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Maldinošas baumas par 
SNKK un injekciju 
Pēdējā laikā Vācijā un arī citās valstīs sāk 
izplatīties baumas par to, ka Starptautiskā 
narkotiku kontroles komiteja (SNKK) ir 
mainījusi vai nolēmusi mainīt savu nostāju 
jautājumā par narkotiku lietošanas 
kabinetiem (injekciju kabinetiem). Šīm 
baumām nav nekāda pamata! 

SNKK saglabā savu strikto pārliecību, ka 
injekciju kabineti ir “starptautiskās 
narkotiku kontroles  konvenci jas 
pārkāpums” (sk. SNKK vēstuli 3.lpp.). 

 
Baumas izplata informāciju par to, ka 

SNKK pārstāvji Vācijas apmeklējuma laikā it 
kā esot pozitīvi novērtējuši injekciju 
kabinetu funkcionēšanu. To interpretēja kā 
SNKK nostājas maiņu šajā jautājumā. Šādas 
nepamatotas baumas jau sasniegušas 
politiķus un citus valdības pārstāvjus. Par to 
ziņojuši Ziemeļreinas-Vestfālenes valdības 
(Vācija) pārstāvji. 

 

 
Baumas izplatās un mulsina tos, kas strādā 

narkotiku apkarošanas jomā. Līdz ar to 
rodas virkne jautājumu: 

– Vai SNKK ir mainījusi vai arī plāno 
mainīt savu nostāju attiecībā uz injekciju 
kabinetiem? 

– Vai SNKK ir nolēmusi izdarīt grozījumus 
ANO konvencijā par narkotikām attiecībā uz 
injekciju kabinetiem? 

– Vai SNKK veic kādus pasākumus 
attiecībā uz injekcijas kabinetu funk-
cionēšanu dažās valstīs? 

– Kāda ir SNKK nostāja jautājumā par 
“kaitējuma mazināšanu”?  

(“Kaitējuma mazināšanas” vai “riska 
mazināšanas” aizsegā, proti, atbalstot 
injekcijas kabinetu praksi, dažu Eiropas  

valstu narkopolitika tika liberalizēta. 
Daudzi to uztver kā mēģinājumu neievērot 
ANO narkotiku konvencijas). 
 

Ja baumas vai mīts netiek izkliedēts 
un tupina cirkulēt, tas bieži vien 
atdzīvojas un kļūst patstāvīgs, un, ja 

uz to pietiekami bieži atsaucas, tas kļūst 
par ”vispārpieņemtu faktu” gan politiķu un 
žurnālistu vidū, gan plašsaziņas līdzekļos. 
Lai ierobežotu baumu izplatīšanos, 
jānoskaidro baumu avots un sabiedrībai 
jāsniedz patiesa informācija. 

 
Veiktais pētījums sniedza šādu 
rezultātu: 
 
– 2003.gada jūlijā SNKK pārstāvji 

apmeklēja Esseni (Vācija), kuras iedzīvotāju 
skaits ir aptuveni 600 000 cilvēku. Vizītes 
mērķis bija injekcijas kabinetu inspicēšana 
un tādu jautājumu apspriešana, par kuriem 
Starptautiskā narkotiku kontroles komiteja 
pauž bažas, proti, kas saistīti ar šo kabinetu 
funkcionēšanu un ar to saistīto starptautisko 
konvenciju pārkāpšanu. 

– Essenes vicemērs veselības aizsardzības 
jautājumos bija uzaicināts uzstāties 
konferencē, kuru 2004.gada aprīlī organizēja 
Vācijas pilsētu parlamenta Veselības 
aizsardzības komiteja Baireitā (Ziemeļ-
bavārija). 

 
Vicemērs konferences delegātus informēja 

par SNKK misijas vizīti Essenē 2003.gada 
jūlijā. Vicemērs teica, ka SNKK pārstāvji, 
apmeklējot injekciju kabinetus, esot izteikuši 
pozitīvus vērtējumus, kā arī runājuši par 
poztīvu attīstību. Vicemērs arī izteicās, ka 
SNKK pārstāvji minējuši par grozījumu 
nepieciešamību ANO konvencijā (attiecībā 
uz injekciju kabinetiem). 

