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ASV: Jauna Stratēģija
cīņai pret narkotikām
ASV prezidents Baraks Obama un Baltā nama
administrācija šomēnes ir publicējusi Valsts
stratēģiju cīņai pret narkotikām, kura aizsāk

II Pasaules forums pret

narkotikām divreiz
apbalvo ANO NNAP
vadītāju A.M.Kostu
II Pasaules forums pret narkotikām, kas no šā gada 24. maija līdz 26. maijam notika

piecu

gadu

plāna

īstenošanu

narkotiku

lietošanas, kā arī tās seku samazināšanai.
Stratēģija, kuru izstrādāja Narkotiku kontroles
valsts

politikas

štābs,

kā

arī

daudzi

federālie,

reģionālie un vietējie partneri, tiks īstenota ar

”Esmu

pārliecināts,

ka

īstenojot

šīs

stratēģijas pasākumus, mēs savu valsti
padarīsim stiprāku, un mūsu iedzīvotājus
– veselākus un pārliecinātākus. ”
- ASV prezidents Baraks Obama

Stokholmā, pulcēja narkotiku apkarošanas politikā svarīgākos cilvēkus un vairāk
nekā 60 pasaules valstu pārstāvjus. Šās organizācijas izpildinstitūcijā – Pasaules
Federācijā pret narkotikām – ietilpst arī ECAD, tāpēc mēs piedalījāmies Foruma
organizēšanā kopā ar Zviedrijas un citu valstu narkotiku kontroles organizācijām.

„sabalansētu profilakses, ārstēšanas politiku, spēka
struktūru darbu un starptautisko sadarbību”.

Foruma darba pirmajā dienā ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas

Prezidents Obama paziņoja, ka „šī stratēģija aicina

pārvaldes direktoram Antonio Maria Kostam pirmo reizi vēsturē tika piešķirta

sabalansēti risināt narkotiku lietošanas un tās seku

Nilsa Bejerūta balva par ieguldījumu narkomānijas profilaksē visā pasaulē.

problēmu”.

Šīs pašas ceremonijas laikā asociācija „Amerika bez narkotikām” (Drug Free America

„Pastiprinot profilaksi vietējā līmenī, paplašinot

Foundation) A.M.Kostas kungam pasniedza Moksi balvu (Moxie Award) par darbību

ārstēšanas

narkotiku apkarošanā.

iestāžu

– Antonio Maria Kosta iemieso tādu gudrību, līdzjūtību un nesatricināmu apņēmību,
kāda piemita arī izcilajam profesoram Nilsam Bejerūtam, kurš ir narkotiku ierobežojošās

starptautiskajiem

politikas pamatlicējs Zviedrijā, – pasniedzot balvu, teica dr. Kerstina Kella (Kerstin

nodara mūsu sabiedrībai,” teica prezidents.

Käll).

iespējas,
darbību

pastiprinot
un

tiesībaizsardzības

sadarbojoties

partneriem,

mēs

ar

mūsu

samazināsim

narkotiku lietošanu un to milzīgo kaitējumu, kuru tās

/TURPINĀJUMS 2.LPP.

/TURPINĀJUMS 3.LPP.

ES tiesības un drošība: priekšrocības pilsoņiem un biznesam
Jaunais piecu gadu sadarbības plāns starp Eiropas Savienības valstīm tiesu un iekšējās drošības lietās sastāv no 12 galvenajiem
priekšlikumiem un skar tādas jomas kā interneta noziegumus, robežkontroli, patvēruma piešķiršanu bēgļiem un tiesu caurskatāmību. Šajā
plānā ietverts plašs politisko mērķu spektrs, kurus pagājušā gada decembrī ES līderi atzīmēja darba plānā par likumu un kārtību.
Atšķirībā no nacionālajiem darba plāniem šī tā dēvētā Stokholmas programma, kas paredzēta laika posmam līdz 2014. gadam, īpašu uzmanību
veltī tiesiskās kārtības un drošības jautājumiem, kas perspektīvā aptver 500 miljonus eiropiešu.
Un lai gan ES dalībvalstis pēdējo desmit gadu laikā ir pastiprinājušas sadarbību tiesiskās kārtības un drošības jomā, ES 27 nāciju juridisko
tradīciju atšķirības bieži vien sarežģī dzīvi un darbu citu ES dalībvalstu eiropiešiem. Piemēram, daudzi pilsoņu dokumenti kaimiņvalstīs netiek
atzīti.

