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2007.gada Pasaules ziņojums par narkotikām
ANO struktūra, kas nodarbojas ar

lietošanas profilakse un narkomānu efektīva ārstēšana,” uzsvēra

narkotiku problēmām,

Kostas kungs.

ziņo par

„būtiskām un pozitīvām izmaiņām”
pasaules narkotiku tirgos. Valstis tiek

Galvenā problēma joprojām ir opija ražošana Afganistānā.
2006. gadā tā kultivēšanas apjoms strauji pieauga, un tas sagrāva
visai veiksmīgos citu opija avotu iznīcināšanas rezultātus, it īpaši

aicinātas vairāk uzmanības veltīt

Dienvidaustrumāzijā. Kā atzīmēja ANO struktūras, kas nodarbojas

narkomānu ārstēšana.

ar narkotiku problēmām, pārstāvis, “opijs Afganistānā drīzāk ir
drošības, nevis narkotiku problēma”.

VĪNE, 2007. gada 26. jūnijs (UNODC) –
ap-

“Helmandas province, kur pastāv nopietni bruņotas vardarbības

karošanas pārvaldes izpilddirektors Antonio Maria Kosta paziņoja,

ANO

Narkotiku

un

noziedzības

draudi, kļūst par pasaulē lielāko narkotiku piegādātāju, bet

ka neraugoties uz to, ka tikai pirms pāris gadiem radās iespaids, ka

nelikumīgas kultivēšanas mērogs pārsniedz visu pārējo rajonu

pasaule atrodas uz narkotiku nelikumīgas lietošanas epidēmijas

kopīgos rādītājus un arī tādu valstu kā Mjanma un Kolumbija

sliekšņa, tagad tiek saņemts arvien vairāk apliecinājumu tam, ka šī

kopīgos rādītājus,” viņš piebilda.

problēma ir kontrolējama.
“Efektīva ķirurģiska iejaukšanās, lai novērstu Helmandas provincē
„Pēdējie dati liecina par to, ka nekontrolējamās narkomānijas

izveidojušos

narkotiku

un

bruņotas

vardarbības

ļaundabīgo

pieauguma temps palēninās,” viņš atzīmēja paziņojumā, prezentējot

audzēju, atbrīvos pasauli no visbīstamākās narkotikas visbīstamākā

UNODC

avota un tā būs nozīmīgs ieguldījums šā reģiona drošībā.”

2007.

gada

Pasaules

ziņojumu

par

narkotikām.

Šajā ziņojumā minēts, ka 2005. – 2006. gadā stāvoklis pasaules
aizliegto narkotiku tirgos saglabājās samērā stabils.
Kostas kungs teica, ka „praktiski visas narkotikas –
kokaīns,

heroīns,

kanabiss

un

amfetamīni

–

gan

ražošanas, gan nelikumīgās aprites, gan patēriņa ziņā
saglabā vispārīgas stabilitātes pazīmes”.
Turpinās kokaīna kultivēšanas samazināšanās Andu
reģionā, bet pasaulē kokaīna lietošana stabilizējas, taču,
kamēr šie rādītāji samazinās ASV, Eiropā bažas izraisa to
pieaugums.
Ir izdevies ierobežot amfetamīnu grupas stimulatoru
tirgu, piemēram, ekstazī ražošanas un lietošanas rādītāji
daudzās valstīs ir stabilizējušies. Pirmo reizi pāris pēdējo
desmitgažu laikā statistikas dati liecina, ka pasaulē

