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Uzmanību – atkarība no 
digitālām narkotikām!  

Digitālo narkotiku dozēšana ir parādība, kas kļūst par pusaudžu problēmu. Tīmekļa 

vietnes piesaista jauniešus ar tā sauktajām bezmaksas digitālajām narkotikām, kur 

audiofaili ir izveidoti tā, ka tie var izraisīt narkotiku reibumam līdzīgu efektu.  

Pusaudžu videoierakstu pieredze ar digitālajām 

narkotikām ir piepildījusi YouTube, un par to ir 

noraizējušies vecāki, skolotāji, kā arī taisībaizsardzības 

institūcijas ne tikai Eiropā, bet arī ASV, proti Oklahomas 

štata Narkotiku un bīstamo vielu birojs (NBVB).  

 
Šīs vietnes apgalvo, ka viņu preces ir nekaitīgs un legāls 

veids, kā apreibināt apziņu, taču vecāki uztraucas, ka šāda 

„apreibināšanās” var novest pie nelegālas narkotiku 

lietošanas. 

„Jaunieši tieksies uz šīm vietnēm tikai tāpēc, lai uzzinātu, 

par ko tur ir runa, un šīs vietnes savukārt var aizvest uz 

citām mājaslapām,” teica NBVB preses atašejs Marks 

Vudvards (Mark Woodward). „Digitālās jeb ciparu narkotikas 

izmanto bināro dzirdes jeb divtoņu tehnoloģiju, lai 

izmainītu klausītāju smadzeņu viļņus un saprāta stāvokli.”  

„Tas biedē, tas patiešām ir briesmīgi. Vēl viena problēma, par kuru ir vērts raizēties,” piebilst 

kāds no vecākiem. Pavisam nesen valsts skolu tīkls Mustangs vecākiem nosūtīja brīdinājuma 

vēstules par jauniešu jauno aizraušanos; tas notika pēc tam, kad tika paziņots par digitālās 

mūzikas psiholoģisko iedarbību uz dažiem koledžas studentiem, kuri lejuplādēja vienu no 

bēdīgi slavenajiem failiem. Skolēni un absolventi joprojām apspriež notikušo. 
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EIROPAS PILSĒTAS PRET NARKOTIKĀM Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību (Latvija) un 

 Zviedrijas bezpeļņas organizāciju X-CONS aicina piedalīties 

S T A R P T A U T I S K A J Ā  K O N F E R E N C Ē  
 

LABĀKAS REALITĀTES DIZAINS  
 

JŪRMALĀ, LATVIJĀ, 2010. GADA 9. UN 10. SEPTEMBRĪ 
 

KĀ ATRISINĀT SOCIĀLUS UN PRAKTISKU JAUTĀJUMUS TIEM, 

 KAS ATBRĪVOJUŠIES NO NARKOTIKĀM UN NOZIEDZĪBAS PAGĀTNĒ?  
 

Laipni aicinātas vietējās un starptautiskās organizācijas, valsts iestādes un sociālie darbinieki, politiķi, 

brīvprātīgie un probācijas dienesti, kā arī visi interesenti!  

Tiek nodrošināts tulkojums krievu valodā. 

 Lai reģistrētos uz konferenci līdz 25. augustam, apmeklējiet  www.ecad.net 

Krievijas 

diplomāts – KF 

vēstnieks 

Lielbritānijā – 

Jurijs Fedotovs 

ir iecelts par 

ANO 

Narkotiku un 

noziedzības 

apkarošanas 

(UNDOC) 

pārvaldes 

jauno direktoru.  

Fedotova kungs šajā amatā nomainīs 

Antonio Maria Kostu, kurš šo pārvaldi 

vadīja kopš 2002. gada.  

Šajā amatā Juriju Fedotovu iecēla ANO 

Ģenerālsekretārs Bans Gimuns.  

Fedotova kunga ilgajā diplomāta karjerā 

nav īpašu nopelnu narkotiku apkarošanas 

politikā, tāpēc šajā iecelšanā zināma nozīme, 

iespējams, bija faktam, ka tas ir vienīgais 

Krievijas pārstāvis, kas atradīsies tik augstā 

ANO institūcijas amatā. 

