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ECAD valde šā gada 18. jūnijā tikās savā 

kārtējā sēdē Oslo. Darba kārtībā bija 

organizācijas aktuālie jautājumi, tajā skaitā 

budžeta sabalansēšana.   

Valde vēlas organizācijas biedru uzmanību 

pievērst faktam, ka ECAD finansiālais 

stāvoklis ir pilnībā atkarīgs no biedru 

naudām, kuras maksā pilsētas – ECAD 

locekles. Biedra naudas apmērs ir atkarīgs no 

pilsētas iedzīvotāju skaita. Šis modelis tika 

ieviests 1998. gadā un joprojām tiek uzskatīts 

par ērtāko un taisnīgāko. Visas biedra 

naudas – mazās un lielās –, kuras maksā 

dažāda lieluma pilsētas, ir vitāli 

nepieciešamas tādai starptautiskai 

organizācijai, kāda ir ECAD. Līdztekus 

biedra naudām, ECAD finanses veido arī  

dāsnais atbalsts, ko sniedz Stokholmas 

pašvaldība, kura organizācijas birojam ir 

piešķīrusi telpas un sedz visus 

nepieciešamos biroja izdevumus.   

Vulkāniskie pelni, kas piesārņoja visas 

Eiropas debesis, traucēja arī ECAD pilsētu 

mēru 17. konferences norisi, kura bija 

ieplānota Maltā. Tāpēc valdes sēdē Oslo 

atkal tika skatīti organizatoriskie jautājumi, 

kas saistīti ar ECAD pilsētu mēru 

konferenci, kura tika pārcelta uz šā gada 

23. – 25. septembri. Valde ir apmierināta ar 

to, ka konferences programma kopumā 

paliek nemainīga. Visa nepieciešamā 

informācija par reģistrāciju atrodama vietnē 

www.ecad.net. 
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Bjerg M. Anderson 

Izgāžas eksperiments  
ar heroīna izrakstīšanu uz receptēm  

Žurnāls „Lancet”, kas ir viens no 

vadošajiem preses izdevumiem pasaules 

medicīnā, ir publicējis atskaiti par 

Lielbritānijā veikto eksperimentu – heroīna 

recepšu izrakstīšanu heroīna narkomāniem. 

Eksperimenta rezultāti bija plaši pieejami 

presē un tika pasludināti par sekmīgiem. 

Bet vai tā tiešām bija? No raksta žurnālā 

kļūst skaidrs, ka „eksperiments” bija visai 

dārgs pasākums, turklāt tikai neliels tā 

dalībnieku skaits tiešām pārtrauca pirkt 

narkotiku „melnajā” tirgū.  

No 43 klientiem, kuri divreiz dienā 

saņēma 450 mg heroīna devu, kuru 

papildināja metadona deva pirms 

gulētiešanas, 26 nedēļu laikā tikai pieci 

cilvēki beidza apgādāt sevi ar narkotikām 

„no ielas”. Tas nozīmē, ka atlikušie 38 

cilvēki, lai arī samazināja „ielas” heroīna 

patēriņu (un tas nav nekāds brīnums), 

joprojām paliek aktīvi heroīna „melnā” 

tirgus dalībnieki, un joprojām nodarbojas ar 

noziedzīgām darbībām, kā arī bauda visas 

šāda dzīvesveida negatīvās sekas...  

Neraugoties uz šādiem neviennozīmīgiem 

rezultātiem, atskaites autori iesaka 

Lielbritānijas valdībai atbalstīt pozitīvos 

rezultātus, kurus var sasniegt attiecībā uz 

smagajiem heroīna narkomāniem, kuri 

atsakās no citiem ārstēšanas veidiem, un 

izrakstīt viņiem heroīnu uz receptēm. Bet 

vai tā ir informācija, kāda vajadzīga 

atbildīgiem politiķiem? 

Būtu jābrīnās, ja 900 mg bezmaksas 

heroīna izsniegšana dienā kaut kādā mērā 

nesamazinātu ielas heroīna patēriņu. Tas, 

kas patiešām izbrīna un kam ir liela nozīme, 

ir fakts, ka heroīna bezmaksas izsniegšanai 

bija tik ierobežots efekts uz „melnā” tirgus 

izmantošanu.               Turpinājums no 4.lpp. 

