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Reikšminga ECAD konferencijos Milane
Tuo pačiu metu, kai Milane vyko

Thordarsonas,

mados savaitė, Milano savivaldybė

vaujantis

nemažai pastangų skyrė ir kur kas

Narkotikų kontrolės komisijos)
projektų

Lomba bei ECAD direktorius

nauju ECAD nariu Milanas drauge

Tomas Hallbergas.

pakvietė

centru

visus

Europoje,

besidominčius

rudenį vyksiančią

į

konferenciją

Apie 200 susirinkusių delegatų
galėjo tęsti konferencijoje pradėtus

pietų

klausimus

metu,

kurių

Konferenciją vedė Milano merė
Letizia Moratti

svečius į nuostabius merijos rūmus – Palazzo Marino – pakvietė Milano

kacija kovoje prieš narkomaniją”.

merė Moratti.

svarbiausių

pranešėjų

buvo

konferencijos
Italijos

vidaus

reikalų viceministras Marco Mi-

Konferencijos
proga
San Pat-

Konferenciją

rinjano

Tautų

Narkotikų

kontrolės

ir

nusikalstamumo prevencijos biuro vadovo vaizdo pranešimas.

Torgeris

diskutuoti

šventinių

nittis ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Franco Frattinis.

patarėjas

Antonio

„Strategija, valdymas ir komuniTarp

Jungtinių

vadovas

atsto-

(Amerikos

demonstravimas organizuoti. Tapęs

reabilitacijos

pradėjo

JAV

svarbesniam renginiui nei mados

su San Patrinjanu – stambiausiu

Video-message - A.M. Costa

ir

CICAD

centro

Konferenciją vedė Milano merė Letizia Moratti.

direkto-

Merės

rius ir

parodytas

išmanymas

ir

nuoširdus

susidomėjimas šia problema paliko auditorijai

vienas iš

neišdildomą įspūdį. Pranešimus iš užsienio

konfe-

svečių skaitė Oslui atstovaujantis municipaliteto

rencijos

Odegaardas;

pra-

Škotijai

atstovaujantis

Glazgo

ECAD CONFERENCE

universiteto Narkomanijos tyrimų centro direktorius prof. Neil

nešėjų

Mckeganey’s; Rusijai atstovaujantis Rusijos ECAD centro direktorius

Andrea

Georgijus Zazulinas; Londonui atstovaujantis Londono Viešosios

Mucciolis

politikos tyrimų narys, Britanijos Imperijos Ordino kavalierius lordas

pakvietė visus besidominčius apsilankyti San Patrinjano centre –

Davidas Puttnamas; Islandijos sveikatos ministras Gudlauguras Thoras

stambiausiame reabilitacijos centre visoje Europoje.

Siekdama veiksmingiau kontroliuoti narkomaniją
UNODC stiprina bendradarbiavimą su NVO
Europos komisijos ir Jungtinės Karalystės finansavimas sudarys sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms besivystančiose šalyse nuo šiol
dar aktyviau dalyvauti UNODC veikloje kovojant su narkomanija.
Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) ir Vienos nevyriausybinių organizacijų (NVO) komiteto narkotikų
klausimais pasirašytas memorandumas pripažįsta, koks svarbus yra NVO vaidmuo siekiant kuo
veiksmingiau vykdyti narkotikų kontrolę. Žvelgdama į ateitį, į 2008-uosius, kurie po 1998 metų JT
Generalinės Asamblėjos ypatingojoje sesijoje dėl narkomanijos problemos visame pasaulyje taps
pasiekimų, „reikšmingų ir apčiuopiamų rezultatų“ atskaitos tašku vykdant narkotikų politiką, Organizacija planuoja nemaža regioninių pasitarimų su
įvairiomis NVO. Tokiu būdu NVO galės apibrėžti individualius pasiekimus šioje srityje ir pateikti geriausios praktikos pavyzdžius.
Regioninius pasitarimus užbaigs tarptautinis forumas „2008-iesiems pasibaigus“ (Beyond 2008), kurį planuojama surengti 2008-iesiems įpusėjus. Forume
Komitetui narkotikų klausimais – svarbiausiam JT valdančiajam organui narkomanijos klausimais – bus pateikta rekomendacijų apie tai, kaip šiandien
spręsti narkomanijos problemas. EK / Didžiosios Britanijos investicijos padės Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalių, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų
Rytų šalių, į pietus nuo Sacharos esančių Afrikos šalių, Centrinės, Pietų ir Pietryčių Azijos šalių NVO dalyvauti regioniniuose pasitarimuose ir taip
prisidėti prie UNODC veiklos kovoje su narkomanija.

