
Eiropas ielās nelegālo narkotisko vielu cenas 
pēdējo 5 gadu laikā ir samazinājušās un 
tagad narkotikas Eiropā maksā mazāk nekā 
jebkad agrāk, – savā 2006.gada pārskatā par 
situāciju Eiropā ziņo ENNMC narkotiku 
aģentūra. 

Šis paziņojums ir nācis klajā pēc 1990.–
2004.g. narkotiku ielas cenu svārstību 
tendenču analīzes Eiropas kontinentā. Šī 

analīze parādīja, ka lielākajā valstu daļā 
vidējā cena ir samazinājusies lielākajai 
nelegālo narkotiku sortimenta daļai, dažos 
gadījumos – gandrīz uz pusi. 

Šāda veida pētījums savā ziņā ir pirmais 
Eiropā. 

 
Cenas 
Kopumā cenas Eiropā šajā periodā ir 

samazinājušās hašišam (19%), marihuānai 
(12%), kokaīnam (22%), brūnajam heroīnam 
(45%), amfetamīnam (20%) un ekstazī (47%). 
Tas ir aprēķināts, ņemot vērā inflāciju, lai 
iespējami pareizi izskaitļotu patiesās cenas. 
Neraugoties uz to, ka informācija par cenām 
vēsturiski ilgākā laika posmā nav 
vispārpieejama, esošie dati ļauj secināt, ka 
cenas ir samazinājušas tieši pēdējo desmit 
gadu laikā. 

Piemēram, ir pazīmes, kas liecina, ka 
ekstazī un kokaīna cenas dažās valstīs tagad 
ir mazākas nekā 80. gadu beigās un 90. gadu 
sākumā. 

ENNMC priekšsēdētājs Marsels Reimens 
to komentēja tā: “Cena ir tikai viens no 
faktoriem, kas ietekmē cilvēka lēmumu lietot 
narkotikas. Mēs tagad neredzam tiešu saikni 
starp narkotiku lietošanas līmeni un  

narkotiku ielas cenu. Taču mēs nevaram 
mierīgi noraudzīties uz to, ka Eiropā 
narkotiku cenas kopumā samazinās. Ja tas 
nozīmē to, ka cilvēki, kuriem ir tieksme lietot 
narkotikas, tās lietos vēl vairāk, tad galīgā 
cena par šo lietošanu acīmredzot būs ļoti 
augsta – par veselības aizsardzību un 
kaitējuma nodarīšanu iedzīvotājiem.” 

 

Narkotiku izraisīta mirstība 
Vidēji Eiropā katru gadu ir reģistrēti 7000–

8000 nāves gadījumi, kas saistīti ar narkotiku 
lietošanu. Pēdējie dati liecina, ka narkotikas 
izraisa 3% nāves gadījumu cilvēkiem 
vecumā līdz 40 gadiem, taču Dānijā, Grieķijā, 
Luksemburgā, Maltā, Austrijā, Norvēģijā un 
Lielbritānijā šis skaitlis sasniedz pat 7%. Šī 
minimālā statistika ir tieši saistīta ar 
narkotiku (galvenokārt opioīdu) lietošanu, 
taču tajā nav ietverta mirstība nelaimes 
gadījumu, vardarbības vai hronisku slimību 
rezultātā. 

 
Kaņepju produkti 
Kaņepes joprojām ir izplatītākā augu 

izcelsmes narkotiskā viela pasaulē, kuru kā 
kontrabandu visbiežāk konfiscē uz Eiropas 
Savienības robežām. 

Konstatēts, ka 65 miljoni cilvēku ir lietojuši 
kaņepju produktus vismaz reizi mūžā – tie ir 
20% pieaugušo iedzīvotāju (no 15 līdz 64 
gadiem) ES valstīs, Bulgārijā, Rumānijā un 
Norvēģijā. 

Šajā jomā statistika dažādās valstīs ir ļoti 
atšķirīga – no 2% līdz 31%, ar zemākajiem 
lietošanas rādītājiem Maltā, Bulgārijā un 
Rumānijā un augstākajiem rādītājiem Dānijā  

(31%), Spānijā (29%), Francijā (26%) un 
Lielbritānijā (30%). 

No 25 valstīm, par kurām bija dati, 30 
valstīs cilvēku skaits, kuri lieto kaņepju 
produktus, svārstās no 10% līdz 20% 
iedzīvotāju. 

