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Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 metinis pranešimas:
Būtinas kompleksinis atsakas
Apie 12 milijonų 15-64 metų amžiaus

mokyklose atliktų apklausų duomenys taip

europiečių yra bent sykį gyvenime vartoję

pat rodo amfetaminų ir ekstazio vartojimo

kokaino, 11 milijonų – amfetaminų ir 9,5

15–16 metų amžiaus grupėje stabilizavimosi

milijono – ekstazio. Nors naujausiais Europos

arba mažėjimo tendenciją.

- Stiprėja kritika dėl Nyderlandų narkotikų

narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro
(EMCDDA) duomenimis, piktnaudžiavimo
amfetaminais

ir

politikos šalies viduje
-

Kokaino vartojimas tebedidėja

Amsterdame

uždaromos

43

„kavos

tendencija

Per pastaruosius metus kokainą vartojo

stabilizavosi ar netgi sumažėjo, o kokaino

apie 3,5 milijono jaunų (15–34 metų)

-

vartojimas Europoje, nors ir ne visose šalyse,

europiečių, o per pastarąjį mėnesį jį vartojo

atliekamas testas dėl narkotikų vartojimo

toliau didėja.

1,5 milijono. Septynios šalys nurodo, kad

- Eindhoveno meras ketina kontroliuoti

naujausių

kanapių plantacijas

Amfetaminai
stabilizavosi

ekstaziu

Keturios naujienos
iš Nyderlandų

ir

ekstazis:

padėtis

apklausų

duomenimis,

kokaino

pastaruosius

metus

(2005–2007

m.)

vartojimas

per

didėjo.

Ispanijoje, Airijoje, Italijoje ir JK, šalyse,

pavartoję apie 2 milijonus jaunų europiečių

kuriose kokaino vartojimas itin paplitęs, šį

(15–34 metų), o ekstazio – apie 2,5 milijono.

narkotiką per pastaruosius metus vartojo

Naujausi

duomenys

amžiaus

metus

amfetaminais
sumažėjo.

mokyklose

moksleiviams

žr. psl. 3

KONFERENCIJĄ

kad

per

apie 3–5,5 proc. jaunų suaugusiųjų. Daugėja

Turime ko vieni iš kitų
pasimokyti

2003-ųjų

šioje

ir asmenų, kurie kreipiasi gydytis dėl

Drauge su gausiu būriu Rusijos kovos su

piktnaudžiavimas

priklausomybės nuo kokaino. 2002–2006

narkotikais ekspertų tarptautinėje moksli-

metų

nėje–praktinėje konferencijoje „Saugūs ir

rodo,
nuo

grupėje

Roterdamo

Danijoje,

Per pastaruosius metus amfetaminų yra

pastaruosius

parduotuvės“

stabilizavosi
Vidutiniškai

arba

netgi

laikotarpiu

naujų

klientų,

metus

besikreipusių dėl gydymosi, skaičius nuo 13

priklausomi

amfetaminus vartojo 1,3 proc. jaunesnio

000 pakilo iki beveik 30 000. 2006 metais

praktinės patirties mainai tarp Rusijos

amžiaus

EMCDDA buvo užregistruota, kad dėl

miestų“, kuri įvyko spalio 30–31 dienomis

kokaino vartojimo mirė apie 500 žmonių.

Stavropolyje, dalyvavo ir du švedų ECAD

suaugusiųjų.

Per

per

pastaruosius

penkerius metus stabilizavosi ir ekstazio
vartojimas, kaip rodo tyrimo duomenys dėl

tinklo

narkotiko vartojimo praėjusiais metais, nors

Nevienalytė

buvo neišvengta ir pakilimų. 1,8 proc. jaunų

narkotikų rinka — būtinas kompleksinis
atsakas

suaugusiųjų teigė praėjusiais metais vartoję
ekstazį, nors šis skaičius tarp šalių labai
įvairuoja. Čekijos, Ispanijos, Švedijos ir JK

Europos

stimuliuojančių

Šiuo metu Vakarų ir Pietų Europos
neteisėtų stimuliuojančių narkotikų rinkoje
dominuoja kokainas – ...

žr. psl. 2

nuo

(apimančio

narkotikų

10

miestai:

Švedijos

miestų)

atstovai Svenas Perssonas ir Marcusas
Häggströmas.