Lietošanas līmenis (procenti gadā)

samazinās kanabisa ražošana un patēriņš. Kā ziņoja

Iedzīvotāju
Iedzīvotāju

UNODC izpilddirektors, “būtiski ir palielinājies to

Iedzīvotāju

marihuānas smēķētāju skaits, kas vēlas ārstēties, un tas
liecina, ka jaunie stiprie kanabisa veidi izraisa eiforiju, bet
pasliktina pašsajūtu.”
Neraugoties uz vispārīgās stabilizācijas tendencēm gan narkotiku
piedāvājumā, gan pieprasījumā, kā arī rīcības aktivizēšanā, lai
mazinātu narkotiku nodarīto kaitējumu, ir ļoti iespējams, ka situācija
šajā jomā var atkal pasliktināties. “Mēs nedrīkstam atstāt visu
pašplūsmā. Joprojām vitāli svarīga ir narkotiku nelikumīgas

Iedzīvotāju

Līmenis nav zināms
Informācijas nav

Kanabisa lietošana pasaulē

Koordinētas pasaules mēroga darbības nolūkā nodrošināt likumu
ievērošanu par narkotikām, sekmētu konfiscēto narkotiku apjoma
palielināšanu. Tagad tiek konfiscēti aptuveni 45 % no pasaulē
saražotā kokaīna piegādēm (tas ir par 24 % vairāk nekā 1999. gadā)
un vairāk nekā ceturtā daļa no visa heroīna (salīdzinājumā ar 15 %
1999. gadā).
/Turpinājums 3. lpp.

Bilde: http://jinge.se

Vai Lielbritānijā notiks kaņepju reklasifikācija?
Kanabisa un
tā stiprākā

narkotikas, ja cilvēkam ir atbilstoša ģenētiskā

cilvēki, kas nedomā, ka “skunss” var

struktūra, lai notiktu psihiska lēkme,” saka

apdraudēt veselību uz ilgu laiku.

“radinieka”,
ko dēvē par

doktors Perso.

“skanku” vai
“skunsu”
bīstamību
apliecināja
vairāk nekā 50
narkotiku un

psihiskās veselības eksperti – pasaules
līmeņa speciālisti. Viņi atsaucas uz
psihiskās veselības traucējumiem
organisma noslieci uz psihozēm
šizofrēniju,
lietotājus.

kas

apdraud

un
un

narkotiku

Britu valdība nesen publicēja pētījumu
rezultātus, kuri var izvirzīt jautājumu par
kanabisa pārklasificēšanu – pārcelšanu no
mazāk

bīstamajām

narkotikām

pie

bīstamajām narkotiskajām vielām. Un tas
nozīmēs stingrākus sodus par narkotiku
turēšanu. Britu

laikraksts “Independent”

savu lasītāju uzmanību šim pētījumam
pievērsa šā gada jūlija beigās.
Lielbritānijas

Veselības

Piemēram Ruta Runsimana kundze, kas ir

“Manā praksē pēc šādām psihozēm ir

britu Narkopolitikas centra, kurš uzsāka

bijuši daudzi pašnāvības gadījumi, kurus

kustību par kanabisa deklasifikāciju uz
vieglāko narkotiku

izraisa kanabisa
lietošana, tāpēc tas ir

paziņoja:

slep-

bīstamāks, taču

kavībām un pašnāvībām, kuras izraisa

pētījumos ir lieli

ziņojumiem

par

naža

dūrieniem,

kaņepju

pārspīlējumi un

smēķēšanas. Eksperti brīdina, ka lielākās

pierādījumu par tā

briesmas draud tāpēc, ka tieši pusaudži

panisku bīstamību nav...

izbauda narkotisko efektu, kas iespaido

Kanabiss ir “C” klasē un

psihiskas

halucinācijas

pēc

smadzenes, jo smadzenes vēl tikai attīstās.

kanabisa smēķēšanu, riskē iegūt smagas
psihiskas slimības uz visu mūžu, kas ļoti
izvēli.”

psihisko veselību, par ko pirmais ziņoja

kanabisa lietošanas. Tieši pēc šo datu

kļūs

par

pamatu

valdības

publicēšanas

laikraksts

pārskatīja

savu

nostāju un pārtrauca aicinājumus legalizēt
kanabisu, ko līdz šim bija atbalstījis.

dicīnas žurnālā “Lancet” un kurā rakstīts, ka
epizodisku

psihisku

traucējumu

risks

palielinājies 40 % kanabisa lietotāju.
universitātes

un

2007. gada 28. jūnijā notika pirmā Krievijas
Federācijas Narkotiku aprites kontroles
federālā dienesta (Krievijas
sabiedriskās padomes sēde.