Pagājušajā gadā kaņepes lietoja 22,5 
miljoni cilvēku (lieto “nesen”), t.i., 7% 
pieaugušo iedzīvotāju. 

Kaņepju produktu lietošanas rezultāti 
pagājušajā gadā ir daudz zemāki par 
lietošanas pieredzi visa mūža garumā. 
Dažādās valstīs dati atšķiras no 1% līdz 
11%. Vismazāk lietotāju ir Grieķijā, Maltā 
un Bulgārijā, visvairāk – Spānijā (11,3%), 
Francijā (9,8%) un Lielbritānijā (9,7%). 

Pagājušajā mēnesī kaņepju produktus 
lietoja 4% Eiropas pieaugušo iedzīvotāju, 
proti, 12 miljoni.  

Turpinājums 3.lpp. 
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- ar šādu nosaukumu 2006.gada 30.novembrī 
un 1.decembrī Kohtlajarvē (Igaunija) notika 
starptautiska konference, kuru organizēja 
pilsētas dome un valde. Konferences 
organizēšanas ideju atbalstīja starptautiskā 
sabiedriskā organizācija ECAD. 

Jāatzīst, ka dažādos zinātniskos forumos un 
pētījumos galvenā uzmanība tiek veltīta 
narkomānijas tendenču analīzei, atkarības 
apkarošanai un novēršanai, kā arī visa šā 
darba efektivitātei. Tomēr netiek analizēts 
viens no galvenajiem narkotisma elementiem 
– narkomānijas upuri, tie, kuru tiesību pārkāpumi ir visjūtamākie. 

Kas kļūst par narkotisko vielu upuriem? Cik šādu upuru ir? Kādas ir 
negatīvās sekas un cik daudz kaitējuma tiek nodarīts? Kā var samazināt 
nodarītā kaitējuma apjomu un kā izvairīties no narkoatkarīgo skaita 
palielinājuma? Tie ir galenie jautājumi, kas tika izskatīti konferencē. 
Šajā zinātniskajā forumā piedalījās Zviedrijas, Krievijas, Latvijas un 
citu valstu pārstāvji. Konferencē tika apspriests arī jautājums par 
narkotiku apkarošanu šajās valstīs. 

Kohtlajarves mērs Jevgeņijs Solovjovs konferences atklāšanā minēja, 
ka, lai pareizi veiktu darbu ar tiem, kas ietilpst riska grupā, arī ar tiem, 
kuri jau ir narkoatkarīgi, ir nepieciešams divas reizes vairāk līdzekļu, 
nekā lai likvidētu narkomānijas sekas. Lai izveidotu efektīvu 
narkomānijas novēršanas sistēmu un nepieļautu narkotisma upuru 
skaita palielināšanos, Kohtlajarvē darbojas Zemā sliekšņa centrs 
narkoatkarīgajiem. Šis Centrs ir pirmais Igaunijā, kurā cilvēkiem tiek 
piedāvāti pakalpojumi pirms viņi kļūst fiziski atkarīgi no 
psihoaktīvām vielām. 

Centrs piedāvā sociālu, medicīnisku vai juridisku palīdzību, informē 
par drošības pasākumiem (piem., drošu seksu). Gada laikā Centra 

darbinieki ir veikuši vairāk nekā 2500 
vizītes. Neviens klients – cilvēks, kuram 
bijusi vajadzīga palīdzība – nav palicis bez 
uzraudzības. Igaunijā ir apstiprināta un 
tiek īstenota narkomānijas problēmu 
risināšanas valsts programma. Bet šo 
programmu mērķ-tiecīgāk jāīsteno dzīvē, 
iesaistot sabiedrību, kura Igaunijā pret šo 
problēmu izturas diezgan inerti. 
Kohtlajarves pilsētas sapulces priekš- 
sēdētājs Valērijs Korbs teica, ka valsts 
kopumā nav gatava esošajam narkotisma 

vilnim, taču pilsēta dara visu, kas ir tās spēkos, lai sekmīgi atrisinātu 
šo problēmu. Šī starptautiskā konference ir piemērs tam, ka 
Kohtlajarvē narkomānijas problēmai patiešām tiek pievērsta liela 
uzmanība. 

