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G.NOVOTNÁ 

Komisia pre narkotické drogy (Commision on Narcotic Drugs) je centrálny orgán 
OSN zaoberajúci sa tvorbou medzinárodnej drogovej politiky. Jej úlohou je analyzo
vať situáciu v danej oblasti, ako aj navrhovať a podporovať systém medzinárodnej 
kontroly drog. Komisia bola ustanovená v roku 1946 Ekonomickou a sociálnou ra
dou, ktorej tak napomáha pri tvorbe, implementácii a supervízii medzinárodných 
dohôd a dohovorov vzťahujúcich sa k psychoaktívnym substanciám. Stretnutia ko
misie sú realizované jedenkrát do roka a nemali by sa konať dlhšie ako osem pra
covných dní. Od roku 1991 počas zasadnutia komisie paralelne pracuje aj Komi sia 
všetkých (Committee of the Whole), úlohou ktorej je pripravovať a predrokovávat: 
návrhy jednotlivých rezolúcií v pléne. 

Tohtoročné 46. zasadnutie Komisie pre narkotické drogy vyvrcholilo dvojdňovým 
ministerským segmentom (16.-17.4.2003), ktorý sa konal v polavici obdobia stano
veného na plnenie úloh odporučených 20. osobitným zasadnutím valného zhroma ž
denía OSN v roku 1998 v New Yorku. Jeho hlavnou témou bolo "Zhodnotenie dote
rajšieho vývoja a identifikovanie prekážok, ktoré stoja v ceste k plneniu stanove
ných cieľov vyhlásených v rámci politickej deklarácie, prijatej na 20. osobitnom val
nom zhromaždení OSN". Minísterského segmentu sa zúčastnili najvyšší predstavite
lia členských štátov OSN, najmä tí, ktorí sú v rámci národných politík zodpovední 
za oblasť drog. Slovenská republika bola zastúpená podpredsedom vlády SR Pálom 
Csákym, ktorý sa počas svojho vystúpenia v pléne zameral na prezentovanie ná
rodných aktivít v oblasti našej drogovej politiky v kontexte plnenia prijatých zá
väzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov. Okrem toho sa aktívne zúčastnil 
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aj 4. okrúhleho stola, ktorý bol venovaný problematike znižovania dopytu po dro
gách. Diskusia v rámci okrúhleho stola bola zameraná na problematiku polytoxi
kománií , úlohu občianskych aktivít, škôl, športu a informačných kampaní v oblasti 
znižovania dopytu po drogách, ako aj zvyšovaniu úsilia v primárnej prevencii , 
podpory programov na li ečbu a resocializáciu drogovo závislých, vrátane prevencie 
a liečby súvi siacich ochorení, najmä HIV/AIDS. 

Na záver ministerského segmentu jeho účastníci vydali spoločné vyhláseníe, 
z ktoré ho vyberáme niektoré hlavné body: 

- Zdôraznenie plnenia záverov 20 . osobitného zasadania OSN konaného v roku 
1998 v New Yorku a vyjadrenie názoru , že bol dosiahnutý pokrok v ich plnení , čo sa 
odrazilo aj v prednesených správach výkonného riaditeIa UNODC. 

- Uvedomenie si skutočnosti , že drogový problém predstavuje vážnu hrozbu 
z hladi ska ohrozovania zdravia verejnosti ako aj celkovej bezpečnosti , násilia a kri
minality najmä pre mladú generáciu . 

- Znepokojenie nad hrozbou , ktorú pre svet predstavuje spojenie medzi produk
ciou a obchodom s ilegálnymi drogami a terorizmom, ako aj inými kriminálnymi ak
tivitami na národnej a medzinárodnej úrovni. 

- Vyjadrenie znepokojenia nad ná rodnými politikami a aktivitami, ktoré by boli 
mohli byi naklonené legalizácii ilegálnych narkotických a iných psychotropných lá
tok, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými dohovormi a mohli by tak ohroziť me
dzinárodný systém v oblasti kontroly drog. 

