Every year,  
hundreds of millions of people around the world use illicit  
substances

3
—for many it is about enjoyment, for some it is to relieve 

pain, while for others it is for traditional, cultural or religious reasons.  
Despite the widespread and non-violent nature of drug use,  
the predominant government response to this issue is to enact  
highly punitive policies that criminalize those who use and/or  
possess drugs, as well as other low-level actors in the drugs trade.  
Such policies, which were reinforced with the signing of the three  
UN drug control treaties (see Box 1) in the second half of  
the 20

th
 century, are implemented with the misguided hope that drug 

use and the wider drug market can be eradicated, something that  
the evidence reveals is an impossibility.

In 2003, an estimated 185 million people globally aged 15–64  
(4.7 percent of the world’s population) had consumed an illicit drug  
in the previous 12 months;

4
 by 2014, this number had risen  

33 percent to 247 million (5.2 percent of the world’s population).
5
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June 26, 2015. Kiev, Ukraine. on the International Day against
Drug Abuse and Illicit Trafficking in Kiev. Activists protesting
against police harassment of people who use drugs.
© E.Kryzhanivskyi / Shutterstock.com
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UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY 
In 2016, the General Assembly holds its third Special Session  
on the world drug problem and sees significant discontent  
between countries over appropriate ways to approach  
the drug trade and drug use. Several countries call  
for decriminalization and regulation, though these remain  
absent from the outcome document.

 
 
CALIFORNIA AND CANADA 
In November 2016, California and a number of other US states  
vote on whether or not to create a legally regulated market  
for cannabis. In 2017, Canada will be the first G7 country to  
regulate an illicit drug (cannabis) at the national level.

23



 
 
 
 
URUGUAY 
In 2013, Uruguay becomes the first country in the world to pass  
a law regulating cannabis for recreational use.  
Sales are expected begin toward the end of 2016.

 
 
 
JAMAICA 
Jamaica decriminalizes cannabis possession for personal use  
in 2015 and allows cannabis possession for religious purposes.

 
 
UNITED NATIONS FUNDS, PROGRAMS  
AND AGENCIES 
The UN Secretary-General calls on states to find alternatives  
to criminalization. In 2015 and 2016, the Office of  
the High Commis-sioner for Human Rights, UNDP, WHO,  
and UNAIDS publish papers recommending the decriminalization  
of drug use and possession.
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BOLIVIA  
In 2012, as a result of a dispute regarding the traditional use  
of the coca leaf, Bolivia becomes the first country to withdraw  
from the UN Single Convention. Bolivia later re-ratifies  
the Convention with a reservation on the coca leaf.

 
 
COLOMBIA 
Colombia reintroduces its policy decriminalizing drug  
possession for personal use in 2012, after it had been  
suspended three years earlier.

 
 
COLORADO, WASHINGTON, ALASKA, OREGON,  
AND WASHINGTON D.C. (U.S.) 
In 2012, Colorado and Washington become the first  
jurisdictions in the world to establish legally regulated markets  
for recreational cannabis use. In 2014, voters in Oregon  
and Alaska approve ballot initiatives to create legally regulated  
markets for cannabis, while the US capital, Washington D.C.,  
votes to legalize cannabis possession.
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PORTUGAL AND THE CZECH REPUBLIC 
In 2001, Portugal decriminalizes the possession of drugs  
for personal use, making drug possession an administrative  
offense. Eight years later, the Czech Republic revises  
its penal code and removes criminal penalties for  
the possession of drugs for personal use.

 
 
ARGENTINA AND MEXICO  
In 2009, Argentina’s Supreme Court rules that criminalizing  
possession for personal use is unconstitutional.  
Mexico decriminalizes drug possession the same year.

 
 
GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY 
In 2011, world leaders break the taboo and demand an  
end to the “war on drugs”. In 2014, they propose five  
pathways for drug policy reform.
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UNITED NATIONS 
The 1988 United Nations Convention on the Illicit Traffic  
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances lays out  
the provisions and punishments that states should adopt  
in their national legislations. The adoption of this convention 
marks the apogee of prohibition as a global response to drugs.

 
 
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY 
In 1990, the United Nations General Assembly holds its  
first Special Session on Drug Abuse, and the second  
on the World Drug Problem in 1998. These special sessions  
serve to reinforce the prohibition-based criminal approach  
to drugs, and culminate with countries committing to securing  
a “drug free world” by 2008.

 
 
UNITED NATIONS 
The United Nations establishes its International  
Drug Control Program in 1991, which becomes  
the UN Office on Drugs and Crime in 1997.
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NETHERLANDS 
In 1976, the Netherlands amends its drug laws,  
which introduces the de facto decriminalization  
of cannabis possession and supply.

 
 
SWITZERLAND, GERMANY, DENMARK,  
SPAIN, AND THE NETHERLANDS 
In the 1980s, certain countries in Western Europe, faced  
with the negative consequences of criminalization,  
introduce harm reduction measures. These prove beneficial  
not only for people who use drugs, but for society in general.

