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Kadžarana, Armēnija!

Arkādija Kramareva uzstāšanās “Pieci ECAD gadi Krievijā: rezultāti un perspektīvas”
“Par valsts politiku šajā jomā var runāt kopš cariskās Krievijas laikiem. Taču
laiks un vieta ļauj tikai īsumā minēt galvenos etapus un problēmas.
Aplūkosim īsumā antinarkotisko politiku no brīža, kad Krievijā tika sperts
solis narkotiku legalizācijas virzienā.
Šajā nolūkā definēsim jēdzienu “legalizācija”. Ar narkotiku legalizāciju mēs
saprotam grozījumus likumos par narkotiskajām un psihotropajām vielām
nolūkā atļaut to tirdzniecību kā parastu preču tirdzniecību un atļaut tās
izmantot kā apreibinošas vielas.
Šeit jāatzīmē, ka praksē var pastāvēt “slēptā legalizācija”, proti,
antinarkotiskie likumi ir, bet to normas masveidā tiek pārkāptas, un attiecīgu
valsts institūciju adekvātas reakcijas nav.
Šobrīd Krievijā tāda situācija ir izveidojusies ar Krievijas Federācijas
Administratīvā kodeksa normām, kas aizliedz lietot narkotikas
nemedicīniskiem mērķiem. Šāda situācija nav pieļaujama, taču kas katrā
federācijas subjektā tiek darīts, lai to novērstu, – nav skaidrs.
Uzskatu, ka konferences svarīgākais uzdevums ir sniegt atbildi uz
jautājumu:
“Kas konkrēti ir jāmaina valsts antinarkotiskās politikas
koordinācijas, normatīvi tiesiskās un organizatoriskās nodrošinātības jomā, lai mazinātu slēptās narkotiku legalizācijas mērogus
katrā Krievijas subjektā, katrā pilsētā?”
Atgādināšu, ka pirmais mēģinājums Krievijā legalizēt narkotikas veiksmīgi
tika īstenots 1990. gadu sākumā. Tas bija iespējams, pateicoties tiem
politiskajiem procesiem, kas tobrīd risinājās Krievijā. Tajā laikā narkopolitikas
liberalizācija daudzās Rietumeiropas pilsētās daudzējādā ziņā atstāja
atbilstošu ietekmi uz Krievijas politiķiem.
Iespējams tieši tāpēc, katrā ziņā tieši šajā laikā, Krievijā tika pieļauta
rupjākā kļūda antinarkotiskās politikas jomā. Visaugstākajā līmenī tika
pieņemti dokumenti, kuros narkotiku lietošana tika pielīdzināta cilvēka
dabiskajām tiesībām. Atbilstoši notika likumdošanas dekriminalizācija, proti,
no KF Administratīvā kodeksa (44.pants) un no KF Kriminālkodeksa
(224.3.pants.) tika izslēgti panti, kas paredz atbildību par narkotiku
nemedicīnisku lietošanu. Mūsu jaunā, un līdz ar to nenobriedušā, atdarinošā
demokrātija mums to visu piedāvāja kā izšķirošu soli tās turpmākās attīstības
virzienā.
Mums beidzot ir jāizlemj, vai pie Cilvēka neatņemamām tiesībām pieder
tādas apšaubāmas garīgās vērtības, kā tiesības uz pornogrāfiju, seksuālo
minoritāšu klaigājošu, nekaunīgu un agresīvu reklāmu, un tajā skaitā arī
narkomāna tiesības uz bezmaksas (uz nodokļu maksātāju rēķina) devām un
šļircēm, tā paša narkomāna tiesības uz apkārtējo pavedināšanu, inficēšanu ar
AIDS, dzīves līmeņa pazemināšanu, ģenētisku izdzimšanu? Ļoti svarīgi ir
tas, ka jaunās Koncepcijas projektā tas ir skaidri formulēts.
Krievijā, kas sāka veidot demokrātisku sabiedrību, no 1994.gada vēl
gandrīz desmit gadus sekmīgi darbosies politiskie spēki, kas ieinteresēti
paplašināt narkotiku tirgu antinarkotisko aizliegumu mīkstināšanas ceļā,
proti, narkotiku “legalizācijas” ceļā.
Līdz 2003.gadam, tas ir, faktiski līdz Krievijas Federācijas Valsts narkotiku
kontroles komitejas izveidošanai, narkotiku legalizētājiem, ja neskaita ECAD,
valstī vispār nebija oponentu, un tāpēc aizliegto narkotiku legalizācijas ideja
Krievijā pēdējo 15 gadu laikā ieguva ļoti daudz atbalstītāju.
Tagad aplūkosim, kādu pretdarbību šiem negatīvajam politiskajam
procesam Krievijā centās veikt Starptautiskā organizācija “Eiropas pilsētas
pret narkotikām (ECAD)”.
Atzīmēšu galvenos momentus ECAD darbībā Krievijā un ko šajā laikā
izdevās paveikt:

