
Remiantis naujausia Eurobarometro 
apklausa, visoje Europoje aiškiai neprita-
riama kanapių legalizavimui, ir tai dar kartą 
patvirtina europiečių nuomonę, kad  šiais 
laikais yra per daug tolerancijos. Vos apie 
ketvirtadalis Europos Sąjungos gyventojų (26 
proc.) pritaria teiginiui, kad asmeninis 
kanapių vartojimas turi būti legalizuotas 
visoje Europoje, o du trečdaliai (68 proc.) tam 
nepritaria. Maža to,  net ir Europos jaunimas 
yra nelinkęs pritarti kanapių legalizavimui 
(teiginiui nepritarė 57 proc. 15-24 metų 
amžiaus respondentų). Respondentų iš 
įvairių Europos šalių nuomonės skiriasi. Štai 
Suomijoje (8 proc.) ir Švedijoje (9 porc.) ši 
mintis nesusilaukė jokio pritarimo, o 
Nyderlanduose vos mažiau kaip pusė 
respondentų mano, jog kanapių vartojimas 
turi būti legalizuotas visoje Europoje. 

Eurobarometro internetinis adresas: http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/
eb66_highlights_en.pd  
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UNGASS 2008 metais:  
paramos projektas „Saulės laikrodis“  

 

2003 metų Vienos deklaracija perduoda 
estafetę „Saulės laikrodžio“ projektui 

Projektas „Saulės laikrodis“  yra tarptautinis 
bendradarbiavimas, kurio tikslas – sutelkti 
nevyriausybinių organizacijų (NGO) ir 
paskirų asmenų paramą Jungtinių Tautų (JT) 
konvencijai visame pasaulyje dėl neteisėto 
narkotinių medžiagų vartojimo. Projektas 
„Saulės laikrodis“ remia 
harmoningą narkotikų 
politiką, kurios pagrindas 
yra prevencija, gydymas, 
tyrimai ir teisėsauga. 
Projekto „Saulės laik-
rodis“  vykdytojai 
suvokia, kad narko-
manijos problemos taps 
ne tokios aštrios, kai 
visuomenė išsikels tikslą 
palengvint i  žmonių 
kančias, susijusias su 
skurdu, alkiu, menkomis ekonomikos 
galimybėmis, skirtingomis sveikatos 
priežiūros sąlygomis ir infekcinėmis ligomis. 
2007 metais atstovai iš viso pasaulio susitinka 
Narkotikų komisijos (CND) konferencijoje 
Vienoje. Šis 2007 metų susirinkimas yra tarsi 

pasirengimas kitam, didesniam, susirinkimui  
Niujorke 2008 metais JT Generalinės 
Asamblėjos specialiojoje sesijoje. Projekto 
„Saulės laikrodis“ vykdytojai nori iki 
įvykstant šiai sesijai pateikti  delegatams 
sąrašą su virš milijono parašų, liudijančių, 

kad remia tarptautinius 
tikslus kovojant su 
narkotinių medžiagų 
vartojimu. Ir priešingai, 
maža dalis, bet labai 
remiamų NGO, vienijasi 
norėdamos laužyti ir 
perrašyti konvencijas, 
kad atvertų šalims 
galimybę nepažeidžiant 
tarptautinės teisės imtis 
narkotinių medžiagų 
legalizavimo ir liberali-

zavimo priemonių. JT konvencijoms dėl 
narko-tinių medžiagų kontro-lės reikia jūsų 
paramos. Daugiau apie Peticiją rasite ir ją 
galėsite pasirašyti www.ungassdrugs.org 
„Saulės laikrodis“. 

