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UNODC: narkotikų problema
lokalizuota, bet neišspręsta
iki galo
Sakydamas kalbą 51-joje Jungtinių Tautų Narkotinių
medžiagų komisijos (CND) sesijoje, Jungtinių Tautų
Narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biuro
(UNODC) vykdomasis direktorius Antonio Maria Costa
paragino nustatyti tokias tarptautines narkotikų
kontrolės taisykles, kurios būtų „tinkamos numatytam
tikslui įgyvendinti dvidešimt pirmajame amžiuje“.
Antonio Maria Costa pripažino, kad „narkotikų kontrolė turi bėdų su
įvaizdžiu: pernelyg daug su narkotikais susijusių nusikaltimų; pernelyg
daug žmonių yra kalėjimuose ir labai mažai sveikatos priežiūros
įstaigose;

per

mažai

išteklių

skiriama

prevencijai,

gydymui

ir

reabilitacijai; pernelyg daug narkotikų pasėlių naikinimo akcijų, bet
nepakankamai pastangų skurdui mažinti.“ Tačiau žmonės nepastebi
narkotikų kontrolės laimėjimų:
• pavyko pažaboti neteisėtų narkotikų vartojimą; juos vartoja mažiau nei
5 proc. suaugusių pasaulio gyventojų; palyginimui – nuo tabako ir
alkoholio priklausomų žmonių yra 5-6 kartus daugiau;

• probleminių narkotikų vartotojų yra ne daugiau kaip 25 milijonai
žmonių – tai sudaro mažiau nei 0,5 proc. pasaulio gyventojų. AIDS
paveiktų žmonių skaičius yra didesnis;

• nuo narkotikų miršta maždaug 200 000 žmonių per metus, tai tesudaro
1/10 mirties nuo alkoholio ir 1/20 mirties nuo tabako atvejų;

• žymiai sumažintas narkotinių žaliavų auginimas visame pasaulyje
(aišku, išskyrus Afganistaną, kur šio klausimo sprendimas yra susijęs
ne su pačių narkotinių žaliavų auginimu, o veikiau su sukilėlių
pažabojimu);

• tarptautinių narkotikų kontrolės taisyklių laikomasi beveik visame
pasaulyje, visuotinai priimtas bendros atsakomybės principas;

• gerai veikia medicinai skirtų narkotinių medžiagų gamybos, platinimo
ir vartojimo reguliavimo mechanizmas.

TESINYS 2. PSL

JAV: 2008 m. Nacionalinėje kovos su
narkotikais strategijoje numatytos griežtesnės
kontrolės priemonės
Kovo 1 d. prezidentas Bushas paskelbė 2008 m. Nacionalinę
kovos su narkotikais strategiją. Strategija bendrais bruožais
nusako pažangą, padarytą mažinant neteisėtų narkotikų
paklausą ir pasiūlą, išryškina spręstinas problemas.
Paskelbus pirmąją Nacionalinę kovos su narkotikais strategiją 2002 m.,
prezidentas nustatė ambicingą tikslą per penkerius metus dvidešimt
penkiais procentais sumažinti narkotikų vartojimą tarp jaunų žmonių.
Suformavus subalansuotą požiūrį, pabrėžiantį prevencijos, švietimo ir
gydymo svarbą, sustiprinus teisėsaugos priemones ir tarptautinį
bendradarbiavimą, nuo 2001 m. narkotikų vartojimas tarp jaunimo
sumažėjo 21 proc. Dabar narkotikus vartoja 860 000 mažiau jaunų žmonių
nei prieš šešerius metus.

TESINYS 2. PSL.

Tarptautinės narkotikų
kontrolės tarybos 2007 metinė
Afrika:
Tarptautinė

narkotikų

kontrolės

taryba

(angl.

