POLITYKA WOBEC NARKOMANII
Szanowni Czytelnicy
Przedstawiamy Pañstwu specjalne wydanie
miesiêcznika ,,Remedium powiêcone problematyce podejmowanej w ramach polsko-niemieckiej umowy bliniaczej ,,Walka z narkotykami  kontynuacja, zrealizowanej w ramach programu PHARE 2003. Projekt, bêd¹cy wspólnym przedsiêwziêciem Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
oraz Ministerstwa Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Republiki Federalnej Niemiec, rozpocz¹³
siê we wrzeniu 2004 roku i w³anie dobieg³
koñca. Chcielibymy Pañstwu przybli¿yæ tematykê tej wspó³pracy i zapoznaæ z jej najciekawszymi obszarami.
Przygotowuj¹c projekt na pocz¹tku 2004
roku staralimy siê wybraæ te zagadnienia, które wydawa³y siê kluczowe, bior¹c pod uwagê
kreowanie racjonalnej polityki przeciwdzia³ania narkomanii, u¿ytecznoæ i zainteresowanie
odbiorców. Zak³adalimy przede wszystkim, ¿e
bêdzie on propagowa³ ideê wspó³pracy pomiêdzy instytucjami odpowiedzialnymi za przeciwdzia³anie narkomanii tak na szczeblu rz¹dowym, jak i samorz¹dowym, a jego adresatami bêd¹ specjalici reprezentuj¹cy ró¿ne obszary przeciwdzia³ania narkomanii. Do udzia³u w programie zaproszono zatem przedstawicieli resortów, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz organizacji pozarz¹dowych. Wzbudzi³ on szczególne zainteresowanie wród nauczycieli, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy
policji.
Artyku³y prezentowane w niniejszym numerze obejmuj¹ g³ównie te sporód zagadnieñ
podjêtych w ramach umowy bliniaczej, które
dotycz¹ zapobiegania u¿ywania substancji psychoaktywnych. Numer specjalny Remedium
otwiera artyku³ Andreasa Specka  Doradcy
ds. Twinningu, prezentuj¹cy stan tocz¹cej siê
w Niemczech dyskusji na temat dylematów
i wyzwañ wspó³czesnej profilaktyki narkomanii. Kwestia ta podejmowana by³a podczas wielu
seminariów i spotkañ pomiêdzy specjalistami
z Polski i Niemiec, podczas których wskazywano tak¿e na problemy wspólne dla obu pañstw.
Próbê porównania sytuacji epidemiologicznej w zakresie u¿ywania narkotyków
przez m³odzie¿ w Polsce i w Niemczech podj¹³ w swoim artykule Janusz Sieros³awski,
wskazuj¹c na nieco odmienne uwarunkowania rozwoju tego zjawiska oraz ró¿nice w jego

,,Czêæ polsko  niemieckiego zespo³u realizuj¹cego projekt umowy bliniaczej, od lewej:
L. Dicks, R. Simon, M. Schreiber  niemiecki koordynator projektu, G. Eckstein, A. Speck  Doradca
ds.Twinningu, E. Koller, B. Bukowska  polski kierownik projektu, J. Schmidt, M. Wojak  niemiecki
kierownik projektu, H. Hergenhahn, A. Lipnik z MZ, A. Meksu³a  nasz kierowca.

dynamice. Tematem, który wzbudzi³ ¿ywe
zainteresowanie uczestników seminariów
by³a wspó³praca organizacji pozarz¹dowych
z w³adzami samorz¹du regionalnego (landów). W Niemczech wspó³pracê tê zapewniaj¹ organizacje pozarz¹dowe typu ,,umbrella
zrzeszaj¹ce inne, mniejsze organizacje. Opis
dowiadczeñ z tego obszaru znajd¹ Pañstwo
w artykule L. Dicksa.
W polu zainteresowania realizatorów
i uczestników umowy bliniaczej by³y równie¿ zagadnienia dotycz¹ce mo¿liwoci podejmowania wczesnej interwencji profilaktycznej przez szko³ê oraz trudnoci w diagnozowaniu problemu narkotykowego i innych ryzykownych zachowañ ujawnianych przez
m³odzie¿ szkoln¹. W dyskusjach uwzglêdniano problematykê testowania uczniów na
obecnoæ narkotyków oraz aspekty prawne
tego typu interwencji. Kwestie te prezentowane s¹ przez prof. N. McKeganey z Uniwersytetu w Glasgow oraz przedstawiciela
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce -El¿bietê Czy¿. W numerze zaprezentowano tak¿e opis programu profilaktycznego znanego pod nazw¹ FreD (realizowanego z powodzeniem od kilku lat w Niemczech), adresowanego do m³odzie¿y u¿ywaj¹cej narkotyków.
Tematowi wczesnej interwencji profilaktycznej w szkole powiêcono szczególnie du¿o
uwagi na konferencji w Lublinie, przygotowa-

nej przy du¿ym wk³adzie i wsparciu w³adz samorz¹dowych województwa lubelskiego.
W czasie realizacji umowy bliniaczej trwa³y prace nad now¹ ustaw¹ o przeciwdzia³aniu
narkomanii. Wybrane aspekty ustawy porusza
artyku³ pt. Nowa ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii. Z t¹ problematyk¹ koresponduje tak¿e zamieszczony w numerze wywiad
z Piotrem Jab³oñskim  dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Sposób realizacji umowy twinningowej oraz
jej efekty zosta³y wysoko ocenione przez polskich i niemieckich ekspertów. Niemieccy partnerzy byli otwarci na dialog i wzajemn¹ wymianê wiedzy, przyznali równoczenie, ¿e dowiadczenia wyniesione z Polski by³y dla nich inspiruj¹ce i zachêcaj¹ce do refleksji. Korzystaj¹c
z okazji pragnê podziêkowaæ zarówno niemieckim, jak i polskim realizatorom umowy bliniaczej, w³adzom samorz¹dowym województw
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego oraz Urzêdowi Miejskiemu we
Wroc³awiu, a tak¿e wszystkim uczestnikom seminariów i spotkañ, którzy swoj¹ fachowoci¹
i profesjonalizmem przyczynili siê do sukcesu
tego przedsiêwziêcia.
Bogus³awa Bukowska
Autorka jest z-c¹ Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, polskim
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