Konferecija

sukėlė

didelį

susidomėjimą ir pritraukė daugiau kaip 300
dalyvių iš skirtingų Rusijos Federacijos
regionų.
žr. psl. 2
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Turime ko vieni iš kitų pasimokyti
ECAD tinklo Švedijoje atstovai aktyviai dalyvavo Rusijoje surengtoje konferencijoje prieš narkotikus... Tęsinys; psl.1
Svenas

ir

plenarinės

Marcusas

sesijos

turėjo

metu

galimybę

pristatyti

savo

pranešimus apie esminius sėkmingos Švedijos
narkotikų politikos aspektus, taip pat per
seminarus

smulkiai

papasakoti,

kaip

vykdomas prevencinis darbas jų miestuose
Gävle ir Söderhamne.
Svenas

Perssonas

seminarų

dalyviams

papasakojo, kad Gävlo miesto savivaldybė kasmet analizuoja

prevencijai plėtoti vietos lygmeniu ir čia jiems gali būti naudinga

prevencinio darbo, vykdomo pagal miesto veiksmų planą „Žingsnis

švedų prevencinės veiklos koordinavimo patirtis.

po žingsnio link visuomenės be narkotikų“, rezultatus. Söderhamne

Regioninės ECAD būstinės Rusijoje direktorius Georgijus Zazulinas

šiai prevencinei jaunimo programai skiriami didžiuliai ištekliai.

konferencijoje pristatė naują knygą, kurioje pateikiamas Švedijos

Nuolat atliekamos apklausos, steigiami jaunimo kūrybos centrai ir

narkotikų politikos modelis ir jo taikymo galimybės Rusijos

organizuojama pagalba jaunimui. Dalyviai iš Švedijos pristatė ir

sąlygomis. Dvi intensyvios konferencijos dienos suteikė galimybę

daugiaplanį tiriamąjį ECAD projektą „Europos jaunimas“. Rusijoje

Švedijos ir Rusijos ekspertams kovos su narkomanija srityje ne tik

tebejuntami

pražūtingi

per

pastaruosius

15

metų

drastiškai

besikeitusios narkotikų politikos padariniai, kai per šalį nuvilnijo
narkomanijos epidemija,

ribojančią

narkotikų

politiką

pasikeisti patirtimi, bet ir patirti nepaprastą rusų svetingumą, kurio
nepagailėjo Stavropolis.

pakeitė

Tikimės, kad sėkmingas bendradarbiavimas tarp Rusijos ir Švedijos

liberalioji (2004 metais turėti netgi 1 g heroino nebuvo laikoma

ECAD tinklų ir toliau plėtosis. Lapkričio mėnesį Georgijus Zazulinas

nusikaltimu!), o paskui vėl imti taikyti apribojimai. Konferencija

dalyvavo regioninėje Švedijos ECAD miestų konferencijoje Bollne.

parodė, kad Rusijos miestams vertėtų daugiau dėmesio skirti

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 …
Tęsinys; psl.1
...kitur jo vartojimas ir pasiūla tebėra nedidelė. Daugumoje šiaurės,

apklausos, JK, šalyje, kuri anksčiau išsiskyrė iš kitų šalių dideliu

vidurio ir rytų valstybių narių, ypač nuo 2004 m. į ES įstojusiose

kanapių

šalyse, amfetaminai yra dominuojantis stimuliuojantis narkotikas.

vartojimo, ypač jaunesnio amžiaus grupėse, mažėjimo tendencija.

Metamfetaminas – daugiausiai problemų už Europos ribų keliantis

vartotojų

skaičiumi,

pastebima

nuolatinio

narkotikų

Vis dėlto nuolat intensyviai kanapes vartojančių asmenų skaičius

narkotikas – iš Europos Sąjungos šalių yra paplitęs tik Čekijoje ir

gali

Slovakijoje.

populiacijoje, – sako EMCDDA direktorius Wolfgangas Götzas.

kisti

nepriklausomai

nuo

kanapių

paplitimo

bendroje

Skirtingų narkotikų sąveika ir lygiavertis narkotikų vartotojų

Nustatyta, kad Europoje kanapes kasdien arba beveik kasdien

potraukis mums yra svarbi tyrimo sritis, – sako EMCDDA

vartoja apie 4 milijonus 15–64 metų suaugusiųjų. Iš 160 000 asmenų,

pirmininkas Marcelis Reimenas. – „Šiandienė pasiskirsčiusios rinkos

kurie kreipėsi dėl gydymosi nuo priklausomybės, 2006 m. pateiktais

situacija rodo, kad, užuot skyrę dėmesį atskiriems narkotikams,

duomenimis, kanapių vartotojai sudarė 28 proc. ir nusileido tik

turime

heroino vartotojams (35 proc.)

