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  Solidaritāte ir veids kā rast 
noturīgus politiskus risinājumus  

ECAD Valdes tikšanās Vizē 

Šā gada 5. februārī notika kārtējā ECAD 

Valdes tikšanās. Šoreiz Valdes locekļi 

apmeklēja Beļģijas pilsētu Vizi, kura mūsu 

organizācijai pievienojās pagājušajā gadā 

pilsētu mēru konferences laikā Gēteborgā. 

ECAD vietnē www.ecad.net/conference-

papers var iepazīties ar Vizes mēra Marsela 

Nevena uzstāšanos mēru forumā.  

ECAD Valde apsprieda organizācijas 

aktuālos jautājumus un gatavošanos 

17. konferencei, kura no šā gada 22. aprīļa 

līdz 24. aprīlim notiks Maltā. 

Valdes tikšanās veiksmīgi sakrita ar 

svinīgu pasākumu – pilsētas senākās 

baznīcas atvēršanu pēc 20 gadu ilgās 

restaurācijas. Fotogrāfijā redzami teatral-

izētās ceremonijas dalībnieki, kas altāra daļā 

pozē fotogrāfiem... 

Vizē ir 17 tūkstoši iedzīvotāju, un tā 

atrodas stratēģiskā vietā – pusceļā starp 

Ljēžu un Māstrihtu svarīga reģionālā 

ūdensceļa – Māsas upes krastā.  

Diez vai ir kāda vēsturiska kataklizma, kas 

nebūtu skārusi šo nelielo franciski runājošo 

valoņu pilsētiņu. Tāpēc nav brīnums, ka 

pilsētnieki lepojas ar arbaletiešu 700 gadus 

veco klubu un diviem jaunākiem, bet ne 

mazāk mīļiem arkebūziešu klubiem, kuri  

svinīgajā ceremonijā baznīcā demonstrēja 

savas relikvijas. 

Taču arī mūsdienu apvienotajā Eiropā 

Vizes kaimiņi pilsētas iedzīvotājos turpina 

raisīt bažas... Piemēram, Nīderlandes 

kaimiņu pilsēta Māstrihta savas problēmas 

mēģina risināt uz savu beļģu kaimiņu 

rēķina. Marsels Nevens savā uzrunā ECAD 

mēru forumā aicināja solidarizēties tās 

reģiona pilsētas, kurām problēmas rada 

milzums narkotūristu, kuri tiecas baudīt 

marihuānu „legālā, drošā un ērtā vidē” 

Māstrihtas kafijas veikalos. Pati Māstrihta ar 

narkotūrisma problēmu tikt galā nespēj, 

kaut arī pašvaldība mēģina veikt dažādus 

pasākumus... piemēram, pārcelt šos kafijas 

veikalus ārpus pilsētas – tuvāk Beļģijas 

robežām!  

Vizes pilsētas pašvaldība ECAD Valdei 

organizēja tikšanos ar Māstrihtas pilsētas 

pašvaldības pārstāvi Peteru Korsiusu, lai 

ECAD varētu gūt pilnīgāku ainu par to, 

kādā situācijā atrodas reģiona pilsētas, 

kuras nevēlas, lai pilsētu pašvaldības 

nolaidības dēļ viņu jaunieši savu laiku 

vadītu, smēķēdami marihuānu... No 

Korsiusa kunga liekvārdīgās runas varēja 

izdarīt vienkāršu secinājumu: ... 

Turpinājums no 4.lpp. 

ECAD balva 

Malta Conference 

17th ECAD Mayors' Conference in 

Malta: April 22-24, 2010 

Location: Island of Gozo 

 

EMPOWERING OUR CITIZENS TO 

HEALTHIER LIFESTYLES 

 

Hosted by the Government of Malta and 

Pembroke Local Council 

 

Register at 
www.ecad.net/conferences 

Līdz šā gada 31. martam ECAD pieņem 

nominācijas 2010. gada ECAD balvai. 

Par īpašu ieguldījumu narkotiku 

apkarošanas darbā ECAD savām pilsētām 

dalībniecēm ir nodibinājusi ikgadējo balvu. 

Ar šo balvu ECAD vēlas veicināt 

iesaistīšanos narkotiku un narkomānijas 

apkarošanā un atzīmēt uzticīgu darbību šajā 

jomā. 

