JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALITZACIÓ D’ESTUPEFAENTS
(JIFE) I DRETS HUMANS:LA NUESA DE L’EMPERADOR
Antecedents: La JIFE fou constituïda per les Nacions Unides a partir de la Objectius: Presentar

Convenció Única de l'any 1961 i es defineix a si mateixa com una entitat “quasi- un anàlisi crític breu de
judicial” d’experts amb l’objectiu de “limitar el cultiu, la producció, la fabricació i l'ús l e s i m p l i c a c i o n s d e
d'estupefaents en la quantitat adequada necessària per a finalitats mèdiques i l’informe anual 2013 de
científiques, per assegurar la seva disponibilitat per a aquestes finalitats, i per impedir la JIFE en termes de
el cultiu, la producció, la fabricació, el tràfic i l’ús il·lícit d'estupefaents". Es per això, drets humans i salut
que la JIFE te el paper d'àrbitre global per a la interpretació i la implementació de les pública
convencions internacionals sobre drogues
Resultats: En els informes anuals, que representen el seu únic registre públic de treball, la JIFE ha llançat
repetidament advertències sobre el perill de l'extensió de l'VIH i d'altres malalties infeccioses, alhora que ha
refusat reconèixer les teràpies de substitució com una eina important per assolir aquest fi. El president de la
JIFE ha declarat públicament que les conveccions no consideren els drets humans com una de les seves
preocupacions i, ha elevat en repetits cops els centres d'internament forçós. La JIFE ha criticat l’Estat español
per les sales de venopunció assistida. La JIFE no te problema en acceptar justificacions de mesures
repressives per part de governs, admetent-les com una necessitat per assegurar el bé col·lectiu de la seguretat
pública tot i que moltes d’elles hagin comportat l’internament forçós, la pena capital o l’assesinat -més o menys
selectiu-. Això alimenta la temptació dels països de recórrer a estratègies de "guerra contra les drogues".
4 maneres en les que en el seu darrer informe anual es falla en materia de drets humans i salut pública:
No ofereix cap crítica a la prohibició de No fa cap comentari sobre les morts d'aquelles
medicaments essencials
persones tancades en centres de "rehabilitació", o
La JIFE fa referencia a laboratoris que estan sobre la necessitat de prohibir l’ús de cadenes i
produint metadona ubicats a Letònia, i diu que la candaus
substància està sent exportada de manera il·lícita a La JIFE informa sobre la seva visita al Perú, però no
Rússia. Oblida esmentar que la metadona i la esmenta que aquest viatge va ser precedit per la mort de
buprenorfina estan prohibides a Rússia, tot i la 14 usuaris de drogues al ser cremats vius, mentre eren
pandèmia de SIDA. En comptes de parlar contra tancats en un centre de tractament. Al Perú no han estat
aquesta prohibició a Rússia, manté silenci.
els únics, pacients en tractament a Rússia, Kazakhstan i
Cap critèri respecte al què els països entenen en d’altres països també han mort cremats mentre
lluitàven per lliurar-se de cadenes, candaus o portes i
per "tractament de drogues"
finestres tancades des de fora.
L'informe assenyala que 220,000 persones a la
Xina van estar en "centres de tractament obligatori" No fa cap crítica a les execucions en nom de la lluita
al 2011. El que no s'esmenta és que aquests contra les drogues
centres són en realitat camps de treballs forçats La JIFE va visitar Aràbia Saudita el 2012, un país al qual
que violen el dret internacional al detenir persones va reconèixer el seu "compromís" en la lluita contra l'ús
arbitràriament i abusar-ne l'interior. A més,
no indegut i el tràfic de substàncies. Però no va fer cap
ofereixen cap forma de tractament que hagi mostrat esment sobre l’ús per part l'Aràbia Saudita de la pena de
ser efectiu. Human Rights Watch, per exemple, ha mort per a delictes relacionats amb les drogues. D'acord
documentat greus abusos físics i sexuals de les amb un informe recent d'Human Rights Watch, el país va
persones que consumeixen drogues i que han estat executar a almenys 16 persones en els mesos precedents
enviades als centres xinesos.
a la visita de la JIFE.
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