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2007 m. pranešimas apie narkomanijos situaciją
pasaulyje
JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC)

„Afganistane opiumas greičiau
jau yra ne narkomanijos, o

praneša apie „reikšmingus teigiamus
pokyčius” pasaulio narkotikų rinkose.

saugumo problema,“ – pasakė

Šalims rekomenduojama skirti daugiau
dėmesio nuo narkotikų priklausomų

ntrolės ir nusikalstamumo pre-

asmenų gydymui.

Jungtinių Tautų Narkotikų kovencijos biuro vadovas.
Koordinuotos pastangos dėl
įstatymų, susijusių su narkoti-

Viena, UNODC. Nors dar prieš kelerius

kais, laikymosi padidino nar-

metus atrodė, kad pasaulyje pratrūks

kotikų konfiskavimo apimtis:

narkomanijos

sulaikoma

epidemija,

šiandien

atsi-

daugiau

nei

45

randa vis daugiau įrodymų, kad ši problema yra kontroliuojama, -

proc. pasaulyje pagaminamo

sako vykdantysis JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo

kokaino (1999 m. 24 proc.) ir

prevencijos biuro direktorius dr. Antonio Maria Costa.

daugiau nei ketvirtadalis viso

„Naujausi duomenys rodo, kad nekontroliuojami narkomanijos

heroino (1999 m. 15 proc.).

augimo tempai sulėtėjo,“ - pažymėjo jis 2007 m. pranešime apie

Dr. Antonio Maria
Costa primygtinai
ragino viso pasaulio
visuomenę pakeisti
požiūrį į narkomanijos
problemą ir skirti ne
mažiau pastangų
siekiant apsaugoti
žmonių sveikatą, nei
nelegalių kultūrų ir
nusikalstamų tinklų
likvidavimui

narkomanijos situaciją pasaulyje.
Pranešime pažymima, kad 2005-2006 metais situacija pasaulio
nelegalių narkotikų rinkose išliko stabili. Pasak Marios Costos,
„dėl visų narkotikų – kokaino, heroino, kanapių ir amfetaminų –
stabilizacijos požymiai“.
Mažiau kokaino auginama Andų regione, jo suvartojimas
pasaulyje stabilizavosi. Vis tik, nors šie rodikliai sumažėjo
Jungtinėse Amerikos Valstijose, nerimą kelia didėjantys mastai
Europoje.
Pavyko pažaboti ir amfetamino grupės stimuliuojamųjų
medžiagų (ATS), tokių, kaip, pavyzdžiui, „ekstazio“, rinką, ir
gamybos bei vartojimo rodikliai daugelyje šalių stabilizavosi.
Pirmą

kartą

per

pastaruosius

dešimtmečius

www.unodc.org/en/
world_drug_report.html

gamybos, kontrabandos ar vartojimo, aiškiai matyti visuotinės

pasauliniai

statistiniai duomenys rodo, kad kanapių gamyba ir vartojimas
nepadidėjo. Anot UNODC vykdomojo direktoriaus dr. Antonio
Marios Costos, „ženkliai padidėjęs į gydymo įstaigas besikreipiančių
marihuaną rūkančių žmonių skaičius liudija, kad naujos stipriai veikiančių
kanapių rūšys ne tik leidžia patirti euforiją, bet ir kenkia sveikatai“.
Nepaisant stabilizacijos požymių ir aktyvių pastangų, siekiant
sumažinti jų sukeliamą žalą, labai tikėtina, kad situacija šioje srityje
vėl gali pablogėti, todėl „mes turime būti budrūs. Kaip ir anksčiau,
gyvybiškai svarbus yra narkomanijos prevencijos ir efektyvios
sveikatos priežiūros (priklausomų asmenų gydymo) vaidmuo“, kalbėjo Costa.
Svarbiausia problema išlieka opiumo gamyba Afganistane: 2006
metais opiumo auginimas ženkliai padidėjo, kas sumenkino gana
sėkmingus rezultatus likviduojant kitus opiumo tiekimo šaltinius,
ypač Pietryčių Azijoje.