Ir vėl laikas rengti kampaniją šiandien galiojančioms JT Konvencijoms  
dėl narkotinių medžiagų paremti 

Visame pasaulyje  vyksta parašų 
rinkimas, koordinuojamas iš JAV 

( projektas  „Saulės laikrodis”).  
ECAD  nariai aktyviai dalyvauja 

kampanijoje ,,2003 Vienos deklaracija”, kurią 
inicijavo švedų NGO „Hassela Nordic 
Network“ ir  kurios metu buvo surinkta 1,3 
milijono parašų 63 šalyse už  ribojančią ir 
humanišką politiką dėl narkotinių medžiagų.   

Parašai „ne” narkotikams ir „taip” JT 
Konvencijoms dėl narkotinių medžiagų buvo  

pateikti 2003 metais balandžio 14 dieną 
Vienoje plenarinių sesijų salėje, 46-osios JT 
Komisijos sesijoje. Ypač buvo remiamos JT 
Konvencijos dėl narkotinių medžiagų ir JT 
Konvencijos dėl vaikų teisių.  

Štai keletas pavyzdžių apie ECAD miestų 
narių pastangas: Iževsko miestas Uralo 
vakaruose (Rusija) surinko 50 000 parašų, 
kurie sudaro 10 proc visų miesto gyventojų. 
Virš  30 000 parašų surinkta Italijoje.  

Už 2003 Vienos deklaraciją pasirašė maž- 

daug 10 procentų Islandijos gyventojų. 2003 
metų kovo 18 d. LR Seimo priimtoje 
rezoliucijoje skelbiama, kad LR Seimas 
pritaria pagrindinėms 2003 Vienos dekla-
racijos nuostatoms ir ragina nevy-riausybines 
šalies organizacijas bei Lietuvos visuomenę 
remti šią Deklaraciją. JT Konvencijoms 
reikalinga mūsų parama. Apsilankykite 
interneto svetainėje www.ungassdrugs.org ir 
paremkite JT Konvencijas dėl narkotinių 
medžiagų.  
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Teigiamos tendencijos Švedijoje: 
2006 Švedijos narkotikų politikos koordinatoriaus metinis pranešimas  

2002 metų vasario mėnesį Švedijos vyriausybės sprendimu 
Nacionalinės narkotikų politikos koordinatoriumi buvo paskirtas ponas 

Björnas Friesas. Koordinatorius yra atsakingas už 
Nacionalinio narkotikų prevencijos plano 
įgyvendinimą ir tolesnius žingsnius, taip pat už 
nacionalinės narkotikų politikos koordinavimą 
apskritai. 2007 metų sausio 24 buvo paskelbtas 
2006 metinis pranešimas, kuriame sakoma, kad 
pagrindinis Švedijos narkotikų politikos tikslas – 

sukurti visuomenę be narkotikų, ir priemonės šiam tikslui pasiekti  bus 
nukreiptos į narkotikų paklausos ir pasiūlos problemos sprendimą : 

- sumažinti naujų narkotikų vartotojų skaičių; 
- paskatinti pavienius narkotikų vartotojus liautis vartojus narkotikus,  
- sumažinti narkotikų pasiūlą.  
Biurui „Mobilizacija prieš narkotikus“ vadovauja ponas Fries`as.  Kiti 

jo darbuotojai - tai koordinatoriaus pavaduotojas, spaudos atstovas, 
administracijos darbuotojai, darbuotojai atsakingi už prevencinį darbą, 
informacijos platinimą, viešosios nuomonės formavimą, priežiūrą ir 
gydymą, pasiūlos mažinimą, teisinius klausimus ir  elgesį su 
nusikaltėliais.  