Sīkāka informācija vietnē www.ecad.net/

award.  

New WFAD in May 

Otrais forums notiks 

Stokholmā no 2010. gada 

24. maija līdz 26. maijam, 

un tā patronese ir Viņas 

Augstība Zviedrijas Kara-

liene Silvija.     

Turpinājums no 4.lpp. 
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Skotija ir vīlusies metadonā 

Skotijas prese kārtējo reizi pievēršas 

jautājumam par to, kāds tieši efekts ir 

metadona aizvietojošās terapijas program-

mām, kuras valstī tiek plaši īstenotas.  

 

Piezīme: 2007. gadā Lotianas rajonā meta-

dons izraisīja 22 nāves gadījumus un 20 

gadījumus – heroīns un morfīns. Tajā 

pašā gadā Glāzgovā un Klaidā metadons 

tika reģistrēts 47 nāves gadījumos, bet 

heroīns – 109 gadījumos. 

 

Glāzgovas Universitātes Atkarību pētīj-

umu centra direktors profesors Nils 

Makegans atkal ir nonācis debašu epicentrā 

jautājumā par apšaubāmo praksi īstenot 

aizvietojošo metadona terapiju bez laika 

ierobežojuma. Pazīstamais skotu eksperts 

Nils Makegans aicina pieņemt politisku 

lēmumu ar prasību pēc divu gadu ilgas 

piedalīšanās programmā veikt iegūto 

rezultātu novērtēšanu. Industrija, ko veido 

heroīna atkarības ārstēšana ar metadonu, 

nekādi neatspoguļo ieinteresētību atbrīvot 

cilvēkus no ķīmiskās atkarības, tāpēc to 

nepieciešams mainīt, citādi budžeta slogs  

nepielūdzami palielināsies, uzsvēra profe-

sors. Pētījumos, kas veikti ar aizvietojošās 

terapijas klientiem, kuriem profesors 

Makegans agrāk pievērsa politiķu un 

sabiedrības uzmanību, ir noskaidrots, ka 

lielākā daļa klientu, uzsākot ārstēšanu, gaida 

atbrīvošanu no atkarības. Un klienti sūdzas, 

ka pat pēc vairākiem gadiem viņi nesaņem 

palīdzību pakāpeniskai devas sama-

zināšanai...  

Metadona terapija Skotijā tiek plaši izman-

tota jau 20 gadus. Pēdējais intereses uzpla-

iksnījums par šo tēmu radās pēc tam, kad 

laikraksts „Scotsman” publicēja rakstu par 

to, ka vienam no klientiem pēc 18 gadu 

dalības programmā metadons tika atteikts. 

Martins Ramsejs no 16 gadu vecuma sāka 

saņemt nodokļu maksātāju apmaksātu 

metadonu. Pagājušā gada rudenī 34 gadus 

vecais Ramsejs tika pieķerts zādzībā. 

Veiktais teists apliecināja, ka viņš lieto 

heroīnu. Iztrādījās, ka neraugoties uz 

ikdienas vizītēm klīnikā, Ramsejs tā arī 

nekad nav atteicies no heroīna... Intervijā 

laikrakstam profesors Makegani uzsvēra, ka 

šis gadījums nebūt nav vienīgais un  

atspoguļo visas šīs programmas nepilnības, 

kuras uzdevums bija palīdzēt 22 tūkstošiem 

heroīna narkomānu atgriezties normālā 

dzīvē. Profesors un līdz ar viņu arī 

plašsaziņas līdzekļi pieprasīja politiķiem 

pārskatīt programmas. Kometējot rakstu, 

Skotijas valdības pārstāvis paziņoja, ka 

„tiesības izlemt to, kādu ārstēšanu piedāvāt 

katram konkrētam slimniekam, ir viņa 

ārstējošajam ārstām. Un dažiem reha-

bilitācijai, neizbēgami,  ir nepieciešams 

ilgāks laiks nekā citiem.” 

 

 Nedaudz skaitļu 

 Atkarīgo apgādes programmai ar 

metadonu gadā ir nepieciešami 50 miljoni 

sterliņu mārciņu. Pavisam Skotijā ir 

aptuveni 52 tūkstoši „smago” narkomānu.  

 Pēdējo piecu gadu laikā metadona 

izrakstīšana ir pieaugusi par 35%. Katru 

gadu tiek izsniegti 500 tūkstoši metadona 

recepšu. Trešā daļa Skotijā reģistrēto 

heroīna narkomānu ir iekļauti programmā. 