Kanapių vartojimas pasaulyje
Narkotikų prekeiviai ieško naujų kelių, pvz., per Afriką. „Kokaino
prekeivių Vakaruose (Kolumbija) ir heroino kontrabandininkų Rytuose
(Afganistanas) veiklos taikiniu tapo Afrika“, - sako p. Costa.
Kanapių ir amfetamino grupės stimuliuojamųjų medžiagų (ATS)
kontrabandos keliai yra trumpi, todėl jų konfiskacija sukelia
problemų. „Policija turėtų sekti narkotikų gamybos laboratorijas ir
kanapių auginimo plantacijas uždarose patalpose, netgi turtingų miestų
centruose,“ - įspėja Costa.
Siekiant

sumažinti

narkomanijos

problemą

ilgalaikėje

perspektyvoje, būtina aktyviau taikyti prevencijos priemones ir
koncentruoti pastangas į problemos šaltinį – narkotikų vartotojus.
Pasak p. Costos,“bent vieno iš 200 pasaulio gyventojų gyvenimas
priklauso nuo narkotikų”. Visi turime imtis atsakomybės: tarptautiniu
lygmeniu – tarp produktą auginančių ir vartojančių valstybių,
regioniniu – tarp kaimyninių valstybių, ir valstybiniu – tarp visų
visuomenės sektorių.

Kanapių perklasifikavimas? Penkiasdešimt ekspertų įspėja apie pavojų sveikatai
Picture: http://jinge.se

Kanapių ir jų stipriausioa rūšies – skanko – pavojingumą
sveikatai patvirtino 50
pasaulio ekspertų narkotikų ir psichinės

sveikatos klausimais.
Jie teigia, kad šie narkotikai kelia grėsmę
psichinei sveikatai ir padidina organizmo
polinkį į psichozę ir šizofreniją. Britanijos

vyriausybė neseniai paskelbė tyrimų
rezultatus, dėl kurių kanapės gali būti
perkeltos iš ne tokių pavojingų į
pavojingų narkotinių medžiagų grupę, o
tai reikštų, kad už jų laikymą būtų
taikomos griežtesnės sankcijos.
Po tris mėnesius trukusių pasitarimų su
specialistais,

Britanijos

vidaus

reikalų

ministrė Jacqui Smith pasakė: „Vyriausybė
turi reaguoti į naujus duomenis, atsaką ir
tendencijas, - teigiama britų laikraštyje
„Independent“.
Sveikatos apsaugos ministerijos šaltiniai
praneša, kad nauji medicininiai įrodymai
apie glaudų ryšį tarp kanapių vartojimo ir
psichinių sutrikimų, taps pagrindu, kuriuo
remdamasi

vyriausybė

formuos

savo

poziciją.
Vyriausybė taip pat peržiūrės tyrimų
duomenis,

paskelbtus

praeitą

savaitę

smarkiai apribotų jų pasirinkimo teisę ir
gyvenimo kokybę“.
Pernai

Britanijoje

vien

dėl

padidina epizodinių psichinių sutrikimų
pasireiškimą.

Bristolo

ir

Kardifo

universitetų mokslinių tyrimų grupė, kuriai
vadovavo Dr. Stanley Zammitas, nustatė,
kad jei jaunimas nevartotų narkotiko, būtų
galima išvengti apie 14 proc. epizodinių
psichinių sutrikimų tarp jaunų žmonių.
Narkotikai griauna gyvenimus, anksčiau
laiko

sukeldami

arba

išprovokuodami

psichozes šiai ligai jautriems žmonėms, sako
vienas iš specialistų Dr. Persaud.
„Pakanka nedidelio narkotiko kiekio ir
žmogui su atitinkamais genetiniais duomenimis jis sukels psichozę,“ – sako jis.
„Savo praktikoj esu matęs ne vieną žmogų,
kuris po tokios kanapių sukeltos psichozės
nusižudė, taigi šis narkotikas yra pavojingas
gyvybei“.
Profesorius Drummond teigia, kad jauni
žmonės,

kuriems

kitomis

aplinkybėmis

susirgti psichiniais sutrikimais tikimybė yra
labai maža, dėl kanapių vartojimo rizikuoja
susirgti sunkiomis psichinėmis ligomis, o tai

vadovaujantis

priklausomybių

kanapių

padaliniui „The Priory“ ligoninėje, sako, kad

vartojimo gydytis turėjo daugiau nei 22 000

pas juos kas mėnesį apsilanko nauji pacientai

Pastaraisiais mėnesiais
spaudoje pasirodė
nemažai pranešimų
apie kanapių sukeltos
psichozės metu
įvykdytus užpuolimus,
žmogžudystes ir
savižudybes.
Didžiausią nerimą
Britanijoje kelia
paaugliai, kurių
besivystančioms
smegenims narkotiko
poveikis kelia
didžiausią pavojų,
įspėja ekspertai.

medicinos žurnale „The Lancet“, kurie
teigia, kad kanapių vartojimas 40 proc.

