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DEKLARACJA ŚWIATOWEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDO
WYCH-BANGKOK 1994 

W Światowym Forum Organizacji Pozarządowych w Bangkoku brały udział 
trzy polskie organizacje: MONAR, Powrót z U oraz Fundacja Wychowawców 
i Młodzieży "PROM". 

Fundację "PROM" reprezentowała Barbara Wolniewicz-Grzelak. Wyjazd i 
udział w Forum przedstawicielki PROM'u były finansowane głównie przez Fun
dację im. St. Batorego, a poza tym przez Biuro d/s Narkomanii oraz własne środ
ki naszej Fundacji. 

Deklaracja uchwalona przez uczestników Forum ma bardzo doniosłe zna
czenie. Uważamy, że należy ją upowszechniać. W związku z tym jej tekst prze
kazujemy do czasopismREMEOlUM, GESTALT,ALKOl-IOLIZM I NARKO
MANIA, które poświęcone są tego rodzaju problematyce. 

Tekst Deklaracj i przekazany już został Prezydentowi RP oraz przedstawicie
lom Rządu i Parlamentu. Przekazujemy go także różnym organizacjom pozarzą-
dowym. . 

J .Czesław Czabała 
Barbara Wolniewicz-Grzelak 

DEKLKARACJA "BANGKOK 1994" 
UCI-IWALONA PRZEZ ŚWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZA

RZĄDOWYCI-I (OP) POŚWIĘCONE REDUKCJI ZAPOTRZEBOWANIA 
NA SUBSTANCJE PSYCI-IOAKTYWNE 

My, reprezentanci Organizacji Pozarządowych ze 112 krajów zebrani na 
Światowym FOrLlll1 zainicjowanym przez Komitety wNowym Jorku i Wiedniu, 
organizowanym przez Pa6stwowąRadę Opieki Społecznej Tajlandii, sponso
rowanym przez Program Kontroli Substancji Psychoaktywnych Narodów Zjed
noczonych, odbywającym się w dniach 12-16 grudnia 1994 roku w Bangkoku 
w Tajlandii w ramach Dekady Przeciwko Nadużywaniu Substancji Psychoak
tywnych Narodów Zjednoczonych: 



* Jesteśmy głęboko przejęci narastąjącym zapotrzebowaniem na narkotyki i 
inne substancje psychoaktywne (włączając tu alkohol, tytOll i substancje lotne), 
które są dużym zagrożeniem dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, 
dla poziomu ekonomicznego, socjalnego i kulturowego społeczeństw, dla ży
cia i godności milionów ludzi. 
* Jesteśmy świadomi, że istnieje potrzeba całościowych i kulturowo zróżni
cowanych programów zapobiegających nadużywaniu substancji psychoaktyw
nych, programów podejmowanych wspólnie przez pozarządowe, rządowe i 
międzynarodowe organizacje. 
* Dostrzegamy zależność między wzrostem zapotrzebownia, spożycia, produk
cji, handlu i dystrybucji narkotyków a konsekwencjami zdrowotnymi, ekono
micznymi, socjalnymi i kulturowymi dla społeczności i krąjówdotkniętych tymi 
zjawiskami. 
* Dotrzegamy, że podaż i zapotrzebowanie na narkotyki wiąże się z przemocą, 
działaniami przestępczymi i korupcją. 
* Jesteśmy zaniepokojeni zagrożeniami dla zdrowia. takimi jak HIV, zapalenie 
wątroby, nowotwory, marskość wątroby i inne choroby wynikające z używa
nia substancji psychoaktywnych. 
* Zauważamy, że stygmatyzacja osób przyjmujących substancje psychoaktyw
ne jest łamaniem praw człowieka. 
* Wyrażamy przekonanie, że zmniejszenie zapotrzebowania na substancje psy
choaktyw~e powinno być priorytetowym zadaniem społeczności lokalnych, 
pmlstw i społeczności międzynarodowych, a organizacje pozarządowe muszą 
odgrywać kluczową rolę w wypracowywaniu polityki i programów działm'l w 
zakresie prewencji, informacji, kształcenia, leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji. 
* Stwierdzamy, że Światowe Forum Organizacji Pozarządowych stworzyło oka
zję dla organizacji pozarządowych do dzielenia się swymi doświadczeniami na 
polu działań prewencyjnych i leczniczych i do rozwoju partnerskiej współpracy. 
* Stwierdzamy potrzebę rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zaangażowanymi w inne obszary rozwoju społeczno-ekonomicznego, by wzmóc 
światowe wysiłki mające na celu zatrzymanie i wyelimionowanie zapotrzebowa
nia na substancje psychoaktywne - jako odpowiedź na Całościowy Interdyscypli
narny Program Przyszłych Działaó Kontroli Nadużywania Substancji Psychoak
tywnych i Światowy Program Działania przyjęty przez l7-te Specjalne Zgroma
dzenie Generalne Narodów Zjednoczonych, wreszcie jako odpowiedź na poro
Zll1nienie osiągnięte na niniejszym Forum. 
* Sądzimy, że działmlia organizacji pozarządowych mogą być wzmocnione przez 
Deklarację Organizacji Pozarządowych przyjętą w Bangkoku. 
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Wspólnie składamy następującą Deklarację: 
l. Wyrażamy przekonanie, że Organizacje Pozarządowe mąją do odegrania 