/TURPINĀJUMS 2.LPP.

ES tiesības un drošība: priekšrocības pilsoņiem un biznesam
Par vēl vienu šā plāna prioritāti kļuva kriminālprocesā
apsūdzēto personu tiesību standartu paaugstināšana.
Aizstāvamajiem tiks sniegta iespēja piekļūt lielākam
informācijas daudzumam, juridiskajai palīdzībai u.c.
Pēdējā mēneša laikā tika ierosināts piešķirt tulku tiem
aizdomās turamajiem, kuri nerunā tiesas valodā.
Plāns ietver arī priekšlikumus par tiesiskās kārtības
aizsardzības

attīstību

visā

ES,

kā

arī

vispārīgos

noteikumus par nozieguma upuru tiesībām. „Eurojust” ir
valsts prokuroru, maģistrātu un policijas virsnieku tīkls,
kurš pastāv kopš 1999. gada un kurš tiks pilnvarots
iniciēt

izmeklēšanu,

nevis

tikai

sadarboties

tajā.

Iespējams, tiks izveidota arī ES Prokuratūras pārvalde,
lai izmeklētu lietas par ES finanšu interešu pārkāpšanu,
piemēram, nodokļu mahinācijas.

/SĀKUMS 1.LPP
Stokholmas plāna mērķis ir ne tikai samazināt šāda veida šķēršļus,
bet arī visā ES veicināt plašāku pieeju pārrobežu jautājumos,
piemēram, stihisku nelaimju gadījumā, imigrācijas lietās, kā arī
organizētās noziedzības un terorisma apkarošanā.
Stokholmas

programmas

uzmanību

pret

individuālo

Jau šogad komisija ierosina paplašināt Eiropas robežu kontroles
aģentūras Fronteks lomu. Šis ierosinājums seko priekšlikumiem par
kopējo darbības sistēmu attiecībā uz bēgļiem un iespējām Šengenas
zonā šķērsot robežas automātiski – bez pasu kontroles.

telpu

Stokholmas programma noteiks ietvarus ES valstu policijas un

informācijas laikmetā atspoguļo jaunā pieeja rūpīgā ES 1995. gadā

muitas iestāžu un glābšanas dienestu sadarbībai, sadarbībai

pieņemto informācijas aizsardzības likumu pārskatīšanā un personu

kriminālās

finansiālās informācijas datu sniegšanas jautājumu apspriešanā ar

un

civilās

likumdošanas

ietvaros,

patvēruma

piešķiršanas jautājumiem, kā arī migrācijas un vīzu politiku laika

ASV terorisma apkarošanas nolūkā. Šis plāns ietver arī priekšlikumu

posmā no 2010. līdz 2014. gadam.

kriminalizēt citas personas identitātes zādzību un uzbrukumu
informācijas sistēmām.

II Pasaules forums pret narkotikām divreiz apbalvo ANO NNAP vadītāju A.M.Kostu
/SĀKUMS 1.LPP
“...ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas pārvaldes
direktors Kostas kungs visus šos gadus visiem pasaulē ir
bijis kā bāka cīņā pret mūsdienu ļaunumu – narkotikām.
Viņa mērķi ir skaidri un politiskie ieteikumi precīzi un
efektīvi, kādi bija arī profesoram Bejerūtam, – tā ir
restriktīva un sabalansēta politika cīņā pret narkotikām”.

Dr. Kerstina Kella pasniedz balvu A. M. Kostam

A.M.Kosta Moksi balvu saņēma no asociācijas „Amerika
bez narkotikām” direktores Kalvinas Fejas rokām, un
tādējādi kļuva par šīs prestižās balvas pirmo starptautisko laureātu.
Saņemt

Moksi

balvu

Amerikā

nozīmē

drosmīgi,

prasmīgi,

ar

gara

spēku

un

jaunām

zināšanām

pārvarēt

grūtības.

– Esmu ļoti pārsteigts un pagodināts par to, ka man ir piešķirta tāda privilēģija saņemt šīs divas balvas, – pēc ceremonijas teica Antonio Maria Kosta.
/Avots: Drugnews



Pēc Narkotiku aprites kontroles federālā dienesta datiem no Afganistānas opija ik gadu pasaulē
iet bojā aptuveni 100 tūkstoši cilvēku – vairāk nekā gāja bojā no atombumbas, kura tika
uzmesta Hirosimai.