 
2004 ir 2005 metais Švedijoje atliktos apklausos rodo, jog Švedijos 

visuomenei rūpi su narkotikais susiję klausimai. Trys iš keturių 
apklausoje dalyvavusių švedų Švedijos pastangas išspręsti narkotikų 
problemą ir sukurti geresnę visuomenę vertino kaip labai svarbų darbą.  
Jei šiuos balsus sudėsime su balsais tų, kurie pastangas kovoti su 
narkotikais laikė gana svarbiu darbu, tai šią veiklą svarbia užduotimi 
laiko daugiau negu 90 procentų Švedijos visuomenės. Maža to, 
apklausos parodė, kad 84 procentai švedų mano, jog  Švedijos 
narkotikų politikos kryptis ir tikslai iš esmės yra teisingi, ir daugelis 
pritaria, kad ir toliau būtų investuojama į prevencinį darbą.   Apklausų, 
kurias 2004 ir 2005 metais atliko Švedijos nacionalinis visuomenės 
sveikatos institutas, duomenimis, narkotikų vartojimas Švedijoje tebėra 
gana neįprastas reiškinys.  12 procentų vyrų ir 9 procentai moterų 16-84 
metų amžiaus grupėse sakė vartoję kanapių dervą ir marihuaną. Tik 2 
procentai vyrų ir 1 procentas moterų sakė vartoję šiuos narkotikus per 
pastaruosius metus. Į klausimą, ar vartojo narkotikus pastarąjį mėnesį, 
teigiamai atsakė dar mažesnis skaičius – 1 procentas vyrų ir 0,4 
procento moterų.  

 
JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro 

pranešime „Sėkminga narkotikų politika Švedijoje: duomenų 
apžvalga” (JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos 
biuras, 2006 m. rugsėjis (skaitykite http://www.unodc.org/pdf/
research/Swedish_drug_control.pdf) rašoma, kad tiek atsitiktinių, tiek 
nuolatinių narkotikų vartotojų skaičius Švedijoje yra žymiai mažesnis, 
negu bet kurioje Europos šalyje.  

Kartą gyvenime narkotikų vartojusių žmonių 15-16 metų amžiaus 
grupėse skaičius 2003 metais Europoje buvo 22 procentai, o Švedijoje jis 
siekė tik 8 procentus (dabar jis yra nukritęs iki 6 procentų). Narkotikų 
kaina Švedijoje yra viena iš brangiausių Europoje.  Maža to, JT 
duomenimis Švedija priklauso mažiausio su ŽIV susijusių infekcijų 
paplitimo šalims. Kalbant apie „sunkų narkotikų vartojimą”, reikia 
pasakyti, kad Švedijoje, tyrimų duomenimis, tokie narkotikų vartotojai 
15-64 metų amžiaus grupėse sudaro 0,45 procento, palyginus su 0,5 
procento Europoje.   

Dažniausiai vartojami narkotikai Švedijoje yra kanapės, ekstazis, 
amfetaminas ir neleistinai vartojami  migdomieji bei raminamieji. 
Pasak duomenų, vis populiaresni tampa skirtingų narkotikų deriniai. 
Palyginus su kitomis Europos šalimis, Švedijoje jaunų žmonių, 
vartojančių narkotikus, yra sąlyginai nedaug. Tačiau jaunuolių nuo 16 
iki 24 metų kada nors vartojusių narkotikus skaičius per pastaruosius 
10 metų juntamai išaugo.  

2003 metais atlikto tyrimo duomenimis, 17 procentų 16-24 metų 
jaunuolių (maždaug 160 000 asmenų, nes Švedijoje gyvena 9 milijonai 
gyventojų) teigė vartoję narkotikų. Eksperimentinis narkotikų 
vartojimas dažnesnis trijuose didmiesčiuose: Stokholme, Gothenburge 
and Malmö. Apklausa parodė, kad didmiesčiuose narkotikus yra 
vartoję 23 procentai jaunų žmonių (kaimo vietovėse – 9 proc.).   

 
Kalbant apie narkotikų vartojimo patirtį tarp moksleivių, egzistuoja 

akivaizdi narkotikų vartojimo mažėjimo tarp 9 klasės moksleivių (15-16 
–mečių) tendencija. Vartojusių narkotikus nors kartą gyvenime 
berniukų skaičius nuo 10 proc. 2001 metais sumažėjo iki 7 proc. 2006 
m., o tarp mergaičių - nuo 9 proc. 2001 metais iki 5 proc. 2006 metais. 
Tačiau įspėjama, kad 4 proc. berniukų ir   3 proc. mergaičių vartojo 
narkotikus pastarąjį mėnesį. 