Galvenā

problēma

pēc

NKFD)

Šajā padomē darbojas pazīstami
sabiedriskie darbinieki, zinātnieki, veplašsaziņas

medicīnisko

speciālistu domām ir tā, ka nav iespējams

organizāciju
pārstāvji.

līdzekļu,
un

kā

arī

reliģisko

sporta

konfesiju

noteikt, kam ir nosliece uz psihozēm un
šizofrēniju,

izņemot

tos,

kuriem

šāds

slimības ir bijušās ģimenes vēsturē.
Bristoles

NKFD Sabiedriskās Padomes
pirmā sēde

selības aizsardzības, kultūras, izglītības un

Valdība arī izskatīs jauno pētījumu, kas
pirms vairākām nedēļām publicēts me--

Jonathan Owen, Suzi Mesure

iespēja būtu ļoti niecīga), aizraujoties ar

Lielbritānijā bija nepieciešama ārstēšana pēc

laikraksts,

Independent, July 29, 2007,

guvuši psihiskus traucējumus (vai arī šāda

produktu lietošanas kaitīgo ieteikmi uz

nostājas veidošanai.

jābūt.”

/Avoti: reageramera.blogg.se;

ka ”jaunieši, kuri citādos apstākļos nebūtu

Vairāk nekā 22 000 cilvēku pagājušajā gadā

par

tur tam arī
Titulēta lēdija Runsimana

Profesors Dramonds (Drummond) atzīmēja,

kaņepju

pierādījumi

atsevišķās pozīcijās ir

Pēdējos mēnešos britu laikraksti ir pilni ar

ministrijas pārstāvji darīja zināmu, ka jaunie
medicīniskie

priekšsēdētāja

“... Neapšaubāmi, pastāv “skunss”, kurš

ierobežos viņu dzīves stila un kvalitātes
aizsardzības

grupu,

DISKUSIJA

nāvējoši bīstami.”

Sabiedriskā padome ir izveidota saskaņā
ar atbilstošu Krievijas Federācijas Prezidenta

Kardifas

rīkojumu „Par federālo ministriju, federālo

universitātes pētnieku komanda doktora

Medicīnas profesiju pārstāvji nav vienīgie

Stenlija Zamita (Stanley Zammit) vadībā

valstī, kurus rūp ilgtermiņā iespējamie

riskajām padomēm, kuru darbību vada

konstatēja, ka aptuveni 14 % epizodisku

veselības traucējumi aptuveni 2 miljonu

Krievijas Federācijas Prezidents, federālo

psihisku

lielajā kaņepju patērētāju vidū. Skolotāji

ministriju federālajos dienestos un fede-

uztraucas, ka narkotiku lietošanas problēmas

rālajās aģentūrās”.

traucējumu

jauniešiem

varētu

novērst, ja viņi nelietotu narkotikas.
Kanabiss

sagrauj

dzīves,

izraisot

un

provocējot jutīgiem cilvēkiem, kuriem ir

ignorēšana

var

izraisīt

skolās

Perso (Raj Persaud).

narkomānijas epidēmiju.
Neraugoties

Šajā

augošo

pierādījumu

daudzumu par to, ka kanabisa lietošana
izraisa

“Pietiek ar pavisam nelielu daudzumu

uz

psihiskus

traucējumus

(ieskaitot

neseno publikāciju žurnālā “Lancet”), ir

un

federālo

aģentūru

sabied-

īstu

slieksme uz slimību, priekšlaicīgas psihozes,
teica viens no speciālistiem, doktors Radžs

dienestu

padomē

darbojas

pazīstami

sa-

biedriskie darbinieki, zinātnieki, veselības
aizsardzības, kultūras, izglītības un plašsaziņas līdzekļu, kā arī sporta organizāciju
un reliģisko konfesiju pārstāvji.
Turpinājums 3.lpp

