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ECAD Valdes tikšanās
Stambulā

ECAD sadarbība ar
Veļikijnovgorodu
ECAD

2006.gada

novgorodā

15.februārī

organizēja

Veļikij-

semināru

par

kriminālo politiku. Aptuveni 50 dalībnieki,
kuri atbrauca no visām reģiona malām, šo
notikumu novērtēja ļoti augstu, semināra
virsvadītājs bija pilsētas vicemērs Boriss
Spicins.
Kristers Karlsons – Zviedrijas organizācijas KRIS direktors – bija viens no ziņotājiem un viņš pastāstīja par KRIS darbību
no tās rašanās brīža Zviedrijā līdz KRIS
No kreisās: Margareta Olofsone , Stokholmassvicemēre, Stambulas pašvaldības ģenerālsekretāra
vietnieks Muammers Erols , Paula Kokonena, Helsinku vicemēre , ECAD direktors Тоmass
Hallbergs un Dagurs Egertsons, viens no projekta ”Eiropas Jaunatne” organizatoriem
ECAD Valde savu pavasara sēdi sarīkoja

Dagurs

Egertsons

valdes

par

organizēt

KRIS ir organizācija, kas balstās uz klienta
metodes, tas nozīmē, ka tikai bijušie
ieslodzītie narkoatkarīgie var kļūt par tās
biedriem.

Stambulā. Tikšanās laikā Valdes locekļi

pastāstīja

apsprieda

ECAD

koordinācijas grupu, kas varētu kalpot kā

pārstāvniecību Stambulā – Austrumu un

modelis citām nelielām biedrībām. Tas

Eiropas Rietumu kultūru krustpunktā, kas

nozīmē vietējās sabiedrības mobilizāciju

Šodien visi šīs organizācijas biedri ir no

ir

darbam ar 9. klašu skolēniem, jauniešu

jebkuras ietekmes (ieskaitot alkohola) brīvi

klubu, organizāciju un vecāku atbalstu, kā

cilvēki, turklāt godīgi.

priekšlikumu

stratēģiski

svarīgs

atvērt

punkts

ECAD

ierobežojošajā antinarkotiskajā politikā.
Stambulas,

Helsinku

un

Stokholmas

ideju

locekļiem

atklāšanai Krievijā.

vietējo

arī narkomānijas bīstamības apspriešanu.

ECAD SEMINĀRI

ECAD

biļetenam

Kristers

pastāstīja:

Vizītes laikā Stambulā Valdes locekļi

“Manuprāt, KRIS–Krievija tiešām var kļūt

projektā

varēja apmeklēt AMATEM centru (Alkohola

par sekmīgu organizāciju. Pirmā mūsu

“Eiropas jaunatne – narkomānijas profi-

un narkotiskās atkarības ārstēšanas pēt-

darbības oficiālā atzīšana notika Nov-

lakses programma”.

nieciskais centrs), kas ir viens no vairākiem

gorodā, kur KRIS organizācijā darbojas 15

pašvaldību pārstāvji ir iesaistījuši savas
pilsētas

Paneiropas

ECAD

Stokholmas un Helsinku vicemēri Mar-

šāda nosaukuma centriem Turcijā, kur

aktīvi biedri. Pēc gada tādu varētu būt jau

gareta Olofsone un Paula Kokonena, kā arī

centra direktors doktors Durans Sakmaks

vairāki simti. KRIS atver savas filiāles

Stambulas

un viņa palīdze Birima Danismanta īsumā

daudzās

iepazīstināja ar alkohola, narkotiskās un

pēterburga ir viena no tām.”

vietnieks

pašvaldības

ģenerālsekretāra

Muammers

Erols

parakstīja

Nodomu vēstuli par piedalīšanos projektā.
Zviedrijas

pilsēta

Erebru

projektam

nikotīna atkarības ārstēšanas metodēm,
kuras izmanto AMATEM centrā.
izsaka

un

koordinatore

SanktVeļikij-

novgorodā Olga Vasiļjeva rezumēja:
Stambulas

“Šī konference ļoti daudz nozīmē sa-

pašvaldībai

aizsardzības

darbībai starp krimināldienestiem, pilsētu,

laikā.