Turpinājums 2.lpp 

                          ECAD PĒTĪJUMS 

24 stundu akcija pret 
narkotikām Stokholmā 
Gļēvums, politiska tuvredzība un 
neieinteresētība neļauj atrisināt narkotiku 
problēmu un izskaust narkotiku pirkšanu – 
pārdošanu Sergels Torg laukumā Stok-
holmā. Tāds ir vairāku sabiedrisko 
apvienību viedoklis, kuras 23. un 
24.augustā šajā laukumā organizēja 24 
stundas ilgu akciju pret narkotikām. 

Akcijas ideja – nodemonstrēt sabiedrībai 
un politiķiem, ka Zviedrijā 40 gadu laikā ir 
uzkrāts milzīgs zināšanu daudzums un liela 
darba pieredze narkotiku problēmas jomā. 
Taču šīs zināšanas un pieredze netiek 
pienācīgi izmantotas. Politiķi un valdība 
slēpjas aiz izteicieniem “notiek izmek-
lēšana”, “jautājums ir jāpēta” utt. Jautājums, 
protams, ir jāpēta, tomēr praksē šī 
“pētīšana” kļūst par attaisnojumu pasivi-
tātei, kamēr narkomānu skaits turpina 
pieaugt. 

 

 
Akcija apliecina – ja ir vēlme atrisināt 

narkotiku problēmu, atliek tikai šo darbu 
uzsākt un situācija sāks mainīties. Ir taču 
viss nepieciešamais: zināšanas, likum-
došana, ieinteresētība, idejas un jau darbībā 
apliecināta pozitīva pieredze. Tomēr politiķi 
un valdības pārstāvji nesteidzas izmantot 
uzkrāto pieredzi, viņi norāda viens uz otru 
un meklē vainīgos. Atklāta narkotiku 
pirkšana un pārdošana pilsētas centrālajā 
laukumā ir bēdīgs šīs neveiksmes aplieci-
nājums. 

Akcijā uzstājās 50 cilvēki – politiķi, 
pedagogi, valsts iestāžu darbinieki, ārsti, 
vecāki, rakstnieki, zinātnieki, policisti. 
Dienā katram programmas punktam 
uzmanību veltīja aptuveni 40–50 klausītāji,  

 
Turpinājums 2.lpp 

                          ECAD JAUNUMI 



Maldinošas baumas par SNKK un injekciju kabinetiem 
Turpinājums no 1.lpp. 

Šī uzstāšanās konferencē arī ir galvenais minēto baumu izplatīšanās 
avots. 

Essenes vicemērs sacīja, ka narkotiku lietošanas kabinetiem ir 
“terapeitiska nozīme”. Attiecībā uz Diseldorfu, kurā injekcijas 
kabinetu nav, un kurai ir citāda nostāja narkopolitikas jomā, tika 
izteikta dzēlīga piezīme par to, ka Diseldorfai ir “ekscentriska 
nostāja”. Diseldorfas “ekscentriskums” acīmredzot ir pilsētas striktā 
nostāja – ievērot ANO konvenciju, atšķirībā no citām Vācijas pilsētam 
un valdības. 

Lai iegūtu aktuālu informāciju par esošo situāciju un gūtu atbildes 
uz augšminētajiem jautājumiem, es uzrakstīju vēstuli SNKK. 

SNKK skaidrā atbilde (sk. 3.lpp.) kliedē jebkuras šaubas attiecībā 
uz SNKK nostāju jautājumā par injekciju kabinetiem! 

 
SNKK 2003.gada ziņojums (www.incb.org) ir interesanta un 

noderīga lasāmviela, kuru iesaku jums izlasīt, piemēram: 

• 559.-561.paragrāfs sniedz ziņas par SNKK vizīti Essenē 

• 223.-224.paragrāfs kliedē jebkuras šaubas attiecībā uz SNKK 
nostāju jautājumā par injekciju kabinetiem 

• 217.-226.paragrāfā SNKK skaidro savu kritisko attieksmi pret 
”kaitējuma mazināšanu”. Piemēram, 220.paragrāfā lasām: 

“Komiteja pauž nožēlu, ka dažu “kaitējuma mazināšanas” pasākumu 
apspriešana ir novērsusi valdību uzmanību (un dažos gadījumos arī 
līdzekļus) no svarīgiem pasākumiem, kas samazinātu narkotiku 
pieprasījumu, proti, pirmatnējās profilakses vai ārstēšanas ar 
abstinences metodēm.” 

