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Η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη - υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ωστόσο, αυτή η βασική αρχή υπονομεύεται καθημερινά σε κέντρα κράτησης, φυλακές, αστυνομικούς σταθμούς, 
ψυχιατρικά ιδρύματα και αλλού.

Με ενθαρρύνω να προχωρήσουμε προς την καθολική επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των 
Βασανιστηρίων, η οποία επί του παρόντος επικυρώνεται από 166 κράτη. Η διασφάλιση ότι οι εθνικές νομοθεσίες 
και πρακτικές είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση είναι ουσιώδους σημασίας για την προώθηση της απαγόρευσης των
βασανιστηρίων από την αρχή στην πρακτική.

Τα βασανιστήρια συνήθως συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για τους 
ανεξάρτητους διεθνείς και εθνικούς μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ανοίγουν αυτές τις πόρτες. Η 
Υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων κάνει ακριβώς αυτό που επισκέπτεται πάνω από 
100 φυλακές και άλλα ιδρύματα και συνενώνει περισσότερους από 1.000 κρατούμενους, υπαλλήλους, προσωπικό
επιβολής του νόμου και ιατρικό προσωπικό κάθε χρόνο, σε στενή συνεργασία με εθνικούς μηχανισμούς 
πρόληψης.

Σε όλες τις εργασίες μας, πρέπει να υποστηρίξουμε τα θύματα και να διασφαλίσουμε το σεβασμό του 
δικαιώματος αποκατάστασης και αποκατάστασης. Αυτή η προσέγγιση που επικεντρώνεται στο θύμα καθοδηγεί το
Εθελοντικό Ταμείο του ΟΗΕ για τα θύματα βασανιστηρίων, το οποίο βοηθά περίπου 50.000 θύματα 
βασανιστηρίων ετησίως σε περίπου 80 χώρες. Επίσης, μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορετικές 
διαστάσεις των βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο και της ειδικής βοήθειας που χρειάζονται διάφορα είδη επιζώντων βασανιστηρίων.

Τα βασανιστήρια είναι μια φαύλη προσπάθεια να σπάσουν τη βούληση ενός ατόμου. Σε αυτή τη Διεθνή Ημέρα 
υποστήριξης των θυμάτων βασανιστηρίων, καλώ όλα τα κράτη να τερματίσουν την ατιμωρησία των δραστών και 
να εξαλείψουν αυτές τις κατακριτέες πράξεις που αψηφούν την κοινή μας ανθρωπιά.

António Guterres
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