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Projekts “Sundial”: Atbalstīsim ANO antinarkotisko
darbību un esošās ANO konvencijas par narkotikām!
Starptautiskais

projekts

”Sundial”

ir

izveidots, lai koordinētu parakstu vākšanu

sabalansētu
konference

narkopolitiku.
ir

prelūdija

2007.

daudz

gada

lielākam

Zviedrija pret narkotikām
KĀPĒC GAN NEAPMEKLĒT ZVIEDRIJU,
LAI

PIEDALĪTOS

LIELĀKAJĀ

SKANDINĀVIJĀ

NARKOTIKĀM

VELTĪTAJĀ

ANO konvenciju par narkotikām atbalstam.

pasākumam, kas notiks 2008. gadā Ņujorkā,

Projekts aicina pievienoties gan nevalstiskās

proti, narkotikām veltītai ANO Ģenerālās

KONFERENCĒ

Asamblejas speciālajai sesijai. Līdz ANO

NARKOTIKĀM 2007. gada 28. un 29. martā?!

organizācijas (NVO),

gan

privātpersonas

-

ZVIEDRIJA

PRET

Projekts

speciālās sesijas atklāšanai projekts ”Sundial”

”Sundial” iestājas par sabalansētu politiku,

ir paredzējis sesijas delegātiem iesniegt

Skandināvijā lielāko narkotikām un ar tām

kas

vairāk nekā miljonu parakstu narkotiku

saistītajiem jautājumiem veltīto konferenci

neatkarīgi
balstās

no

mītnes

uz

zemes.

antinarkotisko

politiku,

ārstēšanu,

zinātniskajiem

nelikumīgas lietošanas ap-

„Zviedrija pret narkotikām”, kas 2007. gada

pētījumiem

un

karošanas

28. un 29. martā notiks Erebru (Zviedrija),

sardzības

pasākumiem.

tiesībaiz-

Projekts ”Sundial” norāda,

starptautisko

mērķu atbalstam.

būs lietderīgi apmeklēt pat ja jūs neprotat

Starptautiskais

zviedru valodu, jo lielākā daļa Zviedrijas

projekts

ka narkomānijas problēma

”Sundial”

stājas

var mazināties tikai tad, ja

nelielai, taču labi finansētai

Šis pasākums sniedz lielisku iespēju tikties
ar galvenajiem šīs jomas „spēlētājiem”, ar

organizāciju

nabadzības,

personu grupu, kas cenšas

valdības,

sliktu

privāt-

iedzīvotāju runā angļu valodā.

sabiedrība tieksies atvieglot
bada,

un

pretī

tiesībaizsardzības

iestāžu

un

ekonomisko apstākļu, ne-

ieviest

konven-

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī

vienlīdzīgas veselības aiz-

cijās par narkotikām, lai

citiem dalībniekiem, kas pārstāv dažādas

sardzības un lipīgo slimību

radītu

profilakses, rehabilitācijas un aprūpes jomas.

izmaiņas
iespēju

valstīm

legalizēt un liberalizēt
2007. gadā delegāti no Sundial: Supporting United Nations starptautiskos tiesību aktus
Drug Initiatives and Legislation
narkopolitikas jomā.
visas pasaules sapulcēsies

izraisītas cilvēku ciešanas.

ECAD JAUNUMI

Vīnē uz ANO Narkotiku
Lai

”Sundial” tiecas apliecināt, ka pasaulē ir

Mums vajadzīgs jūsu atbalsts, lai
atvairītu mēģinājumus vājināt esošās ANO

cilvēki un organizācijas, kas atbalsta ANO

konvencijas par narkotikām

Stokholmā +46 8 508 29 362 vai rakstiet – e-

pūliņus samazināt nelikumīgu narkotiku

Par projektu ”Sundial” lasiet un parakstiet

pasts: ecad@ecad.net

lietošanu un tirdzniecību un veidot

petīciju mājaslapā: www.ungassdrugs.org

komisijas organizēto konferenci. Projekts

iegūtu

sīkāku

informāciju

par

šo

pasākumu, lūdzu, zvaniet uz ECAD biroju

Atkal ir pienācis laiks apvienot mūsu pūliņus, lai atbalstītu esošās ANO konvencijas par
narkotikām. Šoreiz parakstu vākšanu pasaulē koordinē ASV projekts ”Sundial”
Pilsētas ECAD dalībnieces aktīvi iesaistījās