Šaltinis: unodc.org/squisito.org

Aktyvi kampanija už narkotikų
Šiaurės Velso vyriausiasis konsteblis Richardas Brunstromas
pareiškė, kad „aktyviai dalyvaus” veikloje siekiant legalizuoti
tokius narkotikus, kaip, pavyzdžiui, heroinas. Savo 30-ties puslapių
opuse „Narkotikų politika, radikalus žvilgsnis į ateitį” Richardas
Brunstromas pareiškė neva „1971 metų įstatymas dėl
piktnaudžiavimo narkotikais” yra niekam tikęs, „amoralus“ ir turi
būti atšauktas.
Richardas Brunstromas agituoja sukurti „naują narkotinių medžiagų
klasifikavimo sistemą pagal

Ponas Brunstromas jau anksčiau pasižymėjo savo pasisakymais apie
tai, kad įstatymai dėl narkotikų yra pasenę ir kad policija kovoja su
vėjo malūnais. Šiuo metu Brunstromas vykdo kampaniją už narkotikų
legalizavimą ir narkotinių medžiagų klasifikavimo į A, B ir C klases
sistemos panaikinimą Didžiojoje Britanijoje.
Jo pranešimas buvo parengtas kaip atsakas

į konsultacinį

„žalos hierarchiją“, įskaitant visas

vyriausybės dokumentą: „Narkotikai: mūsų bendruomenė – jūsų

svaiginamąsias medžiagas (tarp

nuomonė!“ ir artėjančias Velso vyriausybės asamblėjos konsultacijas

jų alkoholį ir tabaką), kuri būtų
paremta socialinės žalos
identifikavimu – būtent tai turi
sudaryti naujojo režimo,
nukreipto prieš narkomaniją,
pagrindą – režimo, grįsto

Šiaurės Velso vyriausiasis konsteblis Richardas
Brunstromas pareiškė

kuriai būtų pavykę susidoroti su destruktyviu, visiškai legaliai parduodamo
tabako ir alkoholio poveikiu žmonėms...“

įrodymais, o ne moralizavimu ir
dogmomis“.

Savo ataskaitoje Šiaurės Velso policijos vadovybei jis pareiškė, kad
„1971 metų įstatymas“ turi būti pakeistas nauju „Įstatymu dėl
narkotinių medžiagų piktnaudžiavimo“.
Pono Brunstromo pasiūlymas sukėlė kritikos bangą. Netrukus po to
Vidaus reikalų ministerija sukritikavo jo prieštaringą pasiūlymą:
„Vyriausybė ryžtingai nusiteikusi prieš narkotikų legalizavimą, kuris
tik padidintų narkotikų keliamą žalą ir nusižengtų tiek tarptautinei,
tiek vidaus teisėtvarkai“.
Šiaurės Velso policijos vadas Ianas Robertsas teigė, kad šiuo
klausimu turi būti surengti „atviri ir išsamūs debatai“. Britanijos
teisėsaugos institucijos (ACOP) vadovas Kenas Jonesas, apdovanotas
Karalienės Policijos ordinu, taip pakomentavo vyriausiojo konsteblio
Brunstromo elgesį:

