10. leidimas Nr. 106
Gruodis 2007

PASAULIS, KURIAME NARKOTIKAI
LAISVAI PRIEINAMI, AR PASAULIS BE
NARKOTIKŲ?
Vykdomasis UNODC direktorius Antonijas Marija
Costa išdėstė savo požiūrį gruodžio 5-8 dienomis
Naujajame Orleane vykusioje konferencijoje, kurią
organizavo Narkotikų politikos aljansas. Pateikiame
kiek sutrumpintą jo kalbą konferencijoje:

„Ponios ir ponai,
Dėl mano atvykimo į šią konferenciją girdėjosi abejojančių
balsų iš abiejų priešingas nuomones ginančiųjų stovyklų. Ar
derėjo kviesti į mūsų metinę konferenciją vadinamąjį Jungtinių Tautų narkotikų
„carą“? Ir iš tikrųjų neretai legalizacijos šalininkų literatūroje aš vaizduojamas
kaip kietas draudimų gynėjas, narkotikų kontrolės Talibano karys, naivus laisvo
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nuo narkotikų pasaulio apologetas, esu pavadinamas net karo prieš narkotikus
generolu.
Panašių priekaištų esu girdėjęs ir iš priešingos stovyklos: ar prasminga UNODC

Bendrų šeimos pietų
svarba

direktoriui dalyvauti narkotikų kontrolės nutraukimo šalininkų pasitarime, sukinėtis
narkotikų legalizavimo gynėjų draugijoje, tarp radikalaus narkotikų legalizavimo
lobistų sparno atstovų, griežtai pasisakant už pasaulį be narkotikų, kurio niekada
nesulauksime?
būti konstruktyvus žingsnis, padėsiantis visuomenei geriau suvokti ištisą amžių

Paaugliai, pietaujantys su šeima du ar mažiau kartų per savaitę,
palyginti su paaugliais, kurie dažnai pietauja su šeima (penkis ar

trunkančią tragediją, kurios centre yra piktnaudžiavimas narkotikais ir narkotikų

daugiau kartų per savaitę), statistiškai:

Aš džiaugiuosi, kad visi mes pagaliau sutarėme, jog pasikeitimas nuomonėmis gali

sukeliami pražūtingi padariniai.
Ar gali būti kas nors bendra tarp tų, kurie siekia pasaulio be narkotikų, ir tų, kurie
propaguoja pasaulį, kuriame narkotikai yra laisvai prieinami? Aš viliuosi, kad
pasibaigus konferencijai mes gausime teigiamą atsakymą į šį klausimą. Tam yra

•

tris su puse karto dažniau piktnaudžiauja receptiniais vaistais;

•

tris su puse karto dažniau yra vartoję neteisėtus narkotikus (ne

keletas priežasčių:

marihuaną ar receptinius vaistus);

Pirma, kalbėdami apie visuomenę turime pripažinti, kad būtina ginti jos narių
sveikatą ir saugumą net ir tuo atveju, kai sprendžiamas visuomenės požiūrio į

•

tris su puse karto dažniau yra vartoję marihuaną; du su puse
karto dažniau – tabaką ir vieną su puse karto – alkoholį;

narkotikus klausimas.
Antra, remdamiesi pirmąja išvada mes visi galime pripažinti poreikį mažinti
narkotikų daromą žalą – užkirsdami kelią jų vartojimui gydydami tuos, kurie yra
priklausomi nuo narkotikų, ir lokalizuodami neigiamus padarinius, kuriuos jie sukelia
visuomenei ir žmogui.

TESINYS 4. PSL

Kokaino vartojimo šuolis Europos šalyse

•

duomenys pateikiami remiantis naujausiu nacionalinio „The
Safeway

Foundation“

finansuojamo

Priklausomybės

ir

piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis tyrimų centro
(CASA) prie Kolumbijos universiteto ataskaita.