 
 
SAUDI ARABIA AND VIETNAM 
In 1987, Saudi Arabia introduces the death penalty  
for drug-related offenses. Vietnam follows suit in 1999.
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UNITED NATIONS 
The 1961 Single Convention on Narcotic Drugs,  
as amended by the 1972 protocol, enshrines  
and operationalizes drug prohibition in international law.

 
 
THE UNITED STATES 
US President Richard Nixon declares the “war on drugs” in 1971.

 
 
UNITED NATIONS 
The 1971 Convention on Psychotropic Substances  
is adopted as a response to new chemical substances,  
widening the scope of the international prohibition  
regime to psychotropic drugs.

 
 
SINGAPORE 
Singapore introduces the death penalty  
for drug offenses in 1975.

17



 
 
 
 
LEAGUE OF NATIONS 
The League of Nations establishes the Opium Advisory  
Committee, the forerunner to the United Nations Commission  
on Narcotic Drugs.

 
 
GENEVA OPIUM CONVENTIONS 
From 1925-1936, the cannabis trade is put under  
international control and the forerunner of the International  
Narcotics Control Board, the Permanent Central Board,  
is established.

 
 
CHINA, MALAYSIA AND IRAN 
In 1948, China becomes the first country to implement  
the death penalty for drug-related offenses,  
and is followed by Malaysia in 1952 and Iran in 1959.

16



 
 
 
 
THE UNITED STATES AND EGYPT 

Egypt is the first country in the world to prohibit a now-illicit drug, 
banning cannabis in 1884. From 1887, many US states  
begin prohibiting cocaine.

 
 
CHINA, THE UNITED KINGDOM  
AND THE UNITED STATES 
China prohibits opium imports through commercial treaties  
with the UK, France, Portugal and the US. In 1908, it commits  
to eliminate all domestic opium use within a decade.

 
THE HAGUE INTERNATIONAL OPIUM CONVENTION 
In 1912, China, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands,  
Persia (Iran), Portugal, Russia, Siam (Thailand), the UK,  
and the British overseas territories (including British India)  
adopt the Hague Convention to control the international trade  
in opium, morphine, cocaine and heroin.

FROM PROHIBITION  
TO DECRIMINALIZATION:  
A BRIEF HISTORY

15



Ultimately, no longer criminalizing people who use drugs and  
addressing low-level actors with proportionate responses should be  
considered as a step toward bringing illicit drug markets under  
control through sensible regulation. Only then can the societal  
destruction caused by drug prohibition be properly mitigated.

Drug use is, and always has been, a reality in all of our societies.  
For too long governments have waged a misguided war against  
the drug market and people who use drugs, handing down sanctions  
that are disproportionate, unjust and wholly unnecessary. The evidence  
of just how harmful punitive drug laws are is irrefutable. Governments 
can no longer ignore the need for a new approach.

14



the principle of human dignity and the rule of law, fracturing  
the relationship between States and their populations.

In order to begin mitigating these widespread harms, governments 
must as a matter of urgency decriminalize the possession of drugs  
for personal use. Decriminalization is typically understood as  
the removal of a criminal record for drug possession for personal  
use offenses, with the optional imposition of civil penalties such as  
fines or administrative sanctions, or no penalty at all.

1
 Though  

some governments have already taken this approach, only a small 
number have implemented policies that have brought about  
positive outcomes for people who use drugs and society as a whole. 
What’s more, these governments typically rely on penalizing people 
with civil sanctions. This approach does not go far enough.

The Commission believes that for the principle of human 
dignity and the rule of law to be firmly upheld, there  
must be no penalty whatsoever imposed for low-level  
possession and/or consumption offenses.

2

Beyond decriminalizing the possession of drugs for personal use,  
governments must implement alternatives to punishment for many 
low-level actors in the drug trade, including those who engage in  
social supply, drug couriers, and cultivators of illicit crops. Many of  
these people engage in the trade non-violently and may do so to  
alleviate their severe socio-economic marginalization. Punishing these 
groups is unjust and only serves to heighten their vulnerability.
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EXECUTIVE SUMMARY

Every year, hundreds of millions of people around the world use  
illicit drugs. Many do so for enjoyment, some to relieve pain,  
while others use for traditional, cultural or religious reasons.  
Despite the fact that drug use is both widespread and non-violent,  
the predominant approach of governments around the world is to  
criminalize those who use and/or possess drugs. Such policies  
are enacted with the false hope that, combined with efforts  
targeting the production and supply of drugs, the drug market and  
use can be eliminated.

The harms created through implementing punitive drug laws  
cannot be overstated when it comes to both their severity  
and scope. On a daily basis, human rights abuses—from the death  
penalty and extrajudicial killings, to inhuman and coerced  
drug treatment—are committed around the world in the name of  
drug control, while strict drug laws have escalated public  
health crises in the form of HIV and hepatitis C epidemics.  
Furthermore, in a number of countries drug laws have caused  
severe prison overcrowding. These extensive damages wrought by  
a punitive approach to drugs and drug use fundamentally undermine  
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who are in charge of the well-being of their population. Exploring  
models of regulated production and markets is necessary and  
these experiences have to be scientifically monitored and  
the results made available. It is time for States to assume  
their full responsibility and to remove drugs from the hands of  
organized crime.
It is time to take control.