International

Narcotics Control Board) savo metinėje ataskaitoje rašo, kad
kontrabanda gabenamo kokaino maršrutas, besidriekiantis iš Lotynų
Amerikos per Vakarų Afriką į Europą, tampa vienu svarbiausių.
Interpolo skaičiavimais į Europą atkeliauja 200-300 tonų kokaino.
Paprastai jis gabenamas per Vakarų Afriką, kur yra saugomas ir
pakuojamas transportavimui. Vakarų Afrikos šalims stinga lėšų
išspręsti šią sudėtingą problemą. Nelegalūs prekiautojai narkotikais
renkasi Afriką, visų pirma Centrinę Afriką, kaip tranzitinę zoną
gabenti efedrinui ir pseudoefedrinui. Nedidelės bausmės už neteisėtą
cheminių narkotinių platinimą daugelyje Afrikos šalių sudaro
prielaidas nesunkiai įsigyti chemikalų, reikalingų neteisėtų narkotikų
gamybai.
Afrikoje gyvena 7,6 proc. visų pasaulio kokaino vartotojų.
Plačiausiai vartojamas narkotikas Afrikoje yra kanapės, jų vartojimas
šiame regione didėja. Neteisėtai auginamos kanapės pasklinda po
visą regioną, iš čia jos gabenamos į Europą ir Šiaurės Ameriką.
Stambiausios kanapių augintojos regione yra Vakarų ir Rytų Afrikos
šalys.
Centrinė, Šiaurės ir Pietų Amerika:
Centrinė Amerika ir Karibų jūros baseino šalys
Narkotikų prekiautojai ir toliau naudojasi šiuo regionu kaip
tranzitine zona gabenti neteisėtus narkotikus į Jungtines Amerikos
Valstijas ir Europą. Apytikriais skaičiavimais, 88 proc. kokaino,
patenkančio į Jungtines Valstijas, atkeliauja per Centrinę Ameriką ir
40 proc. kokaino, patenkančio į Europą, atkeliauja per Karibų jūros
baseino šalis.

Platėjantis tarptautinių ir šiose šalyse veikiančių

nusikaltimų grupuočių dalyvavimas narkotikų platinime pakerta
teisingumo pagrindus šiame regione.

TESINYS 3. PSL.

Tarptautinė narkotikų kontrolės taryba:
neproporcingas įstatymų dėl narkotikų taikymas
Vienoje įsikūrusi Tarptautinė narkotikų kontrolės taryba (INCB) paragino valstybes baudžiamąja
tvarka persekiojant asmenis, pažeidusius įstatymus dėl narkotikų, taikyti juos proporcingai,
kadangi kitoks jų taikymas niekais paverčia visas pastangas per įstatymų vykdymą veiksmingai
įgyvendinti tarptautines konvencijas.

JAV: 2008 m. Nacionalinėje
kovos su narkotikais stratetegijoje numatytos griežtesnės kontrolės priemonės
PRADZIA 1. PSL
Be to, marihuanos var-

Proporcingumo principui ir su narkotikais susijusiems pažeidimams labai daug dėmesio

tojimas tarp paauglių

skiriama 2008 m. kovo 5 d. Vienoje (Austrija) paskelbto 2007 m. Tarptautinės narkotikų

sumažėjo 25 proc., ekstazio vartojimas –

kontrolės tarybos metinio pranešimo pirmajame skyriuje. Taryba pažymėjo, kad palyginti su

daugiau nei per pusę, o

1996 metais, kai buvo bandoma spręsti proporcingumo klausimą, padaryta pažanga. Ir vis

metamfetaminų

dėlto, kai kurių šalių pastangos persekiojant smulkius pažeidėjus ir narkotikų vartotojus yra

vartojimas sumažėjo

neproporcingos palyginti su didesnio dėmesio reikalaujančiais klausimais, tokiais kaip

net 64 procentais.

asmenų, kurių rankose yra neteisėtos prekybos narkotikais verslas išaiškinimas, jų neteisėto

Nacionalinės narkotikų

verslo likvidavimas ir nubaudimas.

