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Vulkāna izvirdums un
ECAD mēru 17. konference
Dienas varonis
ECAD direktors Jorgens Svidens atradās
konferencē Reikjavīkā, kad vulkāns ar
vairākumā valodu gandrīz neizrunājamu
nosaukumu

Eijafjadlajegidla

aizklāja

debesis tā, ka vecajā Eiropu tika pilnīgi
apstādināta visa gaisa satiksme. ECAD
darbinieki lepojas ar to, ka mūsu direktors
izrādījās

viens

prūdušajiem”

no

Īslandes

pirmajiem

„ies-

ceļotājiem,

kas

atgriezās Skandināvijā... Pāris dienas zem

Boston Big Picture
Otrdien, 20. aprīlī plkst. 14.00 saskaņā ar

referentu

organizatora

norises vietā. Šādā bezprecedenta situācijā

–

Maltas

premjerministra

neļāva

kabineta – lēmumu tika paziņots par ECAD

organizatoru

mēru 17. konferences pārcelšanu. ECAD

attaisnots.

vietnē

veselu

nedēļu

tika

ierasties

pieņemtais

konferences

lēmums

vulkānisko

pelnu

automobilī

no

Tie dalībnieki, kas paspēja ierasties Maltā,

konferences jaunais datums – 23. un 24.

saņēma nepieciešamo palīdzību un atbalstu.

septembris.

un

Tronheimas

nakts

Norvēģijā

(pirmais atklātais gaisa koridors no Īslandes
uz Eiropu 18. aprīļa vakarā) līdz Stokholmai
– lūk, kas tika izdarīts, lai pirmdien, 19.
aprīlī, ierastos darbā!

šķiet

izziņots

mākoņa

ECAD JAUNUMI

ANO NNAP
2010. gada ziņojums

Maltas konferences saimnieki un ECAD

Dārgie ECAD locekļi, referenti un draugi!

atvainojas par šo novēloto paziņojumu par

Konferences programma netiek mainīta.

Jaunais ANO Narkotiku un noziedzības

konferences
satiksmē,

ko

pārcelšanu.

Haoss

aviācijas

Septembrī laiks Maltā ir vēl patīkamāks

apkarošanas pārvaldes (NNAP) ziņojums

izraisīja

Īslandes

vulkāna

nekā aprīlī. Cerēsim, ka Īslandes vulkāna

sniedz iespēju iepazīties ar to, kā Pārvalde

aktivitāte līdz tam laikam būs apsīkusi...

palīdz dalībvalstīm reaģēt uz terorisma,

izvirdums, lielai daļai dalībnieku un

noziedzības

EMPOWERING OUR CITIZENS to
LIVE HEALTHIER LIFESTYLES

un

narkotiku

draudiem.

Ziņojumā atspoguļojas fakts, ka nestabilajā
pasaulē

ANO

NNAP

informācija

un

ekspertu palīdzība ir ļoti pieprasīta.
Turpinājums no 2.lpp.

”
MALTA, SEPTEMBER 23-24, 2010 GOVERNMENT OF MALTA & PEMBROKE LOCAL COUNCIL

Saskaņā ar ANO NNAP
aplēsēm pasaules narkotiku
tirgus vērtība ir vairāk nekā 300
miljonu dolāru gadā. Ja nelegālā
narkotiku industrija būtu valsts, tās
nacionālais kopprodukts ieņemtu 21.
vietu pasaulē, uzreiz pēc Zviedrijas.”
ANO NNAP 2010. gada ziņojums

Stokholmā tiek ieviesta šļirču apmaiņa
Fakts: Zviedrijā šļirču apmaiņas prakse pastāv jau 20 gadus, taču tā ir

Šļirču apmaiņas jautājumā politiskās partijas ir sašķeltas, taču

koncentrēta galvenokārt divos punktos – Malmē un Lundā. Daudzie

Birgita Rudberga uzsver, ka tas nekādā gadījumā nav signāls par

šo divu programmu vērtējumi nav varējuši nedz apstiprināt, nedz

vispārējās ierobežojošās stratēģijas vājināšanos.

apgāzt to efektivitāti HIV un hepatīta izplatības novēršanā šo punktu
klientiem un reģionā (Skonē).