 
ES valdības izdara politisku spiedienu, lai atbalstītu injekciju 

kabinetus.  
Maldinošu baumu rašanās par SNKK nostāju injekciju kabinetu 

jautājumā jāaplūko plašakā kontekstā. Politiķi un valdības, kas 
atļāvušas izveidot šādus kabinetus, un saprotot, ka tādējādi 
pārkāpušas pašu parakstīto konvenciju, jau vairākus gadus pūlas 
izdarīt spiedienu uz ES, Eiropas Ministru Padomi un Eiroparlamentu, 
lai panāktu tā dēvēto injekcijas kabinetu idejas atzīšanu. 

 
2002.gadā vairāku valstu valdības, tostarp Vācijas valdība, aktīvi 

centās šo ideju īstenot sarunās par “Padomes rekomendācijām 
narkoatkarības profilaksē un riska mazināšanā”. (COM (2002) 201 final)  

Šīs rekomendācijas ir Eirokomisijas iniciatīva, arī tās locekļa Birna 
k-gs iniciatīva.  

Šeit jautājumos, kas saistīti ar narkotikām, pirmo reizi tika 
piemērots 152.pants (par veselības aizsardzību). 

Vairākas valstis Vācijas vadībā mēģināja panākt injekcijas kabinetu 
atzīšanu šā dokumenta tekstā – kā ES rekomendētu pasākumu riska 
mazināšanai. Pēc vairākus mēnešus ilgušām sarunām kļuva skaidrs, 
ka to nevarēs panākt, jo lielākā daļa valstu pret to iebilda. Ja šādu 
tekstu pieņemtu, tas nozīmētu, ka visas, tobrīd 15, bet tagad – 25 
valstis atzīst Starptautiskajai narkotiku kontroles komitejai naidīgu 
politiku, kas pārkāpj ANO konvencijas! Tas nopietni iedragātu ANO 
konvencijas un SNKK. 

 
Ņemot vērā faktu, ka Vācijas valdība un vairāku citu valstu 

valdības izdara spiedienu, lai panāktu injekcijas kabinetu atzīšanu,  

rodas jautājums: vai baumu izplatīšanās par SNKK nostāju ir tikai 
vienkārša pārpratuma sekas? Nākotne rādīs. 
 
 
 

MaLu Lindholma, 
Bijusī Eiroparlamenta loceklei, 

Tagad Drug Watch International  
organizācijas locekle, 

Hassela Nordic Network, International Centre 
organizācijas vicedirektore 

...neskaitot garāmgājējus, kuri pie mītiņotāju telts uzkavējās 
pāris minūtes, bet naktī bija aptuveni 5–10 klausītāji. 

Akcijas organizētāji bija sabiedriskās apvienības “Vecāki pret 
narkotikām” (FMN), “Noziedznieku atgriešanās sabied-
rībā” (KRIS), atturības kustība (IOGT-NTO), asociācija “Par 
Zviedriju brīvu no narkotikām” (RNS), “Eiropas pilsētas pret 
narkotikām” (ECAD) u.c. (Vairāku minēto organizāciju darbība 
ir pazīstama Krievijas Federācijā, Baltijas valstīs un 
Baltkrievijā.) 

Šai akcijai būs arī turpinājums. Zviedrijas veselības 
aizsardzības ministrs un tieslietu ministrs apsolīja š.g. 
23.septembrī izies laukumā un apspriest ar sabiedrību 
narkotiku problēmu. “Ministri pret narkotikām” – tā ir laba 
iniciatīva! Tiksimies Sergels Torg laukumā. 

24 stundu akcija pret narkotikām ... 
Turpinājums no 1.lpp. 