kontrolės politikos

Pabrėždama būtinybę narkotikų vartotojų atžvilgiu taikyti alternatyvias laisvės atėmimui priemones,
įskaitant gydymą, reabilitaciją ir galimybių dalyvauti integravimosi į visuomenę programose sudarymą,
Taryba ragina vyriausybes skirti reikiamą dėmesį rezonansinėms byloms dėl piktnaudžiavimo
narkotikais.
Kalbant apie tai, kaip atgrasyti nuo narkotikų jaunus žmones, lengvai pasiduodančius garsenybių
kultui ir jas supančiam žavesiui, ypač aktualus klausimas yra kaip pasipriešinti kai kurių garsenybių su
narkotikų vartojimu susijusios gyvensenos brukimui.
Reikia neužmiršti, kad vartodama narkotikus garsenybė pažeidžia įstatymus, – rašoma
pranešime. Kai su tokiais įstatymų pažeidėjais elgiamasi atlaidžiai, jauni žmonės tai iškart

biuro direktorius ir prezidento Dž. Busho
„narkotikų karalius” (nuotraukoje) Johnas
Waltersas yra pasakęs:
„Narkotikų vartojimas tarp paauglių žymiai
sumažėjo

ir

tai

turės

ilgalaikių

teigiamų

pasekmių mūsų šaliai, kadangi žinome, jog
dauguma suaugusiųjų, pagautų už rankos dėl
piktnaudžiavimo narkotikais, pradėjo juos
vartoti būdami paaugliai. Tačiau tarp mūsų

pastebi ir įsimena. Atlaidumas garsenybėms verčia susimąstyti apie teisinės sistemos

draugų, artimųjų, bendradarbių ir kaimynų dar

nešališkumą ir gali pakenkti visos visuomenės pastangoms sumažinti poreikį narkotikams.

tebėra nemažai nepajėgiančių išsikapstyti iš

Lygiai tas pat pasakytina ir apie atlaidumą asmenims, padariusiems rimtus su narkotikais
susijusius įstatymų pažeidimus.
Pranešime atkreipiamas dėmesys ir į tai, kaip skirtingai įvairiose šalyse ir regionuose
vertinami su narkotikais susiję nusikaltimai ir juos padarę asmenys. Bausmės už panašius
pažeidimus vienur gali būti suvokiamos kaip labai griežtos, o kitur vertinamos kaip
nepakankamos.

/Šaltinis: www.INCB.org

priklausomybės liūno. Mes turime surasti būdų
paskatinti juos pakeisti savo gyvenimą –
pakeisti taip, kad jie pajėgtų visiškai atsitiesti.”

Atkreipęs

dėmesį

į

naujai

atsirandančią

piktnaudžiavimo receptiniais vaistais grėsmę,
prezidentas

Bushas

paragino

sugriežtinti

prekybos kontroliuojamomis medžiagomis per
internetą kontrolę. Daugėja neteisėto receptinių

ECAD 15th MAYORS` CONFERENCE
First Announcement

„NARKOTIKAI MIESTO JAUNIMO KULTŪROJE“
Varšuva, Lenkija
2008 m. gegužės 28-29 d.

vaistų pardavimo per internetines vaistines
atvejų, todėl prezidentas kvietė Kongresą kuo
skubiau priimti įstatymus, užskirsiančius kelią
neteisėtai

prekybai

kontroliuojamomis

Ryano Haighto Internetinių vaistinių klientų

VIETA: NOVOTEL HOTEL,

apsaugos aktas (S.980), kurio priėmimą inicijavo

WARSZAWA CENTRUM

senatoriai

Išankstinė konferencijos programa jau

Dianna

atstovaujanti

paskelbta internete, pats laikas

Sessionsas

užsiregistruoti ir susitarti dėl

Alabamos

apgyvendinimo!

For registration and booking forms, please, visit
www.ecad.net.

