
Dia d'acció mundial SUPPORT. DON’T PUNISH. 26 de juny 2021
La prohibició omple la presó:
Acabem amb la “guerra contra les drogues"
construint el futur que les nostres comunitats mereixen.

Fa 50 anys, el govern dels Estats Units va començar una “guerra contra les drogues" que tràgicament
definiria les dècades següents.

La idea segons la qual els reptes que presenten les drogues poden tenir una resposta basada en una
“violenta ofensiva frontal” es va propagar arreu del món, sobre les bases d'acords i convenis de fiscalització
internacionals. La complicitat de la política dels estats de Nacions Unides i la intolerància a tots els nivells
socials han estat els màxims aliats d’aquesta guerra, en comptes de generar polítiques basades en
l'evidència científica, l'empatia i el respecte pels drets fonamentals.

Les conseqüències han estat devastadores. Algunes d'elles poden ser comptades en milions de persones
que han estat arrestades, empresonades, i amb morts prematures completament evitables. Però la majoria
dels impactes, reflectits en històries personals de dolor, trauma i exclusió, no poden reduir-se a nombres.

Sempre és una bona ocasió per recordar que la “guerra contra les drogues” és una política fallida que
comporta molts més perjudicis i danys dels que suposadament vol remeiar. Però, encara té més sentit
vindicar-ho el precís dia en què els partidaris de la prohibició celebren “el dia internacional de la lluita contra
les drogues": el 26 de juny.

Cada any, el 26 de juny, CATNPUD s’uneix a la campanya mundial Support Don’t Punish, mobilitzant-se per
construir alternatives sostenibles que acabin amb els cicles de càstig i marginalització, apostant per la
defensa de la salut, els drets humans i benestar de les nostres comunitats. Durant els últims 5 anys,
CATNPUD recolzats en les experiència d'activistes que ens precedeixen, hem promogut aquest canvi en les
nostres comunitats, entaulant diàlegs amb les bases, la societat civil, responsables de polítiques públiques
i amb els mitjans de comunicació.

PROGRAMA SUPPORT. DON’T PUNISH. 2021

11h00 - 15h00 Àgora Juan Andrés Benítez (Barcelona)
Mostra d’entitats: Metzineres, Energy Control, CatFAC, REMA +
Mujeres Cannabicas, ARSU + AUPA’M, Librería Oniria. Vermut
Musical amb el Gitano de Balaguer

13h00 Àgora Juan Andrés Benítez (Barcelona)
Xerrada Tornem a repensar les drogues? Derogar la Guerra
contra les Drogues és el fi, oferir la seva distribució segura un
inici, amb: Antoniu Llort (ARSU), Mireia Ventura (Energy
Control), Fran Azorín (Brotsanbert), Tre Borràs i Oriol Romaní
(GRUP IGiA), moderat per Òscar Parés (ICEERS)

15h30 Plaça Reial (Barcelona)
Lectura manifest i instal·lació placa commemorativa

16h00 - 18h00 Bar Ocaña, Plaça Reial (Barcelona)
Cabaret Metzineres (aforament limitat)
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