Starptautiskā narkotiku kontroles komiteja 
Ref.: INCB 114 (1-15) NGO, 114 (3) GER 2004.gada 8.jūlijā 

Cienītā Lindholmas kundze, 
 
Starptautiskās narkotiku kontroles komitejas (SNKK) vārdā, un, 

balstoties uz Komitejas  piešķirtajām pilnvarām, saskaņā ar 1961.gada 
ANO Vienoto Konvenciju par narkotiskajām vielām, 1971.gada 
Konvenciju par psihotropajām vielām un 1988.gada Konvenciju par 
cīņu ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu apriti, informēju 
Jūs, ka esam saņēmuši Jūsu pieprasījumu par Komitejas nostāju 
narkotiku lietošanas kabinetu, kurus dēvē arī par “injekciju 
kabinetiem”, jautājumā Vācijā. Daru Jums zināmu, ka Komitejas 
nostāja šajā jautājumā ir nemainīga. Komiteja uzskata, ka šādu 
kabinetu funkcionēšana ir pretrunā ar starptautiskajiem līgumiem 
narkotiku kontroles jomā, jo tie tiek izmantoti kā vieta, kur ļauts 
nelikumīgi lietot narkotikas, kas nesodīti iegādātas nelikumīgā tirgū. 
Lai gan valdībām jāvelta pietiekami pūliņi nodrošinot narkoatkarīgo 
ārstēšanu, tomēr tām arī jārauga, lai šajā nolūkā izmantotās metodes 
atbilstu tām saistībām, kuras uzliek starptautiskās narkotiku 
kontroles konvencijas. 

 
Attiecībā uz lietu stāvokli Vācijā, 2003.gada jūlijā Komiteja pēc 

valdības ielūguma uz šo valsti nosūtīja savu misiju. Misijas galvenais 
mērķis bija apmeklēt funkcionējošos injekciju kabinetus 
narkomāniem un apspriest ar valdības pārstāvjiem bažas, kuras 
Komitejai rada šo kabinetu darbība. Misija atzīmēja Vācijas valdības 
pūliņus panākt, lai injekciju kabineti narkomāniem tiktu iekļauti 
kopējā narkomānu medicīniskajā apkalpošanā un to, ka šie kabineti 
tiek uzturēti tīri un kārtīgi. Tomēr, pamatojoties uz faktu, ka šīs telpas 
tiek izmantotas kā vietas, kur var nelikumīgi lietot narkotikas,  
Komiteja šo telpu funkcionēšanu uzskata par Starptautisko narkotiku 
konvenciju pārkāpumu. Iesaku Jums skatīt SNKK 2003.gada 
ziņojuma 559.-561.paragrāfu, kur īsumā atspoguļoti misijas darba 
rezultāti. 

 
Lai gan neesmu pilnvarots informēt trešo pusi par Komitejas un 

Vācijas valdības saraksti sīkāk, apliecinu, ka Komitejas bažas, kuras 
radās misijas darba rezultātā, tika darītas zināmas valdībai un šis 
temats joprojām tiek apspriests. Būtu jāuzsver, ka Komiteja tādus 
pašus pūliņus velta un arī turpmāk veltīs attiecībā uz citu valstu 
valdībām, kuras praktizē injekcijas kabinetu izmantošanu. Komiteja 
skaidri paudīs savas bažas par šādiem faktiem. 

 
Attiecībā uz Komitejas nostāju ”kaitējuma mazināšanas” jautājumā, 

es gribētu atzīmēt, ka nevienā starptautiskajā konvencijā par 
narkotiku kontroli šis termins nav formulēts. Trijās konvencijās ir 
aplūkoti pasākumi narkotiku nelikumīgas lietošanas profilaksei un 
agrīnai konstatēšanai, ārstēšanai, turpmākai kontrolei, rehabilitācijai 
un narkomānu sociālajai reintegrācijai. Komitejas nostāja ir šāda – 
visiem pasākumiem šajā jomā, kā arī jebkuriem pasākumiem, kurus 
veic valdības, lai novērstu HIV/AIDS izplatību, jāatbilst starptautisko 
narkotiku kontroles konvenciju noteikumiem un tie nekādā gadījumā 
nedrīkst veicināt narkotiku nelikumīgu lietošanu. 