imtis

kompleksinių

priemonių

kovodami

su

visų

stimuliuojančių narkotikų vartojimu. Sumažinus vieno narkotiko
Opiatai

prieinamumą, jo vartotojai pasirinks kitą narkotiką.“

EMCDDA duomenimis, šiandien Europos Sąjungos šalyse ir
Norvegijoje yra 1,3–1,7 milijono problemiškų opiatų vartotojų, o

Kanapės: „stipresni signalai“, rodantys, kad jų populiarumas gali
mažėti

heroinas pareikalavo daugiausiai su narkotikų vartojimu susijusių

Beveik ketvirtadalis europiečių, arba maždaug 71 milijonas 15–64

sveikatos sistemos išlaidų ir socialinių sąnaudų. 2008 m. pranešime

metų asmenų, yra bent sykį gyvenime bandę kanapes, o apie 7 proc.

pateikti

(23 milijonai) jas bandė per pastaruosius metus, – tai rodo, kad jos

vertinimais

tebėra dažniausiai vartojamas nelegalus narkotikas Europoje. Vis

vartojimu“, ir pažymima, kad nors ši problema ir „stabilizavosi, ji

dėlto, kai kuriose svarbiose rinkose, teigia EMCDDA, atsiranda

tikrai nemažėja“. Rekordinį mastą pasiekusi opiumo gamyba

„stipresnių

Afganistane 2007 m. taip pat sustiprino agentūros nerimą dėl galimo

signalų“

apie

blėstantį

narkotiko

populiarumą,

patvirtinančių pernykštėje Metinėje ataskaitoje pateiktą analizę.
Apklausų duomenimis, per pastaruosius metus kanapes vartojo

duomenys
dėl

verčia

„gerėjančios

suabejoti

ankstesniais

padėties,

susijusios

EMCDDA
su

heroino

vadinamosios grandininės reakcijos, dar labiau paaštrinsiančios
heroino problemą Europoje. „Nors turimi duomenys nerodo, kad

apie 17,5 milijono jaunų (15–34 metų) europiečių. Naujausi

heroino

nacionalinių apklausų apie šios amžiaus grupės kanapių vartojimą

dešimtajame XX amžiaus dešimtmetyje kone visoje Europoje,” – sako

duomenys rodo stabilizavimosi arba net mažėjimo tendencijas

EMCDDA direktorius Wolfgangas Götzas, – „mes negalime

daugumoje duomenis pateikusių šalių. Per pastaruosius metus

ignoruoti grėsmės, kurią kelia heroino persotinta rinka, susirūpinimą

narkotikus vartojo vidutiniškai 13 proc. jaunų suaugusių europiečių.

keliančių duomenų apie heroino vartojimą bei požymių, kad mes

Stipriųjų kanapių pabandymo tarp 15 metų moksleivių tendencija ES

galime susidurti su augsiančia sintetinių opiatų problema. Turime

šalyse taip pat stabilizavosi arba mažėja. Kaip rodo gyventojų

neprarasti budrumo.”

vartojimo

problema

įgyja

epidemijos

mastą,

kaip

Keturios naujienos iš Nyderlandų
Stiprėja kritika dėl Nyderlandų narkotikų politikos šalies viduje
Olandijos vyriausybė nuo gruodžio pirmos dienos paskelbė
draudimą auginti ir pardavinėti haliucinogeninius grybus – vieną
populiariausių atrakcijų tarp Amsterdame besilankančių užsienio

Eindhoveno meras ketina
kontroliuoti kanapių
plantacijas
Stambus kanapes auginantis
ūkis užkirs kelią produkcijai

turistų.
Olandijos žiniasklaida pranešė, kad kai kurios politinės partijos,
tarp jų ir PydA darbo partija, viena iš valdančiosios koalicijos
dalyvių, vis aštriau ir aštriau kritikavo šalies tolerantišką požiūrį į

patekti į „kavos parduotuves“
„pro užpakalines duris“.
Eindhoveno ketinimai įkurti
kanapių plantaciją, kuri tiektų

vadinamuosius „lengvuosius“ narkotikus, t. y. kanapes.
Daugumą turinti Nyderlandų krikščionių demokratų (CDA)

produkciją

„kavos

parduo-

partija visada kritiškai vertino leidimą „kavos parduotuvėje“

tuvėms“, sukėlė tikrą sensaciją. Apie šį ketinimą buvo paskelbta

kiekvienam asmeniui nusipirkti penkis gramus kanapių.

lapkričio mėnesį vykusiame merų iš 30 savivaldybių susitikime.
Dauguma merų ragino vyriausybę paremti šį bandomąjį projektą ir
taip užkirsti kelią nusikaltėliams tiekti narkotikus.