konvencijām par narkotikām” un tika veltīta

2003”. Lietuvas parlaments 2003. gada

„Vīnes

ANO konvenciju atbalstam – gan konvencijām

18. martā pieņēma rezolūciju, kurā teikts:

deklarācija 2003”, kuru organizēja Zviedrijas

par narkotikām, gan ANO bērnu tiesību

„Lietuvas

NVO „Hassela Nordic Network”. Atgādinā-

konvencijai (it īpaši tās 33. pantam, kas

deklarācijas 2003” pamatprincipus un aicina

sim, ka kampaņas laikā tika savākti 1,3 miljoni

aizsargā bērnus no nelikumīgām vielām).

Lietuvas

parakstu

vākšanas

kampaņā

politikas atbalstam.

nevalstiskās

atbalsta

„Vīnes

organizācijas

un

sabiedrību atbalstīt deklarāciju.”

pilsoņu un organizāciju parakstu no 63
valstīm ierobežojošas un humānas narko-

parlaments

Lūk daži lieliski ECAD dalībnieku darba
piemēri: Krievijas pilsēta Iževska savāca

Apmeklējiet projekta

”Sundial”

māj-

Paraksti 2004. gada 14. aprīlī tika iesniegti

50 000 parakstu, kas ir 10 procenti pilsētas

aslapu internetā www.ungassdrugs.org un

ANO Narkotiku komisijas 46. sesijai Vīnē.

iedzīvotāju. Vairāk nekā 30 000 parakstu

ar savu balsojumu atbalstiet esošās ANO

Kampaņas galvenā ideja bija formulēta skaidri

atsūtīja Itālija. Aptuveni 10 procenti Īslandes

konvencijas par narkotikām

un gaiši: „Nē – narkotikām, jā – ANO

iedzīvotāju parakstīja „Vīnes deklarāciju

Narkotiku situācija Zviedrijā – pozitīvas tendences
Zviedrijas valdības koordinators narkotiku apkarošanas jautājumos sniedz
gada ziņojumu: narkotiku situācijas attīstībai Zviedrijā ir pozitīvās
tendences

daudz zemāka nekā vidēji Eiropā. Piemēram, 15-16 gadus vecu bērnu
vidū narkotiku lietošanas līmenis Eiropā 2003.gadā ir fiksēts
22 procentu līmenī. Zviedrijā šis rādītājs 2003.gadā bija 8 procenti un
2005.gadā vēl zemāks – 6 procenti. Narkotiku cenas Zviedrijā ir vienas

2002. gada februārī Zviedrijas valdība Bjernu

no augstākajām Eiropā. Tālāk ANO savā ziņojumā norāda, ka

Frisu iecēla par valsts koordinatoru narkotiku

Zviedrija ir valsts, kurā ir viens no zemākajiem HIV inficēto (kas

apkarošanas jautājumos. Koordinatora uzdevums

inficējas, lietojot narkotikas) rādītājiem.

ir īstenot narkotiku apkarošanas valsts plānu.

Tā

Viņa pienākums ir valsts līmenī vadīt kopīgo

0,45 procentiem iedzīvotāju, Eiropā šis rādītājs vidēji ir 0,5 procenti.

dēvētā

problemātiskā

narkomānija

Zviedrijā

attiecas

uz

narkotiku apkarošanas darbu, sekot, kā tiek

Foto: Bjerns Friss

pildīti valsts plāna izvirzītie uzdevumi vietējās
varas līmenī.