  ECAD JAUNUMI 

http://www.ecad.net/


PASAULES ZIŅOJUMS PAR NARKOTIKĀM 2010:  
pāreja uz jaunām narkotikām un jauniem tirgiem 

Cīņai pret narkotisko vielu nelikumīgu lietošanu un narkotiku 

nelikumīgu apriti veltītās starptautiskās dienas priekšvakarā, kuru 

starptautiskā sabiedrība atzīmē 2010. gada 26. jūnijā, ANO Narkotiku 

un noziedzības apkarošanas pārvalde sniedza Pasaules ziņojumu par 

narkotikām 2010. gadā. Ziņojuma prezentācijā piedalījās ANO 

Narkotiku un noziedzības apkarošanas pārvaldes direktors Antonio 

Maria Kosta, Krievijas Federācijas Narkotiku kontroles federālā 

dienesta direktors Viktors Ivanovs un ASV Prezidenta administrācijas 

Valsts politikas pārvaldes direktors narkotiku kontroles jomā Gils 

Kerlikovske.  

ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas pārvaldes sastādītā 

Pasaules ziņojuma mērķis ir veicināt izpratni par nelikumīgās 

transnacionālās narkoekonomikas funkcionēšanas mehānismiem un, 

pamatojoties uz šīm zināšanām, veidot atbilstošu darbības stratēģiju. 

 

Ziņojums liecina, ka narkotiku lietošanas jomā notiek pāreja uz 

jaunām narkotikām un jauniem tirgiem. Afganistānā (opijs) un Andu 

reģionā (koka) samazinās narkotikas saturošo augu kultivēšanas 

mērogi, savukārt attīstītajās valstīs narkotiku lietošana stabilizējas. 

Taču daži fakti liecina arī to, ka jaunattīstības valstīs narkotiku 

lietošana pieaug un paplašinās amfetamīnu grupas stimulatoru, kā arī 

recepšu zāļu nelikumīgas lietošanas mērogi visā pasaulē. 

 

 
Samazinās opija magoņu un kokas kultivēšana  

Ziņojumā teikts, ka divu narkotiku, kuras pasaulē izraisa visvairāk 

problēmu, – opiātu un kokaīna – piedāvājuma apjoms turpina 

mazināties. Pēdējo divu gadu laikā opija magoņu kultivēšanas 

platības pasaulē sarukušas gandrīz par ceturto daļu (23%), un opija 

ražošana 2010. gadā acīmredzot krasi samazināsies tādēļ, ka izplatās 

augu slimība, kas Afganistānā var iznīcināt ceturto daļu magoņu. 

Kokas kultivēšanas mērogi, kas pēdējo desmit gadu laikā ir sarukuši 

par 28%, turpināja mazināties arī 2009. gadā. Laika posmā no 2007. 

līdz 2009. gadam kokaīna ražošanas apjoms pasaulē saruka par 12–

18%. 

 

Heroīns: ražošana samazinās, izskaušanas pasākumi ir ierobežoti 

2009. gadā potenciālais heroīna ražošanas apjoms pasaulē 

samazinājās par 13% – līdz 657 tonnām. Tas ir tāpēc, ka samazinājās 

opija ražošana Afganistānā un Mjanmā.  

Heroīna apjoms, kas faktiski nonāk tirgū, ir daudz mazāks 

(aptuveni 430 tonnas), un ievērojama opija daļa tiek glabāta 

noliktavās. Pēc ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas 

pārvaldes aplēsēm Afganistānas opija krājumi pārsniedz 12 tūkstošus 

tonnu. Ar to pietiek, lai opiātu nelikumīgo pieprasījumu pasaulē 

apmierinātu aptuveni divarpus gadus. 

Pasaules heroīna tirgus vērtība ir aptuveni 55 miljardi ASV dolāru, 

un tas ir koncentrēts Afganistānā (no turienes nāk 90% piegāžu), kā 

arī Krievijā, Irānā un Rietumeiropā, kurās kopā tiek patērēta puse 

visa pasaulē saražotā heroīna. 