Dažādu organizāciju pārstāvji, kas aizstāv 

kaitējuma mazināšanas ideoloģiju, kritizēja 

Krievijas kandidatūru. 
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Jurijs Fedotovs – jaunais 
ANO NNAP direktors  

Fоtо www.rusemb.org.uk  

Fото: newsglamour.it 



   Uzmanību – atkarība no digitālām narkotikām!  

/SĀKUMS 1.LPP  

 

Mustanga koledžas skolniece Megana Edvardsa (Meghan Edwards) stāsta: „Puiši runā, ka tie bijuši tādi dīvaini dēmoni vai kaut kas tamlīdzīgs, 

viņš to nosūknējis savā iPod un pēc tam kļuva kā nenormāls.” Tās pašas koledžas absolvente Šelbija Rīda (Shelbi Reed) atzīmēja, ka „tas visiem ir 

jāuztver nopietni. Tas nav tas, ko vienkārši noklausās un aizmirst.”   

Atbildīgā par valsts skolas Mustangs sabiedriskajām attiecībām Šenona Rigsbija (Shannon Rigsby) teica:  

„Mēs nekad ar ko tādu agrāk neesam saskārušies, taču, lai kas arī izraisīja šādu psiholoģisku reakciju studentos, tas mūs ļoti uztrauc!” 

 

Valsts skolas Mustangs strādā pie tā, lai apturētu šo tendenci, tajā skaitā liegtu iespēju lietot mobilo telefonu un citu tehniku skolas teritorijā un 

piegulošajās celtnēs. 

Oklahomas Narkotiku un bīstamo vielu birojs publicēja paziņojumu, ka vecāku uzmanība ir galvenais turpmāko problēmu novēršanas faktors, 

jo digitālo narkotiku izmēģināšana var norādīt uz tieksmi pamēģināt plaša spektra narkotikas. 
 

„Lūk, kāpēc mēs gribam, lai vecāki būtu uzmanīgi pret to, kādas tīmekļa vietnes viņu bērni apmeklē, un neatgaiņātos no šīs informācijas, kā no 

kaut kā nekaitīga datora ekrānā. Ja vēlaties ar saviem bērniem uzturēt ciešu kontaktu, palīdzēt viņiem un nodrošināt viņu drošību, jums ir jāseko 

tam, kas notiek. Jums ir jārīkojas!” teica Vudvards. 

Viena no Oklahomas tiesībsargājošo institūciju problēmām ir tā, ka vietnes ar digitālajām narkotikām savus apmeklētājus vilina uz vietnēm, 

kurām ir sakars ar īstām narkotikām un narkotiskiem preparātiem. 
 

/Avots: www.newson6.com  

   Nāve bez receptes 

Par nepieciešamību aizliegt kodeīnu saturošus un citus ārstniecības 

preparātus, kas var izraisīt narkotisku atkarību, beidzot ir sākuši 

runāt Krievijas pašā augstākajā līmenī. Narkotiku tirgus struktūra 

mainās burtiski acu priekšā. Tās „aptieku daļa” saskaņā ar dažām 

aplēsēm sasniegusi 40 procentus un turpina augt. Un pulveri, kurus 

„patērētāji” iemācījušies gatavot no tabletēm, ne ar ko neatpaliek 

no heroīna un citām tā sauktajam smagajām narkotikām.  

 

Lielākā daļa aptieku narkotiku ir lieliski ārstniecības līdzekļi, ar 

spēcīgu pretsāpju vai atslābinošu iedarbību. Šis efekts tiek panākts ar 

kāda viena komponenta palīdzību – sintētisko opioīdu tramadolu vai 

kodeīnu. Tos izmanto psihoterapijā kā antidepresantus vai arī kā 

pretsāpju līdzekli pacientiem, kuri cieš no stiprām sāpēm, piemēram, 

onkoloģiskiem slimniekiem. 

Mūsdienu Krievijas narkomāni arvien biežāk pāriet uz aptieku 

preparātiem, dodot tiem priekšroku kā lētākiem un no likuma 

viedokļa drošākiem nekā heroīns. 

 

Turklāt ir noskaidrots, ka recepšu ieviešana uz tabletēm neko 

nedod: aptiekas turpināja pārdot preparātus, visiem, kas to vēlējās. Jo 

pārbaudīt, vai pircējs pārdevējam ir parādījis „papīrīti” vai arī tas ir 

noticējis „uz vārda”, praktiski nav iespējams.  