Turpinot salīdzināt stāvokli Zviedrijā ar stāvokli citās Eiropas valstīs,
valsts koordinators savā ziņojumā norāda, ka Zviedrijā samērā neliels

Ziņojums par 2006. gadu valdībai tika iesniegts 2007. gada 24. janvārī.
Piedāvājam jums iepazīties ar šā ziņojuma galvenajiem punktiem.

skaits jauniešu lieto narkotikas. Taču pēdējo 10 gadu laikā ir pieaudzis
to jauniešu skaits vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kas savas dzīves laikā
ir paspējuši pamēģināt narkotikas. Saskaņā ar 2003. gadā veikto

Saskaņā

ar

narkotiku

apkarošanas

valsts

plānu

Zviedrijas

antinarkotiskās politikas visaptverošais mērķis ir sabiedrība bez

pētījumu 17 procenti šajā vecuma grupā ir atzīmējuši, ka viņi ir
mēģinājuši narkotikas.

narkotikām. Metodes, kurām jānodrošina šā mērķa sasniegšana, ir
vērstas uz narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma apkarošanu, kā arī
lai:

Skolnieku eksperimentos ar narkotikām ir vērojama skaidra tendence
– 9. klašu skolēnu (15-16 gadi) vidū narkotiku lietošana samazinās.

- samazinātu jaunu narkomānu rašanos,

Zēnu vidū narkotiku lietošana ir samazinājusies no 10 procentiem

- mudinātu narkomānus pārtraukt narkotiku lietošanu un

2001. gadā līdz 7 procentiem 2006. gadā, savukārt meiteņu vidū tā ir

- ierobežotu pieeju narkotikām.

samazinājusies atbilstoši no 9 procentiem līdz 5 procentiem. Tajā pašā

Izvirzītos uzdevumus B.Frisa kungs īsteno ar Valsts komitejas

laikā bažas rada dati par to, ka 4 procenti zēnu un 3 procenti meiteņu ir

„Mobilizācija pret narkotikām” palīdzību. Tās personālu veido valsts

ziņojuši, ka lietojuši narkotikas pēdējo 30 dienu laikā pirms intervijas.

koordinatora vietnieks, preses sekretārs, sekretāri, kā arī profilakses,
rehabilitācijas,

17 procenti zēnu un 13 procenti

piedāvājuma ierobežošanas (tiesībaizsardzības iestāžu, muitas u.c.),

saziņas,

sabiedrisko

attiecību,

ārstniecības

un

meiteņu no izlaiduma klasēm (17-19

labošanas darbu iestāžu speciālisti un juristi.

gadus veci) 2005. gada pētījumā
ziņoja, ka ir lietojuši narkotikas

2004. un 2005.gadā Zviedrijā veiktie pētījumi liecina, ka narkotikas un

(pārsvarā kanabisu). Pēdējā mēneša

narkomāniju Zviedrijas pilsoņi uzskata par svarīgu sabiedrības

laikā rādītāji par narkotiku lietošanu

problēmu. Trīs no četriem aptaujātajiem uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai

attiecīgi ir 6 procenti un 3 procenti.

Zviedrija ar narkotiku problēmu strādātu labākas sabiedrības vārdā. Ja

Kopš

šai grupai pieskaita tos, kas šo problēmu uzskata par pietiekami svarīgu,

mainījušies.

2004.

gada

šie

dati

nav

Turklāt 84 procenti
Zviedrijas pilsoņu uzskata
par visumā pareizu gan
kopīgo mērķi, gan Zviedrijas
narkopolitikas virzību, un
daudzi gribētu, lai profilakses
darbā valsts ieguldītu vēl
vairāk līdzekļu.

tad iznāk, ka 90 procenti iedzīvotāju narkotiku apkarošanas darbu
uzskata par svarīgu uzdevumu. Turklāt 84 procenti Zviedrijas pilsoņu

Laika posmā no 1992. gada līdz 2002. gadam narkotiku lietošanas

uzskata par visumā pareizu gan kopīgo mērķi, gan Zviedrijas

pieredze jauniesaucamo vidū ir trīskāršojusies – no 6 procentiem

narkopolitikas virzību, un daudzi gribētu, lai profilakses darbā valsts

1992. gadā līdz 18 procentiem 2002. gadā. 2005. gadā pētījumi apliecina

ieguldītu vēl vairāk līdzekļu.

samazināšanās tendenci – narkotikas bija lietojuši 13 procenti
jauniesaucamo.

