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ECAD sadarbība Baltijas
reģionā
Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD) un KF Federālais narkotiku
kontroles dienests (FNKD) 2007. gada 11. un 12. decembrī Krievijas
ziemeļu galvaspilsētā Sanktpēterburgā rīkoja Baltijas reģiona valstu
tiesību aizsardzības iestāžu vadītāju un darbinieku semināru, kas
veltīts starptautiskās
sadarbības
apkarošanas jomā. Sanktpēterburgā

problēmām narkomānijas
bija ieradušies policijas,

prokuratūras, muitas, kā arī citu iestāžu pārstāvji no sešām Baltijas
jūras reģiona valstīm – Zviedrijas, Somijas, Krievijas, Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas.
Seminārā tika aplūkotas dažādas tiesiskās, organizatoriskās un
operatīvi taktiskās problēmas, kā arī pārspriesti Baltijas reģiona valstu
turpmākās sadarbības mērķi un perspektīvas.
Semināru atklāja KF FNKD Ārējo sakaru pārvaldes priekšnieks
ģenerālis Dmitrijs Kosteņņikovs, kurš atzina, ka narkotiskā situācija
pasaulē

un

arī

Eiropā

ECAD Rīgas
pārstāvniecība
visiem
mēnešraksta
lasītājiem novēl
jaukus
Ziemassvētkus,
brīnišķīgu un
piepildītām
cerībām bagātu
Jauno gadu!

Narkotiku apkarošanas
filozofija

nav

uzlabojusies.
Starptautiskie ekspertu
atzīst, ka 2008. gadā
Afganistānā iegūs aptuveni
2800 tonnas opija. Tagad
pieaug un arī tuvākajā
nākotnē var strauji pieaugt
kokaīna piegāde Eiropas
valstīm no Dienvidamerikas.
Krasi palielinās arī
sintētisko narkotisko vielu ražošana un patēriņš Eiropā.
Novērojama arvien ciešāka narkomānijas saistība ar cilvēku
tirdzniecību, terorismu un citām noziedzības formām.

Tāpēc aizvien lielāka nozīme ir tiesību aizsardzības iestāžu ciešai

„Mūsdienu cilvēci var iznīcināt globālas problēmas: atomkarš,
ekoloģiskas katastrofas un tā tālāk, vai arī pārvēršanās par
narkomānu sabiedrību (piemēram, ja valstis atteiksies ievērot ANO
Konvencijas un atgriezīsies „opija karu” laikmetā), – šāds
secinājums tika izdarīts Krievijas zinātniski praktiskā foruma
„Pēterburgas filozofijas dienas 2007” seminārā „Narkotiku
apkarošanas filozofija”. Šeit publicējam diskusijas fragmentu –
Krievijas ECAD centra direktora Grigorija Zazuļina uzstāšanos
seminārā:

sadarbībai narkomānijas apkarošanas jomā, atzīmēja D.Kosteņņikovs.
Liela nozīme šajā jomā ir ECAD aktīvajai, koordinējošajai darbībai.
TURPINĀJUMS 4.LPP

Kādi ir mūsu priekšstati par narkotiskiem draudiem? Mēs
uzskatām, ka jēdziens „narkotiskie draudi” atrodas kaut kur vidū
šajā jēdzienu virknē: „narkotiskie bojājumi” – „narkotiskie draudi”

Operācija „Kanāls 2007”

ar to, ko zviedru narkorealitātes pētnieks Nilss Beijeruts ir nosaucis

Narkosituācija Līguma par kolektīvo drošību organizācijas valstīs (tajā ietilpst

par narkotiskās vides ekspozīcijas spiedienu. Narkotiskās vides

Armēnija, Baltkrievija, Kazahstāna, Kirgīzija, Krievija, Tadžikistāna un Uzbekistāna)

ekspozīcijas spiediens nozīmē to, kas konkrētajā mirklī ietekmē

liecina par to, ka transnacionālā organizētā noziedzība turpina aktīvi izmantot šo

