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Witam Państwa, 
Chciałbym podziękować Policji Państwowej oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych za 
zorganizowanie tej, jakże ważnej, konferencji. Jest ona pierwszym spotkaniem od czasu 
ubiegłorocznej Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, którego celem jest 
umocnienie współpracy na szczeblu regionalnym, co jest niezwykle istotne w regionie, z 
którego pochodzi połowa światowej produkcji opium i heroiny. 
Sześć krajów, sygnatariuszy Memorandum na rzecz Zrozumienia (MOU), do których 
należą: Kambodża, Chiny, Laos, Myanmar, Tajlandia i Wietnam, zainicjowały 
subregionalną współpracę w zakresie kontroli produkcji narkotyków. Od tego czas sześć 
kolejnych grup, utworzonych przez państwa w innych rejonach globu, podążyło za tym 
przykładem. Jednakże prawdziwym wyznacznikiem efektywności tych porozumień nie jest 
współpraca na szczeblu politycznym, lecz na szczeblu organizacyjnym. Czy jesteśmy 
skuteczni? Jakie rezultaty osiągnęliśmy? I tu po raz kolejny jesteście przykładem dla 
reszty świata. Projekty Programu Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Kontroli 
Narkotyków (UNDCP), które powstały w oparciu o podpisane przez was Memorandum, 
postulują współpracę transgraniczną, wymianę informacji, współpracę w zakresie 
sądownictwa, szkolenie w zakresie wprowadzania rozwiązań prawnych oraz stymulowanie 
alternatywnego rozwoju. 
Tam, gdzie wcześniej panowała nieufność, obserwujemy teraz konstruktywną współpracę 
przynoszącą widoczne rezultaty. W chińskiej prowincji Yunnan, na granicy z Myanmarem, 
w znacznym stopniu wzrosła liczba udanych akcji, mających na celu konfiskatę 
narkotyków. W przeciągu zaledwie dwóch lat, od 1995 do 1997 roku, ilość skonfiskowanej 
heroiny zwiększyła się z 1,4 do 4 ton, a ilość skonfiskowanych środków chemicznych, 
służących do produkcji narkotyków wyniosła 355 ton w porównaniu do uprzednio 
odnotowanej liczby 70 ton. 
Nie ulega wątpliwości, że od 1992 roku, kiedy po raz pierwszy podpisaliście porozumienie 
o współpracy subregionalnej, przebyliśmy długą drogę. Jednakże musimy uczynić jeszcze 
więcej. Musimy być jeszcze bardziej skuteczni, szczególnie we współpracy 
transgranicznej. Musimy sprawić, aby stała się ona pracą ludzi stanowiących zgrany 
zespół, działających wspólnie na poziomie operacyjnym każdego dnia.  
W związku z tym bardzo dobrze się stało, że właśnie teraz będziemy dyskutować nad 
nowym projektem, którego celem jest skoncentrowanie się na wzmocnieniu współpracy 
transgranicznej. Chciałbym serdecznie podziękować rządowi Japonii, gospodarzowi tej 
konferencji, za aktywne wsparcie dla działań podejmowanych przez UNDCP w Azji 
Wschodniej. 
Nie można także zapomnieć o roli, jaką odegrał rząd Japonii w doprowadzeniu do 
globalnej debaty na temat stymulantów typu amfetaminowego (ATS). To przede 
wszystkim dzięki wsparciu, jakiego udzieliła Japonia, UNDCP przeprowadził 
ogólnoświatowe badania dotyczące ATS, których wyniki świadczą o globalnej skali 
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problemu. Udowodniono, że ATS nie pozostają już indywidualnym problemem kilku 
krajów. 
Doprowadziło to do przyjęcia przez społeczność międzynarodową podczas Sesji 
Specjalnej ogólnoświatowej strategii mającej na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania 
się ATS.  
ATS rozpowszechniane są na całym świecie. W czasie ostatniej dekady odnotowano 
wzrost produkcji, sprzedaży oraz zażywania tego narkotyku w stopniu przewyższającym 
wskaźniki dotyczące heroiny i kokainy. 
Sposoby zażywania, jak i sam narkotyk różni się od narkotyków „klasycznych”, 
pochodzenia roślinnego. Także wizerunek narkotyku łagodnego i nowoczesnego czyni 
ATS szczególnie atrakcyjnym dla sięgających po niego młodych ludzi.  
Łatwy dostęp do informacji czyni sytuację jeszcze groźniejszą. Każdy, kto ma dostęp do 
internetu, może bez trudu dowiedzieć się jak wyprodukować ATS, jakich użyć składników i 
gdzie się w nie zaopatrzyć.  
Ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się ATS, ogólnoświatowa wiedza na temat 
tego narkotyku nie jest obecnie wystarczająca. Dysponujemy jedynie fragmentarycznymi 
informacjami dotyczącymi tego problemu. 
Na Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ kraje członkowskie zwróciły się do 
UNDCP z postulatem, aby przyjęło ono funkcję światowego Centrum monitorującego 
rozwój i rozprzestrzenianie się narkotyków syntetycznych. 
Zwróciliśmy się do regionalnych biur monitorujących, zlecając im sporządzanie raportów 
opisujących trendy geograficzne oraz specyficzną dla danego regionu „modę”. 
Podstawowe pytanie, jakie należy zadać, to pytanie o przyszłą wzajemną relację obu 
typów narkotyków. Czy narkotyki syntetyczne staną się uzupełnieniem rynku narkotyków 
„klasycznych”, czy też je zastąpią? Odpowiedź na to pytanie musi zostać udzielona w 
oparciu o analizę danych na szczeblu regionalnym, jako że obserwujemy znaczne 
zróżnicowanie tendencji rozprzestrzeniania się ATS w poszczególnych regionach. 