gubernators ieceļ Sanktpēterburgas Likumdošanas sapulces deputātu A.
Kramarevu;
• lai atainotu tā laika politisko atmosfēru, atgādināšanu, ka 2001.gada oktobrī
Krievijas Federācijas Drošības Padome pieņēma lēmumu, kas federācijas subjektus aicināja izveidot profilaktiskā darba organizācijas
nodaļas iedzīvotāju narkotizācijas jomā, – nodaļas, kas spētu vadīt un
koordinēt visu teritoriālo antinarkotisko struktūru darbu. Mēs rūpīgi
izpētījām šo jautājumu un ar pārliecību varam teikt, ka neviens
Ziemeļrietumu (un vispār Krievijas) subjekts praktiski nekādā veidā
nenoreaģēja uz šo Drošības Padomes lēmumu, jo tam bija ieteikuma
raksturs. Šādos apstākļos vajadzēja sākt rīkoties. Tāpēc ECAD valde
samazināja pilsētas dalības maksu 10 reizes salīdzinājumā ar to, ko maksā
Eiropas pilsētas, un sāka meklēt partneri. Bija vajadzīgs spēcīgs sabiedrotais
un par tādu kļuva Sanktpēterburgas Valsts universitāte;
• Sanktpēterburgas Valsts universitātes rektore Ludmila Verbicka agrāk par
pārējiem apzinājās narkotiku apdraudējumu un palīdzēja pacelt cīņas ar
narkotiku legalizāciju tehnoloģiju politiskajā līmenī, kopīgi ar Starptautisko
sabiedrisko bezpeļņas organizāciju “Eiropas pilsētas pret narkotikām
(ECAD)” atverot universitātē Starptautisko antinarkotiskās politikas
centru (SPbVU/ECAD Centrs);
• 2002.gadā tika atvērta ECAD filiāle Krievijā Sanktpēterburgas reģionālās
sabiedriskās organizācijas “Pilsēta pret narkotikām” personā;
• tas ļāva iniciēt starptautiskus antinarkotiskos projektus. Tā no 2002. līdz
2004.gadam uz SPbVU/ECAD Starptautiskā antinarkotiskās politikas
centra bāzes tika īstenots starptautiskais projekts “Antinarkotisko stratēģiju
attīstība Ziemeļrietumu federālajā apgabalā”. Projekta ietvaros tika
organizēti 14 starptautiski semināri, kas pētīja narkotiku problēmu no
starpnozaru pieejas pozīcijām. Šo semināru materiāli kļuva par pamatu
speciāliem maģistrantūras programmas “narkokonfliktoloģija” mācību
priekšmetiem. Par programmas vadītājiem kļuva Konfliktoloģijas katedras
vadītājs politisko zinātņu doktors, profesors Aleksandrs Strebkovs un
ECAD pārstāvis Krievijā Georgijs Zazuļins;

• ECAD aktīvā darbība Krievijā piesaistīja daudzu Krievijas pilsētu
administrāciju godprātīgu speciālistu uzmanību, kurus uztrauca
narkomānu skaita nepieredzētais pieaugums. Sākot ar 2000.gadu vairāk
nekā 40 Krievijas pilsētas un pašvaldību institūcijas politiski deklarēja savu
nostāju narkotiku legalizācijas jautājumā. Krievijas ECAD “atzara”
izveidošana ļāva organizēt tiešu pieredzes apmaiņu cīņā pret narkotikām
starp Krievijas pilsētām, kas ir ECAD dalībnieces, gan pilsētu
administrāciju pārstāvjiem piedaloties mūsu semināros, gan ievietojot
informāciju par veiksmīgiem projektiem Krievijas interneta mājaslapā
www.ecad.ru, gan arī izpildot valsts pasūtījumu – sagatavot augstskolā
speciālistus antinarkotiskās vadības jomā jaunajā maģistrantūras
programmā, “Narkokonfliktoloģija”.
Izstrādājot Antinarkotiskās politikas koncepciju, mums ir jāņem vērā
vairākas problēmas, kuras jau ir radušās īstenojot ECAD pasākumus Krievijā.
Tāpēc viens no valsts antinarkotiskās darbības zemās efektivitātes iemesliem ir
tas, ka valstī nav sasniegts konsenss, ideoloģija, ko atbalstītu iedzīvotāju
vairākums.
Ja šāda Koncepcija, kas nosaka līdzsvaru starp indivīda tiesību ierobežošanu
un valsts tiesībām uz šādu ierobežošanu, netiek pieņemta, pastāv risks radīt
eklektisku un iekšēji pretrunīgu sistēmu.
ECAD rīkoto pasākumu laikā ne reizi vien tika atzīmēts, ka trūkst
nepieciešamās koordinācijas, jo sadarbība starp visiem procesa dalībniekiem,
tostarp valsts institūcijām, kas īsteno antinarkotisko politiku un konkrēti
• Sanktpēterburgā darbu sāk ECAD oficiālais pārstāvis Georgijs cīnās ar narkomafiju, ir pārāk vāja...”
Zazuļins, un par ECAD Valdes locekli no Sanktpēterburgas tās