Saskaņā ar ANO datiem Krievija atrodas pirmajā vietā pasaulē heroīna patēriņa ziņā – Krievijas
narkomāni patērē 21% no visa pasaulē saražotā heroīna.



Pēc ANO datiem Krievijas narkomāni gadā patērē 75–80 tonnas Afganistānas heroīna, un katru
gadu no narkotikām mirst 30–40 tūkstoši Krievijas iedzīvotāju.
/Avots: РИА Новости

A. M. Kosta: Ar narkotiku tirdzniecību jācīnās

Afganistānas narkotiku ražošana –
izaicinājums pasaules sabiedrībai

Afganistānai, nevis NATO
Pēdējo desmit gadu laikā visā pasaulē neredzētus apmērus sasniegusi
Afganistānas heroīna izplatība, un tās iemesls ir nekontrolējamās
Afganistānas robežas ar citām Vidusāzijas kaimiņvalstīm. Tāds ir Apvienoto
Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas pārvaldes
izpilddirektora Antonio Maria Kostas viedoklis. Viņš uzskata, ka ar magoņu
audzēšanas izskaušanu ir jānodarbojas Afganistānas varasiestādēm, nevis
NATO.
“...Kas attiecas uz kaitējumu, ko nodara narkotikas, tad tas vienkārši ir
milzīgs, lai gan nav tik liels kā tas, kuru nodara legālie narkotiskie līdzekļi.
Runa ir par vielām, kuras likumdošana pieskaita narkotikām un kuru aprite
tiek apkarota, tas ir heroīns, kokaīns, marihuāna utt. Ir, protams, arī vielas,

Pasaulē vadošie narkotiku apkarošanas resoru pārstāvji un
eksperti šā gada 9. un 10. jūnijā pulcējās Maskavā
starptautiskajā forumā „Afganistānas narkotiku ražošana –
izaicinājums pasaules sabiedrībai”,

kura

mērķis bija

izstrādāt kopēju platformu cīņai pret narkotiku ražošanu un
starptautisko narkotrafiku.

kuras likums neaizliedz, piemēram, alkohols vai tabaka, kas arī nogalina
miljoniem cilvēku. Narkotikas tomēr lieto ierobežota sabiedrības daļa –
atkarībā no konkrētiem apstākļiem tas ir viens vai divi procenti iedzīvotāju –,
un no narkotikām gada laikā pasaulē iet bojā 200 000 cilvēku. Aptuveni puse
no šī skaita iet bojā, kā mēs uzskatām, no bīstamāko narkotiku lietošanas,
proti, heroīna, kas tiek iegūts, pārstrādājot opiju, un, es domāju, ka šis
skaitlis, kas ir visai aptuvens, tomēr samērā precīzi atspoguļo realitāti.”

„Afganistānas narkotiku ražošana un narkotrafiks no šīs valsts
ir tik nopietna problēma, ka ir nobriedusi reāla nepieciešamība
sapulcināt narkotiku apkarošanas resoru pārstāvjus un ekspertus,
lai rastu kopīgus šīs problēmas risinājumus.
Šī problēma ir jāizvirza pasaules sabiedrībai un jāizveido plaša
narkotiku apkarošanas koalīcija,”

tā

preses

relīzē,

ko

publicējuši forma organizatori, saka Narkotiku apkarošanas
valsts komitejas priekšsēdētājs, Narkotiku aprites kontroles
federālā dienesta direktors Viktors Ivanovs.

Robežas starp Afganistānu un Krieviju, tas iespaidīgais robežu daudzums,
kas šķir šīs valstis, netiek pietiekami labi sargāts. Afganistānas narkotikas
samērā viegli nokļūst Āzijā. Piemēram, Afganistānas un Turkmenistānas
robeža tā pa īstam nemaz netiek sargāta. Robeža ar Tadžikistānu tiek sargāta
slikti, tāpēc narkotikas mierīgi nonāk Vidusāzijā. Un no Vidusāzijas piegādāt
narkotikas uz Krieviju vispār ir viegli, jo robežas starp bijušajām padomju
Vidusāzijas republikām un Krieviju faktiski netiek kontrolētas. Savukārt
robeža ar Irānu tiek sargāta ļoti nopietni, un narkotiku tirgotājiem kļūst
arvien grūtāk caur šo valsti pārvadāt narkotikas uz Rietumeiropu.