indivīda izvēli – lietot vai nelietot narkotikas. Nilss Beijeruts ir

– „narkotiskā drošība”. Mēs uzskatām, ka šie jēdzieni ir tieši saistīti

valstu teritoriju gan narkotiku noietam un izplatīšanai, gan transportēšanai uz citiem
pasaules reģioniem.
Šajos apstākļos viena no iedarbīgākajām narkotisko draudu novēršanas
metodēm ir starptautiskā operatīvi profilaktiskā operācija „Kanāls”, kas atklāj
un likvidē narkotiku kontrabandas ceļus.
Operācijas „Kanāls 2007” īpaša iezīme ir kopīgi operatīvās izmeklēšanas
pasākumi, kas tika izplānoti saskaņā ar ieceri un operācijas sagatavošanas
plānu un kuri secīgi turpinājās arī starp pirmo un otro operācijas posmu.
Jaunā pieeja operācijas īstenošanā ļāva veikt daudzus efektīvus pasākumus
narkotiku

nelikumīgas

aprites

kontrabandas kanālu likvidēšanā.

izskaušanā

un

Afganistānas

heroīna

Lasiet vēl www.narkotiki.ru

formulējis arī septiņus faktorus, no kuriem ir atkarīgs narkotiskās
vides ekspozīcijas spiediens, un sakārtojis tos šādā secībā:
1)

narkotikas lietojoši draugi;

2)

narkotiku pieejamība (cenas);

3)

plašsaziņas līdzekļu un parasto pilsoņu attieksme;

4)

spēkā esošie likumi;

5)

valsts politika šajā jomā;

6)

sociālie apstākļi;

7)

zināšanas par lietošanas sekām.
TURPINĀJUMS 2.LPP

Narkotiku apkarošanas
filozofija

“Superekstazī”
Kanādas karaliskā jātnieku policija un ASV Valsts
narkotiku politikas pārvalde paziņoja par jaunu narkotisku

SĀKUMS 1.LPP.

veidu

Savukārt mēs piedāvājam noteikt jēdziena „narkotiskie
draudi” saturu, izmantojot jēdzienu „narkotiskās vides
ekspozīcijas

spiediens”.

Piemēram,

„jauni

narkotiskie

draudi” ir tāds jauns notikums sabiedrības vai indivīda dzīvē
(jauns likums, jauns lēmums, jauna filma, jauna mode, jauna
interneta mājaslapa, jauns draugs utt.), kas iespaido faktorus,
Zazuļins G.

kas nosaka narkotiskās vides ekspozīcijas spiediena būtisku

palielināšanos. Konfliktologam narkotiskie draudi nozīmē to, kas vājina
narkotiku pretinieku pusi un (vai) nostiprina narkotiku atbalstītāju pusi. Galu
galā katrs gadījums, kad narkotiskie draudi īstenojas, veicina sociuma pāriešanu
no „narkotiskās drošības” uz „narkotiskiem bojājumiem”.
Narkotisko draudu konfliktoloģiskā analīze ir īpaši efektīva tāpēc, ka liek
valsts varas institūcijām pārvietot akcentu no ārējiem narkotiskajiem draudiem
uz iekšējiem narkotiskajiem draudiem. Šeit var minēt analoģiju ar laika
apstākļiem, kurus cilvēki vēl nav iemācījušies tos mainīt, tāpat kā pasaules
sabiedrība vēl nav iemācījusies ietekmēt valstis, kurām ir citas valstis
apdraudoša narkoekonomika (Afganistāna, Kolumbija, Maroka, Holande u.c.).
Tā kā cilvēki nespēj novērst lietu, kas viņiem atliek, kad sākas lietus? Viņi atver
lietussargus. Par tādu pretnarkotisku „lietussargu” jākļūst katrai skolai,
profesionāli tehniskajai un augstākajai mācību iestādei. Līdz tam vēl ir ļoti tālu,
jo pati izglītības sistēma, ja to neatbalstīs ārējs spēks – valsts politiskā griba –,
nekad nekļūs narkotiski droša.