 Sintētiskais opiāts metadons tika izstrādāts 

1937. gadā Vācijā.  

 

Pēkšņa mirstība izgaisina 
kokaīna mītu  

„Atmest ir grūtāk nekā pārciest 
Sibīrijas mēri...”  

Inficētais heroīns Eiropā 

Pagājušā gada decembra beigās ar Sibīrijas mēri inficētais heroīns 

Eiropā izraisīja vieglu paniku. Slimība 2009. gada 6. decembrī tika 

konstatēta Skotijā, kur septiņi narkomāni mira no Sibīrijas mēra un 

vēl septiņi atradās smagā stāvoklī slimnīcā. Lielākā daļa narkomānu 

heroīnu lietoja intravenozi, taču bija arī heroīna inhalācijas un 

smēķēšanas gadījumi.   

Agrīnajās Skotijas un Lielbritānijas veselības aizsardzības 

institūciju atskaitēs tika izteikts pieņēmums, ka inficētā heroīna 

partija ir ienākusi no Afganistānas, kur heroīns ir apzināti inficēts 

atšķaidīšanas procesā. Šajā procesā parasti tiek izmantoti 

mājdzīvnieku kaulu milti. 2001. gadā Eiropols brīdināja par heroīnu, 

kas inficēts ar Sibīrijas mēri, pēc tam, kad vairāki heroīna narkomāni 

Itālijā no šīs slimības bija miruši. Interesanti ir tas, ka pat šo situāciju 

„kaitējuma mazināšanas” piekritēji plašsaziņas līdzekļos prata 

pārvērst par argumentu savā labā... Piemēram, atbildot uz Skotijas 

valdības ieteikumu heroīna narkomāniem atmest šo savu postošo 

ieradumu situācijā, kad valstī tiek izplatīta inficēta narkotika, 

Edinburgas narkotiku lietotāju organizācijas priekšsēdētājs uzstājās 

ar paziņojumu, kurā teica burtiski, lūk, ko: „Cilvēki ir nobijušies... 

par to jūs varat nešaubīties, taču, manuprāt, viņi vairāk baidās 

atmest. Skotijas valdība grib, lai cilvēki beigtu lietot heroīnu, taču tas 

nenotiks.” Tālāk prātojumi pievērsās heroīna izrakstīšanas 

priekšrocībām heroīna narkomāniem – kad ir pārliecība par 

produkta „kvalitāti” un „higiēniskiem” tā lietošanas apstākļiem... 

Vairāk nekā trīs procenti pēkšņas nāves gadījumu Eiropā ir saistīti ar 

kokaīnu; kokaīna apvienošana ar tabaku un alkoholu palielina risku – 

tā apgalvo Spānijā veiktais pētījums, kas publicēts „European Heart 

Journal” janvāra numurā. 

Pēkšņo nāves gadījumu analīzes rezultāti liecina, ka mīts par 

kokaīnu kā „nekaitīgu kluba narkotiku” nav nekas cits, kā mīts. 

Lietojot kokaīnu, cilvēks ik reizi uz kārts liek savu dzīvību. 

Zinātnieku grupa izanalizēja 668 pēkšņas nāves gadījumus laika 

posmā no 2003. līdz 2006. gadam Seviljā, kas ir ceturtā lielākā 

Spānijas pilsēta. 21 gadījums jeb 3,1 % izrādījās saistīti ar kokaīnu. 

Visi mirušie bija vīrieši vecumā no 21 līdz 45 gadiem. Pētījumā tika 

noskaidrots, ka 81% aptaujāto smēķē, un 75% gadījumu vienlaikus ar 

kokaīnu tiek lietots arī alkohols. 

 
 

„Pētījums parādīja, ka kokaīns krasi pasliktināja sirds un asinsvadu 

sistēmas funkcionēšanu, kas arī izraisīja nāvi,” komentēja grupas 

vadītājs doktors Lucena. 

Pētnieki uzskata, ka kokaīna pārmērīgas un nelikumīgas lietošanas 

aina visā Eiropā ir aptuveni līdzīga, un pētījuma rezultātus līdz ar to 

var attiecināt arī uz citām Eiropas valstīm. Eiropā aptuveni 12 miljoni 

cilvēku pārmērīgi lieto kokaīnu, visvairāk – Spānijā un Lielbritānijā. 