- Tvorba drogovej politiky jednotlivých štátov by mala využívať a podporovať 
vznik a fungovanie kvalitných systémov na zber a analýzu dát, vyhodnocovaníe vý
sledkov u skutočňovaných opatrení v oblasti realizovaných národných stratégií, vrá
tane využívania vedecky podložených poznatkov. 

- Riešenie problémov spojených s drogami na multilaterálnej, bilaterálnej a re
gioná lnej báze s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu, ako aj jej zahrnutie do 
národných politík členských štátov. 

V oblasti znižovania dopytu po drogách: 

- Výzva celej spoločnosti , vrátane médií a privátneho sektoru na plneníe cie rov 
vytýčených 20. osobitným zasadnutím OSN s zdôrazom na znížovaníe dopytu po 
drogách a problémov súvisiacich s prenosom infekcie HIV/AIDS a ostatných infek
čných ochorení v súlade s medzinárodnými dohodami týkajúcimi sa kontroly drog. 

- Implementácia komplexnej starostlivosti, vrátane aktivít na znižovanie rizík 
vzniknutých užívaním drog, dôraz na preventívne intervencie a vzdelávaníe najmä 
mladej generácie a iných rizikových populácií (vytváraníe zdravého životného štýlu, 
bezdrogových aktivít, poskytovanie informácií, "life ski II s" tréníngy a pod.). 

- Liečba a reintegrácia drogovo závislých by mala byi poskytovaná komplexne, 
založená na odborne podložených vedeckých poznatkoch a v súlade s medzinárod
nými dohovormi . 
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V oblasti znižovania ponuky drog: 

- Pokračovanie v úsilí predchádzať zneužívaniu prekurzorov na výrobu synte
tických drog, zamedzovania využívania internetu na tieto účely, ako aj poskytovanie 
pravdivých neskreslených informácií o škodlivých účinkoch synteti ckých drog. 

- Potreba zosúlaďovania legislatívy a medzinárodnej spolupráce pri odhaľovani 
aktivít spojených s pranim špinavých peňazí. 

- Podpora alternatívneho rozvoja krajín zasiahnutých pestovaním, produkciou 
a pašovaním ilegálnych látok, vrátane vytvárania priaznivých podmienok pre vznik 
a rozvoj trhu pre poľnohospodárske a iné výrobky zasiahnutých krajín . 

Okrem programu predstavitelia jednotlivých krajín využili čas aj na bilaterálne 
rokovania, vrátane podpredsedu vlády Pála Csákyho. Pozítívnym bolo, že o našu 
krajinu bol prejavovaný záujem už ako o členský štát EÚ. V tomto zmysle sa odo
hrávali aj bilaterálne stretnutia, o ktoré prejavilo záujem Švédsko a Kolumbia a ČR. 
Švédsko známe svojou striktnejšou drogovou politikou v porovnaní s ostatnými kra
jinami EÚ oslovilo aj ostatné novoprijaté krajiny v záujme tlmočenia svojich posto
jov k drogovej politike a nepochybne aj v záujme hľadania možnej podpory a spolu
práce. Aktivita Kolumbie a ko jedného z lídrov existujúcej spolupráce krajín Latin
skej Ameriky a karibskej oblasti s EÚ sa uskutočnila najmä v súvislosti s hľadaním 
podpory alternatívnych programov a vývozu jej poľnohospodá rs kych produktov na 
európsky trh. Okrem toho som sa zúčastnila aj rokovania s delegáciou vedenou pod
predsedom vlády ČR Petrom Marešom . Približovanie sa pokiaľ ide o vývoj našich 
drogových scén a z toho vyplývajúca výmena vzájomných skúseností boli jedným 
z bodov spol očných rokovaní. 

Na tohtoročnom zasadnutí komisie taktiež odznela potreba väčšej vyváženosti 
politiky na celosvetovej úrovni - dosiahnutie určitého balansu a nevyhnutnej miery 
spolupráce pri plánovaní a implementácii aktivit na znižovanie dopytu a znižovanie 
ponuky drog. 
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