Amsterdame uždaromos 43 „kavos parduotuvės“
Amsterdame uždaromos 43 iš 228 mieste veikiančių „kavos

Nyderlanduose, kurie garsėja tolerantiškiausia Europoje politika

parduotuvių“. Amsterdamo meras Jobas Cohenas stipriai remia

dėl „lengvųjų“ narkotikų, leidžiama turėti su savimi iki 5 g

esamą tolerancijos politiką, tačiau jis susiduria su vis stiprėjančiu

marihuanos

dešiniųjų ir nuosaikiųjų partijų, tarp jų ir įtakingųjų krikščionių-

parduotuvėse“, tačiau draudžiama auginti kanapes ir tiekti jas

ir

taip

pat

pardavinėti

demokratų, pasipriešinimu. Tokio staigaus padėties pasikeitimo

„kavos parduotuvėms“. Anot daugumos merų, šis legalus verslas

šį

narkotiką

„kavos

Amsterdame priežastis – naujosios vyriausybės politikos nuostata,

sukūrė ištisą nelegalią pramonę, kasmet susižeriančia 2 milijardus

kad „kavos parduotuvės“ gali būti ne arčiau kaip 250 metrų nuo

eurų.
„Atėjo laikas išbandyti kontroliuojamų plantacijų sistemą, kad

mokyklos.
Šis pranešimas padarytas po Nyderlandų miestų merų susitikimo,

galėtume nubrėžti griežtus nurodymus dėl kanapių kokybės bei

kuriame buvo aptariamos neatidėliotinos problemos, susijusios su

kainos ir kontroliuoti šį procesą,“ – olandų laikraščiui „Volkskrant“

nauja

sakė Eindhoveno meras Robas de Gijzelis. Valdžia turi tvirtai laikyti

narkotikų

vidaus

politika.

Svarbiausias

darbotvarkės

klausimas – su narkotikais susijęs turizmas. Daugelis su siena
besiribojančių miestų

reiškia nepasitenkinimą

į Nyderlandus

kanapių pirkti vykstančių turistų ir turistams bandančių iškišti

narkotikų tiekimą „kavos parduotuvėms“ savo rankose.
Planas dėl kanapių plantacijos netrukus bus pateiktas svarstyti
Olandijos vyriausybei.
/www.independent.co.uk

„lengvuosius“ bei „sunkiuosius“ narkotikus prekeivių drumsčiama
ramybe. Miestų merų susitikimas sušauktas po to, kai du pietų
Olandijos miestai – Rozendalis ir Bergenas prie Dumo – paskelbė,
kad nuo 2009 m. vasario 1 d. yra priversti uždaryti visas „kavos
parduotuves“ savo savivaldybės teritorijoje.
Abiejų miestų, kuriuose smarkiai padaugėjo įsigyti narkotikų
atvykstančių turistų iš Belgijos ir Prancūzijos, merai teigė, kad
kasdien į „kavos parduotuves“ užsukantys 25 000 užsieniečių daro
„akivaizdžiai neigiamą poveikį viešajai tvarkai“.
/Nyderlandų radijas
Roterdamo mokyklose moksleiviams atliekamas testas dėl
narkotikų vartojimo
Trijose

Roterdamo

mokyklose

pradėta

vykdyti

bandomoji

programa – moksleiviai tikrinami, ar jie nevartoja narkotikų. Miesto
valdžia teigia esanti pirmoji šalyje, įvedusi mokyklose testą dėl
narkotikų vartojimo. Dalyvavimas programoje yra grįstas laisvos
valios principu – moksleiviai negali būti verčiami joje dalyvauti.
Jei mokyklos darbuotojai įtaria, kad moksleivis vartoja narkotikus
(taip pat ir kanapes!), jam / jai pasiūloma savanoriškai atlikti testą.
Po kelių mėnesių išanalizuoti šios bandomosios programos
rezultatai bus pateikti valdžios atstovams, praneša „Telegrafas“.
Pradėti šį bandomąjį projektą paskatino metų pradžioje 12 miesto
mokyklų atliktų tyrimų rezultatai: kas antroje mokymo įstaigoje
buvo aptikta kokaino, 10 mokymo įstaigų – kanapių ir vienoje –
heroino pėdsakų.

