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Przesłanie Prezesa INCB
W związku z ukazaniem się Raportu Międzynarodowego Organu Kontroli Srodków
Odurzających (INCB) za rok 1999, omawiającego różnego rodzaju kwestie związane
z krajową i międzynarodową kontrolą produkcji i dystrybucji leków, chciałbym zwrócić
Państwa uwagę na cztery główne zagadnienia, jakie zostały w nim poruszone.
Fatalistyczne myślenie o narkomani i brak wsparcia społecznego
Uważam, że nie należy demonizować problemu narkotyków. W bardzo wielu krajach
udało się opanować sytuację. Kontrolowanie rynku substancji odurzających nie jest
zadaniem dla cudotwórców. Można osiągnąć pozytywne rezultaty realizując
postanowienia międzynarodowych traktatów, a także otwarcie dyskutując na temat
przyczyn narkomanii oraz sposobów rozwiązania tego problemu. Niestety, w wielu
krajach patrzy się na ten problem z uczuciem rezygnacji, lub nawet fatalizmu.
Niejednokrotnie nie podejmuje się żadnych działań dla realizacji postanowień
traktatowych uznając, że nic nie da się zrobić i trzeba się z tym pogodzić. Nie wolno
nam myśleć w ten sposób, ani pozostawać obojętnym wobec losu osób używających
narkotyków. Nikt nie powinien bezczynnie przyglądać się jak inni niszczą swoje
życie, a szczególnie gdy robią to młodzi ludzie, którzy są przyszłością każdego
społeczeństwa. Nasza bierność to przyzwolenie na działalność handlarzy narkotyków
i pozostawienie osób uzależnionych samym sobie.
Narkotyki dla celów medycznych na całym świecie
Podczas gdy na czarnym rynku można zakupić dowolną ilość narkotyków, w wielu
krajach rozwijających się osoby cierpiące nie mają dostępu do substancji, które
mogłyby ulżyć ich cierpieniom. W obliczu postępującej globalizacji taka sytuacja jest
nie do przyjęcia. Społeczność międzynarodowa powinna zapewnić odpowiednie
środki tym, którzy ich potrzebują. W swoim raporcie INCB zwraca się z apelem do
instytucji pomagających ludziom na całym świecie, aby przeznaczyły środki
finansowe na wsparcie tych krajów, które nie stać na zakupienie potrzebnych leków
na światowym rynku farmaceutycznym. Powinno się także rozważyć możliwość
uruchomienia mechanizmów, dzięki którym możliwa stanie się dystrybucja
narkotyków, które w przeciwnym razie pozostaną niewykorzystane. Tego typu
działalność powinna mieć oczywiście charakter non-profit.
Pieniądze z narkotyków
Jednym z podstawowych celów Konwencji o Zwalczaniu Nielegalnego Handlu
Substancjami Odurzającymi i Psychotropowymi z 1988 roku było stworzenie
przepisów umożliwiających walkę ze zjawiskiem „prania pieniędzy”. Co prawda
osiągnięto pewne sukcesy w tej dziedzinie, ale niestety nie udało się zlikwidować
tzw. „rajów podatkowych” oferujących możliwość ukrycia nielegalnych dochodów. Co

gorsza, coraz większe pieniądze zostają „oczyszczone” w ten sposób, a „raje
podatkowe” kwitną. Są one jak ogromna dziura, przez którą pieniądze wyciekają
poza międzynarodowy system prawny i fiskalny. Stanowią także wyzwanie dla
międzynarodowych wysiłków dla objęcia kontrolą rynku narkotykowego. Najwyższy
czas, aby podjąć zdecydowane działania na rzecz ograniczenia możliwości takiego
„prania” pieniędzy pochodzących z przestępstwa. W przeciwnym razie organizacje
przestępcze w dalszym ciągu będą skutecznie konkurować z legalnym biznesem
oraz zdobywać wpływy polityczne.
Ściślejsza współpraca instytucji sądowniczych
Aby skutecznie zwalczać nielegalny handel narkotykami i „pranie” pieniędzy, władze
poszczególnych państw powinny współpracować ze sobą. Obecnie rutynowo
współpracują ze sobą służby policyjne wielu krajów. Jednakże należy zacieśnić
międzynarodową współpracę instytucji sądowniczych, bo tylko w ten sposób można
doprowadzić do wymierzenia handlarzom narkotyków kary i do konfiskaty ich
dochodów. Dla nawiązania tej współpracy nie są konieczne skomplikowane umowy
bilateralne. Postanowienia Konwencji z 1988 roku oraz umowy o ekstradycji są
wystarczającą podstawą prawną dla podjęcia tej współpracy i dla postawienia przed
sądem przywódców organizacji przestępczych zajmujących się handlem
narkotykami.