Ataskaitoje „Bendrų šeimos pietų svarba IV“ taip pat teigiama, kad
retai su šeima pietaujantys 12-13 metų amžiaus paaugliai, palyginti

Europą užplūdo kokainas. Šiuos baltus miltelius vartojo mažiausiai 4,5
milijono europiečių, o prieš metus juos vartojusiųjų buvo 3,5 milijono.
Kokainą bent kartą yra vartoję dvylika milijonų Europos suaugusių
gyventojų. Šio narkotiko „karštieji taškai“ Europoje yra Ispanija, Italija ir
Jungtinė Karalystė.
Lisabonoje veikiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos
centras paskelbė naujus susirūpinimą keliančius skaičius.
Pagal turimas žinias, vienas iš dešimties jaunuolių Danijoje, Ispanijoje ir

dažnai su šeima pietaujančiais paaugliais:
• šešis kartus dažniau yra vartoję marihuaną;
• daugiau nei keturis su puse karto dažniau yra rūkę;
• daugiau nei du su puse karto dažniau yra vartoję
alkoholį.
14-16 metų amžiaus grupėje tikimybė, kad rečiau pietaujantys su
šeima yra vartoję marihuaną yra tris kartus didesnė, o kad yra rūkę –
du su puse karto, nei paaugliai, kurie su šeima pietauja dažnai.

Jungtinėje Karalystėje yra bent kartą vartojęs narkotikus.

TESINYS 4. PSL.

TESINYS 3. PSL.

ECAD Latvijoje: kai kurie narkomanijos ir ŽIV plitimo mažinimo aspektai
Moksliniai ir praktiniai seminarai, kuriuos rengia ECAD biuras
Latvijoje, jau tapo gražia tradicija. Šių metų gruodį maždaug 20-ties
įvairių prevencijos sričių (pirminės, t. y. bendrosios, antrinės, t. y.
atrankinės, tretinės prevencijos ir reabilitacijos) specialistų grupė
vertino dabartinę su narkotikais susijusią situaciją Latvijoje ir
išklausė

apžvalginę

ataskaitą

apie

narkomanijos

tendencijas

Europoje.
Lapkričio pradžioje diskusijai susirinko Rygos Priklausomybės ligų
prevencijos centro, AIDS prevencijos centro, Vidaus reikalų
ministerijos ir ECAD atstovai. Seminaras, kurio metu vyko
apsikeitimas nuomonėmis, kaip ir ankstesniais metais, buvo
sėkmingas.

Specialistai

analizavo

šiuo

metu

įgyvendinamų

valstybinių prevencinių programų (2005–2008 metų Nacionalinės
narkotinių ir psichotropinių medžiagų apribojimų ir kontrolės bei

ECAD SEMINARAS

2003–2007 metų ŽIV ir AIDS plitimo mažinimo programų)
veiksmingumą.
Nors

praėjusiais

metais

pastebėta

ženklų,

bylojančių

apie

narkomanijos plitimo stabilizavimąsi, valstybinės programos konferencijos susilaukė griežtos kritikos: „programoms stinga strateginio
planavimo“, „jos nesubalansuotos, neįvertintos finansavimo iš menko valstybės biudžeto
galimybės, be to, šalyje trūksta kvalifikuotų specialistų“.
Šalies Narkologijos agentūros direktorės Astridos Stirnos žodžiais, 2006 metais, lyginant su
2005-aisiais, narkomanų skaičius ūgtelėjo 10 proc., o pacientų skaičius stacionariose
reabilitacijos įstaigose per metus išaugo 24 procentais.
Naujausiais Rygos Priklausomybės ligų prevencijos centro duomenimis, Latvijos sostinėje
yra apie 5000 opiatų vartotojų ir šiek tiek daugiau nei 50 000 Rygos gyventojų yra priklausomi
nuo įvairių narkotinių medžiagų ir šis skaičius stabiliai auga. Ypač didelį susirūpinimą kelia
tai, kad narkomanų amžius nuolat jaunėja. Kad situacija pagerėtų, delegatai siūlė į
ankstyvosiose prevencinio darbo stadijose problemos sprendimą įtraukti nevyriausybines
organizacijas ir savivaldybę.
Karštos diskusijos kilo dėl žemojo slenksčio metodų – švirkštų keitimo ir metadono
programų. Jie susilaukė daug kritikos dėl mokslinio veiksmingumo pagrindimo stokos.
Jungtinių Tautų (JT) projektų koordinatorė Baltijos valstybėms Signe Rotberga supažindino seminaro dalyvius su JT veikla ir naujais projektais
šioje srityje, išskyrė šios veiklos prioritetines kryptis – prevenciją, moksliniais metodais pagrįstą reabilitaciją ir priklausomybės padarinių
šalinimą.
Seminaro dalyviai siūlė ir reguliariai rengti seminarus su nuomonių apsikeitimu. Numatyta, kad kitas susitikimas įvyks 2008 metais Rygos
miesto taryboje, kur bus susumuoti prevencinio darbo Latvijoje rezultatai už 2007 metus.
Andrejus Vilks, ECAD atstovas Latvijoje