 
Tarp vidurinių mokyklų aukštesniųjų klasių moksleivių 17 proc. 

berniukų ir 13 proc. mergaičių nurodė (2005 m. statistika), kad yra 
vartoję narkotikus. Pastarąjį mėnesį vartojusių atitinkamai buvo 6 ir 3 
procentai. Šie skaičiai maždaug atitinka 2004 metų lygį. Paprastai 
nurodoma, kad buvo vartojamos kanapės. 

 
1992-2002 metų laikotarpiu tarp šauktinių narkotikų vartojimas 

išaugo tris kartus, nuo maždaug 6 proc. 1992 metais iki 18 proc. 2002 
metais. Vėlesni tyrimai rodo mažėjimo tendenciją: nuo 2002 metų iki 
2005 narkotikų vartojimas tarp šauktinių sumažėjo iki 13 procentų. 

 
ŽIV ir AIDS 
Pranešama, kad nuo tada, kai praėjusio amžiaus devintojo 

dešimtmečio viduryje Švedijoje buvo nustatytas pirmasis ŽIV atvejis, 
narkotikus vartojančių asmenų grupėje per injekcinių narkotikų 
vartojimą ir lytinius santykius iš viso užsikrėtė 964 žmonės (266 
moterys ir 698 vyrai). Per tą patį laikotarpį diagnozuoti 222 AIDS 
atvejai. 2005 metais tarp narkotikų vartotojų nustatyti 22 užsikrėtimo 
ŽIV infekcija atvejai. Vidutinis amžius asmenų, kuriems diagnozuota 
ŽIV arba AIDS, pastaraisiais metais buvo 40 metų, o praėjusio amžiaus 
dešimtojo dešimtmečio pirmojoje pusėje jis buvo mažesnis ir siekė 31 
metus. 

 
Mirštamumas nuo narkotikų 
1995 metais registruoti 296 mirties nuo narkotikų atvejai. 2003 metais 

šis kaičius padidėjo ir siekė 403 atvejus. Nuo 2003 prasideda 
mirštamumo nuo narkotikų mažėjimas. Naujausi statistiniai duomenys 
gauti 2003 metais. Tada registruoti 385 mirties nuo narkotikų atvejai. 
Taikant EMCDDA, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos 
centro (www.emcdda.eu.int) mirštamumo nuo narkotikų sąvokos 
apibrėžimą, jų skaičius yra dar labiau sumažėjęs.Pagal EMCDDA 
apibrėžimą, mirtis nuo narkotikų - tai mirtis, kurios tiesioginė 
priežastis yra piktnaudžiavimas narkotikais.                                 psl. 3 



Teigiamos tendencijos JAV:  
Per penkerius metus narkotikų vartojimas tarp paauglių sumažėjo 23 procentais 

Narkotikų vartojimas tarp JAV  paauglių 2001-2006 metais sumažėjo 
23 procentais –pranešama naujausio „Ateities stebėsena“ tyrimo 
ataskaitoje, kurią 2006 metų gruodžio 21 dieną paskelbė Mičigano 
universitetas. 