Konferencē ar interesantiem ziņojumiem uzstājās sociālo lietu 
ministrijas pārstāvis Peters Lāsins, Policijas vecākais komisārs Risto 
Kasemāe un daudzi citi. Ar interesantu referātu  uzstājās ECAD 
direktors Tomass Halbergs. Par ASV pieredzi – profilakses pasākumiem 
jaunatnei – stāstīja bijušais Montānas pilsētas tiesnesis, tagad 
Konkordijas Universitātes profesors Viljams Bārnss. Īpašu uzmanību 
piesaistīja referāti, kuros tika analizēti šļirču apmaiņas punkti un 
metadona programmu izmantošanas pieredze Igaunijā. 

Jāatzīst, ka šis programmu komplekss ne tikai izraisīja konferences 
dalībnieku debates, bet kļuva par negatīvas attieksmes iemeslu. 
Metadona programmas veicina atkarību no narkotikām, nevis izārstē 
no tās. 

Andrejs Vilks, ECAD pārstāvniecības Rīgā direktors 
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Konferences dalībnieki viesos pie Kohtlajarves mēra 

Берген, Норвегия 
7% no visiem 
norvēģiem, kuri 
mirst vecumā līdz 
40 gadiem, mirst 
no narkotiku pār- 
dozēšanas. 
 Salīdzinājumā ar 
Eiropas datiem, kur 
vidēji no tā mirst 
tikai 3%, - šis 
skaitlis ir rekord- 
augsts. 

“Pie mums, Norvēģijā, ir ļoti izplatītā intravenozā injicēšana 
heroīnatkarīgo narkomānu vidū. Daudzās citās valstīs narkotikas 
biežāk smēķē vai šņauc. Tas lielā mērā izskaidro, kāpēc Norvēģijā ir 
tik augsta mirstība no pārdozēšanas,” saka Valsts narkotisko pētījumu 
institūta galvenā pētniece Astrīda Skretinga. Viņa uzsver, ka Eiropas 
valstīs ziņojumi tiek sagatavoti pēc atšķirīgām metodikām, tāpēc 
salīdzinošie dati ir jāvērtē atturīgi.  

“Tomēr mēs nevaram noslēpt to, ka šie skaitļi Norvēģijā ir augsti,” 
viņa sacīja. Skaitļi aptver tikai nāves gadījumu, kas tieši saistīti ar 
narkotisko intoksikāciju. Katru gadu Eiropā tiek reģistrēti 7000–8000 

narkotiku izraisīti nāves gadījumi. Norvēģijā pagājušajā gadā no 
pārdozēšanas nomira 184 cilvēki, tas ir krietni mazāk nekā 2001.gadā, 
kad pārdozēšanas dēļ nomira 405 cilvēki. 

ENNMC atzīmē, ka salīdzinājumā ar citām iedzīvotāju kategorijām 
lielākajā Eiropas valstu daļā vīriešu vecumā līdz 45 gadiem šajā 
statistikā ir visvairāk. Šajā grupā nāve no narkotikām ir galvenais 
dzīvības zaudēšanas iemesls. 

 
Metadons 
ENNMC pēdējā ziņojumā pievērš uzmanību metadona nelikumīgas 

lietošanas izraisīto nāves gadījumu skaitam. Norvēģijā 2004.gadā 
metadons tika atrasts 55 cilvēku asinīs no 223, kuri bija miruši no 
pārdozēšanas. 

Tomēr tas nenozīmē, ka metadona intoksikācija ir vienīgais iemesls. 
Daudzos gadījumos tas ir jautājums par vairāku narkotisko vielu 
sajaukšanu. Skaitļi jebkuros apstākļos liecina par to, ka metadons ir 
stipra inde pret kuru jāizturas ļoti uzmanīgi. Jāpievērš uzmanība tam, 
ka metadona lietošana nav nekaitīga, teica Skretingas kundze. 

ENNMC atzīmē, ka Dānijā metadons ir bijis 95 intoksikāciju iemesls 
no 214 nāves gadījumiem 2004.gadā. 