Ruth Dreifuss
Former President of Switzerland
and Minister of Home Affairs



like fines, often combined with medical treatment and social  
measures. Nevertheless, these alternatives do not go far enough.  
In this report, the Commission calls for the removal of all punitive 
responses to drug possession and use. There is also a need to go 
further concerning the non-violent acts of those who are involved 
in the production and trade of drugs because of their economic  
and social marginalization. Alternatives to punishment, and  
the support of neglected communities, are the pathways to  
liberate both individuals and communities from the grip of  
organized crime, open new economic perspectives, and respect  
the rights and dignity of all.

This report builds on those we have published previously.  
It highlights the damage caused through the criminalization of  
people who use drugs and explores the alternatives to this approach. 
It welcomes the moves made towards more rational and humane 
policies in many countries around the world and shows the necessity  
to go further in reforming national and international drug control  
regimes. The Global Commission on Drug Policy is calling not only  
on governments and the United Nations, but also on the public,  
to change their perception of drug users and rid themselves of  
their prejudices. People who use drugs have to be recognized  
as equal and responsible members of society, in their full rights  
and dignity.

As long as drugs are considered as evil, and thereby criminalized,  
they will remain in criminal hands. Because they are potentially  
harmful they must be regulated by responsible governments,  



20 percent between 2006 and 2013 to 246 million people;  
dangerous, in that prohibition fuels mass incarceration and  
executions in contravention of international law, stokes the spread 
of blood-borne viruses, drives human rights abuses of those who  
use and supply drugs, and contributes to the drug-related deaths  
of nearly 200,000 people annually around the world. National  
governments must urgently liberate themselves from the constraints 
of this archaic and punitive framework.

Yet we must define what we mean by decriminalization. Yes, many  
local and national authorities have adopted alternatives to  
punishment, abandoning criminal sanctions against people who  
use drugs and replacing them by administrative consequences  

Rowena Camacho, 24, incarcerated for two years on a drug charge, 
in an overcrowded cell at the Navotas Municipal jail, Manila, Philippines.
© Paula Bronstein/Getty Images
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The vast majority of people use all these substances in a reasonable way;  
there are some, however, who are at risk of harming their health  
and experiencing social and professional difficulties. But illicit drugs 
confront the users with much higher harms: they have to rely on  
the criminal market—whose interest is in making them dependent  
and turning the highest profit—and risk repressive measures.  
This combination of criminal offer and criminalization is particularly  
cruel and degrading for people who became addicted to drugs  
and those who use them to self-medicate physical or mental  
sufferings. Prohibition makes societies and governments blind to  
the great variety of reasons why people use drugs either in  
a controlled or a problematic way. It contributes to the discrimination 
and marginalization of drug users, considering them as undeserving 
of understanding and help, when they need treatment and social 
integration. Furthermore, it justifies criminalizing people who cause  
no harm to others and punishing those who are suffering. Prohibition 
also limits scientific research about the possible medical utility of  
illicit substances, and builds obstacles to the prescription of pain  
relief and palliative medication.

A punitive approach to drug control fundamentally undermines  
the relationship between the individual and the State, with so 
many of its citizens in breach of illogical drug laws. Unfortunately,  
most governments continue to share the objective, enshrined in  
the international drug control treaties, of a “drug-free world” or  
a “world free of drug abuse”. This goal is both naïve and dangerous.  
Naïve, in that prohibition has had little or no impact on rates of  
drug use, with the number of consumers increasing by almost  
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FOREWORD FROM THE CHAIR

Since the Global Commission launched its first report in 2011,  
a significant shift has taken place in global drug policy, both in terms 
of public discourse, scientific evidence and policy implementation.  
An increasing number of national or local authorities are experimenting 
different ways of regulating the cannabis market, while many more  
are implementing alternatives to criminalizing those who use drugs.  
Furthermore, opioid substitution therapy and harm reduction  
interventions, including needle and syringe exchange programs,  
supervised injecting facilities and drug testing services, are being  
scaled up—albeit not enough—as governments recognize the need  
for a health- and human rights-centered approach. This fundamental  
shift is hugely welcome. What we are witnessing is drug policy reform  
in action.

It is, however, time to challenge more fundamentally the way  
societies view drugs and those who use them. Psychoactive  
substances have accompanied humanity throughout its whole  
history. Some, such as alcohol or tobacco, are legally accepted  
in many regions of the world; others are recognized and  
prescribed as medicines, while what people refer to as “drugs” in the context  
of illicit consumption are prohibited by international treaties.  

7



July 21, 2016: inmates sleep on the steps of a ladder inside the Quezon City jail at night in
Manila. There are 3,800 inmates at the jail, which was built six decades ago to house 800.
© Noel Celis/AFP/Getty Images
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