Vīlušās ir arī daudzas sabiedriskās organizācijas, kuras uzskata,
ka politiķi ir pakļāvušies ideoloģijas un jūtu, nevis faktu iespaidam.

Stokholmas landstings (vietējā veselības aizsardzības pārvalde)

Nāves gadījumu skaits no psihoaktīvo vielu pārmērīgas lietošanas

pieņēma lēmumu atļaut īstenot šļirču apmaiņas programmu novada

daudzkārt pārsniedz mirstību no HIV. Sabiedriskie darbinieki

teritorijā.

resursam

brīdina, ka pēc šādu programmu ieviešanas Zviedrijā būs sastopami

„Drugnews” šo lēmumu apsveica Zviedrijas narkotiku lietotāju

tādi nāves gadījumi, kad narkomānu atradīs ar šļirci, kuru tam

organizācijas priekšsēdētājs Bū

iedevusi sabiedrība.

„Beidzot!”

intervijā

Zviedrijas

interneta

Stolenkrancs.

„Tas ir svarīgs

simbolisks lēmums, kas rāda, ka politiķi sāk raizēties par to cilvēku
veselību, kuri vēl nav atbrīvojušies no narkotikām. Ceru, ka neviens
nesāks izvirzīt pārāk augstas prasības programmu apmeklētājiem.”
Lēmums tika pieņemts ar astoņām balsīm pret piecām, kur tikai viena
partija – valdošā mērā koalīcijas partija – izteicās „pret”.
Iespēja ieviest Stokholmā šļirču apmaiņas programmu ilgi atradās
karstu debašu centrā gan Stokholmas pašvaldībā, gan landstingā.
Taču lai šāda programma sāktu darboties, nepieciešams kopējs
landstinga un pašvaldības lēmums, kāds pagaidām vēl nav pieņemts.
Landstinga padomniece Birgita Rudberga, kura vairākus gadus aktīvi
protestēja pret šādām programmām, negaidīti mainīja savu nostāju –
ierosināja veikt „eksperimentu” un pēc 4 gadiem novērtēt rezultātus.
„Es labi saprotu, ka šļirču apmaiņas efektivitātes pierādījumi nav
pietiekami, tomēr es uzskatu, ka ir saprātīgi pamēģināt šādu
programmu ieviest kā kompleksās narkotiku apkarošanas un
infekcijas slimību izplatības novēršanas stratēģijas daļu, kas ietver arī
tādus

elementus,

kā

konsultēšana,

testēšana

u.c.,”

intervijā

„Drugnews” teica Birgita Rudberga.
Neraugoties uz šo paziņojumu, daudzi viņas partijas biedri (mērenā
koalīcija) pauž savu neapmierinātību un šo lēmumu redz kā „nostājas
maiņu

par

labu

lielajās

pilsētās

valdošajam

sabiedrības

noskaņojumam, kas galīgi nav ieinteresēts vai pat naidīgi uztver
valstī pieņemto ierobežojošo narkopolitiku”.

PVO maldās attiecībā uz šļirču apmaiņas
metodes efektivitāti
Medicīnas žurnāls ”Addiction” ir publicējis jaunu pētījumu
apskatu, kas veltīts narkomānu šļirču apmaiņas metodei un kuru
sagatvojuši britu pētnieki Noras Palmatiras (Norah Palmateer)
vadībā.
Pētnieki sistemātiski izpētīja esošās publikācijas angļu valodā līdz
pat 2007. gada martam, kurās analizēta šļirču apmaiņas efektivitāte
HIV un C hepatīta izplatības novēršanā.
Pētnieki uzmanīgi atzīmē, ka viņu atrastie efektivitātes pierādījumi
„ir vājāki, nekā aprakstīts literatūrā”. Viņi, piemēram, atrada
nopietnus trūkumus četros no pieciem pētījumiem, uz kuriem
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2004. gada ziņojumā norādīts
kā uz funkcionējošiem piemēriem aizsardzībai no inficēšanās. Šis
PVO ziņojums tiek plaši izmantots šļirču apmaiņas metodes
izplatīšanai.
”Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision
in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews”.

Augošais pieprasījums pēc ANO NNAP ekspertu atbalsta
Turpinājums no 1.lpp.
Tāpēc ANO NNAP paplašina savas darbības jomu.