Pagal 2006 metais Mičigano universitete 
atliktą „Ateities stebėsenos“ (MTF) tyrimą, 
paskelbtą 2006 metų gruodžio 21 dieną, 
narkotikų vartojimas tarp 8, 9 ir 10 klasėje 
besimokančių paauglių nuo 2001 metų 
sumažėjo 23 procentais. Sumažėjimas 
statistiškai beveik tiksliai atitinka prezidento 
Busho iškeltą uždavinį iki 2006 metų sumažinti 
narkotikų vartojimą tarp jaunimo 25 
procentais. Nelegalių narkotikų vartojimo 
sumažėjimas tarp 8 ir 10 klasių mokinių net 
pranoko prezidento nurodytą skaičių.  Nuo 
2001 metų jis siekė atitinkamai 30 ir 26 
procentus. Tyrimas taip pat parodė, kad nors 
marihuana tebėra populiariausias nelegalus 
narkotikas tarp paauglių, vis dėlto, per 
pastaruosius penkerius metus marihuanos 
vartojimas nukrito 25 procentais. Vos per 
vienerius metus (2005-2006m. laikotarpiu) tarp 
visų besimokančiųjų 8, 9 ir 10 klasėje paauglių 
marihuanos vartojimas sumažėjo 7 procentais. 
Tarp paauglių ryškiai sumažėjo amfetaminų, visų pirma 
metamfetamino vartojimas. Metamfetamino vartojimo paplitimo 
rodiklis visose kategorijose, visose klasėse, yra arba mažiausias arba 
mažiausias ir registruotų nuo tada, kai šis klausimas buvo pirmąkart 
įtrauktas į MTF tyrimą. Metamfetamino vartojimas pastarąjį mėnesį 
tarp jaunimo nuo 2001 metų smuko net 50 proc. iki mažiau nei vieno 
procento (0.7%) mokinių, vartojusių metamfetaminą bent kartą per 30 
pastarųjų dienų iki apklausos. Ir išties, šiųmetė apklausa parodė, kad 
OxyContinas buvo vienintelė narkotinė medžiaga, kurios vartojimas 
padidėjo tarp visų trijų klasių moksleivių: praėjusiais metais jos 
vartojimas padidėjo 30 proc., nuo 3 proc. 2002 metais iki 4 proc. 2006  

metais. Be to, bent kartą per gyvenimą vartojusių raminamuosius 
vaistus vyresniųjų klasių moksleivių skaičius nuo 2001 metų padidėjo 
18 proc. (nuo 9 proc. iki 10 proc.), Vicodino vartojimas praėjusiais 
metais išliko stabilus tarp 8, 9 ir 12 klasių mokinių (atitinkamai 3 proc., 

7 proc. ir 10 proc.). 
Be jokių abejonių, „Ateities stebėsenos“ 

tyrimas šiandien atskleidė gerą naujieną 
Amerikos jaunimui ir žiniasklaidoje vykdomai 
kampanijai, tačiau mes neturėtume laikyti, kad 
darbas jau padarytas, - sako Nacionalinės 
žiniasklaidos kampanijos prieš jaunimo 
narkomaniją vadovas W. Dennisonas. „Paauglių 
žodžiais, jų tėvai retai domisi ir supranta tą 

pavojų, kurį kelia klaidingą informaciją 
skleidžiantys ir už narkotikus pasisakantys 
šaltiniai, pavyzdžiui, internete skelbiama 
medžiaga, kurioje narkotikų vartojimas 
pateikiamas kaip įprastas ar net  normalus 
reiškinys. Tėvams būtina kalbėtis su vaikais apie 
narkotikų vartojimo keliamus pavojus ir domėtis 
naujausiomis technologijomis, kurios ir gali kelti 
pavojų jų paauglio vaiko sveikatai ar saugumui.“ 
Nacionalinė žiniasklaidos kampanijos prieš 
jaunimo narkomaniją vykdytojai, bendra-
darbiaudami su ,,Partnerystės už Ameriką be 

narkotikų“ organizacija, daug padarė įspėdama paauglius ir jų tėvus 
apie narkotikų, tarp jų ir marihuanos vartojimo pavojus bei keliamą jo 
žalą. Tačiau biudžeto mažinimai pastaraisiais metais privertė 
„Žiniasklaidos kampaniją“ gerokai apkarpyti socialinei reklamai ir 
visuomenės švietimui skiriamas lėšas. Dėl ribotų lėšų, naujausia, 2006 
metų vasarį pradėta transliuoti tėvams skirta reklamos kampanija 
televizijoje, buvo vienintelė tokio pobūdžio kampanija šiais metais. 
Susirūpinta, kad nuolatinis biudžeto mažinimas sukėlė „žalos 
suvokimo“ rodiklio tarp paauglių stabilizavimąsi, o tai, daugelio 
manymu, yra geriausias prognozinis parametras rodantis būsimas 
narkotikų vartojimo tendencijas. 