 

Ironiski ir tas, ka mārketologu izreklamētās zāles tika radītas, lai 

atvieglotu abstinenci tiem narkoatkarīgajiem, kuri mēģina 

atradināties no heroīna. Tā vietā tabletes radīja veselu armiju 

atkarīgo, taču šoreiz – no medicīniskiem preparātiem. 

Šīs „zāles” nogalina drošāk nekā heroīns: atkarība iestājas ātrāk un 

atbrīvoties no tās ir daudz grūtāk. Narkomāni samaļ no dažiem 

desmitiem līdz diviem simtiem tablešu un izšķīdina ūdenī. Šķīdumā 

ir daudz lielu daļiņu, kuras nosprosto asinsvadus. Strauji attīstās 

gangrēna, kura bieži beidzas ar amputāciju. Ārstēt tādus cilvēkus ir 

dārgi un ļoti sarežģīti.  

 

Līdz šim policisti, kas nodarbojās ar narkotiku lietām, par prioritāti 

uzskatīja cīņu pret lielo mafiju – heroīna un sintētisko preparātu 

piegādātājiem. Veselības aizsardzības ministrijā nebija pat statistikas 

par „aptieku nāvi”: šo cilvēku nāve tika pieskaitīta parastai 

narkomānijai. Kodeīns pieder pie opija alkaloīdiem, un ārsts 

vienkārši ieliek ķeksīti ailē „lieto opioīdus”.  

KF Narkotiku kontroles federālā dienesta speciālās kolēģijas sēdē 

izskanēja doma, ka aptieku narkomānija pamazām kļūst par sava 

veida nacionālu katastrofu. 

 

„Pēdējā laikā mēs vērojam to slimo narkomānu epidēmijveida 

pieauguma fenomenu, kuri lieto netradicionālu narkotiku, proti, 

dezomorfīnu,” atzīmēja NKFD priekšsēdētājs Viktors Ivanovs. 

 

Dezomorfīns ir narkotika, kuru gatavo no kodeīnu saturošām 

tabletēm. Lietotāju vidū to dēvē par „boršču”. Šīs dziras sastāvā 

līdztekus tabletēm ietilpst sērs (ko nokasa no sērkociņiem), benzīns, 

jods un sērskābe. Tas ir apreibināšanās līdzeklis pašiem 

nabadzīgākajiem. „Borščs” cilvēku iznīcina 2–3 gadu laikā. Pēc tam 

viņa ķermenis vārda tiešā nozīmē sadalās gabalos. 

 
„Ja situācija vairs nebūs kontrolējama, kodeīnu saturošie 

analgētiķi vienkārši tiks aizliegti,” NKFD kolēģijā paziņoja Serbska 

Sociālās un tiesu psihiatrijas zinātniskā centra galvenā speciāliste 

Tatjana Klimenko.  

Pašlaik kodeīnu saturošo preparātu tirdzniecība netiek 

reglamentēta tik stingri kā spēcīgāku zāļu pārdošana. To iegādei 

pietiek ar parastu recepti: pēc tam, kad uz to paskatījies provizors, 

recepti var paņemt sev līdzi un izmantot atkārtoti. Taču, ja šie 

preparāti tiks pārdoti uz stingrās uzskaites receptēm, tad zāļu 

„parastā” pārdošana jau kļūs par tiesai nododamu lietu. 

/Materiāls no vietnes Narkotiki.ru 

http://www.newson6.com/


   Vai Krievijas narkopolitika kļūs stingrāka?   

Š.g. 9. jūnijā KF prezidents Dmitrijs Medvedevs ar savu rīkojumu 

apstiprināja Krievijas Federācijas Narkotiku apkarošanas politikas 

valsts stratēģiju līdz 2020. gadam.  

Krievijas valdība ir sākusi īstenot šo stratēģiju, un iesniegusi 

Valsts Domē atbilstošu likumprojektu. Šis likumprojekts valsts 

narkopolitiku padara būtiski stingrāku.  