Asamblejas 20. speciālas sesijas narkotiku jautājumos. Šis forums

Ziņojumā vērsta uzmanība arī uz svarīgo sadarbību starp

kļuva par svarīgu posmu NVO ieguldījuma palielināšanas procesā,

pilsonisko sabiedrību ANO NNAP projekta „Looking Beyond”

formulējot globālo narkotiku apkarošanas politiku. To cilvēku

ietvaros, kurš turpina sekmīgo projektu „Beyond 2008”.

piedalīšanās, kuri tieši strādā ar narkotiku jautājumiem, palīdzēja

Ziņojuma nobeigumā atklāti atspoguļots Pārvaldes finansiālais

nodrošināt narkotiku apkarošanas stratēģijas relevantumu un tās

stāvoklis: ANO NNAP efektivitāti apdraud nestabilais finansēšanas

efektivitāti, ko nebūtu iespējams panākt tikai ar politiskiem

modelis. Pārvalde atrodas pilnīgā atkarībā no vairākiem donoriem.

procesiem. Pārvalde pasūtīja projekta rezultātu neatkarīgu analīzi,

Pamatbudžets ar katru gadu tiek samazināts, bet prasības un cerības

tajā skaitā par to, kā izdevās uzskaitīt sabiedrības balsis, vērtējot 10

gūt rezultātus nemitīgi aug.

gadu laika posmu kopš ANO Ģenerālās Asamblejas 20. speciālas
sesijas. Analīze liecina, ka projekts izrādījās augsti efektīvs

“Looking Beyond”: stiprinot sadarbību ar pilsonisko sabiedrību
ECAD šā projekta panākumos deva ieguldījumu kā viena no

katalizators, lai piesaistītu un mobilizētu spēcīgu, enerģisku un

organizatorēm, sagatavojot vienu no Austrumeiropas NVO sanāksmēm

modeli paplašināt un lietot to arī citās savu pilnvaru darbības jomās:

pirmā projekta „Beyond 2008” ietvaros.

noziedzības profilaksē, kriminālajā tiesvedībā, korupcijas un cilvēku

profesionālu pilsonisko sabiedrību. Rezultātā ANO NNAP nolēma šo

Vairāk nekā 440 nevalstiskās organizācijas (NVO) no visas pasaules,

tirdzniecības apkarošanā. Gaidāms, ka ciešā sadarbība ar pilsonisko

kas pārstāv vairāk nekā 12 miljonus biedru, piedalījās projektā

sabiedrību šajā jomā uzlabos rezultātus, veicinās sekmīgas pieredzes

„Beyond 2008” – NVO pasaules forumā, kura mērķis bija novērtēt

izplatīšanos un palīdzēs izstrādāt tādu šo problēmu risināšanas

rezultātus, kas sasniegti 10 gadu laikā kopš ANO Ģenerālās

modeli, kurā nebūs nekādas diskriminācijas.

Izdevīgums ieguldīt profilaksē:
aprēķina piemērs Amerikā
Amerikas Psihoaktīvo vielu un psihiskās veselības (SAMHSA)

laikā zaudēto ražošanas potenciālu aptuveni 33,7 miljardu dolāru

Psihoaktīvo vielu atkarības profilakses centrs publicējis ziņojumu ar

apmērā;

nosaukumu „Psihoaktīvo vielu atkarības profilakse dolāros un
centos: izmaksu vērtējums”.

– veicinātu dzīves kvalitātes saglabāšanu visas dzīves garumā, kas
sastādītu aptuveni 65 miljardus dolāru.

Politiķi un citi interesenti var izmantot izmaksu analīzi kā lēmumu

Lai gan 80 procenti amerikāņu jauniešu regulārajā aptaujā

pieņemšanas instrumentu narkomānijas profilakses jomā. Ziņojumā

atbildēja, ka 2005. gadā viņi ir piedalījušies kādā no skolas

atspoguļots, cik svarīgi ir uzturēt efektīvas profilakses programmas,

profilaktiskajām

kuras ir psihoaktīvo vielu profilakses kompleksās stratēģijas daļa.

piedalījušies programmās, kuras apliecinājušas savu efektivitāti.