Minētos pētījumus veica Valsts Iedzīvotāju veselības aizsardzības
institūts. Vispārīgie secinājumi liecina par to, ka narkotiku lietošana

HIV un AIDS

valstī joprojām ir margināla problēma. 12 procenti vīriešu un 9 procenti

Kopš pirmā Zviedrijā reģistrētā narkomāna inficēšanās gadījuma ar

sieviešu vecuma grupā no 16 līdz 84 gadiem ir ziņojuši par to, ka viņi

HIV 1980. gadu vidū, kopumā ir reģistrēti 964 narkomāni (no tiem 266

dzīves laikā ir lietojuši marihuānu vai hašišu. Tikai 2 procenti vīriešu

sievietes un 698 vīrieši), kas inficējušies izmantojot kopīgas šļirces un

un 1 procents sieviešu ir ziņojuši par šo vielu lietošanu pēdējo 12

seksuālus kontaktus. Tajā pašā laika posmā ir reģistrēti 222 AIDS

mēnešu laikā. Jautājumā par to, vai jūs esat lietojuši narkotikas pēdējo

gadījumi. 2005. gadā ir reģistrēti 22 jauni HIV inficēšanās gadījumi.

30 dienu laikā, rādītāji ir vēl zemāki – 1 procents vīriešu un 0,4 procenti

Pēdējos gados reģistrēto inficēto vidējais vecums ir 40 gadi, kas ir

sieviešu.

lielāks nekā perioda sākumā, kad vidējais vecums bija 31 gads.

Saskaņā ar ANO Ziņojumu par narkotikām un noziedzību „Zviedrijas

Narkotiku izraisīta mirstība

narkopolitikas panākumi: faktu apskats” (Sweden’s Successful Drug

Pēc tam, kad 1990. gados dramatiski pieauga narkotiku izraisīto

Policy: A Review of the Evidence, United Nations office on Drugs and

nāves gadījumu skaits, ir vērojama narkotiku izraisītās mirstības

Crime,

samazināšanās.

September

2006,

http://www.unodc.org/pdf/research/

Swedish_drug_control.pdf), narkotiku noziedzīga lietošana Zviedrijā ir

Turpinājums 3. lpp

Pozitīvas tendences: ASV piemērs
Panākumi Amerikā: 2006. gada 21. decembrī publicētais pētījums
„Nākotnes monitorings” liecina, ka laika posmā no 2001. gada līdz

briesmas viņu bērnu veselībai un drošībai var radīt tehniskais

2006. gadam amerikāņu pusaudži narkotikas lieto par 23 % mazāk

progress,” uzsvēra Roberts Denistons.

saviem bērniem, jāpārzina jauno tehnoloģiju attīstība un kādas

Kampaņa plašsaziņas līdzekļos, kura tika organizēta kopā ar
Par 23 procentiem narkotiku lietošanu samazinājuši 8., 10. un

organizāciju „Sadarbība par Ameriku bez narkotikām”, guva labus

12. klašu skolēni. Samazinājums vērojams visās narkotiku grupās visos

rezultātus informējot Amerikas jauniešus un viņu vecākus par

aplūkojamos periodos, liecina pētījums „Nākotnes monitorings”, kuru

briesmām un kaitējumu, kādu var nodarīt narkotiku lietošana,

regulāri veic Mičiganas universitāte. Šie dati norāda, ka prezidenta

ieskaitot marihuānu.