Jest to szczególnie istotne w chwili, gdy ATS staje się coraz poważniejszym problemem, a 
programy dotyczące tego zagadnienia na szczeblu regionalnym nie zostały jeszcze 
utworzone. Projekt UNDCP sponsorowany przez rząd Japonii stawia sobie za cel 
wypracowanie podstaw dla współpracy w celu zwalczania zagrożenia ATS w krajach Azji 
Wschodniej. 
Kolejna dekada zmagań z problemem narkotyków stawia przed nami nowe wyzwania oraz 
wymaga aktywnego działania zarówno ze strony poszczególnych rządów, jak też 
organizacji międzynarodowych. Potrzeba wspólnego działania oraz zsumowania wyników 
przeprowadzonych ekspertyz, wymiana informacji oraz udostępnienia posiadanych 
środków, jest obecnie większa niż kiedykolwiek. 
Zaangażowanie się społeczności międzynarodowej w działanie na tym polu nigdy nie było 
tak widoczne. Ubiegłoroczna Specjalna Sesja zaszczepiła w tej społeczności autentyczną 
wiarę w to, że można osiągnąć sukces, jeżeli wspólnie podejmie się wysiłek. 
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla pracy, jaką 
wykonujecie zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. Mam nadzieję, że 
rozpoczynająca się właśnie konferencja będzie owocna i zakończy się sukcesem. 
Dziękuję. 
 
NA KONFERENCJI TOKIJSKIEJ DOTYCZĄCEJ PROBLEMU NARKOTYKÓW NARODY 
AZJI ZGODZIŁY SIĘ ZAOSTRZYĆ KONTROLĘ GRANICZNĄ. 
Wiedeń, 3 luty (Agencja Informacyjna ONZ) – Na konferencji tokijskiej, która odbyła się 2 
lutego, sześć krajów azjatyckich zgodziło się zwiększyć współpracę w zakresie zwalczania 
zwiększającego się zażywania narkotyków oraz ich sprzedaży w tych krajach poprzez 
połączenie sił w ramach projektu, który przewiduje zaostrzenie kontroli granicznej w całym 
regionie. 
Na spotkaniu, którego organizatorami byli: japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
oraz Policja Państwowa, obecni byli delegaci z sześciu krajów z regionu Mekongu: Chin, 
Laosu, Myanmaru, Tajlandii, Kambodży oraz Wietnamu, a także Pino Arlacchi, dyrektor 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Kontroli Narkotyków (UNDCP) 



oraz przedstawiciele największych krajów donatorów UNDCP, w tym Stanów 
Zjednoczonych i Australii. 
Rząd Japonii pokryje koszty projektu wynoszące 1,8 miliona USD, którego celem jest 
wyszkolenie urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań prawnych na 
przejściach granicznych a także wdrożenie, przy pomocy Japonii, narodowych programów 
ds. identyfikacji i kontroli narkotyków oraz środków służących do ich produkcji. Program 
ma również doprowadzić do stworzenia niezbędnych podstaw dla wymiany informacji oraz 
przeprowadzania operacji transgranicznych. 
Delegaci obecni na konferencji zgodzili się, że istnieje potrzeba podjęcia 
natychmiastowych i skoordynowanych działań, mających na celu zwalczanie w całym 
regionie rozpowszechniającego się zażywania opiatów oraz narkotyków syntetycznych, 
szczególnie stymulantów typu amfetaminowego. 
Delegaci zgodzili się ściśle współpracować w zakresie tworzenia oraz stosowania 
transgranicznych rozwiązań prawnych, mających na celu powstrzymanie wzrastającego 
zażywania narkotyków oraz związanych z tym kwestii, włączając w to kwestię środków 
chemicznych służących do produkcji stymulantów amfetaminowych oraz ich nielegalną 
produkcję i sprzedaż. 
„Tam, gdzie wcześniej panowała nieufność, obserwujemy teraz konstruktywną 
współpracę, przynoszącą widoczne rezultaty”, stwierdził Pino Arlacchi w przemówieniu 
otwierającym konferencję. „W przeciągu zaledwie dwóch lat, od 1995 do 1997 roku, ilość 
heroiny skonfiskowanej w chińskiej prowincji Yunnan na granicy z Myanmarem zwiększyła 
się z 1,4 do 4 ton, a ilość skonfiskowanych środków chemicznych służących do produkcji 
narkotyków wyniosła 355 ton w porównaniu do uprzednio odnotowanej liczby 70 ton”. 
Delegaci podkreślili także konieczność rozwoju współpracy naukowej i technicznej w 
zakresie kontroli narkotyków. Zgodzili się podnieść jakość umiejętności osób zajmujących 
się analizą i rozpoznawaniem poszczególnego typu narkotyków poprzez szkolenia oraz 
dostarczanie niezbędnych środków oraz uznali za konieczne stworzenie bazy danych. 
Konferencja została zaplanowana jako spotkanie, na którym omawiane będą zagadnienia 
poruszone na Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświeconej problemowi 
narkotyków, która odbyła się w czerwcu 1998 roku, i której postanowienia zostały zapisane 
w Deklaracji Politycznej. Podczas Sesji postulowano wzmocnienie współpracy regionalnej 
i subregionalnej. 
Kraje uczestniczące w konferencji są sygnatariuszami Memorandum na rzecz 
Zrozumienia dotyczącego kontroli narkotyków, podpisanego w 1993 roku przez Chiny, 
Laos, Myanmar Tajlandię i UNDCP, do którego Kambodża i Wietnam przyłączyły się w 
1995 roku. W 1995 roku na spotkaniu ministrów tych krajów, przyjęto plan działania w 
subregionie oraz podpisano 12 projektów dotyczących współpracy w subregionie.  