ważną rolę w zakresie promowania i wypracowywania polityki mającej na celu 
znmiejszenie zapotrzebowania na substancje psychoaktywne i powinny być włą
czane przez rządy i organizacje międzynarodowe we wszystkie etapy rozwijania 
ukierunkowanych na ten cel strategii - w planowanie, wdrażanie i ewaluację 

działań. 

2. Podkreślamy mocno, że międzynarodowe i krajowe wysiłki na rzecz znmiej
szenia niewłaściwego używania substancji psychoaktywnych powiJmy dotyczyć 
również alkoholu, tytoniu, substancji lotnych i innych legalnie dostępnych środ

ków. 
3. Podkreślamy, że w postępowaniu z osobami dotkniętymi problemami wyni

kajacymi z używania substancji psychoaktywnych należy kierować się zasadami 
praw człowieka, odnosząc się do tych osób z szacunkiem i z troską o zachowanie 
ich godności. 

4. Sugerqjemy stosowanie interdyscyplinarnych pr06'Tamówrozwiązywania zło
żonych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych- z 
uwzględnianiem roli rodziny,społeczności lokalnych, religii i/lub duchowości oraz 

uwarunkowali kulturowych .. 
5. Stwierdzamy, że gwałtowne rozprzestrzenianie się zakażei1I-IIV wymaga 

specjalnych reakcji ze strony Organizacji Pozarządowych oraz ze strony Pro
granUl Kontroli Substancji Psychoaktywnych Narodów Zjednoczonych 
(UNDCP), agencji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynaro
dowych, międzyrządowych, regionalnych i rządowych. Uważamy, że programy 
organizacji pozarządowych powinny być upowszechniane i realizowane w pmi
nerstwie z działaniami innych wyżej wymienionych organizacji. 

6. Zachęcamy wszystkie Organizacje Pozarządowe zaangażowane w rozwój 
społeczny i ekonomiczny, by - pamiętając o szk~dliwości alkoholu, tytoniu i in
nych substancj i psychoaktywnych - włączały do programów swej działalności 
komponenty skierowane na redukcję zapotrzebowania na takie substancje i by 
rozwijały w zakresie tej problematyki między sobą współpracę. 

7. Wzywamy środki masowego przekazu do współdziałania z Organizacjami 
Pozarządowymi w zakresie upowszechniania dokładnych informacji i spójnego 
przekazu na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktyw

nych, do wspierania ograniczeJl prawnych i innych dotyczących oddziaływaJl przez 

reklamę i wszelkie inne formy rozwijające u ludzi zapotrzebowanie na te substan

cje; wzywamy do wystrzegania się stygmatyzacji i pomniejszania praw osób uży-
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wąjących substancji psychoaktywnych oraz do powstrzymania się od stosowania 
metod zastraszania czy gloryfikowania związanych z używaniem tych środków, w 
tym także alkoholu i tytoniu. 

8. Zachęcamy do tworzenia i wspierania formalnych i nieformalnych, lokal
nych, paI1stwowych i regionalnych środowisk działąjących na rzecz zmniejszenia 
zapotrzebowania na substancje psychoaktywne we współpracy i wsparciu ze strony 
znaczących organizacji. 

9. Podkreślamy znaczenie szybkiego kształtowania różnych mechanizmów 
zapewniających rozwój osiągnięć uzyskanych w czasie trwania Fortun, tak, by 
można było zaprezentować konkretne efekty działaI1na różnych spotkaniach 
(włączając przyszle Światowe Fortun) przed kOI1ccm Dekady Przeciwko Nadu

żywaniu Narkotyków, ogłoszonej przez Narody Zjednoczone. 
lO. Zachęcamy Program Kontroli Substancji Psychoaktywnych Narodów Zjed

noczonych (UNDCP), Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz inne mię
dzynarodowe i regionalne organizacje, a także wszystkie rządy do wspólnych 
wysiłków na rzecz zmniejszenia zagrożeI1 socjoekonomicznych i zdrowotnych 
powodowanych przez psychoaktywne substancje, ich legalnąi nielegalnąproduk
cję, ich sprzedaż i promocję. Zachęcamy do współpracy z Organizacjami Poza
rządowymi w zakresiejak nąjpelniejszego zrealizowania postanowiell zawartych 
w niniejszej Deklaracj i. 

Tłulllaczenie: J. Czesław Czabała 
Barbara Wolniewicz-Grzelak 
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