Un lai gan Afganistāna ir pasaulē lielākā heroīna ražotāja, tajā tiek  

konfiscēti mazāk nekā 2% šīs narkotikas. Visvairāk heroīna tiek 

konfiscēts Irānā un Turcijā – 2008. gadā vairāk nekā puse no visa 

pasaulē konfiscētā heroīna. Citās valstīs narkotiku nelikumīgās 

aprites izskaušanas rādītāji ir daudz zemāki. „Ziemeļu maršrutā” 

Centrālāzijas valstis konfiscē tikai 5% no 90 tonnām heroīna, kas caur 

tām tiek transportēts uz Krieviju. Savukārt Krievija, kurā tiek patērēti  

20% Afganistānā ražotā heroīna, konfiscē tikai 4% tās teritorijā 

nonākušo narkotiku. „Balkānu maršrutā” stāvoklis ir vēl sliktāks: 

dažās Dienvidaustrumu Eiropas valstīs, tajā skaitā Eiropas 

Savienības dalībvalstīs, tiek konfiscēti mazāk nekā 2% heroīna, kas 

nonāk šo valstu teritorijā. 

 

Pārmaiņas kokaīna tirgū 

Pasaules ziņojums par narkotikām 2010. gadā liecina par to, ka pēdējo 

gadu laikā ASV ir būtiski samazinājies kokaīna patēriņš. Kokaīna 

mazumtirdzniecības apjoms ASV tirgū 1990. gados samazinājās 

aptuveni par divām trešdaļām, bet pēdējo desmit gadu laikā 

aptuveni par ceturto daļu. Zināmā mērā šī problēma ir pārcēlusies 

pāri Atlantijas okeānam: pēdējo desmit gadu laikā kokaīna patērētāju 

skaits Eiropā ir divkāršojies – no 2 miljoniem cilvēku 1998. gadā līdz 

4,1 miljonam cilvēku 2008. gadā. 2008. gadā Eiropas tirgus cenu 

izteiksmē (34 miljardi ASV dolāru) gandrīz sasniedza 

Ziemeļamerikas tirgu (37 miljardi ASV dolāru). Pieprasījuma 

izmaiņu rezultātā ir mainījušies arī nelikumīgās aprites maršruti, un 

tagad aizvien vairāk kokaīna no Andu reģiona valstīm Eiropā nonāk 

caur Rietumāfriku. Reģionālajā līmenī tas rada nestabilitāti. „To 

eiropiešu dēļ, kuri šņauc kokaīnu, Andu reģionā iet bojā pirmatnējie 

meži, bet Rietumāfrikas valstu valdībās zeļ korupcija,” atzīmēja 

Kostas kungs. 

 

 
Sintētisko narkotiku lietošana ieguvusi plašāku mērogu nekā 

opiātu un kokaīna lietošanā kopā  

Tuvākajā nākotnē amfetamīna grupas stimulatoru patērētāju skaits 

pasaulē (šobrīd pēc aplēsēm šos stimulatorus lieto aptuveni 30–40 

miljoni cilvēku) varētu pieaugt un pārsniegt opiātu un kokaīna 

lietotāju kopskaitu. Daži fakti norāda arī uz recepšu ārstniecisko 

līdzekļu pārmērīgas lietošanas palielināšanos.  

Amfetamīna grupas stimulatoru tirgu kontrolēt ir sarežģītāk, jo to 

nelikumīgās aprites maršruti ir daudz īsāki (izgatavošana parasti 

notiek netālu no galvenajiem patēriņa tirgiem), turklāt daudzi 

izejvielu veidi ir ne tikai legāli, bet arī viegli pieejami. Ražotāji ātri 

organizē jaunās produkcijas noietu (piemēram, ketamīna, piperazīnu, 

mefedrona un „spice” maisījuma) un apgūst jaunus tirgus.    

Turpinājums no 3.lpp. 

Ziņojuma kopsavilkumu krievu valodā var izlasīt vietnē: 
http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/

Tagad, kad mēs gatavojamies septembrī 
ieplānotajam galotņu samitam, kas veltīts 

Tūkstošgades deklarācijā formulēto attīstības mērķu 
īstenošanas gaitas jautājumiem, mums ir jāatzīst, ka 
narkomānija un narkotiku nelikumīga aprite ir galvenie 
šķēršļi attīstības ceļā. Tāpēc ir laiks pateikt, kā uzsvērts šā 
gada tematā: „Veselībai – jā, narkotikām – nē.” 
ANO Ģenerālsekretāra vēstule sakarā ar Starptautisko dienu, kas 

veltīta cīņai pret narkotisko vielu nelikumīgu lietošanu un nelikumīgu 

apriti 

” 

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/drug2010.pdf
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Programmas „Eiropas jaunatne” koordinators Jons Zigfusons valdei 

sniedza atskaiti par darba gaitu. Programma ir pagarināta līdz 2012. 