Avots: “Aftenposten”, no 2006.g. 27. novembra 

Norvēģija – pārdozēšanas maksimums 

Bergena, Norvēģija 



Sākums 3. lpp. 
Konferences dalībnieks, Sanktpēterburgas Universitātes Narko- 
konfliktoloģijas maģistrantūras absolvents, tagad Konfliktoloģijas 
katedras pasniedzējs Artjoms Sunami atzīmē: 

 “Visinteresantākā, manuprāt, bija diskusija par “kaitējuma mazināšanas” 
programmu. Jāatzīmē, ka Igaunijai jau ir liela “kaitējuma mazināšanas” 
programmu ieviešanas pieredze un tā ir paredzējusi šo pieredzi izmantot arī 
turpmāk. Pašā Kohtlajarves pilsētā darbojas Zemā sliekšņa centrs, kurā var 
apmainīt šļirces. Tāpēc konferencē piedalījās cilvēki, kas strādā ar šīm 
programmām un atbilstoši aizstāv to izplatīšanu. Konferences viesi no ECAD 
reģionālajiem birojiem Krievijā un Latvijā uzskatīja par nepieciešamu uzsākt 
asu polemiku, kas konferenci padarīja ļoti interesantu. 

Bez šaubām, arguments par HIV apkarošanu ir galvenais, taču jāatzīmē, ka 
epidēmija sen jau ir izplatījusies ārpus tradicionālajām riska grupām, pie 
kurām pieder arī intravenozie narkomāni, un šo grupu loma infekcijas 
izplatībā ir mazinājusies un arī turpmāk šī tendence acīmredzot saglabāsies. 
Par šādu riska grupu kļūst visa sabiedrība, arī visai respektabli cilvēki, kuriem 
nav nekāda sakara ar narkotikām. Tāpēc uzsvars, ka darbs ar šo grupu ir 
galvenais un var uzlabot situāciju, šķiet nav gluži pareizs. 

Uz jautājumu, kāpēc Igaunija izvēlējās šo programmu ieviešanu, atbilde 
bija šāda – nebija iespējas izmantot citu pieredzi, piemēram, Zviedrijas, šīs 
valsts apstākļos. Zemā sliekšņa centra direktors šo nostāju skaidroja ar to, ka 
valsts nodokļu politika neļauj savākt pietiekamu skaitu līdzekļu dārgām 
sociālām programmām, un tāpēc cilvēkiem, kuri strādā ar antinarkotisko 
politiku, ir jāiet šis ceļš, kas neprasa lielus izdevumus, bet tomēr kaut kā ļauj 
strādāt ar narkoatkarīgajiem, lai arī tas nav gluži efektīvi. Tas nozīmē, ka ne 
jau “kaitējuma mazināšanas” programmu efektivitāte ir tas, kas motivē, bet 
gan naudas trūkums alternatīvām darba metodēm. Protams, “kaitējuma 
mazināšanas” programmas piekritēju lēmumu pieņemšanas motivācijas 
mehānismu noskaidrošana kļuva par galveno EACD organizācijas 
konferences kopsavilkumu. Tam, mūsuprāt, jāveicina “kaitējuma 
mazināšanas” pretinieku argumentācijas veidošana, kas turpmāk novērstu 
šādu programmu ieviešanu.” 

Interesants ir arī igauņu žurnālistes Svetlanas Loginovas materiāls 
žurnālā “Igaunijas Jaunatne”, kas tika publicēts uzreiz pēc preses 
konferences,  viņa atzīmēja, ka: 

 “...Krievijas Federācijas un Latvijas pārstāvji izklāstīja savu 
narkoproblēmas koncepciju, kura ne vienmēr sakrita ar viņu valstu nostāju 
šajā jautājumā.”  

“...Interesanti, ka Latvijā, tāpat kā Igaunijā visādi tiek atbalstīta šļirču 
apmaiņa, bet narkoatkarīgos uzskata par slimiem cilvēkiem. Krievijas 
pārstāvis Artjoms Sunami par šo problēmu izteica citu viedokli: 