Ateities kongregacija už masinį narkotikų vartojimą
Britanijos Netinkamo narkotikų vartojimo patariamoji taryba (šiandien persivadinusi į „Ateities kongregaciją už masinį narkotikų vartojimą“)
visiškai atitrūko nuo realybės. Tai parodė šioje organizacijoje neseniai vykusios diskusijos dėl žemesnės klasės pavojingų medžiagų sąraše
suteikimo ekstaziui. Šiandien jie mėgina išplėsti kvailystės zoną norėdami įtraukti į ją ir ekstazį, tarsi nepakaktų jų pastangų nuneigti
egzistuojančius kanapių keliamos grėsmės mokslinius įrodymus.
Dienraštis „The Guardian“ cituoja parlamento narį atstovaujantį Šefildo Halamo

NUOMONĖ

apygardai liberalą demokratą Nicką Cleggą, kuris iškėlė klausimą, „kada vyriausybė atsibus ir supras tai, kas žinoma daugeliui
visuomenės narių: mes pralaimime karą prieš narkotikus?“

- Gerbiamas pone Cleggai, karas prieš narkotikus Britanijoje dar net neprasidėjo.
Už žemesnės pavojingumo klasės suteikimą kanapėms pasisakantis Davidas Blunkettas, dar vienas su sveiku protu
prasilenkiančios politikos rėmėjų kongregacijos atstovas, dėl kurio pralaimimas karas, apie kurį kalba ponas Cleggas, susilaukė
rimtos paramos iš kai kurių neišmanėlių politikų ir tokių organizacijų, kaip „Transform“ ir Narkoskopas („Drugscope“), kurios prikišo savo
nagus, kad šis karas tikrai būtų pralaimėtas ir neliktų akmens ant akmens.
„Ateities kongregacija už masinį narkotikų vartojimą“ šiandien prarado bet kokį pasitikėjimą, nors narkotikų nevartojantiems žmonėms tai
seniai jokia paslaptis. Britanijos vyriausybė tikrai puikiausiai apsieitų be tokių patarėjų, o jei negali be jų apsieiti, verčiau tegul pasiieško tokių,
kurie dar nėra galutinai praradę ryšio su tikrove.

/HNNSweden.nu

Bendrų šeimos pietų svarba
PRADZIA 1. PSL.
16-17 metų amžiaus grupėje tikimybė, kad rečiau pietaujantys su šeima yra vartoję
marihuaną yra du kartus didesnė, o kad yra rūkę – beveik du kartus, nei paaugliai, kurie su
šeima pietauja dažnai.
„Šiais metais atliktas mokslinis tyrimas nustatė, kad dažnų pietų su šeima poveikis
stipriausias 12-13 metų amžiaus paauglių grupėje, nors ši priklausomybė išlieka visose
amžiaus grupėse,“ – sako CASA pirmininkas ir buvęs JAV sveikatos apsaugos, švietimo ir
socialinių reikalų ministras Josephas A.Califano. „Savo rankose mes turime mokslinius
įrodymus. Dažnai su šeima pietaujantys paaugliai rečiau rūko, vartoja alkoholį ir
piktnaudžiauja receptiniais vaistais ir nelegaliais narkotikais“.
CASA ataskaitoje nurodoma, kad 59 proc. paauglių, jų žodžiais, pietauja su šeima bent
penkis kartus per savaitę. Ši proporcija, CASA duomenimis, nesikeičia keletą pastarųjų metų.
Šiuos skaičius atitinka duomenys, gauti apklausus tėvus. 59 proc. tėvų taip pat teigia dažnai
pietaujantys su šeima. Duomenys ataskaitoje „Bendrų šeimos pietų svarba IV“ pateikiami
pagal praėjusį rugpjūtį CASA paskelbtą dvyliktojo kasmetinio mokyklinio amžiaus paauglių
tyrimo išvadas.
Bendri šeimos pietūs ir narkotinių medžiagų vartojimo tarp paauglių lygis
Ataskaitoje taip pat rašoma, kad dažnai su šeima pietaujantys paaugliai rečiau vartojo
alkoholį, buvo stipriai išgėrę, rūkė tabaką ar marihuaną praėjusį mėnesį.
Praėjusį mėnesį retai su šeima pietavę paaugliai, palyginti su dažnai su šeima