gadam, un to ir iespējams pagarināt arī turpmāk. Īsi sakot, 

programma „Eiropas jaunatne” sastāv no divām daļām: vienu daļu 

veido socioloģiskais pētījums, kas vērsts uz riska faktoru noteikšanu, 

un aizsardzības faktori profilakses jomā jauniešu vidē katrā konkrētā 

pilsētā, bet otrajā daļā tiek mobilizēta sabiedrība, lai izmantotu 

iegūtās zināšanas un veidotu kompleksu profilakses programmu 

pašvaldībās. Atgādināsim, ka „Eiropas jaunatne” ir ECAD iniciatīva, 

kas balstās uz sekmīgo programmu „Īslande pret narkotikām”, kura 

būtiski uzlaboja narkosituāciju Īslandes jaunatnes vidē. Pievērsiet 

uzmanību tam, ka „Eiropas jaunatnes” ideja ir nevis salīdzināt savā 

starpā pilsētas (tam ir daudz citu avotu), bet gan ieinteresētajām 

pilsētām piedāvāt instrumentu un metodoloģiju, kas apliecinājuši 

savu sekmību narkomānijas (un arī noziedzības) profilakses mērķu 

sasniegšanā jaunatnes vidē.  

Valdes sēdē svarīgs darba kārtības punkts bija dažādu pilsētu 

darba prezentācijas narkotiku apkarošanas jomā. Tādējādi valdei 

rodas iespēja padziļināt savu izpratni par organizācijas locekļu 

vajadzībām dažādos Eiropas reģionos. 

ECAD valde Oslo tikās ar pašvaldības padomnieci Annikeni 

Haugli, kura sniedza īsu apskatu par narkosituāciju Norvēģijā. 

Turklāt Sociālās aizsardzības un veco ļaužu lietu departamenta 

direktora vietniece Ņina Bakere-Roeda pastāstīja par dažādu resoru 

sadarbības modeli „SaLTo”, kura mērķis ir noziedzības profilakse 

jaunatnes vidē un kurš Oslo darbojas jau kopš 2006. gada. Ar šā 

modeļa aprakstu angļu valodā var iepazīties vietnē: http://

www.salto.oslo.kommune.no/statistikk_og_analyse/ 

 

 
 

 

ECAD valde izsaka lielu un sirsnīgu pateicību Sociālās 

aizsardzības un veco ļaužu lietu departamenta direktorei Bjergai 

Monumai Andersonei un Oslo pašvaldībai par tikšanās lielisko 

organizāciju un viesmīlību. 

Jons Zigfusons  

Turpinājums no 2.lpp. 

Pasaulē populārākā narkotika joprojām ir kanabiss 

Aizliegto vielu vidū kanabiss joprojām ieņem pirmo vietu 

pasaulē ražošanas apjomu un patēriņa ziņā: to audzē gandrīz 

visās pasaules valstīs, un vismaz reizi gadā to smēķē 130–190 

miljoni cilvēku (šie skaitļi, protams, neko nevar liecināt par 

narkomānijas mērogiem). Cits fakts, kas liecina par izmaiņām, 

kādas notiek narkotiku nelikumīgas lietošanas jomā, ir kanabisa 

lietošanas samazināšanās dažos naudas izteiksmē lielākajos 

tirgos, tajā skaitā Ziemeļamerikā un dažos Eiropas rajonos.  

 

Narkoloģiskā palīdzība nav pietiekama  

Pasaules ziņojumā par narkotikām 2010. gadā tiek norādīts, ka 

pasaulē ārkārtīgi trūkst narkoloģisko iestāžu.  

Kostas kungs narkotiku kontroles lietās aicināja prioritāru 

nozīmi piešķirt veselības aizsardzības jautājumiem: „Narkomānija 

ir ārstējama kaite, tas nav spriedums par mūža ieslodzījumu. 

Narkomāni ir jāliek nevis cietumā, bet jāsūta ārstēties. Turklāt 

narkoloģiskajai palīdzībai jākļūst par neatņemamu veselības 

aizsardzības sistēmas daļu.”  