Šveicarai nenori pokyčių
narkotikų politikoje
Lapkričio 30 sekmadienį vykusiame referendume šveicarai balsavo
prieš pasiūlymą legalizuoti kanapes asmeniniam naudojimui, tačiau
pritarė, kad būtų tęsiama vyriausybės vykdoma programa, pagal kurią
heroinas skiriamas užkietėjusiems narkomanams.
Taigi visuotinio balsavimo rezultatai rodo, kad šveicarai palaiko
valstybės

vykdomą

narkotikų

politiką,

grindžiamą

keturiais

svarbiausiais principais: prevencija, žalos mažinimu, gydymu ir
kontrole. Heroino skyrimo pagal receptą programa vykdoma šalyje
jau dešimt metų. Narkomanai gauna heroino klinikoje ir yra
prižiūrimi medicinos personalo. Jiems taip pat suteikiamas gydymas.
Sveikatos apsaugos atstovai teigia, kad teisę gauti „valstybinį“
heroiną turi tik narkomanai su 10 metų „stažu“, nesėkmingai
dalyvavę gydymosi programose. Programos kritikai sako, kad
dauguma narkomanų taip ir nesugebėjo įveikti priklausomybės nuo
narkotikų, tačiau jos šalininkai tvirtina, kad ši programa padėjo
sumažinti nusikalstamumą ir mirtingumą tarp narkomanų – dvi
didžiausias problemas, atsiradusias dar dešimtajame praėjusio
amžiaus dešimtmetyje.
Pasiūlymas legalizuoti kanapes – labiausiai Šveicarijoje paplitusį
nelegalų narkotiką (mažiausiai kas ketvirtas šveicaras yra gyvenime
bandęs rūkyti kanapes) – buvo sutiktas neigiamai. „Legalizavimas“
būtų suteikęs šveicarams teisę vartoti kanapes ir netgi jas auginti
savo reikmėms.

Ar tik „blogi“ vaikai vartoja narkotikus?
Djuko universitete (DUKE) atliktų tyrimų

Narkotikai ir pažeidžiamos
jaunimo grupės

medžiagų. Taip pat šioje grupėje buvo kur

ES valstybės narės vis daugiau dėmesio

rezultatai rodo, kad ankstyvame amžiuje

kas

savo narkotikų ir socialinėje politikoje skiria

pradėti vartoti narkotikai ir alkoholis sukelia

infekcijos tikimybė.

sveikatos problemų visam gyvenimui.

didesnė

nusikaltimų

ar

herpeso

„pažeidžiamoms

grupėms“,

siekdamos

Paaugliai, ankstyvame amžiuje pradėję

išvengti galimų su narkotikų vartojimu

vartoti

vartoti narkotikus ir alkoholį, nesvarbu, ar

susijusių problemų ten, kur jos labiausiai

alkoholį ir rūkyti marihuaną iki 15 metų,

jie „geri“ ar „blogi“, sako Caspis, suaugę jie

tikėtinos.

neišvengia jų sukeltų padarinių ir būdami

visi turi sveikatos problemų. Tai patvirtina

įgyvendinti reikia daugiau intervencinių

trisdešimties. Jie kur kas dažniau susiduria

nuolat gausėjantys duomenys apie jautrumą

priemonių.

su

alkoholiui

EMCDDA

Jaunuoliai,

pradėję

tokiomis

reguliariai

grėsmėmis,

kaip

antai:

ankstyvas nėštumas, mokyklos metimas,
priklausomybė

nuo

narkotikų,

lytiškai

ir

narkotikams

ankstyvame

Tačiau

Ankstyvasis

nėštumas.

Pasirodo,

kad

nurodė,

įstaigose

ketinimams

Aptardama

pažeidžiamos

amžiuje.