 
Attiecībā uz šo jautājumu iesaku Jums skatīt SNKK 2003.gada 

ziņojuma 217.-226.paragrāfu, kur vispārīgi skaidrota Komitejas 
nostāja jautājumos par kaitējuma mazināšanas pasākumiem vispār un  

 
pasākumiem, kurus šajā sakarā veic atsevišķu valstu valdības. Lai 
arī ne visi šāda veida pasākumi rada Komitejas bažas, daži no tiem 
tomēr raisa satraukumu, it īpaši, injekcijas kabinetu funkcionēšana, 
kas, kā jau minēts, ir pretrunā ar starptautiskajām narkotiku 
kontroles konvencijām. Komiteja par savu nostāju attiecībā uz 
atsevišķiem pasākumiem kaitīguma mazināšanā ir informējusi 
attiecīgās valdības, kā arī publicējusi to savā gada ziņojumā. 
 

Attiecībā uz iespēju izdarīt grozījumus starptautiskajās narkotiku 
kontroles konvencijās, lūdzu ņemt vērā, ka šis jautājums pilnībā ir 
dalībvalstu prerogatīva un nav Komitejas kompetencē. Katrā 
konvencijā ir norādītas procedūras, kā izdarāmi grozījumi un 
papildinājumi. Ņemot vērā to, ka Komitejas pienākumos ietilpst 
uzdevums sekot tam, kā tiek pildītas konvencijas, Komitejas vēršanās 
pie kādas no valstīm šajā jautājumā būtu pilnīgi nevietā. 

 
Ja Jums būs nepieciešama papildu informācija, lūdzu nešaubieties 

un vērsieties mūsu organizācijā. 
 

Cieņā, 
Herberts Šepe,  
Starptautiskās narkotiku kontroles komitejas 
Sekretārs 

Heroīna uzbrukums no dienvidiem  

Krievijas FND uzskata, ka Afganistāna ir pilnībā atguvusies no 
kustības “Taleban” piekoptās antiopija politikas. 

Par to ziņu aģentūrai РИА «Новости» ziņoja Krievijas 
Federālais narkotiku kontroles dienests (FND). 

 “Drīzumā Afganistānas jēlopija ražotāji sasniegs 1999.gada 
absolūto rekordu, kad bija saražoti aptuveni 4,5 tūkstoši tonnu 
jēlopija. Tādējādi valsts pilnībā varēs atgūties no “Taleban” 
piekoptās antiopija politikas sekām, kuras rezultātā 2001.gada 
raža bija 185 tonnas”, ziņoja Federālais dienests. 

Turpinājums 4.lpp 



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

Narkosituācija Baltkrievijā 

ECAD projektu darbības ietvaros 
Baltkrievijas Veselības aizsardzības 
ministrija pēc ECAD pasūtījuma sagatavoja 
informāciju par narkosituāciju valstī. 
Dokumentā skarti šādi temati: problēmas 
mērogs, narkotikas un noziedzība, HIV 
narkomānu vidū, narkomānu ārstēšana un 
rehabilitācija Balkrievijā, sadarbība ar 
nevalstiskajām organizācijām, narkomānijas 
profilakses pasākumi un likumdošanas bāze. 

Dokuments palīdz rast priekšstatu par 
Veselības aizsardzības ministrijas (un līdz ar 
to arī Baltkrievijas valdības) nostāju ar 
narkomāniju saistītajos jautājumos, novērtēt 
lietu stāvokli valstī un veiktos pasākumus 
situācijas attīstības kontrolēšanā. 

Oficiāli reģsitrēto narkomānu skaits 
Baltkrievijā 2003.gadā bija 6000–7500 
cilvēku. Ekspertu vērtējums svārstās – no 
40 000 līdz 70 000 cilvēku. (Iedzīvotāju skaits 
valstī ir aptuveni 9 miljoni). 

Informācijā par narkosituācija visādi 
uzsvērts, ka nepieciešama kompleksa pieeja  
narkoatkarības profilaksei un ārstēšanai un 
norādīts, ka Baltkrievijā nav ne ārstēšanas, 
ne rehabilitācijas sistēmas, ne arī 
narkomānijas profilakses. Dokumentā 
norādīti atsevišķi veiksmīgi pasākumi cīņā 
ar narkotikām dažādos virzienos: 
sabiedrisko organizāciju darbība, nevalstiski 
narkomānu rehabilitācijas centri, konfiscēto 
narkotisko vielu statistika, dažādos līmeņos 
izstrādātie projekti un programmas cīņai ar 
narkotiku nelikumīgu lietošanu. 