  ECAD JAUNUMI 

Itāliešu „Baltā mafija” 

Četri lielākie mafijas grupējumi Romas apkaimē uz laiku ir atlikuši 

savstarpējo attiecību skaidrošanu un izveidojuši „legālu” funkciju: 

piekto organizāciju ar nosaukumu „Jaunā baltā mafija”, kas 

nodarbosies ar parastu biznesu. „Cosa nostra”, „Camorra”, „Sacra 

Corona Unita” un „Ndrangheta” krusttēvi ietilpst jaunās 

organizācijas valdē, kura darbojas atklāti ar labi izglītotu juristu, 

ekonomistu un politiķu starpniecību, kuri ar mafiju cieši saistīti 

ģimenes vai korupcijas saitēm. „Baltajā” biznesā izmantotā nauda ir 

rūpīgi „atmazgāta” sarežģītās transakcijās. Lielākā daļa līdzekļu 

likumīgajā sistēmā ieplūda finanšu krīzes laikā, kad daudzām 

bankām steidzami bija vajadzīgs skaidrās naudas pieplūdums. 

Aptuveni 352 miljardi dolāru, kas iegūti no narkotiku tirdzniecības, 

šantāžas, cilvēku tirdzniecības un citiem noziedzīgās darbības 

veidiem, ieplūda ekonomikā un kļuva par oficiālās banku sistēmas 

daļu. Tas, protams, nevarēja palikt nepamanīts, un ANO Narkotiku 

un noziedzības apkarošanas pārvades direktors Antonio Maria 

Kosta vairākos oficiālos paziņojumos apgalvoja, ka daudzas bankas 

tika glābtas no kraha ar daudzmiljardu līdzekļiem, kuri ieplūda no 

noziedzīgās pasaules. Tagad daļa naudas tiek izmantota, lai Itālijā 

iepirktu legālus uzņēmumus. Mafija iekļūst šo uzņēmumu valdēs, 

korumpē politiķus un policijas, valsts un pašvaldību augstākās 

amatpersonas. 

Šādu drūmu mūsdienu Itālijas ainu Otrā pasaules foruma pret 

narkotikām ietvaros organizētajā seminārā šā gada maijā Stokholmā 

sniedza žurnālists un „Associazione Osservatorio Droga” vadītājs 

Fabio Bernabejs. 

„Raugoties uz Itālijas nākotni, esmu pesimists,” intervijā 

„Drugnews” teica Fabio Bernabejs. „Morālie pamati sabrūk, un 

tauta dievina tos, kuriem ir daudz naudas, lai gan visiem ir zināms, 

ka šī bagātība ir iegūta negodīgā ceļā. Kad morāles nav valsts 

augstāko amatpersonu līmenī, tad ko var gribēt no vienkāršajiem 

pilsoņiem?” 

http://www.salto.oslo.kommune.no/statistikk_og_analyse/
http://www.salto.oslo.kommune.no/statistikk_og_analyse/
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Jaunlaulātie kļūst 
par KRIS biedriem 

Recepšu heroīna izrakstīšana vienam 

klientam gadā izmaksā aptuveni 18 

tūkstošus eiro, un tas ir daudz dārgāk nekā 

citi ārstēšanas veidi. Pagājušajā gadā 

Lielbritānijas valdība ir iztērējusi 700 

tūkstošus eiro diviem eksperimentiem ar 

heroīna izsniegšanu. 

Kā šī atskaite tika atspoguļota presē? 

Piemēram, „Reuters” aģentūra ievietoja 

rakstu ar virsrakstu „Heroīns uz receptēm 

palīdz narkomāniem atteikties no ielu 

narkotikām”. Šāds virsraksts absolūti 

neatbilst atskaites saturam. Pārbaudīts tika 

tikai klienta atteikšanās līmenis no ielu 

heroīna, nevis no narkotikas vispār. Patiesībā 

narkomānus uz citām narkotikām nemaz 

nepārbaudīja. Šāda veida vispārīga 

informācija ne ar ko nepalīdzēs sabiedrības 

veselības jomā nodarbinātajiem politiķiem 

un mediķiem. Narkotiku atkarība ir jāaplūko 

kā komplekss fenomens, nevis kā atsevišķs 

to vai citu substanču patēriņš. 

Cita liela informācija aģentūra „The 

Associated Press” paziņoja, ka „jaunais 

pētījums rāda, ka heroīna narkomāniem, kas 

heroīnu saņem mediķu uzraudzībā, ir daudz 

lielākas izredzes atbrīvoties no savas 

atkarības, nekā tiem, kuri saņem metadonu”. 