 “Mēs neuzskatām narkomānus par slimiem un neuzskatām par 
vajadzīgām šļirču apmaiņas programmas. Mūsuprāt, narkomānija ir 
ne tikai medicīniska un sociāla, bet kompleksa problēma. Tā ir arī 
politiska problēma.” 
“Tiesa, paskaidrot, kas narkomānijā ir politisks, Artjoms tā arī nevarēja, 
tāpat kā nevarēja atbildēt jau jautājumu – kāda ir narkoatkarīgo skaita 
pieauguma tendence (jaunu gadījumu skaits) pēdējo 5 gadu laikā. 
Krievijas pārstāvis teica, ka vidējo statistisko skaitli nosaukt ir grūti, 
tāpēc, ka KF reģioni ir ļoti atšķirīgi.” 
“Latvijā, tāpat kā Igaunijā šāda statistika ir. Latvijā pēdējo 5 gadu laikā 
narkomānu skaits ir samazinājies gandrīz 5 reizes. Līdzīga aina ir 
vērojama arī Igaunijā. 
Narkomānijas apkarošanai Latvijā katru gadu tiek piešķirti aptuveni 8 
miljoni latu (aptuveni 14 miljoni eiro), bet Igaunijā – 8 miljoni kronu. 
Tā ir diezgan liela nauda, taču tikai ar finansēšanu šo problēmu atrisināt 
nevar.  
“Pēc konferences dalībnieku domām, jāstrādā aktīvāk, kvalitatīvākiem 
jābūt profilakses pasākumiem. Ne Latvijā, ne Igaunijā līdz šim nav 
paredzēta narkoatkarīgo piespiedu ārstēšana. Bet kā pareizi atzīmēja 
Andris Andersons, azartspēļu spēlētāji, alkoholiķi un narkomāni ir tie 
slimnieki , tieši slimnieki, [uzsver Loginova], kas gandrīz nekad 
labprātīgi nevēlas ārstēties. likumdošanu...” 

Lasiet vairāk www.ecad.ru  
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Sākums 1. lpp. 
Katru dienu (intensīvi) kaņepes lieto 3 
miljoni cilvēku – tas ir 1% pieaugušo 
iedzīvotāju. 

Kaņepes kā galveno problēmu izraisītāju 
atskaitēs min gandrīz 15% cilvēku, kas 
Eiropā narkoatkarības dēļ griežas pēc 
palīdzības, un 27% cilvēku, kas pēc šādas 
palīdzības griežas pirmo reizi mūžā. Tas 
nozīmē, ka kaņepes atskaitēs ir otrā pēc 
heroīna biežāk sastopamā narkotiskā viela, 
no kuras lietošanas vēlas izārstēties. 

Kaņepju produktu narkotiskais potenciāls 
ir atkarīgs no šīs narkotikas primārā aktīvā 
elementa 9-delta-tretrahidrokanabinola 
(THK) daudzuma. 2004.gada ziņojumā THK 
daudzums Nīderlandē vietējos apstākļos 
audzētajās kaņepēs (marihuānā) sasniedza 
17,7%. 

 

Kokaīns 
Aptuveni 10 miljoni eiropiešu (vairāk nekā 

3% pieaugušo iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 
64 gadiem) lietoja kokaīnu un aptuveni 3,5 
miljoni iespējams lietoja to pagājušajā gadā 
(1%). Pēc lietošanas daudzuma kokaīns 
Eiropā tagad ir otrā biežāk lietotā narkotika 
pēc kaņepju produktiem, nedaudz apstei- 
dzot amfetamīnus un ekstazī. Lielākā daļa 
valstu savos pētījumos ir konstatējusi, ka 
kokaīnu pamēģinājuši 1–10% jauno eiropiešu 
(no 15 līdz 34 gadiem), bet pēdējo 12 mēnešu 
laikā to lietojuši 0,2–4,8% jauniešu. 
Visaugstākie rādītāji ir Dānijā, Īrijā, Itālijā un 
Nīderlandē, kur dati par jauniešiem, kas 
lieto narkotikas pēdējā gada laikā sasniedz 
2%, bet Spānijā un Lielbritānijā šis skaitlis 
pārsniedz 4% lietotāju pēdējo 12 mēnešu 
laikā. Pēdējās divās valstīs situācija kopš 
2001.gada ir sta- 

bilizējusies. 
Vispārīga informācija 
 ENNMC gada pārskats par situāciju 

narkotiku un narkomānijas jomā Eiropā 
piedāvā datus par 25 ES dalībvalstīm, 
Norvēģiju, Bulgāriju, Rumāniju un Turciju. 
Kaņepju produkti, kokaīns un opioīdi, kā 
arī amfetamīnu grupa, ekstazī un 
psihotropās narkotikas tiek iztirzātas četrās 
nodaļās, kurās ir runa par narkotiku 
izmantošanu, lietošanas tendencēm, 
piedāvājumu un atkarības ārstēšanu. 
Ziņojums ir tulkots 23 valodās. 