departamentam par sirsnību un viesmīlību.

sociālajiem dienestiem un KRIS. Mēs tagad

un

pateicību

projekta

pilsētās

Zviedrijas ECAD tīkla pilsētu mēru tikšanās

pievienojās šā gada marta sakumā kārtējās

ECAD

ECAD

Krievijas

Veselības

piedalīšanos

Valdes locekļus apbūra pilsēta, kura glabā

esam atvēruši durvis ciešai, intensīvai un

projektā šobrīd ir parakstījušas 10 pilsētas

senus kristīgās un musulmaņu kultūras

ilgstošai sadarbībai. Esmu ļoti pateicīga

un to skaits turpinās augt.

pieminekļus. Stambulas pašvaldība laipni

ECAD par to, ka mums bija iespēja organi-

piedāvāja

zēt tādu konferenci.”

Rezultātā

līgumu

par

“Eiropas jaunatnes” valdes komiteja ir

organizēt

nākamo

ECAD

noteikusi projekta pirmās anketēšanas laiku

konferenci Turcijā un tagad Valdes locekļi

Šodien notiek sadarbība starp vairākiem

2006.gada rudenī. 28. aprīlī ECAD vadības

cer tikties ar šo seno pilsētu vēlreiz ECAD

cietumiem. Notiek dažāda veida reha-

birojā Stokholmā pētniekiem būs tikšanās,

ikgadējā konferencē 2007.gadā.

bilitācija.

lai sīkāk apspriestu anketas jautājumus.

Turpinājums 3.lpp.

Narkodileri no Rīgas dodas uz Angliju
Pašreiz pilnīgi bez ironijas daļa atrašanos narkotiskā reibuma stāvoklī ir paredzēta kriminālatbildība
no Rīgas narkomānu žēlojas, ka (par atkārtotu narkotisko vielu lietošanu gada laikā). Rīgas bāri un
viņu ‘’maizes tēvi’’ – narkodīleri klubi, vismaz ziemas laikā ir kļuvuši krietni tukšāki. ‘’Zelta’’ jaunatne,
no

Rīgas

ir

izbraukuši

uz pārsvarā ir izbraukusi uz Eiropas valstīm. Par vienas dozas cenu ar

Angliju. Iemesli šādai migrācijai lētajām, tai skaitā Īrijas aviokompānijām, ir iespējams izlidot uz
ir visai prozaiski, gluži kā ceļot narkomānu Eiropas megapolisi – Amsterdamu un paniekoties ar zālīti
mājas vai arī veicot nekvalificētu par ‘’smiekla’’ naudu, un bez jebkādām raizēm par policijas strikto
Rīgā izņemtās narkotiskās vielas

darbu, arī Latvijas narkodīleriem kontroli.
iespējas nopelnīt krietni vairāk ir

‘’vecās’’ Eiropas valstīs, realizējot narkotikas.

Rīgas klubos pašreiz pārsvarā izklaidējas ārzemnieki, kurus saista
lētais alkohols un plašais seksuālo pakalpojumu klāsts. Narkotikas

Zināma daļa narkotisko vielu lietotāju, pateicoties ‘’caurspīdīgajām’’ ārzemniekiem tiek realizētas tikai zināmos un atsevišķos klubos. Taču
robežām, ir iz-braukuši uz Angliju, Īriju, Zviedriju, Somiju un citām tiek praktizēti arī tā saucamie narkoreisi, kad noteiktās medicīnas
valstīm. Tur ir iespējas pat gadījuma darbos nopelnīt pat četrreiz iestādēs pēc speciālām receptēm ir iespējams iegādāties narkotikas
vairāk nekā Dzimtenē, kā arī policijas kontrole, iespējams pateicoties saturošus preparātus (subotex).
‘’viesu’’ uzturēšanās

anonimitātei, nav manāma. Arī narkotiskās

Pašreiz

ir veikti kardināli pasaķumi narkotūrisma ierobežošanā

vielas vairākiem desmitiem tūkstošu tēvzemiešu vai arī citiem Baltijas (ārvalstu pilsoņiem ir liegta iespēja iegādāties atsevišķas ārstnieciskās
valstu iedzīvotājiem var realizēt visai sekmīgi un jau pēc citām cenām.