Feinstein

Kalifornijos
valstijai),

(demokratė,

valstijai)

(respublikonas,

ir

Jeffas

atstovaujantis

apribos

nesąžiningų

internetinių vaistinių galimybes neteisėtai, be
galiojančio ir tinkamai gydytojo išrašyto recepto
pardavinėti pavojingus receptinius vaistus su
kontroliuojamomis

Nyderlanduose rengiamasi uždrausti
vadinamąsias „auginimo reikmenų parduotuves“
Nyderlandų teisingumo ministras Hirschas Ballinas rengia įstatymą, kuris padėtų išspręsti
vadinamųjų „auginimo reikmenų parduotuvių“ problemą. Jo įstatyme bus nustatyta, kad reikmenų
marihuanai auginti namuose pardavimas yra nusikalstama veika. Parlamentas remia šią iniciatyvą.
Lapkritį krikščionys demokratai pateikė pasiūlymą, kuriame raginama uždrausti tokių
parduotuvių veiklą. Partija piktinasi tuo, kad „auginimo reikmenų parduotuvės“ gali
nevaržomai prekiauti viskuo, kas reikalinga norint auginti marihuaną namuose, ir kad šių

medžiagomis

milijonams

pirkėjų, tarp kurių yra ir paauglių. Įstatymo
projektas, kuriam 2007 m. rugsėjį vienbalsiai
pritarė Senato Teisės komitetas, bus svarstomas
Senate.
Piktnaudžiavimo receptiniais vaistais problema kelia labai rimtą susirūpinimą, todėl mes
norime sutelkti savo dėmesį į mūsų šalies
aprūpinimo vaistais, jų poreikio ir prevencijos
politiką, kuria siekiama tokių pat rezultatų,

parduotuvių savininkai pirkėjams atvirai teikia smulkią informaciją šiuo klausimu, o kartais ir

kuriuos

pataria, kaip pradėti prekybos marihuana verslą.

neteisėtų „gatvės” narkotikų vartojimą ”.

Nyderlandų parlamentas šį mėnesį surengs diskusiją dėl dabartinės narkotikų politikos ir
ragins ištirti jos padarinius.

me-

džiagomis per internetą.

/Šaltinis:Expatica.com

mums

pavyko

pasiekti

mažinant

/Šaltinis: ONDCP. gov

Tarptautinės narkotikų kontrolės tarybos 2007 metinė ataskaita
PRADZIA 1. PSL

m. jau 19 197 atvejų.

El Salvadore, Gvatemaloje ir Hondūre padėtį apsunkina ta

Per

Pietinio

Kaukazo

valstybes

taip

pat

driekiasi

opiatų

aplinkybė, kad į šį neteisėtą verslą įsitraukia nusikalstamos jaunimo

kontrabandos kelias, todėl šioje valstybėse plinta narkomanija.

grupuotės, kurios neretai kontroliuoja kokaino hidrochlorido ir

Tikėtina, kad su narkotikų kontrabanda ir vartojimu susijusi situacija

kreko prekybą gatvėse.

Armėnijoje, Azerbaidžane bei Gruzijoje ir toliau blogės. Taryba

Centrinėje Amerikoje ir Karibų jūros baseino šalyse didėja kanapių

rekomenduoja

pagerinti

keitimąsi

informacija,

organizuoti

vartojimas ir platinimas. Nors pastaruoju metu Jamaikoje kanapių

veiksmingesnę sienos kontrolę ir geriau koordinuoti regioniniu bei

išauginama mažiau, ši šalis tebėra pagrindinis kanapių augintojas ir

nacionaliniu lygmeniu vykdomas narkotikų kontrolės priemones.

eksportuotojas regione.

Iliustracija: worldpress.org

Europa:

Šiaurės Amerika

Populiariausiu narkotiku Europoje ir toliau yra kanapės. Vakarų

Šiame regione didžiausią susirūpinimą kelia labai padidėjusi

Europa tebėra didžiausia pasaulio kanapių dervos rinka, nors jos

(dešimt kartų) tetrahydrokanabinolio (THC) koncentracija kanapėse,

siuntų sulaikymo atvejų kai kuriose Europos šalyse yra sumažėję.

palyginti su septintuoju dešimtmečiu. THC yra kanapės veiklioji

Gali būti, kad tai susiję su kanapių dervos gamybos sumažėjimu

medžiaga.