Internetā ziņojumu var atrast ENNMC 
mājaslapā: http://

annualreport.emcdda.europa.eu.  
Par narkotiku izmantošanu un reakciju uz 

narkomānijas problēmām no dzimumu viedokļa 
var lasīt pārskatā: http://

issues06.emcdda.europa.eu. 
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Dažādu valstu sodu izpildes pārvaldes 2006.gada pēdējos mēnešos “kaitējuma 
mazināšana” programmas ietvaros ir iesniegušās daudzus visai neparastus 
projektus. Kanādā, piemēram, tika iesniegta tetovēšanas palīdzības 
programma ieslodzītajiem. Pagaidām nav zināms, kas ir šīs idejas autors, taču 
skaidrs ir tas, ka Kanādas valdība apzinās, ka valsts naudai var atrast arī 
saprātīgāku pielietojumu. 

Britu laikraksts Times Online 2006.gada 27.novembra reportāžā ir atklājis 
mēģinājumus slepeni ar heroīnu ārstēt ieslodzītos britu cietumos. Reportāža 
stāsta par 150 heroīnatkarīgajiem, kas tiek turēti 3 dažādos cietumos, kuru 
vadība ir devusi atļauju šādam eksperimentam. Ieslodzītie saņem heroīnu 
medmāsu uzraudzībā saskaņā ar ārsta priekšrakstiem. Par eksperimenta 
rezultātiem tiks ziņots policijai, ārstu padomei un attiecīgajām ministrijām. 

Atlasītajiem narkoatkarīgajiem bija augsta atkarības pakāpe. Tas, ka 
ārsti izmanto heroīnu, nav likumu pārkāpums, taču tam vajadzīga 
atļauja vai licence no Veselības aizsardzības galvenās pārvaldes. 

Šādi eksperimenti Lielbritānijā nav notikuši kopš 60.gadiem. Tad 
ārsti narkoatkarīgajiem varēja izrakstīt narkotisku preparātu, taču šī 
prakse nebija ilga, jo izraisīja daudzus skandālus tāpēc, ka ļoti liels 
skaits Londonas ārstu izrakstīja pārāk daudz narkotisku preparātu 
recepšu. 

Šodien narkoatkarīgajiem tiek izrakstīts sintētisks narkotiku 
aizvietotājs, ko sauc par metadonu, kas narkomānu vidū tiek uzskatīts 
par nepietiekami stipru, jo tam nav reibinoša efekta, kāds ir heroīnam. 
Īpaši izceļas fakts, ka Glāzgovas Universitātes pēdējā pētījumā ir 
sniegti pierādījumi par šādu palīdzības programmu neefektivitāti. 
Pirms mēneša Narkotiku lietošanas apkarošanas nodaļas vadītāja 
Neila Makkegani (Neil MacKeganey) ziņojumā tika norādīts, ka 
mazāk nekā 4% heroīnatkarīgo bija varējuši atbrīvoties no postošās 
atkarības ar metadona palīdzību. 

Neraugoties uz to, Notingemšīras vecākā konstebla vietnieks un 
policijas pārstāvis valdības narkotiku lietošanas apkarošanas padomē 
Hovards Robertss (Howard Roberts) aicināja paplašināt iespēju 
izrakstīt heroīnu heroīnatkarīgajiem narkomāniem. Viņš teica, ka līdz 
60% noziegumu Lielbritānijā iespējams tiek izdarīti narkotiku dēļ. 
Robertss atzina, ka heroīnatkarīgo ārstēšana var maksāt dārgāk – 
12 000 £ – salīdzinājumā ar metadona ārstēšanas kursu – 3000 £ –, taču 
piebilda, ka zaudējumi, kurus nodara narkoatkarīgie, lai dabūtu 
narkotikas, ir daudz lielāki. 