 
Visiem, kas strādā Baltkrievijā vai plāno 

uzsākt darbu, ECAD iesaka iepazīties ar šo 
dokumentu. 
 
Pieprasījumus var nosūtīt uz šādu adresi: 
lana.radionova@stadshuset.stockholm.se 
 

Valsts Kanabis Amfetamīns Ekstazī Kokaīns Opiāti 

Baltkrievija 0,1% 0,01% 0,001% - 0,08% 

Zviedrija 1,0 0,1 0,2 0,05 0,08 

Ukraina 3,6 0,2 0,1 0,02 0,9 

Krievija 3,9 0,1 0,1 0,09 2,0 

Nīderlande 5,6 0,7 1,2 1,2 0,3 

Lielbritānija 10,6 1,6 1,6 2,0 0,6 

Lietuva 2,3 0,3 0,3 0,05 0,09 

Latvija 3,1 0,6 0,7 0,03 0,1 

Igaunija 2,8 1,4 0,3 0,1 0,2 

Narkotiku lietošana Eiropā  
pēdējā gada laikā iedzīvotāju vidū, kas vecāki par 15 gadiem (procentos) 

Avots: Global Illicit Drug Trends 2003 
Dati atspoguļo stāvokli 1998.-2001.g. Tas ir socioloģiskā pētījuma par narkotiku lietošanu 
Eiropā rezultāts, Baltkrievijas gadījumā sniegti vērtējoši dati. 

Heroīna uzbrukums... 
 Turpinājums no 1.lpp. 

Kā pastāstīja FND pārstāvis, saskaņā ar 
ANO Narkotiku kontroles komisijas datiem, 
Afganistāna narkotiku ražošanā atrodas 
pirmajā vietā pasaulē. Šī valsts ražo 75% no 
visā pasaulē ražotā jēlopija daudzuma. 
Ekspertu aplēses liecina, ka šeit ievāktā 
jēlopija daudzums ir aptuveni 3600 tonnas, 
no kurām var iegūt 360 tonnas heroīna.  

“Aptuveni puse no visām Afganistānā 
saražotajām narkotikām nokļūst Eiropā 
caur Irānu un Pakistānu, līdz 35% – caur 
Turkmēniju un Uzbekiju, bet pārējās tiek 
transportētas caur Tadžikiju”. 

“Saskaņā ar ANO ekspertu datiem, 
pašlaik narkotiku tirgus pārvietojas no 
Rietumeiropas uz Centrālāzijas valstīm, 
Austrumeiropu un Krieviju. Šajās valstīs, 
uzskata ANO Birojs narkotiku un 
noziedzības jautājumos, tiks izmantotas 
papildu “mārketinga shēmas”, proti, 
heroīns Krievijā tiks pārdots lētāk nekā 
kaimiņvalstīs. Tas heroīnu padarīs 
pieejamāku, taču, tādējādi zaudējot daļu 
peļņas, tirgotāji to atgūs pateicoties pārdotā 
apjomiem”, atzīmēja FND pārstāvis. 

“Pagājušajā gadā Tadžikijas un Krievijas 
robežsargi ar 201.divīzijas atbalstu 
konfiscēja un iznīcināja 10 tonnas 
Afganistānas opiātu. Ņemot vērā ieguldītos 
pūliņus, tas ir daudz, bet tā ir niecīga daļa 
no visa tā saražotā daudzuma, kas caur 
bijušajām Vidusāzijas republikām tagad 
ieplūst Sibīrijā, Urālos un Eiropā”, atzīmēja 
FND. 

Tādējādi, izsakot visu cieņu robežsargiem, 
tomēr jāatzīst, ka Krievija šodien ir pilnīgi 
neaizsargāta pret “heroīna uzbrukumu no 
dienvidiem”, piebilda dienesta pārstāvis. 
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