Maroke.

Šiaurės

Amerika

yra

viena

didžiausių

kanapių

augintojų.

Neteisėtas

kanapių

auginimas

nustatytas

Albanijoje,

Belgijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Lenkijoje.

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Meksikoje ir Kanadoje išauginta

Didžiausi Vakarų Europoje kanapių vartojimo paplitimo rodikliai

atitinkamai apie 5000, 4000 ir 800 tonų kanapių. Kanada kanapėmis

yra Italijoje ir Ispanijoje. Italijoje kanapių vartojimas tarp jaunimo

apsirūpina pati.

augo, o Ispanijoje liko nepakitęs. Jungtinės Karalystės duomenimis,

Taryba ragina Kanados vyriausybę nutraukti Vankuverio salos

Anglijoje ir Velse metiniai ir mėnesiniai kanapių vartojimo rodikliai

sveikatos apsaugos administracijos leistą vykdyti „saugesnio kreko

mažėjo. Mažiausi kanapių vartojimo paplitimo rodikliai buvo

vartojimo rinkinių”, į kuriuos įeina speciali krekui rūkyti pypkė su

Bulgarijoje, Graikijoje, Maltoje ir Rumunijoje.

filtrais, platinimo programą, nes ji prieštarauja Jungtinių Tautų 1988
m. konvencijos „Dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir
psichotropinių medžiagų apyvarta“ 13 straipsniui.
Pietų Amerika:
Neseniai atliktų tyrimų duomenimis regione ir toliau didėja
kokaino vartojimas. Tarp nuo priklausomybės nuo narkotikų
besigydančių pacientų kokaino grupės vartotojų skaičius siekė
beveik 50 proc., nuo priklausomybės kanapėms gydėsi 26 proc.
pacientų. Su narkotikais susijęs organizuotas nusikalstamumas,
smurtas ir nužudymai tebėra Pietų Amerikos šalių rykštė.
Sustiprintas regiono teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas
padėjo sulaikyti kokaino, kuris sudaro 40 proc. visame pasaulyje

Europa tebėra antra pagal dydį kokaino rinka pasaulyje. 2006 m.
kokaino kontrabanda labai padidėjo Suomijoje, Vokietijoje, Airijoje,
Portugalijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje, o Austrijoje ji sumažėjo.
Kokainas populiariausias Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje.
Beveik visas heroinas į nelegalias Europos narkotikų rinkas
atkeliauja iš Afganistano. Pagrindinis heroino kontrabandos į Europa
koridorius eina per Turkiją, kur prasideda vadinamasis Balkanų
kelias. Heroinas kontrabanda gabenamas ir vadinamuoju „šilko
keliu” per Centrinę Aziją į Rusijos Federaciją, kur jis yra
parduodamas arba transportuojamas toliau į Europos Sąjungos šalis
nares.

pagaminamo šio narkotiko, kiekio.
Rimta regiono problema yra plataus masto neteisėtas kokos

Pietine Balkanų kelio atšaka, einančia per Stambulą, Sofiją, Belgradą

krūmų, opiumo aguonų ir kanapių auginimas, taip pat neteisėtų

ir Zagrebą vis daugiau opiatų iš Afganistano kontrabanda gabenama

narkotikų gaminimas ir platinimas. JT Narkotikų kontrolės ir

į Rusijos Federaciją ir kitas šio regiono šalis.

nusikaltimų prevencijos biuro duomenimis, 2006 metais Kolumbijoje

Apytikriais skaičiavimais Europoje yra apie 3,3 milijono heroino

išauginta 50 proc. kokos krūmų, antrojoje vietoje atsidūrė Peru (33

vartotojų. Heroino vartojimas stabilizavosi arba mažėjo Vakarų ir

proc.), trečiojoje – Bolivija (17 proc.).