Ziņojumā analizēti šādi elementi:

Ņemot vērā šo dalības līmeni, var aprēķināt jau esošo ieguvumu šai

– psihoaktīvo vielu izplatība jauniešu vidē;

programmā,

tikai

20

procenti

jauniešu

bija

studentu daļai, un aprēķina piemēri ziņojumā ir sniegti.

– psihoaktīvo vielu atkarības izmaksas valstij kopumā un atsevišķos
Ziņojumu var lejupielādēt vietnē:

štatos;
–

ekonomiskais

izdevīgums,

ko

varētu

gūt,

ja

efektīvas

http://download.ncadi.samhsa.gov/prevline/pdfs/SMA07-4298.pdf

profilakstiskās stratēģijas tiktu izmantotas visā valstī;
– programmas un politiskās stratēģijas, kas nes lielāko ekonomisko
labumu.
Aprēķina piemērs:
Pēc vidējām aplēsēm efektīvas skolu programmas 2002. gadā
vienam skolēnam izmaksāja 220 dolārus, ieskaitot materiālus un
pasniedzēju sagatavošanu; šīs programmas veicinātu 18 dolāru
ietaupījumu uz katru ieguldīto dolāru, ja šīs programmas tiktu
īstenotas visā valstī. Pilnīga šo programmu īstenošana 2002. gadā
varētu sniegt šādu finansiālu efektu:
– valdībai un štatiem ietaupītu 1,3 miljardus dolāru, ieskaitot vienu
miljardu izglītības jomā 2 gadu laika posmā;
– samazinātu sociālos izdevumus, tajā skaitā ar psihoaktīvo vielu

Google commons

atkarību saistīto problēmu medicīnisko apkalpošanu, kā arī dzīves

ASV piever acis uz opiju Afganistānas pilsētā

Afganistāna ir kļuvusi par pasaules līderi hašiša ražošanā

Mēģinājumi pārvilināt savā pusē bijušos talibu atbalstītājus Marjas

Afganistāna ir pasaules līdere ne tikai heroīna, bet arī hašiša

pilsētā, amerikāņu militāro vadību nostādīja neparastā situācijā –

ražošanā. Katru gadu starptautiskajam melnajam tirgum tā piegādā

viņi protestē pret opija magoņu sējumu iznīcināšanu. Tas izraisīja

1,5–3,5 tūkstošus tonnu šīs narkotikas, ko iegūst no kaņepēm. Par to

konfliktu ar Afganistānas varas iestādēm, kuras pieprasa iznīcināt

tiek rakstīts ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas pārvaldes

opija magoņu ražu.

ziņojumā.

Ģenerāļa Stenlija Makkristāla un visas amerikāņu militārās

ANO pētījumā, kuru tā veic pirmo reizi par situācija, kāda

hierarhijas nostāja ir skaidra:„ASV spēki vairs netiek izmantoti opija

Afganistānā ir hašiša un kaņepju ražošanā, nav teikts, uz kurām

iznīcināšanai.” Opija magoņu kultivēšana ir galvenais ienākumu

valstīm konkrēti tiek nelegāli piegādāts hašišs un kanabiss.

avots 60–70 procentiem Marjas pilsētas iedzīvotāju, kuru ar grūtībām

Dokumentā norādīts, ka ienākumi no hašiša un kaņepju

gada sākumā izdevās atkarot nemierniekiem. Militāristi nolēma

pārdošanas tiek virzīti arī Afganistānas ekstrēmistu grupējumu

atstāt ienākumu avotu iedzīvotājiem, kuru uzticību viņi vēlas iegūt.

finansēšanai. Piemēram, 70 procenti aptaujāto zemnieku norādīja, ka

ANO pārstāvji Afganistānā saprot esošā stāvokļa sarežģītību un

maksā sava veida „nodokli” aptuveni 10 procentu apmērā no saviem

pauž sapratni par amerikāņu stratēģiju. Vara Afganistānā ir sašķelta:

ienākumiem. Tajā pašā laikā daudzi zemnieki nevarēja skaidri

daži piekrīt amerikāņu nostājai, citi norāda uz nepieciešamību pildīt

atbildēt uz jautājumu, kam konkrēti šī nauda aiziet.

aizliegumu audzēt opija magones, kas ir ierakstīts Afganistānas
Konstitūcijā.