Buša izvirzītie uzdevumi panākt, lai līdz 2006. gadam jaunieši

Diemžēl budžeta līdzekļu samazināšana pēdējo pāris gadu laikā

samazinātu narkotiku lietošanu par 25 procentiem. Lai gan marihuāna

negatīvi ietekmēja sociālās reklāmas apjomu un to pasākumu skaitu,

joprojām ir biežāk lietotā narkotika, marihuānas lietošana pēdējo 30

kas informē un izglīto plašu sabiedrību. 2006. gada laikā tikai viena

dienu laikā pirms aptaujas pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājusies

kampaņa televīzijā bija adresēta vecākiem. Šāds informēšanas resursu

par 25 procentiem. 2005. un 2006. gadā minētās vecuma grupas skolēni

samazinājums var mazināt arī pusaudžu narkotiku kaitējuma

marihuānas lietošanu ir samazinājuši par 7 procentiem.

apzināšanās indikatoru. Kā zināms, šis indikators ir viens no

Pusaudži būtiski samazinājuši arī amfetamīnu tipa stimulatoru
lietošanu. Šajā vecuma grupā meta (metamfetamīna) lietošanas rādītāji

labākajiem rādītājiem, kas palīdz paredzēt narkotiku lietošanu
nākotnē.

ir zemākie kopš pētījuma „Nākotnes monitorings” uzsākšanas. Kopš
2001. gada pusaudži matamfetamīnu lieto par 50 procentiem mazāk un

Pētījums „Nākotnes monitorings” ir lielākais un svarīgākais pētījums

pētījuma aptaujas laikā skolēni to lietojuši mazāk nekā viena procenta

par ASV jauniešu attieksmi pret narkotiku lietošanu, kā arī par 8., 10.

(0,7 procentu) apjomā.

un 12. klašu skolēnu attieksmi pret tabaku, alkoholu un narkotikām

Negatīva tendence ir tā, ka 8., 10. un 12. klašu skolēni ir sākuši

federālajā līmenī. Šajā pētījumā piedalījās 48 460 skolēnu no 410

pārmērīgi lietot legālos medikamentus. Nomierinošu medikamentu

sabiedriskajām un privātajām skolām. Pētījumu finansēja Nacionālais

lietošana šajā vecuma grupā ir pieaugusi no 9 procentiem 2001. gadā

narkomānijas institūts un īstenoja Mičiganas universitāte.

līdz 10 procentiem 2006. gadā.
Nacionālās jaunatnes antinarkotiskās kampaņas direktors Roberts
Denistons, plašsaziņas līdzekļos komentējot pētījuma rezultātus, teica,

Pilnībā ar pētījumu var iepazīties mājaslapā
http://monitoringthefuture.org.

ka „šie cerīgie dati nenozīmē, ka mūsu darbs ir padarīts. Pusaudži

Sīkāk par Nacionālo jaunatnes antinarkotisko kampaņu plašsaziņas

atzīst, ka viņu vecāki reti ir informēti par tām iespējām, kuras sniedz

līdzekļos var atrast mājaslapā www.MediaCampaign.org

pronarkotiskās mājaslapas internetā, kurās narkotiku lietošana tiek

/The Journal of Global Drug Policy and Practice

attēlota kā triviāls un normāls process. Vecākiem biežāk jārunā ar

Turpinājums no 2. lpp.
1995. gadā tika reģistrēti 296 ar narkotikām saistīti nāves
gadījumi. 2003. gadā šis rādītājs sasniedza maksimumu – 403
gadījumus. Pēdējie pieejamie dati attiecas uz 2003. gadu, kad tika
reģistrēti 385 nāves gadījumi. Situācija Zviedrijā šķiet pievilcīgāka,

Visā Eiropā izveidojusies acīm redzama
opozīcija kanabisa legalizācijai

ja statistikas datu apstrādei tiek izmantotas Eiropas Narkotiku un

Saskaņā ar Eirobarometra pēdējiem datiem ir konstatēts, ka

narkotiskās atkarības monitoringa centra definīcijas (tās var atrast

visā Eiropā izveidojusies acīm redzama opozīcija kanabisa

ENNAMC mājaslapā www.emcdda.eu.int; īsi sakot, šajā definīcijā

legalizācijai, kas savukārt apliecina eiropiešu izpratni par to,

ietilpst nāves gadījumi, kurus izraisījusi tieša narkotisko vielu

ka šajā jautājumā pašlaik valda pārāk liela iecietība. Tikai

lietošana. Nāvei parasti jāiestājas drīz vien pēc narkotiku lietošanas.)