2007.gada Pasaules ziņojums par narkotikām

Laipni lūdzam

Sākums 1.lpp
Narkotiku tirgotāji meklē jaunus piegāžu maršrutus, tostarp Āfrikā.
Kā pastāstīja Kostas kungs, “kokaīna tirgotāji Rietumos (Kolumbija) un personas, kas
nodarbojas ar heroīna kontrabandu Austrumos (Afganistāna), par savas darbības objektu ir
izvēlējušies Āfriku”.
Šie draudi steidzami ir jānovērš, lai apkarotu organizēto noziedzību, naudas līdzekļu
atmazgāšanu un korupciju, kā arī lai mazinātu narkotiku lietošanas pieaugumu, kas var radīt
haosu

kontinentā,

ECAD KONFERENCE

kurā

jau

tāpat

ir

daudz

problēmu

un

traģisku

Milānā, Itālijā!
2007. gada 20. septembrī

Stratēģija, pārvalde un
saziņa
pret narkotisko atkarību

notikumu.”

Ņemot vērā to, ka kanabisa un amfetamīnu grupas stimulatoru piegādes maršruti ir

Informācija par viesnīcām www.ecad.net

ierobežoti, to konfiskācija ir ļoti sarežģīts uzdevums. Kostas kungs uzsvēra, ka policijas
iestādēm ir jāmeklē narkotiku ražošanas laboratorijas un kanabisa

Lūdzu, neaizmirstiet reģistrēties, nosūtot savus
datus pa e-pastu: ecad@gruppobandello.it

plantācijas aizsargātā augsnē, turklāt pat pārtikušu pilsētu
centrā.”

Džons Volterss:

Kanabiss – globālais baltais
plankums

Lai narkotiku problēmu mazinātu ilgtermiņā, ir jāaktivizē
profilakses pasākumi un šī problēma jārisina tās izraisītāju vidē,
proti, narkotiku lietotāju vidē. Kostas kungs atzīmēja, ka “vismaz

Turpinām publicēt
materiālus no

viena cilvēka dzīvība pasaulē no katriem 200 000 ir atkarīga no
narkotikām. Narkomānija ir slimība, kurai nepieciešama un

ECAD mēru
14. konferences

iespējama profilakse un ārstēšana. Jo agrāk ar testēšanu tiks
noteikta narkoatkarība, jo efektīvākas būs terapeitiskās metodes,
kā arī efektīvāka būs pasākumu iekļaušana veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas
programmās cilvēku ārstēšanai no narkoatkarības. Cilvēku ārstēšana no narkotiku atkarības

Stambulā šā gada
maijā.

mocībām ir līdzekļu ieguldīšana nācijas veselībā, tāpat kā HIV, diabēta un tuberkulozes

„Pasaules
ziņojums par

ārstēšana.”

narkotikām –

Kostas kungs pasaules sabiedrību aicināja mainīt attieksmi pret narkotiku problēmu, veltīt

uzmanību savdabīgam ”globālajam balta-

cilvēku veselības aizsardzībai tikpat pūļu, kā aizliegto kultūru audzēšanas izskaušanai un

jam plankumam”.