Dr. Mike McPhillips, psichiatras konsultantas,

su

kanapių

vartojimo

išprovokuotomis

psichozėmis. „Dar prieš dešimtmetį pacientų,
sergančių priklausomybe kanapėms, praktiškai
neturėdavome, tačiau šiandien tai įprastas
reiškinys. Rūpestį kelia tai, kad šis narkotikas
lengvai prieinamas, ir jį, kaip pirmąjį, išbando
dar visai maži vaikai...“.
Dr Linda Harris, priklausomybės ligų
centro direktorė Karališkajame bendrosios
praktikos

gydytojų

koledže,

teigia:

„Iš

psichinės sveikatos perspektyvos reikėtų
išsiaiškinti, kokios priežastys stumia visuomenę į depresiją ir nerimą, o kanapės gali
būti viena iš jų.“
Medikai nėra vieninteliai, kuriuos jaudina
kanapes vartojančių žmonių (o jų šalyje yra
apytikriai 2 milijonai) ilgalaikiai sveikatos
sutrikimai. Mokytojai sunerimę, kad nerūpestingas kanapių vartojimas gali išaugti į
tikrą narkomanijos epidemiją mokyklose.
Wellingtono koledžo vadovas Anthony
Seldon

sako,

kad

narkotikas

„griauna

gyvenimus“, ir apibūdina jį kaip ”pražūtin-

AR DAR LIKO ABEJONIŲ?

žmonių. Paskelbus šiuos duomenis, laik-

gą“. Jis yra vienas tų, kurie mano, jog

raštis

kanapių

kanapių perkėlimas iš B grupės narkotikų

klausimu ir liovėsi raginęs legalizuoti šį

prie C grupės buvo klaida, ir šis sprendimas

apmąstė

savo

poziciją

turėtų būti peržiūrėtas. „Tai turi būti už-

narkotiką.
Tokį sprendimą sveikino daugelis, tarp jų
ir Tarptautinio narkotikų politikos centro

drausta“.
Nepaisant didėjančio įrodymų skaičiaus,

direktorius, profesorius Hamidas Ghodse,

kad

kuris pasakė:

psichinės sveikatos sutrikimų – įskaitant

„Daugelį
pavojus

metų
mes

į

kanapių

žiūrėjome

pro

kanapių

vartojimas

sukelia

rimtų

vartojimo

žurnalo „The Lancet“ publikacijas – daug kas

pirštus.

mano, kad skankas nesukelia ilgalaikių

Džiaugiuosi, kad Jūsų laikraštis informuoja
žmonės apie kanapių keliamą pavojų.
Kanapės nėra nekaltas narkotikas, kaip tiki
nemaža dalis žmonių.“

psichinės sveikatos sutrikimų.
Jungtinės Karalystės narkotikų politikos
centro,
vesniųjų

priskyrusio

kanapes

narkotikų

grupės,

prie

leng-

pirmininkė

Medicinos specialistai teigia, kad pagrindi-

Dame Ruth Rungiman pareiškė: „...Be

nė problema yra ta, kad negalima iš anksto

abejonės kai kur skankas yra pavojingesnis,

numatyti, kas gali turėti polinkį į psichozę ar

tačiau pateikti duomenys yra pernelyg

šizofreniją, išskyrus tuos, kurių šeimoje yra

išpūsti ir įrodymų, pagrindžiančių, kad jis

tokių susirgimų.

kelią panišką pavojų, nėra... Kanapės yra C

Profesorius Hurd sako: „Kanapės yra
pavojingas narkotikas, ypač besivystančioms
smegenims ir asmenims su polinkiu susirgti
psichinėmis ligomis“.

grupės narkotikas ir jam ten ir priklauso
būti“.
Šaltinis: http://reageramera.blogg.se;
Jonathan Owen ir Suzi Mesure
Independent, 2007m. liepos 29 d.

Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena
UNODC kampanijos prieš narkotikus, kuri
buvo inicijuota birželio 26-ąją per Tarptautinę

Pažymėdami Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną, su

kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda

pagrįstu optimizmu galime teigti, kad
šiandien

nevaldomu

greičiu

dieną, devizas buvo „Ar narkotikai valdo

lekiantis

tavo gyvenimą? Tavo gyvenimą. Tavo

narkomanijos traukinys po truputį lėtina

bendruomenę. Narkotikams – „Ne“.
Šis šūkis bus naudojamas trejus metus ir jis

greitį. 2007 m. JT Narkotikų kontrolės ir
nusikalstamumo prevencijos biuro (UN-

apima skirtingus narkotikų kontrolės aspektus:
narkomanijos kontrolės 2007-aisiais, narkotikų

ODC) pranešime apie narkomanijos situaciją
pasaulyje pateikiama dar daugiau įrodymų,
kad narkomanijos problema pasaulyje tampa valdoma. Beveik visų nelegalių narkotikų rūšių
– kokaino, heroino, kanapių ir amfetamino grupės stimuliuojamųjų medžiagų – auginimas,
gamyba ir vartojimas įgauna tam tikro stabilumo požymių.
Problemų, žinoma išlieka. Opiumo gamyba Pietų Afganistane – lyg vėžys, grasinantis
visuomenės sveikatai ir saugumui, padedantis tarpti korupcijai. Maža to, laimėjimus, kurių
pavyko pasiekti kai kurioms šalims, su kaupu kompensuoja neigiamos tendencijos kitose
šalyse. Taip pat dėl duomenų stokos sunku įsivaizduoti, kokia yra reali narkomanijos situacija
kai kuriose didžiausiose ir sparčiausiai augančiose pasaulio šalyse. Ir vis dėlto, iš globalinės
perspektyvos galima teigti, kad problema jau tampa valdoma. Per pastaruosius keletą metų
narkomanijos situacija pasaulyje stabilizavosi.

auginimo ir gamybos 2008-aisiais ir nelegalių
narkotikų prekybos 2009-aisiais.
Šia kampanija UNODC siekia, kad visuomenė
suvoktų nelegalių narkotikų pavojų. Ten, kur
klesti nelegalūs narkotikai, nei žmogus, nei
šeima, nei bendruomenė negali jaustis saugūs.
Narkotikai užvaldo vartotojo kūną bei protą,
narkotikų pasėliai ir narkotikų karteliai užvaldo
ūkininkus, nelegali prekyba ir nusikalstamumas
užvaldo bendruomenes.
Kampanija siekiama paskatinti žmones imtis

Tai, žinoma, nereiškia, kad narkomanijos problema išspręsta, ar kad mes, patenkinti
rezultatais, užsnūdome. Narkotikai sukelia mirtiną priklausomybę, rimtą pavojų saugumui ir
sveikatai ir sužlugdo milijonus gyvenimų visame pasaulyje, todėl dar reikia labai daug ką
padaryti.
Kadangi nevalia atleisti stabdžių, raginu Jus pasinaudoti proga ir įtikinti savo vyriausybę,
šeimas, draugus ir bendradarbius kovos prieš narkotikus svarba.
Būtina remti ūkininkus, siekiant sumažinti jų pažeidžiamumą nelegalių pajamų pagundai.
Būtina tobulinti teisėsaugą – ypač per regioninį bendradarbiavimą – siekiant užkirsti kelią
narkotikų gamintojams ir prekeiviams.

veiksmų ir mobilizuoti paramą narkomanijos
kontrolei.

ECAD CONFERENCE

Sveiki atvykę į
Italiją! Į
Milaną,!
2007 m. rugsėjo 20 d.,

Net likvidavus visus narkotikų atsargos šaltinius ir konfiskavus juos narkotikų prekybos
keliuose, milijonai nuo narkotikų priklausančių žmonių ieškotų būdų, kaip patenkinti savo
poreikį, todėl prevencija, pagalba žmonėms, siekiantiems išsivaduoti iš priklausomybės ir
sugrįžti į visuomenę, yra svarbiausi dalykai, kovojant su narkomanija.
Džiugu, kad pagaliau imama suvokti, jog narkomanija yra liga, kuriai galime užkirsti kelią,

Strategija, valdymas ir
komunikacija kovoje prieš
narkomaniją
Jungtinių Tautų narkotikų ir
nusikalstamumo biuro vykdomojo

kurią galime išgydyti. Tik reikia daugiau investicijų. Turime daugiau investuoti į visuomenės

direktoriaus p. Antonio Maria Costos

sveikatą, taip pat ŽIV, diabeto ir tuberkuliozės gydymą.