aptuveni ceturtā daļa Eiropas Savienības pilsoņu (26%) piekrīt

Izmantojot ENNAMC definīciju, iznāk, ka 2000. gadā Zviedrijā tika

apgalvojumam, ka kanabisa privāta lietošana visā Eiropā būtu

reģistrēts 191 nāves gadījums, 2003. gadā – 152 ar narkotikām

jālegalizē, turpretī divas trešdaļas (68%) pilsoņu tam nepiekrīt.
Turklāt pret kanabisa legalizāciju iebilst arī jaunie eiropieši

saistīti nāves gadījumi.

(57% respondentu vecumā no 15 līdz 24 gadiem noraidīja
legalizāciju). Dažādās valstīs viedokļi bija atšķirīgi. Somijā (8%

Narkotiku piedāvājums
Lielākā daļa narkotiku Zviedrijā ienāk no ārzemēm, izņemot
ierobežoto

preparāta

GHB

(Gamma-Hydroxybutyric

acid)

ražošanu, kā arī kanabisa audzēšanu mājas apstākļos un legālo

„par”) un Zviedrijā (9% „par”) ideja tika noraidīta pilnībā, bet
Nīderlandē tikai mazāk nekā puse respondentu domā, ka
kanabisu visā Eiropā vajadzētu legalizēt.

medicīnas preparātu noplūdi melnajā tirgū. Visvairāk no ārzemēm
ienāk kanabiss. Amfetamīns joprojām ir visizplatītākā narkotika.

Sīkāk

par Eirobarometru

varat

uzzināt

šeit:

http://

Lielākie amfetamīna apjomi Zviedrijā ienāk no Nīderlandes,

ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/

Beļģijas, Polijas un Igaunijas.

eb66_highlights_en.pdf

No 2002. gada līdz 2006. gadam narkotiku ielas cenas nav būtiski
mainījušās.

Iemācies dzīvot interesanti

Negaidījāt?

starptautisku atzinību un piesaistīja vairāk
nekā

200

dalībnieku,

Lielbritānijas valdībai nepatīkamu pārstei-

biniekus, profilakses speciālistus un citus

gumu sagādāja nesen publicētie pētījuma

ieinteresētos.

rezultāti, kuri liecina, ka puse no visiem, kas

Konferencē

programmas “Eiropas jaunatne”ietvaros
Kauņas, Viļņas un Klaipēdas pašvaldības
apvienoja pūliņus, lai savās pilsētās 2006. –
2010. gadā attīstītu un īstenotu starptautisko
programmu „Eiropas jaunatne – narkomānijas
profilakses programma”.
Viens no šās programmas pasākumiem bija
konference „Sākotnējā profilakse – iemācīt
dzīvot

interesanti”,

kas

2006.

gada

14. decembrī tika organizēta Kauņas „Pilenai”
vidusskolā.
Šī skola pēdējo piecu gadu laikā organizēja
reģionāla

mēroga

konferences

profilakses

jautājumos. 2006. gada konference ieguva

pārstāvēja

sabiedriskās organizācijas, izglītības dar-

tika

apspriesti

dažādi

aizturēti par vardarbīgiem noziegumiem,

dzīvot

piemēram,

zādzībām

interesanti? aspekti. Konferences dalībnieki

laupīšanu,

ir

bija vienisprātis, ka aktīva interese par dzīvi,

noziegumu pēc kanabisa lietošanas. Sen

problēmas

Trijas Lietuvas pašvaldības ziņo par darbu

kas

Saikne starp kanabisa lietošanu un vardarbīgiem noziegumiem Pētījumi Lielbritānijā