2006”, runājot par kanabisu, piesaistīja

noziedzīgo organizāciju tīklu likvidēšanai. Visiem jābūt atbildīgiem starptautiskā līmenī –

Kanabiss ir pasaulē izplatītākā nelegālā

valstīm, kurās tiek ražotas un lietotas narkotikas; reģionālā līmenī – kaimiņu valstīm;

narkotika. Taču daudzas valstis saviem

nacionālā līmenī – visiem sabiedrības slāņiem.

pilsoņiem sniedz pretrunīgas ziņas par
patieso risku, kas saistīts ar marihuānas
Lasiet ziņojumu angliski:
www.unodc.org/en/world_drug_report.html

lietošanu.
Neskaitāmi
marihuāna

pētījumi

izraisa

apliecina,

nopietnas

ka

veselības

problēmas un rada acīmredzamus blakus

NKFD Sabiedriskās Padomes pirmā sēde

efektus. Kanabiss tagad ir daudz stiprāks un
bīstamāks,

nekā

agrāk,

ātrāk

izraisa

pieradumu.
Sākums 2.lpp
Saskaņā ar Nolikumu par Krievijas NKFD sabiedrisko padomi tās locekļi piedalās ieteikumu
sagatavošanā antinarkotiskās likumdošanas pilnveidošanai, aktuālu un sabiedrības rezonansi
ieguvušu jautājumu izskatīšanā, priekšlikumu sagatavošanā antinarkotiskām programmām
un projektiem u. tml. Sabiedriskās padomes sēdes notiek, kad nepieciešams, bet ne retāk kā
reizi pusgadā.

Nacionālais
posmā

Sēdes dalībnieki par Krievijas NKFD sabiedriskās padomes priekšsēdētāju ievēlēja
Par Krievijas NKFD sabiedriskās padomes atbildīgo sekretāru tika ievēlēts informatīvi

pētījumu

no

1985.

līdz

2003.

gadam

tetrahidrokanabinola daudzums marihuānā
ir pieaudzis vairāk nekā 2 reizes.
Arvien vairāk amerikāņu meklē palīdzību,
lai

Sanktpēterburgas Valsts Universitātes pirmo prorektoru Nikolaju Kropačvevu.

narkomānijas

institūts ASV (NIDA) ir konstatējis, ka laika

atbrīvotos

no

Marihuāna

ir

iemesliem,

kāpēc

kanabisa

viens

no

atkarības.
galvenajiem

amerikāņu

jaunieši

vecumā no 15 līdz 19 gadiem meklē
narkoloģisko

palīdzību.

Vēl

lielāku

publicistiskā interneta izdevuma „Narkotikām – nē” galvenais redaktors Aleksejs

satraukumu rada neseno pētījumu rezultāti,

Kolgaškins.

kas demonstrē saikni starp marihuānas
Avots: narkotiki.ru

lietošanu un psihiskiem traucējumiem.
/Turpinājums 4.lpp / Avots: narkotiki.ru

Džons Volterss:

Kanabiss – globālais baltais plankums
Sākums 3.lpp

Daži apgalvo, ka šļirču apmaiņa mazina inficēšanos ar HIV/AIDS

Laikraksts „Independent”,

un citām slimībām. Daļa starptautiskās sabiedrības, pat ASV, tos

kas

uzskata par nopietniem argumentiem. Taču dati liek secināt, ka

agrāk

atbalstīja

kanabisa pārcelšanu „C”

inficēšanās iemesls pirmām kārtām ir narkotiku lietošanas izraisītā

sarakstā,

riskantā uzvedība, nevis tas, ka narkomānam nebūtu pieejama tīra

viem

publicēja

angļu

sa-

lasītājiem

atvainošanos. Laikraksts
publicēja arī datus, kas

Džons Volterss ECAD konferencē
Stambulā

adata.
Un, visbeidzot, heroīna aizvietošanas terapijas programmas liek
uzskatīt valdības

liecina, ka to pusaudžu

piešķirto aizliegto

skaits, kas meklē pa-

narkotisko vielu devu

līdzību, lai izārstētos no

dalīšanu par „ārs-

marihuānas atkarības, ir

tēšanu”.

pieaudzis gandrīz divkārt.