Lielāka, piemēram, kļūst atbildība par aizliegtu vielu glabāšanu, 

pat bez nolūka to pārdot tālāk, kā arī par narkotisku preparātu 

lietošanu sabiedriskās vietās bez ārsta rīkojuma ierosināts 

administratīvais arests līdz 15 diennaktīm, un jebkura noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu narkotiku reibumā ierosināts uzskatīt par 

vainu pastiprinošiem apstākļiem. Lūk, fragments no stratēģijas:  

 

„Galvenais narkotiskās situācijas negatīvās attīstības 

faktors Krievijas Federācijā ir vērienīgā opiātu ražošana 

Afganistānas teritorijā un to tālāka transnacionāla 

transportēšana Krievijas teritorijā. Daudzos Krievijas reģionos 

ir audzis to narkotiku izplatības apjoms, kas izgatavotas no 

vietējiem augu materiāliem un ārstniecības preparātiem, kuri 

satur narkotiskas vielas un ir brīvi nopērkami. Narkotiku 

apkarošanas valsts politikas efektivitāti negatīvi ietekmē tas, 

ka nepastāv narkosituācijas attīstības valsts monitoringa 

sistēma.” 

 

Krievijas pārstāvis starptautiskajā organizācijā „Eiropas pilsētas pret 

narkotikām” Georgijs Zazuļins šo dokumentu intervijā radio 

„Svoboda” komentēja šādi:  

„Diezgan formalizēts dokuments, kurā 

pazūd saturs un prevalē forma, nevis 

galamērķis, bet kustības virziens uz to. 

  

Jaunās stratēģijas liela priekšrocība ir 

tā, ka stratēģija ģeopolitiski ir 

nostiprinājusi Krievijas tiesības uz savu 

personisko redzējumu. Pasaule sastāv 

no civilizācijām, un nevajag domāt, ka 

vienas civilizācijas vērtības ir 

pieņemamas visām pārējām. Ar to es  

domāju visādas metadona programmas un šļirču apmaiņu. 

Attieksme pret narkotiku lietotājiem dažādās civilizācijās ir 

atšķirīga. Ļoti stipru spiedienu izdarīja Pasaules Veselības 

organizācija un starptautiskās struktūras, arī ANO, lai Krievija 

pieņemtu kādu starptautisku pieeju, – kā viņi uzskata, vienīgo 

pareizo. Un tagad mums ir sava nostāja, kura noteic, ka Krievija uz 

šīm lietām raugās, lūk, tā. Un tas ir milzīgs pluss.  

 
Taču esmu 

pārliecināts, ka no 

efektivitātes 

viedokļa stratēģija neveicinās iespēju principiāli mazināt narkotisko 

apdraudējumu, samazināt narkomānu skaitu, panākt ar narkotikām 

saistīto noziegumu mazināšanos. Tāpēc, ka mēs paši savu pieredzi, 

pat pozitīvo pieredzi, kuru guvuši federācijas subjekti, pilsētas, 

pašvaldību institūcijas, kurām ir lieliska Krievijas pieredze, neesam 

apkopojuši un nebalstāmies uz to. 

 
Ir bezjēdzīgi ieviest kriminālatbildību par lietošanu, ja praktiski 

netiek piemērota administratīvā norma. Kur ir garantija, ka tiks 

piemērota kriminālatbildība? Un kāpēc likums ir jāpadara bargāks? 

Kā var sist pusaudzi, ja tu vispirms neesi mēģinājis viņu apturēt ar 

vārdiem?  

Es uzskatu, ka pirmām kārtām ir jādarbojas administratīvajai 

normai... Un dažos subjektos tā darbojas, taču tikai dažos, jo nav 

noteikta federālā kārtība, kas nosaka medicīniskā slēdziena 

procedūru. Un tā ir saistīta ar cilvēka tiesībām.  

Pat zviedri, kuri ļoti precīzi izmanto šo normu, proti, administratīvo 

medicīnisko slēdzienu par narkotiku esamību organismā (tā teikt 

droši vien ir precīzāk, nekā lietošanu), 90% cilvēku aiztur pamatoti.  

 
Pašreiz lielākā problēma ir tā, ka profilakse mums nav prioritāte. 