Raksts publicēts ar nosaukumu „Pētījums: 

heroīns labāk nekā metadons palīdz 

atbrīvoties no nelāga paraduma”. Pirmkārt, 

„atbrīvoties no nelāga paraduma” nozīmē 

vairs nebūt atkarīgam. Taču heroīna 

izrakstīšanas mērķis nebija atbrīvot cilvēkus 

no atkarības. Šis parametrs pat netika pētīts. 

Otrkārt, pētījumā netiek apgalvots, ka 

heroīns ir labāks par metadonu. Pētījumā 

teikts tikai tas, ka nelielai klientu grupai, ar 

kuru ir grūti nodibināt kontaktu (5–10% no  

visiem heroīna narkomāniem), heroīns var 

sniegt labāko rezultātu. Pārējiem, un tas ir 

vairākums, metadons palīdz labāk.   

Faktam, ka divas pasaulē vadošās 

informācijas aģentūras tik neprecīzi un pat 

kļūdaini informējušas sabiedrību par 

zinātniskā pētījuma rezultātiem, ir jāsatrauc 

visi, kas interesējas par zinātnisko rezultātu 

izplatīšanas jautājumiem. Liela atbildība šajā 

gadījumā gulstas arī uz pašiem pētniekiem, 

jo tieši viņi acīmredzot būs piekrituši šādai 

publikācijai. 

 

Sīkāk sk.: "Supervised injectable heroin or 

injectable methadone versus optimised oral 

methadone as treatment for chronic heroin 

addicts in England after persistent failure in 

orthodox treatment (RIOTT): a randomised 

trial;  John Strang and collegues.  

www.thelancet.com/journals/lancet/

article/PIIS0140-6736(10)60349-2/abstract 

 

Starptautiskās organizācijas „Actis” nodaļas 

vadītāja Andersa Vilšteina komentārs: 

Norvēģijas tīkls alkohola un narkotiku 

politikas jomā 

Zviedrijas organizācija KRIS („Nozie-

dznieku atgriešana sabiedrībā”) ir plaši 

pazīstama arī ārpus valsts robežām. Tās 

ārvalstu atbalstītājiem būs interesanti 

uzzināt, ka dažas dienas pirms savām 

kāzām 19. jūnijā Zviedrijas kroņprincese 

Viktorija un toreiz vēl topošais princips 

Daniels, kā arī Viktorijas māsa princese 

Madelīna kļuva par šīs organizācijas goda 

biedriem. 

 

 

 

 

Kroņprincese Viktorija uzsvēra, ka viņa 

bija iepriecināta saņemt ielūgumu kļūt par 

KRIS goda biedri, jo viņu jau sen bija 

ieinteresējis šīs organizācijas jaunatnes 

nodaļas darbs. Projekta četru gadu laikā, 

strādājot ar 585 jaunajiem likumpār-

kāpējiem, sabiedrība ietaupīja 200 miljonus 

eiro, jo šie jaunie cilvēki pārtrauca savu 

noziedzīgo darbību... 

„Mums, bijušajiem narkomāniem un 

noziedzniekiem, kuri uz savas ādas ir 

izbaudījuši, ko nozīmē būt izstumtiem, ir 

ļoti svarīgi un patīkami saņemt tādu 

atbalstu no karaliskās ģimenes, kuru ciena 

un augstu vērtē sabiedrība,” intervijā 

Zviedrijas interneta resursam „Drugnews” 

teica KRIS priekšsēdētājs Kristers Karlsons. 

Organizācija KRIS tika izveidota 1997. 

gadā ar mērķi palīdzēt bijušajiem 

noziedzniekiem un narkotiku atkarīgajiem 

atrast atpakaļceļu uz sabiedrību. Organizā-

cijas biedri strādā ar ies-lodzītajiem, kamēr 

tie atrodas apciet-inājumā, un pēc tam 

piedāvā atbalstu tiem, kuri vēlas sākt 

godīgu un atturīgu dzīvi brīvībā. 

Iespējamais kandidāts Kostas kunga vietā 

Šā gada jūlijā savu ilgstošo darbību ANO 

Narkotiku un noziedzības apkarošanas 

pārvades direktora amatā beidz Antonio 

Maria Kosta. Par iespējamo kandidātu šajā 

amatā tiek uzskatīts Jurijs Fedotovs, kurš 

šobrīd ir KF vēstnieks Lielbritānijā. 

HeSaidSheSaid 

He said: I think it’s a good idea. 

She said: You do.  

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. Mūsu dzīvojamo rajonu labkājībai. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60349-2/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60349-2/abstract