vielas, ir pastiprināta medicīnisko iestāžu un aptieku kontrole u.t.t.),

Interesanti ir tas, ka teiksim Londonā, šķietami, narkotiku cenām kas Latvijas pievilcību šajā nozīmē jūtami mazina.
būtu jābūt augstākām, taču praksē mēs varam vērot pretējo. Kādas tad
ir narkotiku cenas Rīgā un Londonā?

Tajā paša laikā, narkodīleri tomēr cenšas apmierināt savu
iepriekšējo klientu velmes. Tā, 2005. gada decembrī no Anglijas Latvijā

Rīgā

Londonā

centās ievest aptuveni 200g hašiša. Krava ap 3500 EUR vērtībā tika

Marihuāna (1.g)

10- 12 Ls

5- 6 Ls

pārķerta un 500 narkomānu pie savām dozām netika.

Hašišs

12- 14 Ls

6- 7 Ls

Amfetamīns (1 tab.)

(1.g)

4- 5 Ls

4- 5 Ls

mainās. Narkokriminalitātes situācijas ir visai pretrunīgas. Tās ir

Kokaīns (1.g)

40- 50 Ls

56- 68 Ls

savlaicīgi jāizzina, jānalizē un jāizmanto efektīvai narkomānijas

Pēdējos gados stāvoklis narkomānijas jomā Latvijā un Baltijā jūtami

Neapšaubāmi, ka Anglijā, kā arī citās Eiropas valstīs, ir citi profilaksei.
tirdzniecības un narkotiku realizācijas apjomi. Narkopolitika kopumā

ECAD Latvijas pārstāvniecības vadītājs
Andrejs Vilks

ir tomēr liberālāka (izņemot Zviedriju) nekā Latvijā, kur par pat par

Seminārs par jauno antinarkotiskās politikas koncepciju
Pagājušajā

uni-

Pēdējo 13 gadu laikā pats Koncepcijas objekts ir

versitātē notika seminārs, kurš kļuva par KF

būtiski transformējies, narkosituācijai šodien ir

Valsts

nedēļā

jaunās

Sanktpēterburgas

antinarkotiskās

pavisam citi parametri un raksturlielumi. Sīkāk

politikas

par to raksta B.Ceļinskis. Cita starpā viņš atzīmē,

koncepcijas sistēmas izstrādes sākumu.

ka spēkā esošā koncepcija, kas tika izveidota

Referātus par šo tematu nolasīja Krievijas
NKFD starptautiski tiesiskā departamenta

principiāli atšķirīgos apstākļos, vairs neatbilst

vadītājs Dmitrijs Kosteņņikovs, KF Federālās

mūsdienu narkosituācijas mērogiem un struktūr-

Sapulces

lielumiem.

priekšsēdētāja

palīdze

Natālija

Mališeva, ANO Narkotiku un noziedzības
pārvaldes

reģionālās

pārstāvniecības

pa-

Apspriešanai tika piedāvāti vairāki priekšlikumu

Semināra dalībnieki

projekti, tostarp ECAD izstrādātie (G.Zazuļins)
un Darba un sociālo attiecību akadēmijas Urālu

domnieks Jevgeņijs Očkovskis un ECAD

sociāli ekonomiskā institūta (K.Dubovikovs) izstrādātie projekti.

pārstāvis Krievijā Georgijs Zazuļins.
45 dalībnieku no 7 KF subjektiem centieni panākt konceptuālu