vaizdo pranešimas tarptautinės
organizacijos ”Europos miestai pries

Šaltinis: www.unodc.org

Tarptautinių institucijų kontroliuojami narkotikai
UNODC ir jos organizuota kampanija daugiausia dėmesio skiria kontroliuojamiems narkotikams,
išvardintiems trijose daugiašalėse sutartyse, sudarančiose tarptautinės narkotikų kontrolės sistemos
šerdį. Prie neteisėtų narkotikų priskiriami amfetaminų grupės stimuliuojamosios medžiagos (ATS),
koka/kokainas, kanapės, haliucinogenai, opiatai ir raminamieji vaistai.
Pasaulyje šiuos narkotikus vartoja apie 200 milijonų žmonių. Pagal vartojimą, kanapės – marihuana,
hašišas, THC – yra pirmoje vietoje, nes juos vartoja 162 milijonai asmenų. Amfetaminų grupės
stimuliuojamąsias medžiagas – amfetaminą, metamfeaminą, ekstazį, metkatinoną – vartoja 35 milijonai

narkotikus" konferencijoje Milane 2007
m. rugsėjo 20 d.
http://www.aids.lt/temp1.php

Skankas: ginčų
sukėlęs narkotikas
Kanapių galia kaip niekada didėlė.
Britanijoje pagaminami didžiuliai namuose hidroponiniu būdu auginamos
marihuanos ar skanko kiekiai.
Ši labai stipri kanapių rūšis pasižymi

žmonių. Manoma, kad visame pasaulyje apie 16 milijonų žmonių vartoja opiatus - opiumą, morfiną,
heroiną, sintetinius opiatus, o apie 13 milijonų žmonių vartoja kokainą.

aitriu kvapu – iš čia ir kilo pavadinimas –

Kokaino vartojimas Vakarų Europoje kelia ypatingą rūpestį, nes jo vartojimas jau pasiekė nerimą
keliantį lygį. Visame pasaulyje vartojamų kanapių savybės pastaruoju metu kinta. Narkotiko stiprumas

nims. Jis paprastai auginamas taip, kad

ir padidintu poveikiu vartotojo smege-

per pastaruosius metus gerokai išaugo ir yra ženklų, kad iki šiol nepakankamai rimtai buvo vertinamas
su kanapių vartojimu susijęs pavojus psichinei žmogaus sveikatai. Opiatų vartojimas ir jo gabenimo

pagamintų

apimtys iš didžiausio opiumo gamintojo Afganistano pasiekė neregėtas aukštumas. Amfetamino grupės

tradicinė „žolė“ ar derva.

stimuliuojamųjų medžiagų vartojimas yra rimta problema ir Azijoje.

/Šaltinis: www.unodc.org

daugiau

tetrahidrokana-

binolio, todėl jis yra daug stipresnis negu
Šaltinis: Independent, 07-07-29

Priklausomi nuo narkotikų asmenys naudojasi prieštaringai
vertinamų injekcinių kambarių
Priklausomi nuo narkotikų asmenys, besilankantys prieštaringai vertinamame injekciniame Kings Kross
kambaryje Australijoje, saugioje aplinkoje eksperimentuoja švirkšdamiesi didesnes heroino ir kitų
pavojingų neteisėtų narkotikų „kokteilius“. Šie kaltinimai nuskambėjo „Australija be narkotikų“
vadovybės pasisakymuose, o vėliau šalies parlamente, vykstant debatams dėl galimo injekcinio
kambario veiklos pratęsimo ketveriems metams, juos pakartojo ir krikščionių demokratų partijos
atstovas įstatymų leidžiamosios tarybos narys Gordon Moyes.
Gordon Moyes, Parlamento Aukštesniuosiuose rūmuose garsiai perskaitęs organizacijos „Australija be
narkotikų“ sekretoriaus Gary Christian ir buvusio injekcinio kambario kliento pokalbio įrašo stenogramą,
pareiškė, kad injekcinis kambarys „paskatino (narkotikų vartotojus)...išmėginti ekstremalesnius narkotikų
mišinius“. Pokalbio metu buvęs klientas tvirtino, kad šiame kambaryje daugelis vartojo pavojingą heroino ir tokių tablečių, kaip
benzodiazepinas, normazinas, oksikodonas, ksanaksas, mišinius.
Organizacija „Australija be narkotikų“ aiškinosi, kodėl injekciniame

NORIMA UŽDARYTI
„KAVOS PARDUOTUVES“

kambaryje nustatomi „milžiniški“ heroino perdozavimo atvejai – jų
skaičius nuo 36 iki 42 kartų viršijo vidutinį perdozavimo atvejų skaičių.
„2003 metais mūsų ekspertų komitetas, analizuodamas injekcinio