dėl Bendrosios Velso strategijos dėl piktnaudžiavimo narkotikais.
„Narkotikų politikos pertvarkymo fondas“ („Transform Drug Policy
Foundation“), apibūdinantis save kaip visuomeniniais pagrindais
veikiančią nepriklausomų ekspertų grupę (angl. think-tank) ir
teigiantis, kad draudimai daro didžiausią su narkotikais susijusią žalą
žmogui, visuomenei ir valstybei, sveikino Brunstromo pranešimą.
Fondo direktorius Danny Kushlickas sako:
„Mes nepaprastai džiaugiamės pono Brunstromo paskelbtu dokumentu.
Policijos viršininkas pasirodė kaip tikras lyderis ir kūrybinės fantazijos
nestokojantis žmogus, atvirai paraginęs suformuoti naują narkotikų kontrolės
politiką, kuri pakeistų akivaizdžiai nevykusią draudimų politiką, grindžiamą
teisės sistema, kurios pagrindą sudaro potencialiai pavojingų narkotikų
reglamentavimas ir kontrolė“.
Tačiau Alyn ir Deeside apygardoje išrinkto parlamento nario Marko
Tamio nuomone kalbėti apie heroino legalizavimą, kaip vienintelį
kelią į pažangą, yra „trumparegiška ir pavojinga“.
Jis sako, kad formuojant narkotikų politiką negalima blaškytis tarp
„balta ir juoda“, o būtina viską labai gerai pasverti.
„Turint galvoje, kad 280 tūkst. A klasei priskiriamų narkotikų vartotojų
padaro pusę visų nusikaltimų, rizikuoti legalizuojant tokį pavojingą narkotiką
yra absoliučiai neatsakingas žingsnis ir aš nenorėčiau taip rizikuoti mūsų

„Tai sudėtinga ir didžiulį pavojų visam pasauliui kelianti problema.
Visiškas legalizavimas, mūsų požiūriu, ne tik nesumažins žalos šalies
gyventojams, bet ir gerokai ją padidins. Pavojingų narkotinių medžiagų,
kurios gali sužaloti dar daugiau žmonių likimų, suardyti ištisų rajonų
gyvenimą, įteisinimas sveiku protu nesuvokiamas. ACOP nežinoma valstybė,

vaikų sveikata ir gerove“.
Pavojingų narkotinių medžiagų, kurios gali sužaloti dar daugiau
žmonių

likimų,

suardyti

ištisų

rajonų

gyvenimą,

įteisinimas

prasilenkia su sveiku protu.
Šaltiniai : Daily Mail— www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/

UNDOC ir San Patrinjanas: konkreti alternatyva narkotikams ir skurdui
Squisito!,– unikalus, stambiausio Europos reabilitacijos centro San

pristatyti nedideliuose UNODC Alternatyviojoje plėtros programoje

Patrinjane organizuotas gas-

dalyvaujančių Mianmaro ir Peru ūkių išauginti žemės ūkio produktai.

tronominis renginys vyko

Programa teikė legalias galimybes užsidirbti smulkiems ūkininkams,

Riminio apylinkėse Italijoje

kurie pastaruosius 30 metų vertėsi neteisėtu opiumo aguonų

2007

auginimu.

m.

rugsėjo

28–30

dienomis.

San Patrinjano centro direktorius Andrea Muccioli
ir centro gyventojai

Programa bendradarbia-

Renginyje, kurį savo gomis

uja su ūkininkų bendru-

jėorganizavo 1 800 buvusių

omenėmis visose žemės

narkotikų vartotojų einančių

ūkio produkcijos gamy-

reabilitacijos

bos etapuose, nuo sėklų

kursą

San

Patrinjane, dalyvavo apie 20

atrinkimo iki pagalbos jas

000 svečių.

parduodant. Mugėje

Socialinė ir kultūrinė “Squisito!“ reikšmė labai didelė, neatsitiktinai

pristatyta eksportui į

pirmą kartą maistui skirto renginio globėju buvo UNODC. Atskirame

užsienio rinkas visiškai

paviljone, pavadintame „Gero maisto mugė“, pristatyti įvairūs

parengta produkcija.