Acīmredzot koncepcijai pirmām kārtam vajadzētu balstīties uz jau

ideoloģiju, izprast narkoapdraudējumu un apzināt valsts un pilsoņu esošajiem valsts antinarkotiskās politikas principiem. Koncepcijai
pienākumus tā mazināšanā, izveidoja radošu atmosfēru diskusijai par jānoformulē konkrēti šo principu īstenošanas mehānismi, piemēram,
to, kādai jābūt jaunajai koncepcijai. Vai Krievijā pastāv triju valsts visu līmeņu koordinācijas princips, narkotiku nemedicīniskaslie
varas atzaru koordinācijas mehānisms vai tas vēl ir jāveido? Vai lietošanas aizliegums, nevalstisko organizāciju piedalīšanās. Sakarā ar
izdosies visus apvienot, lai atjaunotu KF Valdības antinarkotiskās to izskanēja vairāki priekšlikumi, piemēram, atjaunot Valdības
komisijas darbu Krievijas NKFD paspārnē, vai arī valsts varas atzaru komisiju vai paaugstināt NKFD direktora statusu līdz vicepremjera
koordinācijas uzdevums jāuztic KF Prezidenta administrācijai?
Kārtējais ECAD seminārs bija veltīts Krievijas valsts jaunās
antinarkotiskās

politikas

koncepcijas

veidošanas

statusam.
Vairākus vecās koncepcijas priekšrakstus, kas nav zaudējuši savu

jautājumam. aktualitāti, var pārņemt jaunajā koncepcijā:

Seminārs izraisīja lielu ažiotāžu, tā darbā piedalījās daudzi valsts un

1. antinarkotisko likumu paketes izstrāde un pieņemšana,

sabiedriskie darbinieki.

2. federālā antinarkotiskā fonda izveide un vairāki citi.

/www.ecad.ru

ES pieredze palīgā krievu cīņai pret narkobiznesu

ECAD sadarbība ar Veļikij...

Maskavā notika Krievijas Federācijas Narkotiku aprites kontroles federālā dienesta (Krievijas NKFD)
direktora Viktora Čerkesova un Eiropas Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra (ENNMC)
direktora Volfganga Getca tikšanās.

Turpinājums no 1. lpp.
Tiek plānots organizēt vairākus vietējā un
reģionālā līmeņa seminārus.

Tikšanās laikā tika apspriesta nepieciešamība paplašināt sadarbību – pretdarbību
nelikumīgai narkotiku apritei. Viens no šādas sadarbības virzieniem ir informācijas apmaiņa
par

narkosituāciju

starp

Eiropas

Savienības

dalībvalstīm

un

Krieviju

cīņā

pret

narkonoziedzību, tostarp preventīvie pasākumi narkoatkarīgo ārstēšanas un rehabilitācijas
jomā.
Viktors Čerkesovs atzīmēja, ka Krievija, kas pēdējo desmit gadu laikā ir izjutusi spēcīgu
starptautiskā narkobiznesa spiedienu, ir ieinteresēta izmantot Eiropas valstu pieredzi cīņā
pret narkotiku nelikumīgu apriti, kā arī narkomānijas profilakses jomā.
Sadarbība ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas monitoringa centru ir svarīga arī tāpēc, ka
Krievijā pašlaik tiek īstenota federālā mērķprogramma “Kompleksie pasākumi cīņai pret
narkotiku nelikumīgu lietošanu un to nelikumīgu apriti 2005.– 2009.gadā”, kas paredz
iepazīties ar narkosituācijas monitoringa organizācijas pieredzi Eiropas Savienības valstīs un
sagatavot priekšlikumus par šīs pieredzes iespējamo ieviešanu Krievijas Federācijā. Tāpēc
Krievijas NKFD cer no Eiropas Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra iegūt
sistematizētus datus par modernajām formām, metodēm un līdzekļiem narkosituācijas
monitoringa organizēšanā.
Monitoringa sistēmas izveidošana ļaus izstrādāt efektīvākos mehānismus nelikumīgas
narkotiku lietošanas un aprites novēršanai, tālākās narkomānijas izplatības prognozēšanai un
pūliņu koordinēšanai cīņā pret narkonoziedzību.
Eiropas Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra direktors Volfgangs Getcs bija
apmierināts ar narkosituācijas monitoringa rezultātiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un
Krievijas Federācijā. Viņš uzsvēra nepieciešamību apvienot starptautiskos pūliņus uzdevumu
veikšanai, kas saistīti ar cīņu pret narkomānijas izplatību un nelikumīgu narkotiku apriti.
Eiropas Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra delegācija, kuru vadīja Volfgangs
Getcs, tika iepazīstināta ar NKFD īstenoto narkosituācijas monitoringu Krievijas reģionos,
ekspertīžu un kriminālistisko metodiku izmantošanu narkotisko un psihotropo vielu
pētīšanai.
Krievijas NKFD Sabiedrisko attiecību centrs / www.narkotiki.ru