„Tāpat kā gadījumā ar opiju, kanabisa audzēšanu, ražošanu un
piegādi ar „nodokli” apliek tie, kas kontrolē teritoriju, un tas rada

ANO pārstāvis Lemahjū kungs piekrīt, ka radusies situācija

papildu ienākumu avotu nemierniekiem,” teikts ziņojumā. Krievija

jāizmanto, lai pārliecinātu fermerus pāriet uz legālām kultūrām, kas

vairakkārt ir aicinājusi pasaules sabiedrību, tajā skaitā NATO un

nes

ASV, kas Afganistānā īsteno militāro operāciju, aktīvāk cīnīties pret

mazāk

ienākumu.

Kā

kompensāciju

valdība

piedāvā

iedzīvotājiem tādus pakalpojumus kā skolas un slimnīcas.

narkotiku ražošanu šajā valstī. KF piedāvāja Afganistānas narkotiku

„Starp vakardienas ienākumiem no opija un rītdienas legālajiem

apkarošanai izmantot arī tādu reģionālo apvienību kā Kolektīvās

ienākumiem šodien ir jāuzlabo fermera un viņa ģimenes dzīves

drošības līguma organizācija un Šanhajas sadarbības organizācija

apstākļi,” saka ANO pārstāvis. „Iznīciniet šogad opija ražu, un

pieredzi un konkrētas izstrādes. Taču šie aicinājumi līdz šim ir

fermeris Rietumu koalīcijā neredzēs neko citu, kā tikai ļaunumu.”

palikuši bez nepieciešamās uzmanības.

Kats Jemenā ir akūtas ūdens
nepietiekamības iemesls

Zviedrija atļauj veikt labprātīgu gadījuma
testēšanu lietošanu skolēniem

Narkotika kats ir Jemenas – vienas no pasaules nabadzīgākajām

Zviedrijas parlamenta juridisko jautājumu inspektors šā gada 26.

valstīm – ekonomikas atslēga, taču tieši šā auga plantācijām
nepieciešama regulāra laistīšana, kas izsmeļ valsts ūdens rezervuārus

aprīlī pieņēma lēmumu atbalstīt labprātīgu gadījuma testēšanu skolu

tik ļoti, ka valsts galvaspilsētu Sanu nepieciešams pārcelt uz citu

valsts Konstitūciju, ja tā notiek ar skolēnu un viņu vecāku

vietu.

piekrišanu. Tas nozīmē, ka šo testēšanu tagad var ieviest visās

Jemena ir viena no valstīm, kurā kata regulāra lietošana ir sena

audzēkņiem, paziņojot, ka šāda veida testēšana nav pretrunā ar

Zviedrijas skolās. Tomēr ceļš uz šo lēmumu izrādījās visai ērkšķains.

tradīcija. Tagad kats ved valsti pretī nacionālajai katastrofai. Ne tikai

Karstas debates notika par jautājumu, vai skolēnu testēšana ir

tāpēc, ka kata košļāšana padara pasīvu lielāko daļu valsts vīriešu, bet

nopietns personības neaizskaramības tiesību pārkāpums. Tieslietu

arī tāpēc, ka tā kultivēšanai nepieciešamas aizvien lielākas platības,

ministre Beatrise Aska izteica atbalstu testēšanai, uzsverot, ka jo

un tas izraisa valstī ūdens trūkumu.

agrāk tiks konstatēta tieksme lietot narkotikas, jo vieglāk būs veikt

1970. gados Jemena bija ja ne gluži plaukstoša arābu valsts, tad

pareizos pasākumus.

vismaz nodrošināja savas vajadzības pēc pārtikas produktiem; tagad

„Par” un „pret” viedokļu pretstāvēšanas vēsture sākās vietējā

valsts importē līdz 80 procentiem sev nepieciešamo pārtikas

līmenī, kad viena Nešjo pašvaldības (29 500 iedzīvotāju) skola

produktu.