Narkotikų vartojimo
kambariai Italijoje
Laiške, adresuotame Turino merui Sergio
Chiamparino, UNODC vykdomasis direktorius Antonijus Maria Costa išreikia
susirūpinimą dėl „narkotikų vartojimo
kambarių“ steigimo ir heroino skyrimo
pagal receptus narkotikų vartotojams.
Costa pabrėžia, kad pacientams, priklausomiems nuo heroino, reikalingas tinkamas
gydymas ir ragina Italiją bei Turino miestą
investuoti į prieinamą kompleksinį bei kokybišką
gydymą ir tokiu būdu užtikrinti savo piliečių
sveikatą ir saugumą.
Costa atkreipia dėmesį į pavojų, kurį kelia
sąlygų neteisėtų narkotikų vartojimui sudarymas, turint galvoje tą aplinkybę, kad
narkotikų vartotojai gali sumaišyti juos su
nežinomomis medžiagomis, galinčiomis sukelti
mirtį.
Narkotikų vartojimo kambarių steigimas – tai
narkotikų vartotojų marginalizavimo, jų
izoliavimo

uždaroje

miesto

erdvėje,

neuž-

tikrinant reikiamos pagalbos, būdas.

pietaujančiaisiais, statistiškai:

Rašydamas apie heroino skyrimą pagal receptą

• daugiau nei dukart dažniau vartojo marihuaną;

Costa išreiškia viltį, kad ši priemonė padės

• beveik du kartus dažniau vartojo alkoholį;

užmegzti

• beveik dukart dažniau rūkė;

ryšius

su

narkotikų

vartotojais,

nepareiškusiais noro dalyvauti kitose gydymo

• daugiau nei kartą su puse buvo stipriai išgėrę.

programose

ir

paskatins

juos

nenutraukti

bendravimo su sveikatos priežiūros tarnybomis,

Prie šeimyninio stalo paaugliams svarbiausia – artimieji
Šių metų ataskaitoje rašoma, kad 84 proc. paauglių mieliau pietauja su šeima nei vieni. 16-17
metų amžiaus paauglių grupėje pietauti su šeima taip pat nori 81 proc. apklaustųjų.
Tarp paauglių, kurie su šeima pietauja mažiau nei tris kartus per savaitę, 62 proc. nurodė
pageidaują pietauti su šeima, o tarp paauglių, kurie su šeima pietauja mažiausiai penkis kartus
per savaitę, pageidaujančių pietauti su šeima buvo 92 procentai.
Ataskaitoje taip pat rašoma, kad daugiau nei pusė paauglių (59 proc.), jei nepietauja su
tėvais, valgo namuose vieni arba ne su artimaisiais. 83 proc. tėvų sako nepergyveną dėl to, kur
yra jų paauglys sūnus ar dukra ir dėl to, ką jis (ji) veikia tais vakarais, kai su jais kartu
nepietauja.

kad vėliau jie galėtų dalyvauti gydymo ir
reabilitacijos procese. Costos manymu, receptų
skyrimo programa neišsprendžia priklausomybės
nuo narkotikų ir su narkotikų vartojimu
susijusio nusikalstamumo problemos.
Atsakydamas

į

Costos

laišką

meras

Chiamparino padėkojo už laišką ir teigė, kad jo ir
Costos pozicijos sutampa, jis taip pat netikįs
„narkotikų vartojimo kambarių“ veiksmingumu.
Meras taip pat teigė paraginęs sveikatos
apsaugos ministrą išnagrinėti galimybę inicijuoti

Pietūs su šeima ir pažangumas
arba 7-8 balus mokykloje nei paaugliai su šeima pietaujantys mažiau nei tris kartus per savaitę

eksperimentinę heroino skyrimo pagal receptą
programą.