socialiai orientuoti žemės ūkio projektai. Be kitų projektų, čia buvo

Šaltinis: www.squisito.org

„Stebuklingų grybų“ eros
pabaiga

Dar kartą apie skanką

Olandijos ministrų kabinetas ruošiasi uždrausti

Pirmą kartą kalbėsime apie pražūtingą didelės koncentracijos kanapių, vadinamojo skanka, poveikį šalies
gyventojų psichinei sveikatai, nurodysime, kurie šalies regionai nukentėjo nuo jo labiausiai. Šio

visus rūšių haliucinogeninius grybus. Pasak
Visuomenės

sveikatos

ministro

Klinko

ir

Teisingumo ministro Hirsh-Balino, jų sukeliamos
haliucinacijos yra pavojingos.
Iki šiol Olandijos „Opiumo įstatyme“ buvo
numatytas

draudimas

vartoti

džiovintus

(haliucinogeninius) grybus, tačiau pastaruoju
metu ministrai nori uždrausti ir šviežių grybų
vartojimą.
Keletą mėnesių šiuo klausimu vyko diskusijos
parlamente, diskutuota daugiausia dėl juridinių
šio klausimo aspektų, nes kiek mažiau nei prieš
pusę metų Žemesnieji parlamento rūmai
reikalavo visiškai uždrausti paddos
(„stebuklingi grybai“ olandiškai).
Diskusija įsiplieskė po to, kai nuo
grybų mirė septyniolikmetė
prancūzė Gaelle Caroff. Dėl
grybų sukelto poveikio ji nušoko
nuo tilto Amsterdame. Jei įsigaliojus įstatymui
„protingos parduotuvės“ ir kitos panašiomis
prekėmis prekiaujančios įstaigos nesiliaus
pardavinėjusios šiuos grybus, jos bus uždarytos.
Merginos

šeima

Nyderlanduose

nesupranta

kodėl

narkotiko vartojimas kai kuriuose šalies regionuose sukėlė dešimt kartų daugiau psichikos sutrikimų.
Visoje šalyje rekordinis skaičius asmenų, rūkančių skanką, atsiduria ligoninėse, hospitalizavimo atvejų
padaugėjo net 73 procentais. Registruotas suaugusiųjų, sergančių psichinėmis ligomis dėl kanapių
vartojimo, skaičius šoktelėjo nuo 430 asmenų 1996 metais iki 743 asmenų 2006 metais.
Oficialūs vyriausybės duomenys rodo, kokį pražūtingą poveikį visoje Anglijoje padarė šis
narkotikas. Skubios pagalbos punktai piktnaudžiaujantiems kanapėmis įkurti daugelyje šalies
miestų ir regionų ligoninėse tarp jų Mančesteryje, Londone, Češyro (Cheshire) ir Mersisaido
(Merseyside) grafystėse.
Šiandien, kai toliau vyksta diskusijos dėl narkotiko keliamo pavojaus, Nacionalinė priklausomybių
gydymo agentūra („National Treatment Agency for Substance Abuse“) paskelbė duomenis,
bylojančius, kad priklausomybės nuo kanapių gydymo programose dalyvauja per 24 5000 žmonių –
tai didžiausias skaičius per visą istoriją.
Tai narkotikas, kuriuo daugiausia piktnaudžiauja vaikai – 75 proc. vaikų, kuriems reikalingas
gydymas, vartojo būtent šį narkotiką. 11 582 iš jų – paaugliai iki 18 metų, o tai – du kartus daugiau
nei nuo piktnaudžiavimo kanapėmis buvo gydoma 2005 metais.
Gydymo programose dėl piktnaudžiavimo kanapėmis dalyvauja daugiau suaugusiųjų (13 087
asmenų) negu programose dėl piktnaudžiavimo kreku ir kokainu.
Šie nauji duomenys paskelbti tuo metu, kai didėja spaudimas vyriausybei grąžinti kanapėms B
klasės statusą ir kai policijos susirūpinimą patvirtino Teismo medicinos tarnyba („Forensic Science
Service“), kuri teigia, kad skanka (didelės koncentracijos kanapės) sukelia 75 proc. visų priepuolių.
Kanapės ir toliau išlieka populiariausiu neteisėtu narkotiku Britanijoje. Vien per šešis šių metų
mėnesius policija ir muitinės pareigūnai konfiskavo daugiau kaip 400 kilogramų šio narkotiko.
/Šaltinis: Jonathan Owen

vyksta legali prekyba šiais

www.independent.co.uk, Oct. 21, 2007

pavojingais grybais. Nors jų dukrai jau niekuo
nepadėsi, jos šeima tikisi, kad draudimas
prekiauti paddos padės išvengti tokių tragedijų
ateityje.