Tyrimas yra plačiausias ir reikšmingiausias narkotikų vartojimo tarp 
jaunimo tyrimas matuojant narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimą ir 
su juo susijusią elgseną tarp 8, 9 ir 12 klasių moksleivių visoje šalyje. 
Tyrimo dalyvių buvo klausiama apie narkotikų vartojimą trimis 
laikotarpiais: per visą gyvenimą, praėjusiais metais ir pastarąjį mėnesį. 
Šiais metais tyrime dalyvavo 48 460 mokinių iš 410 valstybinių ir 
privačių mokyklų. Tyrimą finansavo Nacionalinių sveikatos apsaugos 
institutų padalinys Nacionalinis narkomanijos institutas (NIDA) ir nuo 
pat pradžių vykdė Mičigano universitetas. 

Su visais  tyrimo rezultatais galima susipažinti adresu: at http://
monitoringthefuture.org. Platesnės informacijos apie ONDCP 
Nacionalinė žiniasklaidos kampanija prieš narkotikus ieškokite adresu: 
www.MediaCampaign.org 
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ECAD naujienas li etuvių kalba parengė:       
Lietuvos AIDS centras
Nugalėtojų 14 D, 2016 Vilnius, 
8 800 01111, 8 - 5 300 124
http://  ,   www.aids.lt aids@aids.lt
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Paprastai tokia mirtis įvyksta netrukus po narkotinės medžiagos 

(-ų) pavartojimo. Pasak pranešimų, 2000 metais Švedijoje 
registruoti 191 mirties nuo narkotikų atvejai. 2003 metais mirčių 
nuo narkotikų sumažėjo dar 20 proc. -  iki 152 atvejų.  

 
Narkotikų pasiūla (Prekyba narkotikais) 
Beveik visi Švedijoje suvartojami nelegalūs narkotikai tarp jų ir 

populiariausios - kanapės - gabenami į šalį iš užsienio. Tiesa, šalyje 
ribotais kiekiais nelegaliai gaminama GHB (gama-hidroksibutirinė 
rūgštis), namų sąlygomis auginamos kanapės, ir vyksta narkotinių 
medžiagų turinčių  vaistų „nutekėjimas“ iš legalių atsargų. 

Vienas populiariausių narkotikų Švedijoje ir toliau išlieka 
amfetaminas. Didžioji dalis amfetamino į šalies nelegalią rinką 
patenka iš Nyderlandų, Belgijos, Lenkijos ir Estijos. 

2002-2006 metų laikotarpiu kainos keitėsi mažai: jos buvo 
nedidelės ir gana stabilios. 



Britų vyriausybę labai nustebino 
pranešimas, atskleidęs, kad pusė visų neseniai 
už rimtus nusikaltimus (prievartos 
panaudojimą ar įsilaužiamąsias vagystės) 
suimtų asmenų prisipažino neseniai vartoję 
kanapes. Iki šiol buvo manyta, kad heroinas ir 
krekas skatina nusikalstamumą, tačiau tik 18 
procentų nusikaltėlių prieš nusikaltimą 
vartojo heroiną, ir dar mažiau, tik 10 procentų, 
prieš tai vartojo kokainą. Dar labiau stebina 
tai, kad  17-24 metų amžiaus grupėje 57 
procentai nusikaltėlių rūkė marihuaną, o 
vyresnio amžiaus grupėje jų skaičius siekė 46 
procentus. Didžiosios Britanijos labdaros  

organizacijos sako, kad vyriausybės 
nutarimas - nebausti asmenų už kanapių 
vartojimą, o tik juos įspėti – tapo jaunimui 
aiškiu signalu, kad kanapių rūkimas yra 
priimtinas elgesys.  

