Wystąpienie nt. deklaracji politycznej
(Exellencies, Ladies and Gentelmen)
Przedstawiony Konferencji dokument w sposób zwarty i przekonywujący prezentuje i
potwierdza podstawowe zadania i wyzwania jakie stoją przed Grupą Pompidou w
najbliższych latach. Szczególnie istotne jest podkreślenie wartości i potrzeby kontynuowania
misji pomostowej (bridging) Grupy jako ciała umożliwiającego szerokiemu spektrum państw
uczestniczenie w dyskusji nad problematyką narkotyków i narkomanii. Deklaracja potwierdza
rolę funkcjonowania Grupy jako instytucji otwartej i gotowej do podejmowania dyskusji oraz
wypracowania działań w oparciu o udokumentowaną wiedzę uwzględniającą zarówno aspekt
naukowy jak i informacje płynące z najlepszych działań praktycznych (best practise).
Otwartość dyskusji gwarantowana jest poprzez podkreślenie szacunku dla uwarunkowań,
ograniczeń i potrzeb poszczególnych państw.
Grupa jako forum wymiany informacji pomiędzy polityką, światem nauki i praktyką
stwarza unikalną w skali europejskiej platformę otwartą na wszystkie zakresy działań
sprzyjających rozwojowi zagrożonych przez narkotyki i narkomanię obszarów zdrowia i
bezpieczeństwa.
Rolą Grupy jest nie tylko ułatwianie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi
Grupy ale również pomiędzy szerokim spektrum państw, regionów oraz organizacji
zainteresowanych międzynarodową współpracą, wymianą wiedzy i informacji.
Szczególnie istotnym zadaniem Grupy staje się jej rola jako instytucji wspierającej
rozwój podejścia do narkotyków opartego o zasady etyczne i wzmacnianie wagi rozwoju
raczej jakości niż ilości podejmowanych działań.
Proponowana Deklaracja Polityczna, uwzględniając w swoich priorytetach wnioski
wynikające z raportu Audit Committee, wskazuje jednocześnie, poprzez adoptowanie Planu
Pracy na lata 2007 – 2010, kluczowe obszary zainteresowań jakimi stają się profilaktyka,
leczenie, problematyka prawna, badania, etyka, bezpieczeństwo lotnicze i współpraca
intersektoralna oraz koordynacja współpracy instytucji europejskich zajmujących się
problematyką narkotykową. Deklaracja wspiera również osiąganie celu efektywnego,
skoordynowanego wykorzystania potencjału oraz zasobów ludzkich i materialnych
organizacji międzynarodowych działających na polu narkotyków i narkomanii.
Kluczem do osiągnięcia priorytetów i realizacji misji Grupy jest aktywna partycypacja
państw członkowskich Grupy w jej działaniach i otwarcie się na podejście innowacyjne m.in.
poprzez zawarcie w Programie Pracy problematyki substancji legalnych i nielegalnych, co
tworzy nową jakość dyskusji nad uzależnieniami.
Podjęcie działań opartych na standardach naukowych i standardach wynikających z
dobrej praktyki, bazujących na współpracy międzysektoralnej, skoncentrowanie się na jakości
działań, dostarczenie możliwości szkoleń i transferu wiedzy oraz wpisanie się w europejską
sieć współpracy konstytuuje Grupę Pompidou jako nowoczesną, otwartą na wyzwania i
skuteczną organizację mogącą efektywnie wpływać na europejską politykę narkotykową i być
wiodącą instytucją w promowaniu nowoczesnych podejść do zagadnień narkotyków i
narkomanii.
Zaangażowanie państw członkowskich w realizację priorytetów Deklaracji Politycznej
i Planu Pracy będzie kluczowym mechanizmem do osiągnięcia celów działania Grupy.
Polska ze swojej strony w pełni popiera priorytety Deklaracji i będzie aktywnie uczestniczyć
w realizacji Planu Pracy Grupy Pompidou.