Užvalgęs haliucinogeninių grybų
prancūzas nudyrė kailį savo šuniui

Pilietinės visuomenės forumas narkotikų Europos Sąjungoje
klausimais
Iš viso pateikta 75 paraiškos dalyvauti Pilietinės visuomenės forume dėl narkotikų.
Dalyvauti forume, vyksiančiame gruodžio 13–14 dienomis, iš 26 NVO buvo išrinktas ECAD.
Plačiau apie Briuselyje vyksiantį forumą skaitykite mūsų svetainėje adresu: www.ecad.net

Ketvirtadienį

Amsterdamo

prokuratūra

pareikalavo skirti keturių mėnesių įkalinimo
bausmę

prancūzui,

kuris

užvalgęs

haliucinogeninių grybų mirtinai supjaustė
savo šunį.
Psichiatro išvadose rašoma, kad dvidešimt
devynerių metų amžiaus Jeremis Venzinas
„iki incidento dvi savaites kone kiekvieną
dieną valgė haliucinogeninius grybus ir rūkė
kanapes“. Policija aptiko Venziną liepos 13
dieną jam priklausančiame furgone nuogą ir
aptaškytą savo keturkojo draugo krauju.
Automobilis

stovėjo

vieno

iš

kanalų

krantinėje esančioje šios Olandijos miesto
centre.
Jis perrėžė šuns gerklę, nulupo jam kailį ir
perpjovęs

šuns

Policijos

pareigūnams

pilvą

ištraukė

organus.

Venzinas

teigė

nugalabijęs šunį norėdamas išvaduoti nuo
demonų ir todėl, kad artėjanti pasaulio
pabaiga. Duodamas parodymus Venzinas
paneigė savo ankstesnį prisipažinimą.
Šaltinis: AFP / Expatica.com

Narkotikų politikos koordinavimo institucija
Spalio 18 d. Rusijos prezidentas Vladimiras

statusas, kuris objektyviai reikalingas, kad

Putinas

galėtų spręsti jai iškeltus uždavinius.

pasirašė

naują

dekretą

dėl

papildomų priemonių kovai prieš neteisėtą

Visi tie, kurie konflikte dėl narkotikų yra
gali

„narkotikų

dėl

džiaugtis, kad Rusijoje atsirado prielaidų

valstybinio

kovos

prieš

narkotikus

priešininkų“

pusėje,

narkotinių medžiagų apyvartą. Pagal įsaką
komiteto sukūrimo, jo vadovu paskirtas

susikurti

Federalinės kovos prieš narkotikus tarnybos

leidžiantį koordinuoti šį darbą ir vadovams

direktorius Viktoras Čerkesovas.

priimti sprendimus, kurių vykdymas būtinas

Komitetui
nukreiptą

pavesta
prieš

koordinuoti

narkotikų

darbą

platinimą

politinį

teisinį

mechanizmą,

ginant mūsų jaunimą nuo narkotikų keliamos
grėsmės.

federaliniu ir vietos lygmeniu. Regionuose

Norint susipažinti su šiuo mechanizmu

bus sukurtos Komitetui atskaitingos kovos

reikėtų perskaityti 2007 metų spalio 18 dienos

su

Rusijos Federacijos prezidento dekretą Nr.

narkotikais

komisijos,

kurių

darbą

1374 „Dėl papildomų priemonių kovai prieš

koordinuos sričių gubernatoriai.
Šiandien

reikėtų

pažymėti

sėkmingą

neteisėtą

narkotinių

ir

psichotropinių

Rusijos Federalinės kovos prieš narkotikus

medžiagų bei jų prekursorių, apyvartą“.