–

superekstazī

jeb

MDMA

(metilēndioksi-

metamfetamīna) un metamfetamīna (ekstazī) maisījumu –
narkotiku, kas satrauc ne tikai Ameriku.
Dati par konfiscētās narkotikas daudzumu pagaidām nav
publicēti, taču daļā konfiscēto ekstazī tablešu, kuras testēja
Amerikas iestādēs 2007. gadā, konstatēts vairāk nekā 55 %
metamfetamīna. Šim izgudrojumam nav nekā kopīga ar
„rūpēm par patērētāju”. Te runa ir par peļņu, kuru ražotāji
iegūst sajaucot sastāvdaļas, un ņemot vērā arī to, ka
sastāvdaļas metamfetamīna ražošanai ir krietni lētākas,
nekā ekstazī ražošanai. Tāpēc jo vairāk amfetamīna būs
tabletēs, jo vairāk būs tablešu un peļņa būs lielāka.
Izgudrotājiem ir bagāta fantāzija, un viņi nekautrējas
izmantot to, kas varētu nest lielāku peļņu. Piemēru ir
daudz: „putekļainā zāle” jeb marihuāna, kurai piejaukti
stikla putekļi un sīkas lauskas, lai palielinātu „zāles” svaru;
„svina kanabiss” ir vēl viens piemērs, kad lietotāja
organismu saindē svina putekļi, kas nonāk organismā caur
elpošanas ceļiem.
Problēma ar superekstazī ir aktuāla ne tikai Amerikā.
Superekstazī pēdas ir konstatētas Austrālijā, Japānā un
Kolumbijā. Tāpēc mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši
un gaidīt, kamēr nelaime pati klauvēs pie durvīm.
/Avots: Reageramera.blogg.se

Pilnu tekstu lasiet www.ecad.ru

Narkomānijas un HIV izplatības ierobežošanas problēmas
ECAD Rīgas birojs, Rīgas atkarību profilakses centrs, AIDS profilakses
centrs un Iekšlietu ministrija 2007. gada 6. decembrī LR Iekšlietu
ministrijā rīkoja zinātniski praktisku semināru „Narkomānijas un HIV
izplatības ierobežošanas problēmas”.

Turpmāk narkomānijas profilaksē paredzēts plašāk iesaistīt
pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas.
Aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ka situācija kopumā ir stabila, taču
atsevišķi fakti un tendences rada zināmas bažas. Tā 2006. gadā Latvijā,
salīdzinot ar 2005. gadu, pirmatnējās saslimšanas gadījumu skaits ir
pieaudzis par 10 procentiem, bet stacionāros ārstēto personu skaits pagājušā
gadā ir pieaudzis par 24 procentiem. Pēc Rīgas Atkarību profilakses centra
datiem (Ārija Lodziņa) Rīgā pašlaik ir aptuveni pieci tūkstoši intravenozo
narkotiku (opiātu) lietotāju. Kopumā pilsētā ir vairāk nekā piecdesmit
tūkstoši narkotisko vielu lietotāju un to skaits pieaug – narkotiskās un
psihoaktīvās vielas sāk lietot arvien jaunāki bērni. Šīs tendences izraisa
satraukumu un bažas par narkomānijas situāciju Latvijā un tās attīstību
nākotnē.

Seminārā notika diskusija un domu apmaiņa par programmu
Latvijā tiek īstenota Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un
izplatības ierobežošanas

un kontroles valsts programma 2005. –

2008. gadam (Ministru kabinetā apstiprināta 2005. gada 17. augustā),
kā arī

Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV)

un AIDS izplatības

ierobežošanas programma 2003. – 2007. gadam (Ministru kabinetā
apstiprināta 2003. gada 27. novembrī).
Semināra ievaddaļā Narkomānijas valsts programmas koordinators
Jānis Bekmanis atzīmēja, ka Narkotisko un psihotropo vielu atkarības
un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma ir samērā
nepilnīga.

Tās

autori

diemžēl

nepārzināja

Latvijas

sociālās,

ekonomiskās un politiskās iezīmes, tiesiskos un normatīvos aktus.
Lielākais šķērslis programmas īstenošanā ir nepietiekamā valsts
nozaru stratēģiskā plānošana. Narkomānijas valsts programmai
nepieciešamie resursi netika sabalansēti ar valsts budžeta plānošanu.