Šajā pasākumā piedalījās dažādu valstu narkotiku
apkarošanas un tiesībaizsardzības resoru vadītāji, valsts un
politiskie darbinieki, pazīstami eksperti, Krievijas un
ārvalstu žurnālisti, kā arī ANO, Kolektīvās drošības līguma
organizācijas, NATO, Šanhajas sadarbības organizācijas un
citu starptautisku organizāciju pārstāvji.
/Avots: РИА Новости

Es uzskatu, ka narkotiku lietošana atspoguļo sabiedrības prioritātes, tās
izvēli. Piemēra, ASV lieto kokaīnu un pavisam nenozīmīgos daudzumos
heroīnu, bet kokaīnu – jau ilgu laiku. Pavisam aptuveni divsimt tonnas
kokaīna gadā. Eiropa pagātnē cieta no heroīna atkarības, taču tagad tā
lietošana Eiropā sarūk, un tur vairāk sāk lietot kokaīnu. Tādas ir tendences
sabiedrībā, un tieši tas tagad arī notiek Krievijā, proti, narkotiku izvēli var
skaidrot ar kultūras un citām īpatnībām.
/Intervija publicēta Krievijas starptautiskās informācijas aģentūras
«РИА Новости» mājaslapā

ASV: Jauna Stratēģija cīņai pret narkotikām
/SĀKUMS 1.LPP
Stratēģija 2010 ir noteikusi sabalansētu pieeju, kurā liela nozīme



piešķirta profilakses pasākumiem vietējā līmenī, ārstēšanai, kas
pamatota pētījumu rezultātos un integrēta kopējā veselības
aizsardzības sistēmā, inovācijām tiesvedības sistēmā, lai pārrautu

vidū;


par 15 % samazināt hronisko narkotiku lietotāju skaitu;



par 15 % samazināt narkotiku izraisīto nāves gadījumu

noslēgto loku starp narkotiku lietošanu un noziedzību, kā arī
starptautiskajai sadarbībai ar mērķi izskaust organizēto tīklu
darbību, kuri nodarbojas ar starptautiskajiem narkotiku
pārvadājumiem.
Stratēģijā ir noteikti arī piecu gadu plāna posmi:


par 15 % samazināt to jauniešu skaitu, kuri lieto narkotikas;

par 10 % samazināt narkotiku lietošanu pilngadīgo jauniešu

skaitu;


par 10 % gadā samazināt to gadījumu skaitu, kad
automašīnas tiek vadītas narkotisko vielu reibumā.

/Avots : ONDCP

Narkotiesu pozitīvā darba rezultāti 12 valstīs
Amerikas valstu organizācija (OAS) ir publicējusi pētījuma rezultātus, kuru veikusi Interamerikas Narkotiku lietošanas kontroles komisija
(CICAD) un Amerikas Universitātes (Vašingtona) pētnieku grupa. Interamerikas komisijas pētījums „Narkotiesu institūts: stratēģijas,
pieredze un projekta rezultāti” (Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences and Preliminary Outcomes) ir pamatots ar šādu
tiesu darba rezultātiem 12 dažādās valstīs. Šo tiesu darbības mērķis ir piedāvāt noziedzniekiem, kuri ir atkarīgi no narkotikām, strukturētu
ārstniecības un rehabilitācijas programmu kā alternatīvu ieslodzījumam. Šis pētījums ir šāda veida tiesu pieredzes un rezultātu pirmā
publikācija, kuras mērķis ir veicināt Amerikas Valstu organizācijas dalībvalstu un citu valstu sadarbību, kā arī informācijas un labāko izstrāžu
apmaiņu.
Pētījumā piedalījās šādas valstis: Beļģija (Gente); Bermudas (Hamiltona); Brazīlija

JAUNAIS PĒTĪJUMS

(Sanpaulu, Pernambuko, Riodežaneiro, Riograndes pārstāvji); Kanāda (dati no Kalgari,
Albertas, Toronto, Ontario tiesām); Čīle (Kolinas Depulvedas, Ojedas, Pavezas, Pinočetas, Sanbernardo un Santjago pārstāvji); Lielbritānija
(Liverpūle); Īrija (Dublina); Jamaika (Kingstona un Montego Līcis); Meksika (Mehiko); Norvēģija (Bergenas un Oslo pārstāvji); Surinama
(Paramaribo) un ASV (kopumā 2000 narkotiesu, kas darbojas visos štatos visā valsts teritorijā).
Kopumā ziņojums sniedz pozitīvu ainu un iepazīstina ar to, ko narkotiesām izdevies sasniegt minētajās valstīs attiecībā uz ārstēšanu no
narkotikām, kā arī sociālo problēmu risināšanas jomā un sabiedrības izdevumu ziņā narkotiku lietošanas un noziedzības ierobežošanā:


Samazinājies izdarīto vietējo noziegumu skaits.