Veļikijnovgorodas pilsētas Domes locekle Jeļena
Fiļinkova, ECAD direktors Тоmass Hallbergs,
Veļikijnovgorodas mērs Nikolajs Graždankins,
pilsētas vicemērs Boriss Spicins.
Veļikijnovgorodas delegācija pilsētas mēra
Nikolaja Graždankina virsvadībā 2006.gada
26. - 28. februārī apmeklēja ECAD vadības
biroju

un

vairākas

citas

organizācijas

Stokholmā. Organizāciju sarakstā ietilpa
policija, organizācija KRIS un Stokholmas
profilakses centrs “Presens”.
Stokholmas vicemēra palīdze Katarina
Tarras-Valberga sagaidīja viesus oficiālajās
vakariņās, ko rīkoja Stokholmas pašvaldība.
Veļikijnovgorodas vicemērs Boriss Spicins
atzīmēja:

“Šī

vizīte

ir

svarīga

Veļi-

kijnovgorodas, ECAD un Stokholmas administrācijas sadarbības sastāvdaļa.
Novgoroda veltīs pūles ECAD pozīciju
stiprināšanai Krievijā un ar ECAD kopīga
projekta attīstīšanai.”

Centrs cīņai pret narkotikām Vidusāzijā

Grāmatas atvēršana

Taškenta/Vīne.

2005.gada decembrī ECAD anti- antinarkotiskās
politikas centrā notika grāmatas “Pilsētu
antinarkotiskās darbības prakse un tās
pilnveidošanas virzieni”, kas izdota ar ECAD
atbalstu un KF Prezidenta Krievijas Valsts
dienesta akadēmijas atbalstu.
Grāmatas autori ir Natālija
Frolova – valsts un municipālās pārvaldes padomniece
eksperte un ECAD eksperte,
Tomass Hallbergs – ECAD
starptautiskās organizācijas
direktors un vairāku grāmatu autors par cīņu
pret narkomāniju un Georgijs Zazuļins –
ECAD pārstāvis Krievijā, Starptautiskā
antinarkotiskās politikas centra koordinators,
Ziemeļu un Rietumu federālā apgabala
antinarkotiskās komisijas loceklis.
Grāmatu krievu un angļu valodā var pasūtīt pie
tas izdevēja Vladimira Leonoviča: izdevniecība
”Орбита-М” 107 045 Москва, Б.
Сухаревская пл., 16/18, оф. 86.

ziedzības

ANO

Narkotiku

pārvaldes

un

no-

iespēja atmazgāt finanšu līdzekļus, finansējot

izpilddirektors

An-

teroristiskos

grupējumus,”

teica

Kostas

tonio Maria Kosta apsveica 8. februāra

kungs. Centra izveides ideja tika saskaņota

lēmumu, kuru pieņēma piecas Centrālāzijas

divas dienas ilgās ministru tikšanās laikā

valstis, Krievija un Azerbaidžāna, – atvērt

Taškentā. “VIKC atklāšana ir liels solis

Almaatā

kooperācijas

reģionālo

centru

cīņas

pret

narkotikām koordinēšanai, nolūkā kontrolēt
nelikumīgu narkotiku ievešanu.
Jaunais

Vidusāzijas

kopīgu

nostiprināšanas

apdraudējumu.

jomā
Es

pret

atbalstu

Kazahstānas valdības pūliņus nodrošināt

Informācijas

un

telpas Centram, kurš radīs visus apstākļus

Koordinēšanas centrs (VIKC), kuru atbalsta

drosmīgai un efektīvai cīņai pret narkotiku

ANO Narkotiku un noziedzības pārvalde,

kontrabandu un citu noziedzīgu darbību.”

pieņems darbā valstu prokurorus no reģiona

ANO Narkotiku un noziedzības pārvaldes

analizēs

izpilddirektora vietniece Sumru Nojana,

izlūkdatus par narkotiku transportēšanu, kā

kura vadīja ANO pārstāju delegāciju, solīja

arī

ANO atbalstu Vidusāzijas valstīm:

valstīm.