īstenošanu un profilaktiskā darba perspektīvām narkomānijas un HIV
novēršanā Latvijā. Semināra dalībniekiem bija atšķirīgi priekšstati un
viedokļi par profilakses saturu (primāro vai universālo, sekundāro vai
selektīvo, tericeriālo un ārstniecisko). Lielu kritiku izraisīja „zemā
sliekšņa” pasākumi – šļirču apmaiņas un metadona programmas –,
kuru ārstniecisko efektu praktiski nav iespējams noteikt.
Semināra darbā piedalījās arī ANO projektu koordinatore Baltijas
valstīs Signe Rotberga, kura iepazīstināja ar jaunākajām ANO
aktivitātēm un projektiem. Prioritāte ir profilakse, zinātniski pamatoti
ārstnieciski pasākumi un narkomānijas negatīvo seku novēršana.
Semināra

dalībnieki

vienojās,

ka

šādiem

semināriem

jābūt

regulāriem. Nākamā tikšanās paredzēta 2008. gada februārī Rīgas
Domē, kad tiks ziņots par preventīvā darba rezultātiem un stāvokli
narkomānijas jomā 2007. gadā.

/Andrejs Vilks, ECAD birojs Latvijā

Kokaīna lietošana Eiropas valstīs ir pieaugusi
Kokaīna lietošana Eiropā aug nevis dienām, bet stundām, vismaz 4,5 miljoni cilvēku ir lietojuši šo balto pulveri un salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu šis skaitlis ir pieaudzis par miljonu.
Vismaz 12 miljoni pusmūža eiropiešu reizi mūžā ir lietojuši kokaīnu. Tādās valstīs kā Spānija, Itālija un Lielbritānija šis baltais pulveris tiek
lietots pārmērīgi.

Satraucoši skaitļi tika publicēti Lisabonā Eiropas Narkomānijas un narkotiku monitoringa centra (EMCDDA) gada
pārskatā. Gada pārskatā ir teikts, ka desmitā daļa jauniešu Dānijā, Spānijā un Lielbritānijā ir lietojuši narkotikas vismaz
reizi mūžā. Lielbritānijā 13 % jauniešu (cilvēku vecumā no 16 līdz 29 gadiem), kas apmeklē pabus, ir lietojuši kokaīnu;
konstatēts, ka visvairāk kokaīna lieto tā dēvētajās „elektroniskajās diskotēkās”, proti, aptuveni 60 % dalībnieku no
Francijas, Lielbritānijas un Milānas pilsētas (Itālija) kokaīnu ir lietojuši vismaz reizi mūžā, ziņo gada pārskats.
Kokaīns Eiropā ir otra populārākā narkotika pēc kaņepēm. Pārskatā atzīmēts, ka kokaīnu bieži lieto kopā ar kanabisu. „Kokaīna lietošana
nenotiek izolētā telpā, ja lietotājs apreibinās ar vienu narkotiku, pastāv liela iespēja, ka viņš lietos arī otru.” Taču lietošanas līmenis dažādās
valstīs stipri atšķiras. Piemēram, Lietuvā, kur kokaīns ir relatīvi maz izplatīts, lietošanas līmenis nav salīdzināms ar Lielbritāniju, Itāliju un
Spāniju, kur narkotiku lietošanas daudzums sacenšas ar ASV un Kanādas līmeni.

Foto:

: www.brake.org.uk/

resources/images/Cocaine.jpg

Reiva ballītēs narkotiku lietošana ir nav tikai vienkārši bieži sastopama parādība, narkotiku devas šādās vietās ir super lielas. Klubu
apmeklētājiem adresētajā britu žurnālā, kas citē pārstaka autorus, ir teikts, ka 90 % cilvēku, kas atbildējuši uz jautājumiem par šo tematu, ir
atzinuši, ka viņi ir lietojuši vismaz pusgramu kokaīna; puse aptaujāto atzinās, ka viņi lietojuši vienu gramu vai pat vairāk. Kopā ar kokaīnu bieži
tiek lietots arī alkohols. Alkohols pastiprina „kaifu” un vienlaikus mīkstina „kaifa” izbeigšanos.
Pārskatā apstiprināts priekšstats, ka kokaīns ir „veiksmīgo pilsoņu”, „vidusslāņa pārstāvju” un sociāli integrēto jauniešu narkotika. Pretstatā
tam

ar

kreka

kokaīnu,

kas

nav

tik

izplatīts,

bieži

apreibinās

sabiedrības

marginālie

slāņi,

piemēram,

prostitūtas.