(64 proc. ir 49 proc.). Tikimybė, kad paaugliai, pietaujantys su šeima mažiau nei tris kartus per

UNODC.org

Su šeima pietaujantys penkis ar daugiau kartų per savaitę paaugliai dažniau gauna tik 9-10

savaitę, gaus blogesnius pažymius mokykloje yra daugiau nei du
kartus didesnė.
Kitos išvados
Du ar mažiau kartų su šeima pietaujantys paaugliai, palyginti
su paaugliais, kurie su šeima pietauja penkis ar daugiau kartų,
apklausos dieną, jų žodžiais, daugiau nei pusantro karto dažniau
galėjo nusipirkti marihuanos ir beveik du kartus dažniau
nusipirkti jos per valandą.
Retai su šeima pietaujantys paaugliai, palyginti su paaugliais,
kurie su šeima pietauja dažnai, beveik tris kartus dažniau, jų
žodžiais, vartos ar gali vartoti narkotikus.
Trylika procentų paauglių nurodė, kad niekas jiems nėra sakęs
nevartoti neteisėtų narkotikų.
Daugiau informacijos adresu: http://www.casafamilyday.org/

Pilietinės visuomenės forumas dėl narkotikų
Europos Sąjungoje
Čia skelbiame tris temas, numatytas aptarti pagal ES kovos prieš
narkotikus veiksmų planą. Jos bus pristatytos plenariniame posėdyje ir
aptartos praktiniame seminare, rengiamame Briuselyje gruodžio 13-14
dienomis:
• ES kovos prieš narkotikus planas: pažangos apžvalga (Komisija)
• Narkomanijos prevencijos ir informavimo programa (Komisija)
• Rekomendacijos dėl narkotikų ir kalėjimų (Komisija)

Kokaino vartojimo šuolis Europos šalyse

PASAULIS, KURIAME NARKOTIKAI...
PRADZIA 1. PSL

PRADZIA 1. PSL
Jungtinėje Karalystėje kokainą yra vartoję 13 proc. 16-29 amžiaus alinių ir vyno
barų lankytojų, tačiau pagal pranešimus, dažniausiai kokainas vartojamas
vadinamosiose „elektroninės muzikos renginiuose“, kur pagal pranešimus kone
60 proc. tokių renginių dalyvių Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje ir Italijos
mieste Milane bent kartą vartojo kokainą.
Remiantis šiuo pranešimu, kokainas tapo antruoju pagal populiarumą
narkotiku Jungtinėje Karalystėje. Pranešime skelbiama, kad kokainas dažnai
vartojamas kartu su kanapėmis. „Kokaino vartojimas nėra kažkoks izoliuotas
reiškinys. Jei žmonės vartoja vienos rūšies narkotikus, jie dažniau linkę vartoti ir kitus“.
Tačiau vartojimo lygis Jungtinėje Karalystėje, Italijoje ir Ispanijoje (kurios pagal
aukštą vartojimo lygį jau beveik pasivijo JAV ir Kanadą) labai skiriasi nuo tokių
Pasilinksminimų metu kokainas vartojamas ne tik dažnai, bet ir didelėmis
dozėmis: pranešime cituojamo Jungtinės Karalystės klubinio žurnalo
apklausos duomenimis, 90 proc. respondentų nurodė suvartoją mažiausiai
pusę gramo kokaino, pusė respondentų sakė sunaudoją gramą ar net
daugiau. Pranešime sakoma, kad dažnai kokainas vartojamas kartu su
alkoholiu. Alkoholis sustiprinąs nuo kokaino patiriamą „kaifą“ ir sumažinąs
„pagirių“ nuo šio narkotiko efektą.
Pranešime pabrėžiama, kad kokainas turi narkotiko, kurį renkasi
sėkmingai karjeros laiptais kopiantys viduriniosios klasės jauni žmonės,
sėkmingai integravęsi į visuomenę, įvaizdį, o štai krekas (kokaino rūšis)
nėra taip plačiai išplitęs, jį paprastai vartoja marginalizuotų visuomenės
grupių atstovai, pavyzdžiui, komercinio sekso darbuotojos.
Pranešime teigiama, kad ilgalaikėje perspektyvoje dėl kokaino vartojimo
gali kilti širdies ir kraujagyslių, neurologinių bei psichologinių problemų,
kurios dažnai nėra tiesiogiai siejamos su šiuo narkotiku.
Kokaino vartojimo Milane ekspertas Riccardo Gattis sakė „Corriere della

Picture: www.brake.org.uk/resources/images/Cocaine.jpg

šalių, kaip Lietuva, kuriose kokainas dar, galima sakyti, yra nežinomas.