šiems
šį

kad

jaunimo

gyvenantys

klausimą
kai

kurios

grupės

(globos

vaikai,

benamiai

plintančios ligos ir teistumas. Elektroninėje

trečdalis

žurnalo „Psychological Science“ versijoje

reguliariai vartoti alkoholį ir narkotikus iki

pamokų

paskelbtų tyrimų duomenys pirmą kartą

15 metų, pastojo iki joms suėjo 21-eri. Toks

narkotikus pradeda vartoti anksčiau, jiems

atsako į sudėtingą klausimą: ar narkotikus

pat ir nėštumo toje pačioje amžiaus grupėje

būdingas

pavojingesnis

vartoja „blogi“ vaikai, ar narkotikai paverčia

tarp

nevartojusių

vartojimas

ir

juos

Djuko

narkotikų, procentas. Du trečdaliai „blogų“

atsiradimo

rizika

universiteto psichologas Avshalomas Caspis

mergaičių, vartojusių narkotikus, pastojo iki

bendraamžių.

bei jo žmona ir kolegė Terrie Moffitt sako

joms sukako 21 metai, palyginti su 12 proc.

grupių charakteristikas yra labai svarbi

turį

„gerų“ mergaičių, nevartojusių narkotikų.

pradžia numatant prevencijos strategijas ir

„blogais“.

Tyrimo

pakankamai

autoriai

duomenų,

kad

abu

„gerų“

„blogų“

mergaičių,

mergaičių,

pradėjusių

jaunuoliai, anksti mokyklą metę ar iš
bėgantys

jaunuoliai)

didesnė

narkotikų

priklausomybės

negu

Žinios

paprastai

daugumai

apie

jų

pažeidžiamų

atsakymai yra teisingi. Djuko universiteto

Tyrėjai priėjo prie išvados, kad visiems

intervencijas. Narkotikų vartojimas gali būti

tyrinėtojai Caspis ir Moffitt dirbo drauge su

vaikams – ne tik rizikos grupės paaug-

tik vienas iš pažeidžiamoms grupėms

grupe tyrėjų iš JAV, Didžiosios Britanijos ir

būdingų socialiai nepriimtinos elgsenos

analizavusių

liams – reikalinga atitinkama prevencijos
dozė.

duomenis, gautus stebint beveik 1 000

Kadangi tyrimas apėmė visą tiriamųjų

Naujosios Zelandijos gyventojų sveikatos

gyvenimą nuo pat gimimo, „mes žinome

veiksnių

būklę nuo gimimo iki 32 metų.

apie juos beveik viską ir galime drąsiai

pateikiami geriausios praktikos pavyzdžiai.

Naujosios

Pusė

Zelandijos,

tiriamųjų,

pradėjusių

reguliariai

vartoti alkoholį ir rūkyti marihuaną dar
nesulaukę 15 metų, iš tiesų buvo vadinamieji

gyvenimą ir jų šeimas dar prieš jiems

„blogiukai“, augę asocialiose šeimose ir jau

pradedant vartoti narkotikus“.

turėtų

patekti

spektras.

ištisas
Šiame

socialinių
pranešime

informacijos

apie

šių

vaikų

ECAD vėliava

Tyrimą finansavo Nacionalinis psichikos
sveikatos institutas, JK Medicininių tyrimų

elgsenos.
Tačiau ir kita tiriamųjų grupė – „geri“

taryba,

Williamo

T.

Zelandijos

Granto

fondas,

sveikatos

tyrimų

vaikai, augę geriau aprūpintose šeimose ir

Naujosios

nepasižymėję problemišku elgesiu vaiky-

taryba ir Nacionalinio narkotikų priklaus-

stėje,

vartoti

omybės tyrimų instituto (NIDA) stipendija

alkoholį ir narkotikus iki 15 metų, sulaukę

Djuko universiteto tarpdisciplininių tyrimų

32 metų buvo apibūdinami kaip turintys

centrui.

tačiau

akiratį

daryti išvadas,“ sakė Caspis. „Mes turime
gausybę

nuo vaikystės išsiskyrę dėl probleminės

pavyzdžių, todėl į narkotikų politikos

pradėję

reguliariai

rimtų sveikatos problemų ir 3,6 karto labiau
linkę tapti priklausomais nuo narkotinių

http://news.duke.edu/2008/10/
earlyexpose._print.ht

EUROPEAN CITIES
AGAINST DRUGS

Visi ECAD nariai turi galimybę įsigyti
organizacijos

vėliavą

ir

naudoti

ją

konferencijų, seminarų bei kitų su ECAD
susijusių renginių metu. Matmenys 200×120
cm. Kaina 28 eurų. Užsakymus siųskite į
Stokholmo būstinę adresu ecad@ecad.net