Saskaņā ar šo pārskatu ilgstoša kokaīna lietošana rada sirds un asinsvadu saslimšanas risku, neiroloģisku un psiholoģisku problēmu rašanos, un
tas var notikt arī vēlāk – ne tikai uzreiz pēc narkotiku lietošanas.
Kokaīna lietošanas problēmu eksperts no Milānas Rokardo Gati (Milānā kokaīns ir pati populārā narkotika) intervijā laikrakstam Corriere della
Sera teica, ka priekšstati par narkotiku un reālās problēmas, kas rodas to lietojot, ļoti atšķiras. R.Gati atzina: „Kokaīns ir īpaši svarīgu personu un
uzvarētāju narkotika. Cilvēki domā, ka šī narkotika palielina baudu un seksuālos panākumus, padara cilvēku neuzvaramu darbā un attiecībās
ar citiem cilvēkiem, taču patiesībā efekts ir diametrāli pretējs.”

Kokaīna patiesais efekts, kā apgalvo R.Gati kungs, ir
„emocionāla nestabilitāte, nespēja kontrolēt savus impulsus,
tendence uz paranoju, vajāšanas mānija, kā arī miega
traucējumi, bezmiegs vai, gluži otrādi, miegainība”.
Cilvēki lieto aptieku preparātus, lai atrisinātu savas problēmas un ir pārliecināti, ka to sastāvā kokaīna nav. Viņus pāris minūšu laikā pārņem
emocionālas svārstības – smieklus nomaina asaras, simpātijas nomaina antipātijas un agresiju – pasivitāte. Mīlestībā un draudzīgās attiecībās
aizdomīgums rodas pats no sevis... Un seksā – vardarbība, neapmierinātas vēlmes, izfantazēta erekcija. Pilsētas leģenda par to, ka kokaīns
vīrietim sniedz „dzelzsbetona” erekciju, ir pilnīgi meli.
Taču tiem, kas ir izlēmuši beigt lietot kokaīnu, rodas problēmas. Ziņojumā ir teikts, ka „nav tāda efektīva medicīniska līdzekļa, kas palīdzētu
kokaīna lietotājiem atturēties no šīs narkotikas vai samazināt lietošanas devu.”
Kokaīna lietošana skaitļos:
•

Divdesmitā daļa Lielbritānijas, Spānijas un Itālijas iedzīvotāju ir lietojusi kokaīnu vismaz reizi mūžā.

•

2005. gadā tika konfiscētas 105 tonnas kokaīna, kas nozīme, ka katru gadu tiek saražotas aptuveni 1000 tonnas šīs narkotikas.

•

Spānijā un Lielbritānijā kokaīnu visvairāk lieto cilvēki vecuma grupā no 15 līdz 34 gadiem.

•

Anglija un Velsa atrodas trešajā vietā pēc ASV un Kanādas, kur kokaīnu pamēģina vismaz reizi mūžā.

•

Itālijā 2005. gadā bija aptuveni 2,9–4,1 procents „problemātisku” narkomānu uz 1000 pilngadīgajiem.

•

Lielbritānijā ir 4 procenti kokaīnu pamēģinājušo skolēnu un tas ir divas reizes vairāk nekā vidēji Eiropā.
Avots: http://news.independent.co.uk/europe/article3187093.ece
Pīters Pofems (Peter Popham), ”Independent”, Roma, 2007. gada 23. novembris

ECAD sadarbība Baltijas reģionā
SĀKUMS 1. LPP
Arī KF FNKD aizvien aktīvāk un plašāk iesaistās starptautiskajā sadarbībā, piedalās starptautiskajās izmeklēšanas grupās, vairākus gadus
organizē un koordinē starptautisko operāciju „Kanāls”, kurā iesaistās aizvien jaunas valstis. 2008. gadā plānots izveidot šīs operācijas pastāvīgo
štābu Maskavā.