Narkotiesu palīdzības programmā iekļauto no narkotikām atkarīgo noziedznieku vidū būtiski samazinājies recidīvisms.



Samazinājušies izdevumi par turēšanu ieslodzījumā.



Programmas dalībnieki saņem tūlītēju palīdzību, lai kontrolētu atkarību, kā arī ārstu palīdzību un palīdzību citās jomās, atbalstu

ģimenei un dzīvojamo platību.
•

Kā būtiskākā problēma narkotiesu darbībā tiek minēta adekvātu darbībai nepieciešamo līdzekļu saņemšana un uzturēšana nepieciešamā

līmenī.

Veco jauno narkotiku kriminalizācija
Zīmola „Spice” smēķējamā maisījuma, kas jau kļuvis par sugasvārdu

oktobrim Tatarstānas Republikā ar tiem saindējās aptuveni 50

„spaiss”, kriminalizācija Krievijas Federācijas Narkotiku aprites kontroles
federālajam dienestam ir devusi zināmu rīcības brīvību. Līdz šim spaisa

cilvēku. Ņižegorodskas apgabalā no 2009. gada oktobra līdz 2010.

narkotiku aprites dalībnieki par tiesībsargiem bieži vien atklāti ņirgājās:

tajā skaitā 31 nepilngadīgais. Šajā pašā laika periodā vienā no Penzas

narkotika ir, bet atbildības nav. Maisījumu propagandisti narkotiku lietošanā

apgabala slimnīcām pēc palīdzības vērsās 36 spaisa lietotāji, no kuri-

aktīvi iesaistīja ziņkārīgos un naivos pusaudžus, uzsverot legalitāti un līdz ar
to arī „valsts līmenī atzītu” drošu lietošanu.

em 28 tika hospitalizēti ar diagnozi „akūta psihoze”.

gada janvārim ar saindēšanās pazīmēm slimnīcās nokļuva 141 cilvēks,

Pēc Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūras datiem no š.g. 22.
Saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa
centra (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction –

janvāra līdz aprīlim tiesai tika nodota 201 krimināllieta. Sākās vēl
nesen legālās narkotikas aprites novēršana.

EMCDDA) ziņojumu „„Spice” fenomena izpratne”, kas publicēts 2009.

Analizējot pieejamo informāciju par šiem aizvietotājiem, ir pamats

gada novembrī, spaisi internetā kļuva pieejami 2006. gadā. Tad tie arī

uzskatīt, ka to lietošanas negatīvās sekas aizēnos pašus spaisus. Un lai

piesaistīja EMCDDA uzmanību. Taču pastāv pieņēmums, ka spaisi

gan aizvietotāji vēl nav plaši izplatīti, daži īpaši naski plašsaziņas

bijuši pieejami jau 2004. gadā. 2009. gadā par smēķējamiem

līdzekļi jau ir informējuši patērētājus un publicējuši pieejamos

maisījumiem ar maruhuānai līdzīgu efektu jau daudz tika runāts

nosaukumus.

Krievijas plašsaziņas līdzekļos.

Šajā laikā Eiropas valstis jau bija

Jāuzsver, ka pašlaik jautājumā par šo vielu aizliegšanu KF atpaliek

apkopojušas uzkrāto pieredzi un sāka šos „Spice” maisījumus aizliegt.

no daudzām valstīm. Kopsavilkums šajā lietā ir atkarīgs no atbildīgo

Vienlaikus publiski tika fiksētas it kā nekaitīgo spaisu lietošanas

valsts institūciju un valsts augstāko amatpersonu nekavējošas rīcības.

bēdīgās sekas. Piemēram, laika posmā no pagājušā gada augusta līdz
ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
ECAD member cities work to
develop initiatives against drug abuse supporting 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

/Viktorija Bessonova, Narkotiki.ru
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