Bloomberg.com Šešėlinio kabineto vidaus 
reikalų sekretorius Davidas Davis pasakė: “Ši 
nerimą kelianti statistika verčia rimtai  

susimastyti vyriausybės vykdoma chaotiška ir 
klampia politika dėl narkotikų. Mes jau seniai 
sakome, kad narkotikų vartojimas skatina  

įvairaus pobūdžio nusikaltimus. Tai todėl, 
kad vartodamas narkotikus žmogus 
praranda atsakomybės jausmą, o be to, 
narkotikų vartotojams ir narkomanams reikia 
pinigų šiems poreikiams patenkinti.  

Asmenys, vartojantys narkotikus, yra kur 
kas labiau linkę įvykdyti nusikaltimą, ypač 
kalbant apie sunkius nusikaltimus. Kol 
vyriausybė nesiims rimtų žingsnių narkotikų 
problemai spręsti, ji taip nieko ir nepadarys, 
kad būtų pašalintos nusikalstamumo 
priežastys.  

,,Drugfree America” pranešimas 
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„Pirminė narkomanijos prevencija -  
dirbame tam, kad sudomintume gyvenimu“ 

Trys Lietuvos savivaldybės atsiskaitė už 
savo veiklą įgyvendinant programą „Europos 
jaunimas“. 

Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos savivaldybės 
nutarė bendradarbiauti plėtodamos ir 
įgyvendindamos tarptautinę programą 
„Europos jaunimas–narkomanijos prevencijos 
programa“ 2006-2010 metais. 

2006 metų gruodžio 14 dieną Kaune, Pilėnų 
vidurinėje mokykloje įvyko vienas iš 
programoje numatytų renginių – konferencija  
„Pirminė narkomanijos prevencija - dirbame 
tam, kad sudomintume gyvenimu“. 

Ši mokykla jau penkerius metus organizuoja 
kasmetines respublikines konferencijas apie 
narkomanijos prevenciją. Šį kartą konferencija  

susilaukė tarptautinio susidomėjimo. 
Dalyvauti joje pareiškė norą daugiau nei du 
šimtai valstybinių organizacijų atstovų, 
narkomanijos prevencijos specialistų, 
mokytojų, valstybės pareigūnų ir kitų 
suinteresuotų asmenų. 

Visas dėmesys konferencijos metu buvo 
nukreiptas  klausimą, kaip paskatinti vaikus 
susikurti įdomų gyvenimą. Konferencijos 
dalyviai sutarė, kad aktyvus domėjimasis 
gyvenimu, saviraiškos ir bendravimo 
galimybės yra būtina bet kurios prevencijos 
programos sėkmės sąlyga. Konferencijos 
metu buvo aptariamos pirminės prevencijos 
priemonės kovai su alkoholio, tabako ir 
narkotikų vartojimu. 

Lietuvos vyriausybės susidomėjimas 
konferencija ir ekspertų iš įvairių šalių 
dalyvavimas šioje konferencijoje suteikė 
narkotikų prevencijos klausimui naują svarbą 
ir privertė pažvelgti į jį per kitą prizmę. 
Konferencijos organizatoriai neslepia 
džiaugsmo, kad savo pastangomis prisidėjo 
prie bendro darbo už mūsų vaikų ateitį be 
narkotikų. 

Naujienos iš 
Norvegijos 
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Bergeno savivaldybė perduoda pirmi-
ninkavimą “ECAD Norvegijos miestai prieš 
narkotikus” Trodheimo savivaldybei. 
Trodheimas koordinuos Norvegijos tinklo 
veiklą 2007-2009.  

„Tarp kanapių vartojimo ir smurtinių nusikaltimų yra glaudžios 
sąsajos“, sako JK tyrimas  

ECAD is Europe's leading or-
ganization 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 sup-
porting 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 