Starptautiskā Narkotiku

Lielbritānijas Nacionālās ārstniecības aģentūras dati informē, ka

kontroles komiteja

2005. gadā tika fiksēti aptuveni 5000 šādu gadījumu. Bet 2006. gadā –

(SNKK), kas īsteno ANO

tikai vienu gadu vēlāk – palīdzību meklēja jau aptuveni 9600

Konvenciju monitoringu,

pusaudžu, un tas ir pieaugums par 92 %. Neseno zinātnisko pētījumu

konsekventi noraida šādu

rezultāti un nopietna psihiska saslimšana, kas apdraud jauniešus,

metodiku izmantošanu,

atklāj patieso legalizācijas būtību – bīstamu un bezatbildīgu

jo tās ir pretrunā kon-

eksperimentu ar sabiedrības veselību. Notikumi Lielbritānijā liek

vencijām.

novērsties no legalizācijas idejas.
Mums jāturpina cīņa, lai nepieļautu marihuānas legalizāciju. Tai
jāpaliek aizliegtai. Mums ir apliecinājumi tam, ka marihuāna ir
bīstama narkotika, kas izraisa atkarību. Mēs nevēlamies, lai to lietotu
mums tuvie cilvēki. Mēs zinām – gan īslaicīga, gan ilglaicīga
marihuānas lietošana perspektīvā var negatīvi ietekmēt gan fizisko,
gan psihisko veselību. Mums saviem pilsoņiem un it īpaši jauniešiem
jādemonstrē skaidra un konsekventa nostāja, apliecināta ar konkrētu
rīcību, proti, pasaules noraidījums marihuānas lietošanai.

Savā 2006. gada ziņojumā SNKK vairākkārt

„Kaitējuma
mazināšanas”
politika, kas pieļauj
narkotiku lietošanu
šļirču apmaiņas
veidā, tikai apliecina
atbilstošās valdības
nevēlēšanos izskaust
problēmu.

aicināja valstu valdības ievērot ANO Konvencijas pilnā apjomā un
atteikties no injekcijas kabinetu un aizvietošanas terapijas programmu
ieviešanas.

Šādu

praksi

SNKK

pielīdzina

valsts

sankcionētai

narkotiku izsniegšanai. Tā vietā SNKK aicina visas valstis nodrošināt
saviem pilsoņiem konkrētām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus
un iestādes narkoatkarības ārstēšanai saskaņā ar starptautisko
likumdošanu.

„Valdības atbalstīta narkotiku izplatīšana”
Mūsu pasaulē ir cilvēki, kas uzskata, ka narkoatkarību var izārstēt ar

Tā vietā, lai ārstētu narkoatkarīgos ar aprobētiem līdzekļiem un
metodēm, „kaitējuma mazināšanas” politika kalpo tam, lai atbalstītu

narkotiku legalizētu lietošanu tā dēvētās „kaitējuma mazināšanas”

veselībai bīstamu un atkarību izraisošu vielu izmantošanu. Valstīm

programmas ietvaros. Viņi aicina valdības atvērt injekciju kabinetus,

līdzekļi jāiegulda tajos ārstēšanas veidos, kas ļauj pacientam vispār

sava veida 21. gadsimta opija smēķētavas, tādējādi uz valsts rēķina

pārtraukt narkotiku lietošanu. Mums ir jāapliecina sava līdzcietība

izplatot narkotikas. Daudzi iestājas par valdības finansētām šļirču

narkomāniem. Mums jāārstē slimības cēlonis, nevis tikai tās

apmaiņas programmām, kas it kā veicina narkotiku „drošu”

simptomi... Tā slēpj narkomānus, kuriem vajadzīga ārstēšana, un saka

intravenozu lietošanu.

viņiem, ka cerību nav. Atbildīga un humāna veselības aizsardzības

Jāatzīmē, ka heroīna droša lietošana vienkārši nav iespējama.
Narkoatkarīgiem cilvēkiem ir jāsaņem nevis šļirces, bet gan ārstēšana.

politika slimos nepamet, tā nodrošina tos, kuriem vajadzīga ārstēšana,
ar visiem slimības novēršanai nepieciešamajiem resursiem.

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

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