Mums jau ir narkomānija kā sekas, mēs resursus ieguldām tās 

ārstēšanā un rehabilitācijā, tā vietā, lai ieguldītu resursus prevencē, 

narkomānijas profilaksē. Taču kā to izdarīt? Un šeit, lūk, ir vajadzīgs 

politisks resurss, taču tāds nav noteikts.” 

 
   ECAD EKSPERTĪZE 

 

  

 

  Māstrihta var apturēt narkotūristu plūsmu    
pilsētā   

 

Māstrihtas administrācija saņēma atļauju atteikt ārzemju tūristiem 

iespēju iegādāties preces pilsētas kafijas veikalos. Tas notika, pateicoties 

Eiropas Tiesas Ģenerālā advokāta ieteikumam. Taču tas nav tikai 

ieteikums. Viens no Māstrihtas kafijas veikala īpašniekiem iesūdzēja tiesā 

pilsētas varu, jo viņam aizliedza pārdot ārzemniekiem tā dēvētās vieglās 

narkotikas. Ģenerālais advokāts, kura padomos parasti ieklausās visi 

tiesneši, uzsvēra, ka „vieglās narkotikas neattiecas uz likuma pantu par 

preču brīvu pārvietošanu ES, jo tās ir aizliegtas citās ES dalībvalstīs. 

Turklāt šis aizliegums ir nepieciešams arī tāpēc, lai apturētu nekārtības, 

kādas izraisa narkotikām saistītā noziedzība.” 

ECAD korespondenti Jans Berlijns un Karla Mesana no Roterdamas. 

 Jurijs Fedotovs – jaunais ANO NNAP 
direktors  
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Šajā vidē uzskata, ka Jurijs Fedotovs ANO var pārstāvēt 

Krievijas pieeju dažiem narkopolitikas aspektiem, kurā, 

piemēram, neietilpst šļirču apmaiņa. 

Jaunais izpilddirektors bija viens no šā posteņa 20 iespējamiem 

kandidātiem, starp kuriem bija arī Kolumbijas vēstnieks ES, kā 

arī Zviedrijas vēstnieks Vīnē Hanss Lundborgs un bijusī 

Starptautiskās Narkotiku kontroles komitejas vadītāja Seviļja 

Atasoja.  

    /Drugnews/ 

 http://www.un.org/News/Press/docs//2010/sga1251.doc.htm  

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sga1251.doc.htm


  Narkotikas: bezatbildības kultūra  

”Ņemot vērā visu situācijas smagumu, mums ir jāizdara izvēle un 

jānosaka prioritātes par labu pašiem neaizsargātākajiem sabiedrībā. 

Nopietnā ekonomiskā un sociālā situācija prasa ievērot vispārējas 

atbildības normas. Mums nav iespējas šķērdēt pilsoņu naudu.” 

 

 (Portugāles Republikas prezidenta runas fragments pagājušā gada 

nogalē)  

 

Asociācija „Par Portugāli bez narkotikām” (APLD) atbalsta šo Valsts 

prezidenta emocionālo aicinājumu un cer, ka tiks pieņemta un īstenota 

tāda narkotiku apkarošanas politika, kura atkarīgajiem sniedz jaunu 

projektu „Dzīve”, un kurā katrs narkomāns būs atbildīgs par to, ko 

viņš/viņa dara narkotiku iespaidā. 

Taču pašreizējā Portugāles stratēģija narkotiku lietās narkoatkarīgos 

atbrīvo no atbildības par savu rīcību. Tā ir valsts izvēle, un tās sekas 

būs nopietnas. 

Sabiedriskais finansējums dod iespēju narkoatkarīgajiem visā valstī 

nemaksāt par apkalpošanu centros un poliklīnikās (viņi nemaksā arī 

par bezmaksas šļircēm, adatām, injekciju turniketiem u.c.). 

Pensionāriem un maznodrošinātajiem šādu privilēģiju nav. Iznāk, ka 

Portugāle ir izdarījusi izvēli par labu atsvešinātībai, atkarības 

verdzībai un nāvei. Un tā ir krimināla politika narkotiku jautājumos. 

Portugāle nevar kapitulēt par labu narkotikām. Tas ir ļoti svarīgs 

temats, un tam nepieciešams konsekvents risinājums. Kaitējuma 

mazināšanas ideoloģija nevar kļūt par devīzi un vienīgo atbildi. 