kā

iemācīt

bērniem

ar

ielaušanos

atzinušies,

ka

un

veikuši

iespēja sevi realizēt un kontaktēties ir

zināms, ka heroīns un kreks kokaīns bieži

nepieciešamie

figurē noziegumu ainā, tomēr pētījumā

nosacījumi

jebkuram

sek-

mīgam profilaktiskam darbam. Diskusijas

konstatēts,

dalībnieki profilakses jomā iekļāva visus

noziedznieku lietoja heroīnu un 10 procenti –

intoksikācijas

kokaīnu. Dati par noziedzniekiem vecuma

līdzekļus

–

narkotikas,

grupā

alkoholu un tabaku.
Interese par konferenci, kuru izrādīja
Lietuvas valdība, kā arī vairāku starptautisku
ekspertu

piedalīšanās

pacelt

palīdzēja

no

ka

17

„tikai”

līdz

24

18

procenti

gadiem

ir

vēl

izteiksmīgāki: 57 procenti no viņiem bija
smēķējuši
46

marihuānu

procentiem

salīdzinājumā

likumpārkāpēju

ar

vecākajā

izskatāmā profilakses jautājuma līmeni un

grupā. Daudzas organizācijas Lielbritānijā ne

piešķirt tam jaunu statusu. Konferences

reizi vien ir norādījušas valdībai, ka kanabisa

organizatori ir priecīgi, ka viņi sniedza

pārcelšana no narkotiku „B” klases uz

ieguldījumu

zemāko „C” klasi (kas mainīja arī policijas

kopējā

darbā,

radot

mūsu

darbu,

bērniem nākotni bez narkotikām.

kura

tagad

vienkārši

izsaka

brīdinājumu par kanabisa smēķēšanu) bija
signāls

jaunatnei

par

to,

ka

kanabisa

smēķēšana ir pieņemama uzvedība.

Norvēģijas ECAD tīkla jaunumi

Britu „ēnu” ministru kabineta loceklis
Deivids Deiviss intervijā Bloomberg.com šajā

ECAD JAUNUMI

sakarībā teica: „Šie negatīvie statistikas dati
rada nopietnu satraukumu par valdības
haotiskās

Norvēģijas ECAD tīkla „Norvēģijas pilsētas
pret

narkotikām”

priekšsēdētājas

pilsētu

pienākumi

no

dalībnieču
Bergenas

pašvaldības pāriet Tronheimas pašvaldībai uz
laiku no 2007. līdz 2009. gadam.

un

nekonsekventās

narkotiku

politikas sekām. Zināms, ka narkotikas ir
visu iespējamo noziegumu pamatā. Ne tikai
tāpēc, ka tās mazina personiskās atbildības
apziņu, bet arī tāpēc, ka atkarīgajiem ir
vajadzīgi līdzekļi viņu kaitīgā ieraduma
apmierināšanai. Kamēr valdība netiks galā ar
narkotiku problēmu, tai neizdosies ietekmēt

Foto: Jørn Adde © Trondheim kommun

noziedzības cēloņus.”
/The Drugfree America report

Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrība eksperimentēja un novērtēja gan ierobežojošas, gan liberālas attieksmes pret nelikumīgām narkotikām un
narkomāniju rezultātus. Mūsu pārdomās par to mēs nonākam pie narkotiku lietošanas noraidījuma. Mūsu dzīvojamo rajonu labkājībai.

ECAD is Europe's leading organization promoting a drug
free Europe and representing
millions of European citizens.
Drug dealing and drug abuse cause
enormous problems in Europe. Nations and
their citizens are affected by the consequences
of drug abuse. ECAD member cities work to
develop initiatives and efforts against drug
abuse supporting the United Nations Conventions which oppose legalization and promote
policies to eradicate drug abuse worldwide.
Has your city joined ECAD?

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
ECAD Regional Office in Latvia
Tel. +371 6510591
www.ecad.riga.lv andrejs.vilks@rcc.lv