Centrinėje Europoje, tačiau jis augo Rusijos Federacijoje, kai kuriose
Rytų Europos ir Pietryčių Europos šalyse, per kurias eina Balkanų

Azija:

kelias. Rytų Europoje nuo priklausomybės opiatams gydosi daugiau

Rytų ir Pietryčių Azija jau nėra stambus neteisėtas opiumo aguonų

asmenų (61 proc.) nei Vakarų Europoje (55 proc.).

augintojas, tačiau šiame regione ir toliau gaminamas heroinas, nors
ne tokiais kiekiais, kaip ankščiau. Mianmaras išlaiko didžiausio
opiumo aguonų augintojo pozicijas, 2007 m. pasėlių plotai čia siekė
27 700, o tai daugiau nei 2006 metais. Laoso Liaudies Demokratinėje
Respublikoje opiumo aguonomis 2007 m. buvo nelegaliai užsėta 1
500 hektarai žemės – mažiausias pasėlių plotas nuo 1992 metų.
Dėl padidėjusio opiatų prieinamumą Centrinėje Azijoje nerimą
keliančiais tempais daugėja su narkotikais susijusių nusikaltimų,
auga narkotikų vartojimas, daugėja naujų ŽIV/AIDS atvejų.
Centrinėje Azijoje daugiausia dėl injekcinių narkotikų vartojimo
padaugėjo naujų ŽIV/AIDS atvejų. 2005 m. registruota 14 799, o 2006

Europa yra vienas stambiausių amfetamino gamintojų. Vokietijoje,
Nyderlanduose

ir

Jungtinėje

Karalystėje

išaugo

amfetamino

areštavimo atvejų skaičius. 2006 m. atitinkamos Rusijos Federacijos
institucijos išaiškino 1 700 nelegalių fabrikėlių, įskaitant 136 chemines
laboratorijas, kuriose buvo gaminami neteisėti sintetiniai narkotikai.
/Šaltinis: incb.org/
http://www.incb.org/pdf/annual-report/2007/en/03-press-release.pdf

Latvija: su narkotikais susijusių
žmogžudysčių statistika
Naujausi statistiniai duomenys, gauti vienoje iš Baltijos šalių, Latvijoje,
rodo, kad per pastaruosius mėnesius narkotikų vartotojų skaičius šalyje
stabilizavosi.
Nepaisant
optimistiškai
nuteikiančios
statistikos,
pasiturinčių verslininkų rajone netoli Rygos per dvi dienas įvyko dvi
žmogžudystės, susijusios su narkotikų prekyba ir nesumokėtomis už
narkotikus skolomis.
Latvijos kriminalinės policijos vadovas Ints Kuzis pripažino, kad narkotikai tapo neatsiejama
visuomenės gyvenimo dalimi Baltijos valstybėse ir ne tik jose. Statistikos duomenys nerodo,
kad narkotinių medžiagų kontrabanda į Latviją būtų padidėjusi. Gausiai aprūpinti rinką

UNODC: narkotikų
problema...
PRADZIA 1. PSL

JT narkotikų prevencijos biuro vadovas
pabrėžė, kad norint pereiti nuo narkotikų
problemos lokalizavimo prie jos sprendimo,
būtina taikyti kompleksines priemones ir
daugiau dėmesio skirti sveikatos priežiūrai.
„Mokslinių
rodo,

tyrim ų

kad

duomenys

priklausomybė

nuo

narkotikų yra liga, kurią galima ir
būtina gydyti. Dėl vėžio ar diabeto

narkotikais – tai užduotis, kurią su entuziazmu ėmėsi vykdyti Afganistano ūkininkai, taip pat

gydymo ideologiniai debatai ne-

tūkstančiai laboratorijų, gaminančių opiumą ir labai organizuotai tiekiančių

vyksta; kairė ir dešinė taip pat

Legalios Latvijos vaistų bendrovės, taip pat narkotinių medžiagų mažmenininkai ir

sutaria, kad tuberkuliozę ar ŽIV

didmenininkai aršiai kovoja, kad pritrauktų į prekybos mirtimi verslą kuo daugiau klientų.

gydyti būtina. Tad kodėl egzistuo-

Todėl įprastu reiškiniu tampa grasinimai, konfliktai ir užsakomosios žmogžudystės dėl

ja tokia priešprieša narkotikų kla-

nesumokėtų skolų.
Kitoje barikadų pusėje esanti Latvijos policija niekada nepasižymėjo efektyvumu sulaikant

usimu?"