H.Robertsa kungs, kuram piekrīt arī daži citi policijas virsnieki, teica,  
ka heroīna izmantošanas plusus apliecina pētījuma rezultāti, ieskaitot 
arī pētījumus par heroīna recepšu izrakstīšanu, kas veikti Nīderlandē 
un Šveicē. Šie pētījumi liecina, ka būtiski samazinājusies nelikumīgā 
narkotiku lietošana to vidū, kas tādā veidā ārstējas, un gan Šveicē, gan 
Nīderlandē ir ziņots par narkoatkarīgo veikto noziegumu skaita 
samazināšanos. 

Atkarības cena 
• Lielbritānijā katru gadu tiek ievestas 23–25 tonnas heroīna 
• 300 000 heroīna narkomāniem ir nepieciešami 15 000 £, lai finansētu 

savu atkarību. 
• 45 000 £ ir noziegumu cena, kurus katru gadu izdara viens heroīna 

narkomāns. 
• 432 ir noziegumu skaits, kurus gada laikā vidēji izdara katrs 

narkoatkarīgais. 
Avots: reageramera.blogg.se, www.timesonline.co.uk 

 
 
 

Šāda veida atkarību ārstēšanas programmu mērķis ir dot iespēju 
ambulatoriem pacientiem dzīvot tik normāli, cik vien iespējams, kā arī 
rūpēties par sevi, savu mājokli, mācīties vai strādāt. Taču tas diez vai ir 
iespējams tiem, kas atrodas ieslodzījumā.  

Tātad sodu izpildes institūcijas atzīst, ka nespēj nodrošināt klientiem 
vajadzīgo aprūpi bez narkotiskiem preparātiem. Šāda ārstniecības prakse bija 
izplatīta Otrā pasaules kara laikā, kad ārsti līdzīgus medicīnas eksperimentus 
veica ar karagūstekņiem. Acīmredzot šodien mēs esam aizmirsuši par humānu 
attieksmi pret cilvēkiem! 

Vēlēšanas Nīderlandē: notiesātais par tirgošanos ar “vieglajām” narkotikām 
tiek atbrīvots, lai atlikušo soda izciešanas termiņu kā brīvprātīgais nostrādātu 
politiskajā partijā, kuras mērķis ir legalizēt “vieglās” narkotikas. 

Neilgi pirms 22. novembra vēlēšanām Nīderlandē laikraksta “De Telegraaf” 
2006. gada 20. novembra numurā tika publicēts raksts, kurā labošanas kolonijas 
direktors paziņoja, ka viņš neko sliktu nesaskata faktā, ka atļāvis vienam no saviem 
aizbilstamajiem veltīt enerģiju politiskajai partijai, kuras mērķis ir legalizēt tā 
dēvētās “vieglās” narkotikas. Cēzs Hendrikss, kuru dēvē arī par Lidojošo Cēzu, ir 
narkotiku tirgotājs, kuru atbrīvoja, lai viņš atlikušo divu gadu apcietinājuma 
termiņu strādātu kā brīvprātīgais “Zaļo brīvo” politiskajā partijā (partijas lozungs 
2006. gada 22. novembra vēlēšanās bija “Balso par 20. – kanabisa sarakstu”). 

Tajā pašā laikā Cēzs Hendrikss atsakās maksāt 10 000 eiro lielu soda naudu, kas 
viņam uzlikta par 250 000 tukšu nedervida (Holandes marihuāna) paciņu 
izkaisīšanu pār Amsterdamas debesīm. “Es netaisos maksāt šo soda naudu 
Amsterdamas Vides aizsardzības komitejai, jo es šo reklāmas akciju veicu Tieslietu 
ministrijas uzdevumā. Un vispār es esmu noslēdzis līgumu par to, ka veikšu 
darbu, kura mērķis ir legalizēt “vieglās” narkotikas. Un tāpēc mana priekšniecība 
ir Tieslietu ministrija,” savu nostāju skaidro Lidojošais Cēzs Hendrikss. 
 

“De Telegraaf” raksta, ka šis paziņojums Hāgas politiķus ir šokējis. Parlamenta 
deputāts Vīkersa kungs pauda sašutumu: “Vai viņi ir jukuši? Tas taču grauj 
mūsu valsts konstitucionālos pamatus!” Vīkersa kungs pieprasīja tieslietu 
ministram Hiršam Balinam nekavējoties sniegt paskaidrojumus... 

       ECAD KOMENTĀRS:  

Vai heroīns ir narkoatkarīgo ārstēšanas līdzeklis? 

 
Lidojošais holandietis 


