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Recenzje

Program ��wiatowa Polityka wobec Narkotyków�

Global Drug Policy Program

Program ��wiatowa Polityka wobec Narkotyków� (Global Drug Policy � GDP)
jest odpowiedzi¹ Open Society Institute w Nowym Jorku na dotychczasow¹ nie-
efektywn¹ politykê wobec substancji psychoaktywnych. W 2008 roku mija bowiem
10 lat od uchwalenia przez ONZ deklaracji dotycz¹cej ograniczenia popytu na nar-
kotyki pod has³em Drug Free World � We Can Do It! Deklaracja ta mia³a za zadanie
doprowadzenie do zmiany ówczesnych realiów czyli do zahamowania rozwoju uza-
le¿nieñ i epidemii chorób z nimi zwi¹zanych. W ci¹gu minionej dekady sytuacja
zamiast zmieniæ siê na lepsze, pod wieloma wzglêdami uleg³a jednak pogorszeniu.
Szerzy siê epidemia HIV (jeden z wielu przyk³adów to 1,7 miliona Rosjan zaka¿o-
nych HIV), prawa cz³owieka osób uzale¿nionych s¹ powszechnie ³amane, narkotyki
wci¹¿ produkowane na ogromn¹ skalê (np. w Afganistanie, który sta³ siê g³ównym
producentem heroiny). Rok 2008 stanowi zatem dobry moment na rozliczenie suk-
cesów i pora¿ek. Rozrachunek ten powinien zaowocowaæ wnioskami, które pomog¹
przy opracowaniu nowej deklaracji politycznej na kolejnej sesji ONZ.

Program GDP wykorzystuje moment oceny dokonañ ostatniego dziesiêciolecia
do zapocz¹tkowania spo³ecznej debaty na temat dotychczasowej polityki wobec
substancji psychoaktywnych. Obecnie jej g³ównym celem jest wypracowanie � na
podstawie wyników badañ naukowych � bardziej zrównowa¿onego podej�cia do
tej kwestii. Stopniowej zmianie sposobu my�lenia o problemie narkotyków ma
s³u¿yæ konsolidacja i sta³e poszerzanie sieci organizacji, zainteresowanych dysku-
sj¹ nad sensem obecnej polityki.

Program GDP wspiera inicjatywy d¹¿¹ce do zmiany nieracjonalnej polityki wo-
bec substancji psychoaktywnych w ró¿nych czê�ciach �wiata. Przyk³adem jest tu
grant dla organizacji Viva Rio w Brazylii, który wspiera trzech by³ych prezydentów
z krajów Ameryki £aciñskiej (Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria i Ernesto
Zadillo) w ich dzia³aniach na rzecz rozpoczêcia debaty na temat racjonalnej polityki
wobec narkotyków w tym regionie. International Drug Policy Consortium (IDPC)
w Londynie, koordynuj¹cy dzia³ania organizacji pozarz¹dowych, przygotowuj¹-
cych siê do przysz³orocznej sesji ONZ, jest tak¿e partnerem programu.

Program ��wiatowa Polityka wobec Narkotyków� powsta³ w styczniu 2008 roku
i ma siedzibê w Warszawie. Jego dyrektorem jest Katarzyna Malinowska-Sempruch.

Osoby i organizacje zainteresowane wspó³prac¹ lub informacjami o dzia³al-
no�ci programu GDP zapraszamy na stronê internetow¹: www.soros.org/initiatives/
drugpolicy.
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