nolēma ieviest testēšanu uz narkotikām. Tas izraisīja asu kritiku no

Gandrīz trīs ceturtdaļas Jemenas vīriešu košļā katu, un, ņemot vērā

skolu inspekcijas puses, kura arī agrāk kritizēja skolas, kuras

23 miljonus Jemenas iedzīvotāju, ir skaidrs, ka pieprasījums pēc tā ir

mēģināja ieviest līdzīgu narkomānijas profilakses modeli. Pagājušā

milzīgs. Aptuveni 30 procenti jau tā intensīvi ekspluatējamo ūdens

gada rudenī inspekcija liedza veikt testēšanu vienai citas pašvaldības

resursu tiek novadīti kata plantāciju irigācijai. Šī narkotiskā auga

skolai. Inspekcija uzskata, ka skolēni skolā atrodas pakļautā stāvoklī,

audzēšana fermeriem salīdzinājumā ar kafijas un augļu audzēšanu

tāpēc viņiem var izrādīties grūti atteikties no dalības testēšanā, pat ja

nes pieckāršu peļņu. Plantācijas apmierina iekšējo pieprasījumu un

tā ir brīvprātīga. Skola nolēma ignorēt inspekcijas lēmumu. Strīds

nodrošina augošu eksportu uz Kanādu, Austrāliju, Lielbritāniju un

starp skolu, kura saņēma vietējās pašvaldības atbalstu, un skolu

Nīderlandi (no turienes narkotika nonāk citās Eiropas valstīs, arī

inspekciju sasniedza augstāko instanci, konkrēti, juridisko lietu

tajās, kurās tā iekļauta aizliegto narkotisko vielu sarakstā). 1970.

inspektoru, kurš pieņēma lēmumu skolas labā.

gadā kats tika audzēts 8000 ha platībā, 2000. gadā – jau 100 000 ha
platībā. Tagad šīs platības, iespējams, ir dubultojušās.

Zviedrijas Kārnegī institūts pasūtīja sabiedriskās domas aptauju,
kurā noskaidrojās, ka Zviedrijas iedzīvotāji kopumā ļoti pozitīvi

No lielākā ūdens rezervuāra, kas atrodas valsts galvaspilsētas

uztver brīvprātīgu gadījuma testēšanu skolēniem: 76 procenti

Sanas tuvumā, tiek ņemts četras reizes vairāk ūdens, nekā gada laikā

aptaujāto bija „par”, 20 procenti – „pret” un 4 procentiem nebija sava

tajā atjaunojas. Pēc ekspertu aplēsēm ūdens beigsies 2017. gadā. Tas

viedokļa.

sakrīt ar naftas krājumu samazināšanos, kas pašlaik valstij dod

Sabiedriskās organizācijas „Par Zviedriju bez narkotikām” (RNS)

galvenos ienākumus. Ūdens krīze ir tik nopietna, ka valdība izskata

ģenerālsekretārs Pērs Johansons savā aptaujas komentārā atzīmēja,

iespēju pārcelt galvaspilsētu. Labākais lēmums, un tam piekrīt visi,

ka iedzīvotāju atbildes bija pilnīgi prognozējamas, un šajā kontekstā

būtu samazināt kata audzēšanu, kurai nepieciešams lielākais ūdens

izbrīnu izraisa tas, cik uzstājīgi skolu inspekcija noraida šo sevi tik

patēriņš. Taču, kā savā situācijas analīzē uzsver „Guardian”, valstī,

labi apliecinājušo profilakses metodi. Šī sabiedriskā organizācija

kurā puse iedzīvotāju iztiek ar mazāk nekā 2 dolāriem dienā, tas var

pēdējo 10 gadu laikā aktīvi pēta un izplata skolēnu brīvprātīgo

izraisīt nopietnas sociālas un politiskas problēmas. Kata industrija

gadījuma testēšanu Zviedrijā.

rada daudz darba vietu.
Bruņoti konflikti ap ūdens resursiem galvaspilsētas reģionā ir
kļuvuši biežāki. Jemenu tagad mēdz raksturot kā valsti, kas atrodas
uz kolapsa robežas.

HeSaidSheSaid
He said: Can I help you?
She said: No, I enjoy doing it myself!

Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrība eksperimentēja un novērtēja gan ierobežojošas, gan liberālas attieksmes pret neli kumīgām narkotikām
un narkomāniju rezultātus. Mūsu pārdomās par to mēs nonākam pie narkotiku lietošanas noraidījuma.