  ECAD JAUNUMI 

HeSaidSheSaid 

He said: You don’t need to do it for my sake! 

She said: It’s for my sake I do it for your sake.  



ASV atkal sakopo spēkus  

Maija beigās Stokholmā pulcēsies 

jauns Pasaules forums pret 

narkotikām.  

     „Mēs esam priecīgi par iespēju 

sarīkot starptautisku konferenci un 

nodibināt forumu sabalansētas 

ierobežojošas narkotiku politikas 

atbalstam,” saka 2010. gada 

Foruma organizatore Sofi ja 

Mudiga. 

        Pirmais Pasaules forums pret 

narkotikām 2008. gada rudenī arī notika Stokholmā. Tajā piedalījās 

delegāti no vairāk nekā 80 pasaules valstīm. Foruma rezultātā tika 

izveidota Pasaules federācija pret narkotikām – World Federation 

Against Drugs, WFAD –, kuras galvenā pārstāvniecība atrodas 

Zviedrijā. 

Otrais forums notiks Stokholmā no 2010. gada 24. maija līdz 26. 

maijam, un tā patronese ir Viņas Augstība Zviedrijas Karaliene 

Silvija. 2010. gada forums pievēršas trim galvenajiem tematiem: jauni 

pētījumi par kanabisu; narkosituācija Dienvidsahāras reģionā, kur 

daudzas tranzīta valstis riskē kļūt par narkotiku zonām; narkotikas 

pārmērīgi lietojošu pieaugušo ietekme uz bērniem (kas cita starpā ir 

saistīta arī ar ANO konvenciju par bērna tiesībām). 

ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas pārvaldes 

izpilddirektors Antonio Maria Kosta, ASV Prezidenta administrācijas 

Narkotiku kontroles valsts politikas pārvaldes direktors Gils 

Kerlikovske un Zviedrijas veselības ministre Marija Larsone šajā 

forumā uzstāsies ar referātiem. 

Plānots, ka forumā piedalīsies ne mazāk kā 400 delegātu no visas 

pasaules. Vienā no pilsētas centrālajiem parkiem tiek plānots 

mūzikas festivāls, kas būs atvērts gan visiem dalībniekiem, gan 

plašai sabiedrībai. Foruma trešā diena tiks veltīta jaundibinātajai 

Federācijai. 

„Narkotiku legalizēšanas kustība jau sen ir sakoordinējusi savus 

spēkus un aktīvi virza savu viedokli. Savukārt mēs vēlamies visiem 

tiem spēkiem, kuri iestājas par ierobežojošu narkotiku politiku, dot 

iespēju tikties, mācīties pieredzi un citam citu stiprināt,” saka Sofija 

Mudiga. 

Zviedrijas valdība ir nolēmusi atbalstīt forumu, piešķirot 200 

tūkstošus eiro tā organizēšanai. Forumu finansē arī biedra naudas 

iemaksas un sponsori. 

 

Par Pasaules federāciju pret narkotikām 

Pasaules federācija pret narkotikām – WFAD – ir daudzpusīga 

nevalstisku organizāciju un privātpersonu apvienība, kas dibināta 

2009. gadā un kuras mērķis ir pasaule bez narkotikām. Federācijas 

locekļi ir nobažījušies par to, ka nelegālās narkotikas iznīcina 

tradicionālās vērtības un apdraud stabilu ģimeņu, savienību un 

valsts iestāžu pastāvēšanu visā pasaulē.  

„Vairākus gadus mēs pulcējām domubiedrus no visdažādākajiem 

pasaules nostūriem. Pasaules arēnā narkotiku lobēšana pārāk ilgu 

laiku ir palikusi bez līdzvērtīga pretinieka. Mēs priecājamies, ka tika 

izveidota Pasaules federācija pret narkotikām (World Federation 

Against Drugs – WFAD), jo tas mums dod iespēju aktīvi strādāt 

starptautiskajā arēnā,” saka Federācijas Valdes sekretārs Pērs 

Johansons. 