Projekta “Eiropas jaunatne” pētnieku tikšanās

ECAD Krievijā – 5 gadi
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bāzes nav, un tas kavē veidot antinarkotisko
politiku vietējā līmenī.
Projekta “Eiropas jaunatne” pētnieki no 11
Eiropas

pilsētām

š.g.
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aprīlī

tikās

Stokholmā, lai apspriestu projekta anketas
pēdējās detaļas.

mērķtiecīgu, un pirmā islandiešu vizīte šā

Likumdošanas sapulces deputāti Arkādijs

gada jūnijā ir ieplānota uz Rīgu, Viļņu,

Kramarevs un Igors Matvejevs šo jubilejas
pasākumu noorganizēja augstākajā līmenī.

Belgradu un Sofiju.
Pēc tam, kad bija apspriesti anketēšanas

ECAD galvenais birojs Stokholmā augstu

organizēšanas praktiskie jautājumi, pētnieki,

vērtē visu konferences organizēšanas darbu,

2006.gada oktobrī. Taču vienoties par šo

kuri

kuru

termiņu nebija viegli, jo skolēnu socioloģisko

personiski aprunāties ar islandiešu ko-

politikas centrs un tās vadītājs Georgijs

aptauju tradīcijas Helsinkos, Stokholmā,

ordinatoriem, lai anketas jautājumus sas-

Zazuļins.

Sofijā un dažās citās pilsētās būtiski atšķiras.

kaņotu ar savas valsts kultūras īpatnībām

Projekta pirmais praktiskais posms sāksies

Reikjavīkas pilsētas pašvaldības pārstāve
Kristina Arnadotira, kas vienlaikus ir arī

piedalījās

šajā

pasākumā,

varēja

laikā prezentēja projekta Progresa ziņojumu

ciešams, lai iegūtu pēc iespējas precīzākus

un

pētījuma rezultātus.

veidojamo

interneta

jaunatne”

mājaslapu

(www.

Antinarkotiskās

Visu konferences dalībnieku vārdā ECAD

Viens no diskusijas jautājumiem bija
anketējamo

“Eiropas

ECAD

vai apspriestu iespējamās grūtības.

viena no projekta organizatorēm, tikšanās
programmas

paveica

skolēnu

skaits,

kas

nepie-

Tikšanās noslēgumā dalībniekus uzrunāja
Viņa Ekselence Islandes Prezidents Olafurs

seidur.is/youthineurope).
Pēc viņas uzstāšanās tikšanās dalībnieki

Ragnars

Grimsons.

Klātesošajiem

sāka uzdot praktiskas dabas jautājumus par

pastāstīja par savu – projekta patrona –

anketēšanas

kuriem

personisko pieredzi, dalījās iespaidos par

atbildēja islandiešu pētnieki Inga Dora

braucienu uz Sanktpēterburgu un ar patiesu

Sigfusdotira un Torolfurs Torlindsons.

līdzpārdzīvojumu runāja par to, cik liela

organizēšanu,

uz

Pētnieki, kuri piedalījās pasākumā, stāstīja
arī par narkoatkarības profilakses darbu

nozīme ir sadarbībai narkomānijas novērršanā.

Preses konference

viņš

direkcija Stokholmā izsaka pateicību šā
pasākuma rīkotājiem par patiesi krievisko
viesmīlību un iespēju piedalīties brīnišķīgā
ekskursijā pa Pēterburgu un uz Katrīnas pili
Puškinas pilsētā.

savās pilsētās.
Islandiešu projekta koordinatori ierosināja
organizēt

informācijas

braucienu

pa

pilsētām, kuras nesen parakstījušas Nodomu
vēstuli par piedalīšanos projektā.
Šāda brauciena laikā viņi varētu pārrunāt
ar projekta dalībniekiem praktiskas detaļas –
kā šāda veida anketēšana notiek Islandē.
Dalībnieki šo priekšlikumu novērtēja kā

IV BALKĀNU KONFERENCE
Burgasa, Bulgārija
Pirmais paziņojums!
ECAD Balkānu pilsētu tīkla radīšana un attīstīšana
2006. gada 5. un 6. oktobrī