Asociācija „Par Portugāli bez narkotikām” ir ļoti noraizējusies par to, 

ka sabiedriskas institūcijas (piemēram, Zāļu un narkotiskās atkarības  

institūts (IDT)), kuras saņem valsts atbalstu, patērētāju 

paradumos integrē korektu un drošu narkotiku lietošanu. Aptuveni 

70% narkoatkarīgo, kas tiek uzraudzīti valstī, ir atkarību ārstēšanas 

programmu klienti, kurās patiesībā viena narkotika tiek aizstāta ar 

citu, un kuras vispār nemaz nepiedāvā ārstēšanos bez 

narkotiskajiem preparātiem. Narkotikas lietotājiem nodara 

kaitējumu un tieši vai netieši vairo nedrošības sajūtu. 

Kā lai samierinās ar to, ka valsts koordinators narkotiskās 

atkarības apkarošanā uzskata, ka 

 „narkotiku demonizācija un pati tēma „narkotikas nogalina” ir 

bezcerīgi novecojusi...”? 

 (Journal da Noticias, 2007. gada 9. oktobrī) 

Šāda veida apgalvojumi ir ne tikai bezatbildīgi, bet arī acīm 

redzami ir pretrunā ar katra cilvēka vispārīgām tiesībām dzīvot 

dzīvi, ko neaptumšo narkotiku lietošana, un būt pasargātam no 

nelikumīgas tirdzniecības (kas skaidri formulēts Cilvēka tiesību 

deklarācijā). Šis pats cilvēks rod iedvesmu sacīt, ka  

„Varonīgie mēģinājumi apturēt atkarību no heroīna sniedz 

rezultātu tikai dažos gadījumos, un parasti viss ir pilnīgi citādi. 

Tāpat kā diabētiķiem ir vajadzīgs insulīns, dažiem cilvēkiem ir 

vajadzīgi opiāti. (...)  

Turpmāk Zāļu un narkotiskās atkarības institūts dos priekšroku 

šādus atkarīgos iekļaut programmās, kurās aizvietojoša terapija 

netiek veikta pastāvīgi.” ! 

(No Diario da Noticias , 2009. gada 23. februārī, „Daudzi cilvēki 

metadonam ir piesaistīti uz mūžu”). 

Asociācijas APLD Prezidents, M. Pinto Koeljo 

ECAD sadarbībā ar pasaulē lielāko terapeitisko asociāciju – Sanpatrinjano Centru –  

aicina uz semināru un gada notikumu – Brīvības dienu no atkarības WeFree Day! 

 

Sanpatrinjano, Itālijā, 2010. gada 8.–10./11.oktobrī 

ECAD piedāvā ekskluzīvu Sanpatrinjano centra apmeklējumu, praktisku semināru, ekskursijas uz darba vietām 

centrā un interesantas diskusijas, kā arī papildu tūri uz rehabilitācijas centru tiem, kas plāno dibināt līdzīgas 

asociācijas savā dzimtenē. 

Semināra viesu vidū: 

Zviedrijas vēstnieks Vīnē Hanss Lundborga kungs Par darbu narkotiku un narkotiku lietošanas apkarošanā starptautiskajā 

arēnā  

ES pārstāvis un ECAD direktors Jorgens Svidens Par darba pieredzi ANO un ES 

Tiek nodrošināts tulkojums krievu valodā. 

 Lai reģistrētos uz konferenci, apmeklējiet www.ecad.net 

ECAD is Europe's leading or-
ganization promoting a drug 
free Europe and representing 
millions of European citizens. 
ECAD member cities work to 

develop initiatives against drug abuse support-

ing the United Nations Conventions.  
Has your city joined ECAD?  
 
ECAD Head Office 
European Cities Against Drugs 
ECAD, Stadshuset 
105 35 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466 
E-mail: ecad@ecad.net      www.ecad.net  

ECAD Regional Office in Russia  
www.ecad.ru 
zazulin@ecad.ru 
+7 812 328 96 65 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 
 
ECAD Regional Office in Bulgaria 
www.ecad.hit.bg/home.html  
doctor_ivo@abv.bg 
+359 5 684 1391 
 
ECAD Regional Office in Turkey 
www.ibb.gov.tr/ecad   ecad@ibb.gov.tr 