Jauns Pasaules forums  
pret narkotikām  

John Walters, WFAD’08 

Prezidents Obama nākamā budžeta gadā par 15,5 miljardiem 

dolāru vēlas palielināt budžeta asignējumu narkomānijas 

apkarošanai. No jaunās stratēģijas tiek svītrota metafora „karš ar 

narkotikām”. „Šī stratēģija nebija efektīva, mums ir jāpaplašina 

darbs, it īpaši ārstēšana,” intervijā Zviedrijas plašsaziņas līdzeklim 

„Drugnews” teica Baltā nama „narkokaralis” Gils Kerlikovske. 

Valdība ierosināja palielināt budžetu par 521,1 miljonu dolāru 

nolūkā mazināt narkotiku pārmērīgu lietošanu un narkomānijas 

negatīvās sekas. Runa ir par akcenta pārnesi uz preventīviem 

pasākumiem un ārstēšanu, iepriekšējā stratēģija savukārt bija ori-

entēta uz tiesībaizsardzības pasākumiem.  

„Teiciens „karš ar narkotikām” pieder Ričardam Niksonam,” 

intervijā „Drugnews” skaidroja Gils Kerlikovske, „tāpēc mūsu 

stratēģija bija vērsta uz represijām, kas izrādījās nav nedz humāni, 

nedz arī rentabli.” Sešdesmitgadīgais Kerlikovske dod priekšroku 

ieguldījumiem preventīvos pasākumos, lai jaunatne vispār nesāktu 

lietot narkotikas. Preventīvajā darbā viņš uzsver vecāku un tuvāko 

cilvēku nozīmīgo lomu.  

Jaunās Baltā nama vadlīnijas narkotikas uzskata par veselības 

aizsardzības problēmu, un tiem, kas ir nonākuši narkotiku atkarībā 

jātiek ārstētiem, nevis turētiem cietumā. Dažos štatos cilvēks, kas ar 

narkotikām ir aizturēts trešo reizi, riskē nonākt mūža ieslodzījumā. 

Un, ja cilvēks pēc dažu nedēļu ārstēšanas „noraujas”, viņš tāpēc nav 

jāsoda, jo tāda ir slimības aina, uzsver Kerlikovske, kura 

audžudēlam arī ir bijušas problēmas ar narkotikām. 

Pašlaik ASV tiek attīstīta narkotiku tiesu sistēma, kurā arestētajiem 

narkomāniem, ja noziedzīgais nodarījums nav smags, ieslodzījuma 

vietā tiek piedāvāts ārstniecības kurss.  

Vai tas nozīmē, ka ASV pāriet uz maigāku, uzmanīgāku narkotiku 

apkarošanas stratēģiju?  

„Nē,” atbild Kerlikovske, „nevis maigāku, bet gudrāku. Un 

atļaujiet uzsvērt: mēs netaisāmies dekriminalizēt narkotikas. Tas 

mūsu plānos neietilpst.”   

Britu kanabisa politika nav nemaz tik 
tāla no tautas vēlmēm... 

Sabiedriskās domas aptauja Lielbritānijā 2010. gada janvārī 

liecina, ka lielākā daļa – 58 % aptaujāto – iebilst pret marihuānas 

legalizāciju. 35 % šādu ierosinājumu atbalstītu, bet 7 % nav 

konkrēta viedokļa. Firmas „Angus Reid Public Opinion” veiktās 

aptaujas rezultātus papildina ziņojums „Britu sociālās vērtības”, 

kas tika publicēts janvāra beigās. Ziņojumā norādīts, ka tikai 

ceturtā daļa britu (salīdzinājumā ar pusi 2001. gadā) tagad 

domā, ka „kanabiss nav tik bīstams, kā daži uzskata”. Ziņojuma 

autori komentē, ka pēc 20 gadus ilgušās sabiedriskā viedokļa 

leberalizācijas kanabisa jautājumā ir radusies tendence šajā ziņā 

ievērot piesardzīgu pieeju. Tāpēc valdības lēmums par šīs 

narkotikas bīstamības kategorijas paaugstināšanu atbilst arī 

stingrāk noskaņotajam sabiedrības viedoklim, neraugoties uz 

visiem narkoliberāļu lobijiem. 

Komentējot aptaujas rezultātus, eksperti atzīmē, ka sabiedrība 

sāk apzināties kanabisa pārmērīgas lietošanas sekas gan 

attiecībā uz indivīda veselību, gan sabiedrību kopumā.    



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. 

Solidaritāte ir veids  
Turpinājums no 1.lpp. 