Sera“ dienraščiui, kad kalbant apie kokainą – įvaizdis ir tikrovė labai skiriasi (...)
Dr. Gatti žodžiais, tikrovėje be kitų padarinių jis sukeliąs „emocinį nestabilumą,
nekontroliuojamą impulsyvumą, polinkį į paranoją, t. y. jausmą, kad esi persekiojamas.
Sutrinka miegas – arba miegama per mažai, arba per daug“.
„Norėdami išspręsti problemą ir būdami įsitikinę, kad kokainas čia niekuo dėtas,
žmonės vartoja vaistus. Jų nuotaikos keičiasi kas kelias minutes – tai jie nevaržomai
kvatoja, tai lieja ašaras, blaškosi nuo simpatijos prie antipatijos, nuo agresijos prie
pasyvumo. Meilę ir draugystę apgaubia įtarumas... o seksą – pasibjaurėjimas,
nepatenkinti troškimai ir fantominės erekcijos. Tarp miestų gyventojų sklando legendos
esą kokainas paverčia vyrą sekso gigantu, tačiau tai netiesa“.
Tiems, kurie nutaria atsisakyti narkotiko, iškyla rimtų problemų. „Veiksmingų
vaistų, galinčių padėti kokaino vartotojams sumažinti vartojimą arba jo visai atsisakyti,
tiesiog nėra... kas paaiškina didelį atkryčio atvejų skaičių gydant kokaino vartotojus,“ –
rašoma pranešime.

/Peteris Pophamas, 2007 m. lapkričio 23 d.

Antra, remdamiesi pirmąja išvada mes visi galime pripažinti poreikį
mažinti narkotikų daromą žalą – užkirsdami kelią jų vartojimui
gydydami tuos, kurie yra priklausomi nuo narkotikų, ir lokalizuodami
neigiamus padarinius, kuriuos jie sukelia visuomenei ir žmogui.
Trečia, aš tikiuosi mes taip pat sutarėme, kad narkotikų politika turi
būti grindžiama moksliniais įrodymais, o ne politika ar ideologija.
Ketvirta, mano manymu, dichotomija draudimas vs. legalizavimas
yra iš principo neteisinga priešprieša. Toks supriešinimas pernelyg
didelis mokslinės polemikos supaprastinimas, be to, jis nieko
neduoda tiems, kuriems mes visi norime padėti – nuo narkotikų
priklausomiems mūsų broliams ir seserims.
Ir pagaliau penkta, aš tikiuosi jūs taip pat sutiksite su tuo, kad mes
nesutariame dėl laipsnio, kuriuo priklausomybę sukeliančių medžiagų
(narkotikų, alkoholio, tabako) vartojimas turėtų būti reguliuojamas.
Jei mes sutariame dėl šių punktų, centriniu mūsų diskusijos
klausimu turėtų tapti reguliavimo laipsnio klausimas...
Ponios ir ponai, jei jūs norite turėti peržiūrėtą narkotikų
politiką, visi kartu turime pasistengti perkelti narkotikų
politikos akcentus prevencijai ir gydymui... pasiūlykime
visiems narkomanams išsamų priemonių paketą, kuris
apimtų ne tik paviršutiniškas žalos mažinimo priemones,
bet ir visavertę prevenciją, gydymą ir reintegraciją į
visuomenę.
Nepakanka vien:
užkirsti kelią ŽIV, hepatito ar kitų ligų, kurios skatina
narkotikų vartojimą ar yra jo palydovės, plitimui.
Tai kilnus tikslas, kurio siekiame visi. Tačiau aš siūlau
nenurimti ir žengti tolesnį žingsnį:

• skirti daugiau dėmesio prevencijai ir pažeidžiamumo
narkotikams nustatymui;

• ištiesti pagalbos ranką žmonėms, kuriems reikalingas
gydymas, atsisakius
pagrindu;

diskriminacijos

bet

kokiu

• remti tradicinio narkologinio gydymo pertvarkymą į
aukštos kokybės prieinamas sveikatos priežiūros ir
socialinės pagalbos paslaugas.
Taip pat:
— skatinti alternatyvių priemonių, skirtų narkomanams,
taikymą kalėjimuose, organizuoti įkalintiesiems
reabilitacijos programas;
— gydyti visų formų priklausomybę. Neverta guostis
vieno ar kito narkotiko vartojimo stabilizavimu, jei
pereinama prie kitos rūšies narkotikų vartojimo;
— visų svarbiausia, kad narkotikų kontrolė taptų visos
visuomenės reikalu.“
Plačiau skaitykite : www.unodc.org

http://news.independent.co.uk/europe/article3187093.ece
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