Centrs

koordinēs

institūciju

vāks
reģionālo

darbu

datus,

tiesībsargājošo

operācijās

pret

no-

ziedzniekiem.

“Mēs

apsveicam

pieaugušo

narkotiku

konfiskāciju skaitu un arestus. Vidusāzijas

“Pēdējo pāris gadu laikā aptuveni tūkstotis

valstu valdībām ir jāveic vēl stingrāki

tonnu Afganistānas opija caur Vidusāziju

pasākumi pret korupciju un organizēto

tika pārvests uz Krieviju. Pastāv reāli draudi

noziedzību,” viņa piebilda.

šim reģionam, un viens no iemesliem ir

Avots: www.narkotiki.ru

Pacientiem – tīrus asmeņus

”Kanabisam - nē!”

Britu laikraksts “The Sunday Times” atzīmē

su koledžas cietumu foruma direktora

Amsterdama. Jaunā zīme, kas atgādina

medmāsu rūpes par pacientiem, kuri mēģina

vietnieks Džeremijs Bors (Jeremy Bore).

ceļazīmi, Bārsjes rajonā tiek izpirkta kā

sevi sagriezt. Šādiem pacientiem vajadzētu

Viņš teica: “Instinktīvi es jūtu, ka vislabāk ir

karsti pīrādziņi ziemā. Jaunā zīme tika

sagatavot tīrus bārdas nažu asmeņus, lai viņi

izstrādāta kā aizlieguma zīme tiem, kas

izdarīt ar minimālu risku inficēties no

apsēsties un runāt ar pacientu tad, kad viņš sevi
griež. Mums patiešām tādiem pacientiem ir
jādod padoms, kuras ķermeņa daļas sagriezt ir
mazāk bīstami. Tas var novest pie tā, ka mēs ar
pacientu apspriedīsim cik dziļus griezumus viņš

netīriem asmeņiem, līdzīgi kā narkoat-

izdarīs un cik to būs.”

varētu sevi sagriezt bez īpašām sekām.
Medmāsas izteica viedokli, ka cilvēkiem,
kuri tiecas nodarīt sev kaitējumu, jāpalīdz to

atklāti

smēķē

narkotikas

Vietējās varas pārstāvis paziņoja, ka kopš
tā brīža, kad pagājušajā nedēļā pilsētas
padome paziņoja par pārdošanas uzsākša-

Katru gadu 170 000 cilvēku ierodas

karīgajiem izdala tīras šļirces.

saņemti 333
iesniegumi

vai

šādiem

Zināma daļa šo cilvēku sagriež sevi regulāri,

cilvēkiem, nolūkā sekot to asmeņu tīrībai, ar

gadu desmitu garumā. Daudzi tā dara, lai

kuriem viņi sevi sagriež. Medmāsas savukārt

atbrīvotos

pār

no

stresa

vai

nodaļās

ir

apzināti izdarītiem griezumiem ķermenī.

uzraudzību

palīdzības

jau

sterilu asmeni un tīru pārsiešanas materiālu
speciālu

ātrās

nu,

pēc

Palīdzība šādiem “paškaitniekiem” ietver

slimnīcu

sabiedriskās

vietās.

www.expatica.com

psiholoģiskas

ar

iegādāties šo
zīmi.

traumas, vai depresijas
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vēlmi

Aptuveni

ga- dījumā. Tie, kas

puse

vēlas šo priekšlikumu

sūtījumu

ir

saņemti

no

sniedz viņiem padomus, kuras ķermeņa

ieviest praktiskajā pacientu aprūpē, atzīmē,

daļas griezt ir visnekaitīgāk.

ka dažas medmāsas jau tagad paliek pie

ASV.