Roterdamo miesto valdžia nori uždaryti 27 „kavos parduotuves“,

kambario klientų atsakymus į anketos klausimus apie narkotikų

esančias netoli mokyklų. Šiuo metu veikia 63 tokios „kavos

vartojimą, nustatė, kad 4380 injekcijoms vidutiniškai teko vienas

parduotuvės“.

perdozavimo atvejis. Injekciniame kambaryje 106 klientų injekcijoms

Dėl padidėjusio kanapių vartojimo mokyklose Roterdamo meras Ivo

teko 42 kartus didesnis perdozavimo atvejų skaičius, nei ankščiau.“, -

Opstelten nori peržiūrėti senąją politiką, susijusią su „kavos

sakė p. Christian. Buvęs injekcinio kambario klientas teigė, kad

parduotuvėmis“. Nuo 2009 metų bus uždrausta „kavos parduotuvių“

eksperimentuojama, nematant kambario darbuotojams.

veikla 200 metrų spinduliu nuo mokyklų. Priemonė nebus taikoma

Gordon Moyes, kreipdamasis į Parlamentą, persakė kito kliento

pradinėse mokyklose, nes jose kanapės nevartojamos. Prekiautojų

žodžius, kad narkotikų vartotojai naudojosi saugia kambario aplinka

kanapėmis atstovai teigia, kad moksliniai tyrimai ryšio tarp kanapių

tam, kad „rizikuodami perdozuoti, patirtų didžiausią „kaifą“.

/Šaltinis: Australian Daily Telegraph vartojimo ir atstumo iki mokyklos nenustatė.

Italija: suaugę šalies gyventojai gerai informuoti apie narkotikus
2007

m.

kovą

gauti

Italijoje

atliktos

mose, kurių tėvai turi vidurinį arba univer-

narkotikus ir jų žalą, yra daugiau manančių-

sociologinės apklausos Osservatorio Droga,

sitetinį išsilavinimą.

jų, jog šiuo klausimu jie yra labai gerai

tyrusios suaugusiųjų informuotumą apie

Šiaurės

(Venecijoje,

informuoti. Ir iš tikrųjų, daugiausiai prašymų

narkotikus, duomenys.

Emilijoje-Romanijoje) ir Pietų Italijoje ši

dėl papildomos informacijos apie narkotikų

problema aptarinėjama kur kas mažiau.

vartojimo padarinius sulaukiama iš Šiaurės

vakarų

regionuose

Vakarų ir Centrinių regionų.

Duomenys parodė, kad „per 80 proc.
(vaikų turinčių) italų nurodė aptariantys
„narkotikų

vartojimo

maisiais“.

Tačiau

pavojus „su

Mokslininkai

pabrėžia,

kad

šeimose,

arti-

kuriose tėvų amžius viršija 45 metus, t.y.

Pastebima, kad Šiaurės Rytų ir Pietų

suvokti

šeimose, kuriose vaikai, kaip spėjama, yra

regionuose gyventojai mažiau informuoti

problemą nėra vienodai būdingas visų šalies

vyresni, dažniau kalbama apie šią problemą

apie

regionų gyventojams. Daugiausia apie šią

nei šeimose, kuriose tėvų amžius yra apie 30

žemesniam visuomenės sluoksniui, menkiau

problemą kalbama Šiaurės Rytų ir Centrinėje

metų ir vaikai dar maži.

išsilavinę ir labiau paveikti bedarbystės.

toks

ryžtas

Italijoje, ir tai tik dideliuose miestuose.
Apie šią problemą daugiau kalbama šei-

Įdomu

pažymėti,

kad

tose

šį

reiškinį,

ypač

praklausantys

gyventojų

grupėse, kuriose dažniau kalbama apie
ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
ECAD member cities work to
develop initiatives against drug abuse supporting the United Nations Conventions.
Has your city joined ECAD?
ECAD Head Office
European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
E-mail: ecad@ecad.net
www.ecad.net

/ Šaltinis: www.osservatoriodroga.it
ECAD Regional Office in Russia
www.ecad.ru
zazulin@ecad.ru
+7 812 328 96 65
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv
ECAD Regional Office in Bulgaria
www.ecad.hit.bg/home.html
doctor_ivo@abv.bg
+359 5 684 1391
ECAD Regional Office in Turkey
www.ibb.gov.tr/ecad ecad@ibb.gov.tr