Wystąpienie końcowe
(Excellencies, Ladies and Gentelmen, Dear Friend)
Pozwólcie Państwo, że przede wszystkim serdecznie Wam podziękują za zaszczyt
jakim jest objęcie przez Polskę przedstawicielstwa w Grupie Pompidou. Powierzenie nam
odpowiedzialności za wdrożenie w życie decyzji zawartych w Deklaracji Politycznej i Planie
Pracy Grupy Pompidou uznajemy za dowód zaufania i docenienie dotychczasowych
wysiłków naszego kraju w dziedzinie międzynarodowego współdziałania zorientowanego na
ograniczenie negatywnych efektów używania narkotyków na losy indywidualne i zdrowie
publiczne oraz bezpieczeństwo obywateli Europy. Polska od wielu lat jest beneficjentem
współpracy i pomocy międzynarodowej. Korzyści wypracowane przez Polskę w szczególny
sposób związane są z Grupą Pompidou, gdyż organizacja ta wytyczała w przyszłości
priorytety i standardy obecnie powszechnie wykorzystywane, ku dobru ogólnemu, przez inne
organizacje międzynarodowe i inne państwa. Ostatnie 3 lata pracy Grupa poświęciła m.in.
analizie własnych celów i zadań. Dotychczasowy Przewodniczący Holandia, przy współpracy
z krajami członkowskimi i Sekretariatem Grupy, wykonał tytaniczną pracę nad nadaniem
Grupie nowej dynamiki działań i nowej struktury aktywności w której dominuje współpraca
polityków, praktyków i naukowców skoncentrowanych na jakości, etyce i efektywności
podejmowanych aktywności.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Holandii za wielki wysiłek i pogratulować
uzyskanych efektów. Nasze zadanie wydaje się być dużo łatwiejsze, gdy możemy posługiwać
się sprawdzonym dorobkiem i mechanizmem.
Z oczywistych względów Polska nie jest w stanie samodzielnie podołać wszystkim
obowiązkom wynikającym z działań Grupy. Dlatego też chciałbym najgoręcej podziękować
Hiszpanii za zgodę na współdzielenie z nami odpowiedzialności za najbliższe losy Grupy i
objęcie funkcji wice – Przewodniczącego. Te same słowa podziękowań kieruję do Francji,
Malty, Wielkiej Brytanii, Belgii, Chorwacji, Austrii i Norwegii tj. krajów, które podjęły się
roli koordynatorów Platform tematycznych Grupy i z którymi wspólnie tworzyć będziemy
Biuro Grupy.
Chciałbym również podkreślić zasługi Sekretariatu Grupy, a szczególnie Pana Chrisa
Lucketta, dla wypracowania zmodernizowanej formuły funkcjonowania Grupy jak również
dla zmotywowania nas do podjęcia się roli przewodniczenia w Grupie.
Szanowni Państwo,
Jest banałem stwierdzenie, że żaden kraj... żadna pojedyncza struktura nie jest w stanie
samodzielnie rozwiązać problemów generowanych przez narkotyki i narkomanię. Jednakże
Grupa Pompidou od wielu lat daje dowody, że nie tylko narkotyki narkomania nie uznają
granic, ale że ludzka solidarność, dobro i wola uczynienia świata choć trochę lepszym i
bezpieczniejszym, również nie znają ograniczeń. Jak już wspomniałem Polska doświadczyła
wiele dobrego ze strony Grupy Pompidou i Rady Europy. Teraz będziemy mieli szansę na
spłatę części tych zobowiązań. Grupa jako pomost pomiędzy ludzkimi poglądami, krajami i
organizacjami daje nam szansę na efektywną współpracę i realne wpływanie na problem
narkomanii w nowych krajach i budowanie wartości dodanej w postaci osiągania efektów
wykraczających poza wąsko rozumiane granice formalne i nieformalne. Abyśmy te cele
mogli osiągnąć najistotniejsze jest nie to kto formalnie przewodzi, ale to czy dzielimy razem
dążność do osiągnięcia tych samych wartości, czy wspólnie ponosimy odpowiedzialność, czy
wspólnie jako państwa konstytuujące Grupę wdrażamy jej polityczną misję i Plan Pracy w
życie.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu Polska docenia kluczową rolę jaką pełnią
w Grupie Stali Korespondencji i we współpracy z nimi będziemy przede wszystkim
upatrywali klucza do podejmowania efektywnych działań.
Jeszcze raz dziękuję za powierzony nam zaszczyt i wyrażam przekonanie, że wspólnie
osiągniemy zakładane cele ku pożytkowi krajów i instytucji, ale nade wszystko ku poprawie
zdrowia i bezpieczeństwa potrzebujących ich ludzi.