Piedāvājumi

iegādāties

pa-

zīmi

ir

Šīs “nekaitīgās kaitniecības” ideja, kuru

pacienta palātā, kad viņš sevi griež, un seko,

saņemti

paredzēts apspriest Britu karaliskās med-

lai pacienta griezumi būtu mazāk bīstami. Ja

Singapūras un Skandināvijas.

māsu koledžas kongresā šā gada aprīlī, pēc

šis priekšlikums gūs pietiekamu Medmāsu

“The Sunday Times” domām, izraisīs daudz

koledžas atbalstu un kļūs par ikdienas

ievieš šādas sabiedriskās kartības zīmes par

diskusiju.

praksi, tas var ietekmēt vietējo veselības

samaksu, lai novērstu to, ka jaunieši smēķē

trestu attieksmi pret problēmu.

hašišu sabiedriskās vietās. Uz aizlieguma

Šobrīd britu medmāsām ir jāaptur katrs
pacients, kurš mēģina nodarīt sev kaitējumu,

Tomēr Pacientu asociācijas sabiedrisko

Austrālijas,

Bārsje ir pirmais rajons Amsterdamā, kas

zīmes, kas brīdina cilvēkus par to, ka viņi

bārdas nažiem un beidzot ar stikla lauskām

(Katherine Murphy) pret šo ideju izturas

nedrīkst, ir attēlota roka, kurā ir hašiša

un konservu kārbām.

kritiski. Viņa uzskata, ka “...piešķirot šādiem

cigarete, no kuras kūp dūmi kanabisa lapu

“paškaitniekiem” rīkus kaitējuma nodarīšanai,
medmāsas savā ziņā būs šādas rīcības
atbalstītājas. Bet mums ir jārīkojas tā, lai

formā.

medmāsu

koledžas

psihologs konsultants Aiens Halets (Ian
Hulatt) uzskata:
“Šeit pastāv acīmredzama līdzība ar tīru šļirču
dalīšanu narko- atkarīgajiem, lai samazinātu
AIDS inficēšanās gadījumu skaitu. Šo pieeju mēs
apspriedīsim nolūkā mazināt kaitējumu. Tas
varētu nozīmēt apgādāšanu ar tīru pārsiešanas
materiālu un tīriem asmeņiem.
Medmāsas, kuras saskaras ar šādiem
pacientiem, atrodas dilemmas priekšā – aizliegt
šādas darbības vai atļaut, bet samazināt risku
pacientiem nodarīt sev kaitējumu līdz
minimumam?”
Haleta pozīciju atbalsta Karaliskās medmā-

Mērfija

Vācijas,

attiecību

Karaliskās

Ketrina

no

un jākonfiscē visi asie priekšmeti – sakot ar

Taču

direktore

arī

atturētu pacientu no šāda veida darbībām.”
Izsaukumu skaits bērnu nodaļā sagriešanās gadījumu dēļ pēdējo desmit gadu
laikā ir pieaudzis par 23% gadā, līdz pat
4300 gadījumiem 2004.gadā. Bērni cenšas
paši

atrisināt

daudzas

problēmas

un

ķermeņa sagriešana viņiem dod sajūtu, ka
viņi kontrole situāciju un atbrīvojas no
stresa.

atrodas pilsētas zonā, kur hašišu smēķēt

Kopš pagājušajā nedēļā tika uzsākta
zīmes reklāmas kampaņa, tā ļoti ātri tiek
nozagta. Trīs zīmes ir savākuši suvenīru
mednieki

Amsterdamas

ielās.

Visi

mēģinājumi novērst zādzības ir nesekmīgi.
Tāpēc varas orgāni nolēma sākt zīmes
pārdošanu par 90 eiro gabalā. Ieņēmumi
tiks veltīti labdarībai.
Kopumā zīmes izgatavošana un piegāde
aizņem trīs nedēļas. Pagaidām vietējā vara
seko, lai zīme “Kanabisam – nē!” būtu
Bārsjes no hašiša brīvās zonas vizītkarte.

Avots:http://www.timesonline.co.uk/
article/0,,2087-2025748,00.html

Avots: www.expatica.com