tarnybos darbą ir pripažinti, kad jai visiškai

Dekreto tekstas kelbiamas mūsų svetainėje:

pagrįstai pagaliau buvo suteiktas būtent tas

www.ecad.ru

Somalio ir Švedijos organizacijų pareiškimas dėl narkotinio augalo Khat
Narkotinis augalas Khat gali pasirodyti visai nereikšminga problema, žvelgiant iš globalinės
perspektyvos. Šis narkotikas daugiausia paplitęs rytinėje Afrikoje, tarp tam tikrų etninių
grupių, pabėgėlių, taip pat asmenų, atvykusių į Europą iš šios Afrikos dalies.
Šių narkotikų gamyba ir vartojimas sukelia ne mažiau rimtus padarinius kaip ir
piktnaudžiavimas bet kuria kita plačiai paplitusia narkotine medžiaga. Khato vartojimas
sukelia psichologines problemas, nemigą, apetito praradimą, taip pat neigiamai veikia
imuninę sistemą, dantis, lytinę potenciją ir didina kraujospūdį.
Kaip ir kitose pasaulio dalyse, šis narkotikas vaidina svarbų vaidmenį karams ir konfliktams kilti, dažnai yra jų finansavimo šaltinis. Žmonės
verčiasi šio narkotinio augalo auginimu, ir, kaip opiumo aguonos ar kokos lapai, jis pakeičia javus ir daržoves.
Khatas – ne daržovė, kaip mano daugelis narkotikų liberalų Anglijoje ar Olandijoje, tai –narkotikas, sukeliantis greitą pripratimą ir jo veikimas
panašus į apsvaigimą nuo kokaino ar heroino.
Kadangi „greitai gendanti“ prekė, kurią galima vartoti neilgai trukus po derliaus nurinkimo, jis gabenamas į Europą stambių avialinijų
lėktuvais, pavyzdžiui, į Amsterdamą ar Londoną, o vėliau eksportuojamas į kitas šalis arba patenka į vidaus rinką.
Daugelyje įtakingiausių Europos šalių Khatas yra legalus narkotikas. Tai reiškia, kad Khatą galima legaliai įvežti per Europos Sąjungos muitinę
ir be didesnio vargo platinti, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse.
Šių metų birželį Stokholme įvyko konferencija, kurios metu Švedijos ir Somalio organizacijos su pareiškimu kreipėsi į Jungtines Tautas,
reikalaudamos įrašyti Khatą į labai pavojingų narkotinių medžiagų sąrašą.

Sofia Garad, SWIS

Sofia Modigh, IOGT-NTO

Švedijos muitinės ir policijos duomenimis, Khatas nepriskiriamas prie pavojingiausių narkotikų ir už jo laikymą ar vartojimą gręsia visiškai
nedidelės nuobaudos. Kad už šio narkotiko gabenimą asmuo būtų apkaltintas kontrabanda, pas jį turi būti aptikta 200 kilogramų Khato!
Pasirašančios organizacijos reikalauja:
• JT turi priskirti Khatą prie pavojingiausių narkotinių medžiagų ir įrašyti į draudžiamų medžiagų sąrašą visose JT priklausančiose šalyse.
• Švedijos vyriausybė turi imtis ryžtingų veiksmų ir paskatinti kitas ES šalis uždrausti Khato gamybą, prekybą ir vartojimą visoje ES
teritorijoje. Švedijos vyriausybė turi peržiūrėti nuobaudas, numatytas už narkotikų kontrabandą, prekybą ir perdavimą, kad policija ir
muitinės darbuotojai galėtų efektyviau kovoti su šiuo narkotiku.
• Somalio asociacija bei kitos organizacijos iš Skandinavijos šalių turi suvienyti savo pastangas ir nustatyti aiškius kovos su šiuo narkotiku
prioritetus. Šio narkotiko aukomis dažniausiai tampa mūsų artimieji – žmonos, dukros, vaikai. Mūsų išsivadavimas ir integravimasis į
pasaulio bendruomenę negali vykti sėkmingai, kai daugybė žmonių gyvena šio narkotiko vergijoje. Khatas – mūsų tautos priešas!
Piktnaudžiaujantys šiuo narkotiku yra tautos gėda! Mes norėtume padėkoti „Mobilizacijos prieš narkotikus“ organizacijai bei Švedijos
Sveikatos ir socialinio aprūpinimo tarybai. Esame dėkingi už jų suteiktą pagalbą, kuri padėjo surengti tarptautinę konferenciją ir pritraukti į
ją 90 delegatų iš Londono, Vienos ir kaimyninių šiaurės šalių.
Somali Swedish development and relief association Somali women in Sweden,
SWIS KSAN SIMON IOGT-NTO ECAD
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