Antonio Maria Costa paragino šalis nares

neteisėtų narkotinių medžiagų siuntas. Kova prieš narkotikus tapo prioritetine policijos

prioritetine

veiklos kryptimi, ką pripažino ir naujasis Latvijos Vidaus reikalų ministras Mareks Seglinš.

narkomanijos prevenciją ir gydymą. Jis taip

veiklos

kryptimi

pasirinkti

Viena prioritetinių priemonių yra kovos prieš narkotikus biurų visuose Latvijos regionuose

pat pabrėžė būtinybę daugiau dėmesio skirti

atkūrimas, kuris, kaip žadama, įvyks, kai tik vietose jiems bus surasti reikalingi darbuotojai.
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Konfiskuoti neteisėti narkotikai Latvijoje (policijos duomenys)
Aguonos (kg.)
Heroinas (g.)
Marihuana (kg.)
Hašišas (g.)
Efedrinas (g.)
Amfetaminas (g.)
Metamfetaminai g.
Ekstazis (tabl.)
Kokainas (g.)
LSD sumirkytas
popierius
Medicininiai
preparatai: psichotropinės narkotinės medžiagos
Arba
Vaistai su narkotinėmis medžiagomis (tabl.)
* iš viso 31975
tablečių

2003
57,72
600,44
6,02
50052,26
847,24
3051,02
5989,12

2004
107,23
524,92
7,55
176,456
664,246
3550,53
4890,65

2005
64,26
42,29
25,92
1553,79
18,46
3789,15
3416,52

2006
23,374
157,41
6,34
358,4
0,88
11065,18
8198,59

milijonams

stipriai

nuo

narkotikų

priklausomų pasaulio žmonių, kad būtų
2007
74,611
1750,5
52,34
253,65
0
6162,15
11863,26

sumažinta žala, kurią jie daro visuomenei ir

naikinimas turėtų būti derinamas su skurdo

9239
777,21
20

9460
639,99
79

21937
683,9
2190

4640
1123,13
3

102798*
11913,9
146

7970,72 g

4342,65 g

761,77 g

1366,16 g

982, 2351 g

sau patiems. Jis pabrėžė būtinybę skirti
daugiau lėšų finansuoti vystymo projektus,
suteikiančius

alternatyvų

pasirinkimą

ūkininkams, auginantiems kanapes, koką ar
opiumui gaminti skirtas aguonas:
„narkotikams

gaminti

skirtų

pasėlių

mažinimu“.
Jis ragino kovai su narkomanija sutelkti
plačiąją visuomenę ir rengti pilietines akcijas
bei kampanijas žiniasklaidoje, „skatinančias
vartotojus boikotuoti mados namus, įrašų
kompanijas

ir

sporto

verslo

atstovus,

sudarančius sutartis su įžymybėmis, kurios,
466143

15608

208666

37671

4256,5

užuot gėdijusios, didžiuojasi savo priklausomybe nuo narkotikų“.
*Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisija (CND)
yra pagrindinė politikos formuotoja Jungtinių Tautų
sistemoje

Andrejs Vilks, ECAD atstovas Latvijoje
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.
Has your city joined ECAD?
ECAD Head Office
European Cities Against Drugs
ECAD, Stadshuset
105 35 Stockholm, Sweden
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466
E-mail: ecad@ecad.net
www.ecad.net

sprendžianti

neteisėtų

narkotikų

kontrolės

klausimus. Ji taip pat vadovauja UNODC darbui kovos
prieš narkotikus srityje.

/ www.unodc.org

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