... pirms vairāk nekā 30 gadiem, kad Nīderlande izvēlējās savu 

attieksmi pret kanabisu, ne visās pašvaldībās politiķi spēja izprast to 

iespējamo seku spektru, kādas radīsies Eiropā bez robežām... Mums 

ierosināja „kopīgi padomāt” par to, ko varētu izdarīt šajā situācijā. 

Kādas ir iespējas pieņemt adekvātu lēmumu, proti, slēgt tā sauktos 

kafijas veikalus? Lēmuma pieņemšanas procesu būtiski sarežģī fakts, 

ka ieņēmumi no šās starptautiskajā un arī Nīderlandes likumdošanā 

aizliegtās narkotikas pārdošanas pilsētas budžetā veido būtisku 

ieņēmumu daļu. Pavisam Māstrihtā ir 16 šādu kafijas veikalu.  

Ielūkojušies vienā no kafijas veikaliem pilsētas centrā, visi ECAD 

starptautiskās grupas locekļi pievērsa uzmanību tam, ka šīs 

tirdzniecības vietas apmeklētāji (un tādu tajā piektdienas vakarā bija 

daudz) izskatījās pilnīgi „parasti” jauni cilvēki... Tas vedināja uz 

bēdīgām pārdomām par to, cik šo kafijas veikalu sistēma ar legālu 5 

gramu marihuānas/hašiša pārdošanu paplašina potenciālo 

narkotikas patērētāju loku... 

Taču ir parādījušās arī pirmās pazīmes, kas liecina, ka situācija 

Nīderlandē varētu pavērsties uz izveseļošanās pusi. ECAD priecājas, 

ka Māstrihtai ir kaimiņš, kas ir gatavs palīdzēt pieņemt stabilu 

lēmumu. 

ECAD izsaka pateicību saviem beļģu kolēģiem par viesmīlību un 

lieliski organizēto tikšanos. 

Redakcija 

Kaut kas nav labi Dāņu 
karaļvalstī... 

Sākot ar februāri, Dānijas heroīna narkomāniem tiks piedāvāts 

bezmaksas heroīns. Sākumā programma tiks īstenota Odensā un 

Kopenhāgenā. Olborga nobalsoja pret šāda veida rīcību. 

Aptuveni 230 „smago” narkomānu sāks saņemt no valsts heroīnu, 

kas nodokļu maksātājiem izmaksās 950 tūkstošus eiro. Pastāv 

uzskats, ka heroīns, kas izrakstīts kā recepšu zāles (diamorfīns), 

mazina noziedzību heroīna narkomānu vidū un atvieglo viņiem 

dzīvi. Vienīgā viņiem izvirzītā prasība ir ierasties slimnīcā no vienas 

līdz desmit reizēm dienā. Pēc pāris gadiem ir plānots šo programmu 

novērtēt. 

Intervijā Zviedrijas plašsaziņas līdzeklim „Drugnews” par 

programmas īstenošanu atbildīgais galvenais ārsts Kristians Vids 

teica: „Ja mēs izvēlēsimies šo ceļu, atpakaļceļa nebūs. Nebūtu ētiski 

sākt un pēc tam atteikt uzsākto ārstēšanu.” 

Dānijas plašsaziņas līdzekļi ziņo arī par Kopenhāgenas politiķu 

vēlmi atļaut pārdot kanabisu speciālos veikalos – līdzīgi kā 

Nīderlandes kafijas veikalos. 

Šādā „oriģinālā” veidā politiķi cer atrisināt vardarbības un bruņotu 

cīniņu problēmu starp noziedzīgajiem grupējumiem, kuri cīnās par 

narkotiku tirgu. Sadursmju skaits pieauga pēc tam, kad Kristiānijā 

tika pārtraukta brīva marihuānas aprite. Tomēr ir zināms, ka lielākā 

daļa Dānijas parlamenta deputātu šobrīd iebilst pret šā veida 

problēmas „risinājumiem” galvaspilsētā.  

Čarlzs Harvards, municipālais sekretārs, un Džims Korrs, ECAD priekšsēdētājs, uzrāda ECAD organizācijas dalības sertifikātu, kas  ir novietots 

tieši zem dokumenta, ko savā laikā parakstīja kardināls Mazarīns; ECAD Valde pa ceļam uz sanāksmi Māastrihtas municipalitātē.      