ECAD semināri

KF aktīvi iesaistās arī ANO Noziedzības un narkomānijas apkarošanas pārvaldes jaunajā

informatīvi koordinējošajā struktūrā , kura štābs atradīsies Kazahstānā. Pilnveidojas arī KF starptautiskās sadarbības tiesiskā bāze.
Svarīgs narkomānijas apkarošanas faktors ir prokuratūras iestāžu sadarbība. Par savu interesanto pieredzi šajā jomā pastāstīja Lietuvas
Kriminālpolicijas priekšnieks Aļģirdas Matonis un Latvijas Ģenerālprokuratūras specializētās prokuratūras prokurors Salvis Skaistais.
Par aktuālām tiesību aizsardzības iestāžu sadarbības problēmām runāja Valters Keğo (Zviedrijas valdības koordinators narkomānijas
apkarošanas jomā). V.Keğo uzsvēra, ka

būtisks sadarbības aspekts ir laicīga kvalitatīvas operatīvās informācijas
iegūšana un tās mērķtiecīga izmantošana. Šajā jomā jāpilnveido
narkomānijas apkarošanas stratēģija un informācijas apmaiņas formas, jo
situācija narkotisma jomā pasaulē un Eiropā diezgan strauji mainās. „Mēs
nedrīkstam atpalikt!”
Semināra gaitā tika apspriestas arī muitas iestāžu sadarbības iespējas un perspektīvas. Laba sadarbība ir izveidojusies starp Somijas, Zviedrijas
un Krievijas muitas iestādēm. Operācijās aktīvi iesaistās arī Latvijas muitas dienests.
ECAD direktors Tomass Halbergs seminārā prezentēja projektu par vienota Baltijas
izmeklēšanas centra (Baltic Joint Investigation team) izveidi. Projekts paredz
perspektīvā, apvienojot Baltijas reģiona valstu operatīvās iespējas un resursus, izveidot
Stokholmā ar narkomāniju saistītu noziegumu izmeklēšanas un operatīvās izziņas centru. Tajā
darbotos policijas un muitas iestāžu darbinieki, prokurori, informācijas analīzes speciālisti,
juristi konsultanti, tulki un citu jomu speciālisti. Centrā tiktu apvienota operatīvā un
pirmstiesas izmeklēšana Baltijas reģiona valstīs narkokriminalitātes novēršanas un apkarošanas
jomā.

Narkomānijas apkarošanas organizēšana vienlaikus vairākās valstīs – plašā telpā ar atšķirīgu tiesisko
regulējumu, struktūru, organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu, – nav tradicionāla. Tas ir ļoti novatorisks un inovatīvs pasākums. Taču arī
narkobiznesa kriminālās struktūras tagad ir ļoti dinamiskas un novatoriskas. Tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem nav viegli laikus atklāt
sarežģītos narkotrafikus un narkotiku izplatīšanas shēmas.
Kopumā projekts tika novērtēts pozitīvi, taču atsevišķu valstu pārstāvji atzina, ka viņu valstīs nepietiek resursu, lai nodrošinātu savu
pārstāvniecību šajā centrā, un ierosināja veidot šajās valstīs sakaru virsnieku – pārstāvju padomi. Semināra dalībnieki vienojās, ka minēto
projektu var realizēt pakāpeniski, piesaistot ES finanšu resursus un tehniskās iespējas. Narkobiznesa ekspansijas apkarošanai nepieciešamas
jaunas netradicionālas formas.
Andrejs Vilks, ECAD pārstāvniecība Rīgā

Pretkokaīna vakcīna
Divi amerikāņu pētnieki – Toms un Terēze Kosteni – Beilora medicīnas koledžā Hjūstonā (Teksasa) ir izstrādājuši jaunu vakcīnu
pret kokaīna iedarbību. Šī vakcīna liek organismam izstrādāt antivielas, kas neļauj kokaīnam nonākt smadzenēs un vienlaikus
neļauj iestāties reibumam, pēc kura tā tiecas kokaīna narkomāni.
Tagad jāgaida, vai jauno līdzekli pēc daudziem rutīnas testiem apstiprinās un atļaus šo preparātu tirgot. Pētnieki 2008. gada
pavasarī ir pieteikuši vakcīnas klīniskos izmēģinājumus 300 pacientiem sešās dažādās ASV vietās.
Pētnieki Toms un Terēze Kosteni ir pauduši ieinteresētību izstrādāt vakcīnas arī pret citiem narkotiku veidiem. Ja tas īstenosies,
narkotiku legalizācijas atbalstītājiem būs jāmeklē jauns darbības lauks.
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.
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Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
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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

