
„Negalime nerti į 
krūmus...“ 

Pasaulinis forumas  
prieš narkotikus 
2008 m. rugsėjo 8–10 d., Stokholmas 

Manoma, kad šių metų rugsėjo 8–10 
dienomis Stokholme (Švedija) įvyksiančiame 
Pasauliniame forume prieš narkotikus 
dalyvaus per tūkstantį delegatų. Forume 
dalyvaus jo globėja Jos Didenybė Švedijos 
karalienė Silvija.  

Pasaulinis forumas suteikia galimybę 
visuomeniniams pasaulio judėjimams 
pareikšti paramą JT tarptautinėms konven-
cijoms dėl narkotikų ir ribojamos 
antinarkotinės politikos. 

„Atėjo laikas mobilizuoti tarptautinį 
visuomenės atkirtį narkotikų vartojimo 
nemedicininiais tikslais atžvilgiu. Turime 
pagalvoti apie savo vaikų ateitį,“ – interviu 
Švedijos elektroniniam laikraščiui „Drug-
news“ sakė Forumo organizacinio komiteto 
pirmininkas Babas Bergvallas. 

Per tris dienas truksiančius daugybę 
seminarų ir plenarinius posėdžius Forumo 
dalyviai aptarinės aktualius narkotikų 
politikos klausimus, taip pat mitus apie 
kanapes, ryšį tarp narkotikų ir prekybos 
žmonėmis, „narkotikus karui“ – visi šie 
klausimai yra įtraukti į Forumo dienotvarkę. 
Nemažai dėmesio bus skiriama naujausiems 
moksliniams tyrimams dėl įvairių gydymo 
nuo priklausomybės ir prevencijos metodų 
bei jų taikymo, taip pat jų veiksmingumui 
aptarti. Forume bus aptarinėjama šalies 
šeimininkės – Švedijos – patirtis: vienas 
svarbiausių šalies vykdomos narkotikų 
politikos veiksmingumo rodiklių yra  

sąlyginai mažas jaunimo, vartojančio 
narkotikus, procentas.  

„Šiandien, kai daugiausia dėmesio 
narkomanijos problemai spręsti skiriama 
pakaitiniam gydymui metadonu, subuteksu 
ir t. t., mes manome, kad yra labai svarbu 
kalbėti apie pasaulį be narkotikų. Nemažam 
skaičiui narkomanų, gavusių tinkamą 
pagalbą, pavyko išsikapstyti iš narkotikų 
liūno ir visiškai atsisakyti narkotikų,“ – 
pažymi Babas Bergvallas. Forumo 
organizatoriai pakvietė Amerikos savitarpio 
pagalbos organizacijos ir garsaus San 
Patrinjano (Italija) reabilitacijos centro 
atstovus papasakoti apie savo patirtį 
siekiant padėti narkomanams reabilituotis ir 
grįžti į visuomenę.  

Babas Bergvallas patenkintas kalbas 
sakysiančių dalyvių, kurie atstovauja 
visiems kontinentams, sudėtimi. Tarp 
kalbėsiančiųjų bus ir Baltųjų Rūmų 
Nacionalinės narkotikų kontrolės politikos 
būstinės direktorius, psichiatras iš Peru, 
visuomeninių organizacijų atstovai iš Šri 
Lankos ir Tailando, Jungtinių Tautų 
Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo 
prevencijos biuro direktorius, Kovos su 
piktnaudžiavimu tyrimams Škotijoje 
vadovaujantis profesorius, aborigenų kilmės 
kriminologas iš Australijos, šalies, smarkiai 
nukentėjusios dėl piktnaudžiavimo narko-
tikais.  

žr. psl. 2 

Tomas Hallbergas nustojo eiti ECAD 
direktoriaus pareigas, kad toliau tęstų savo 
karjerą „IKEA“ atstovybėje Rusijoje. „ECAD 
Newsletter“ paprašė Tomo prisiminti savo 
darbą šioje organizacijoje. 

 
Didžiausią susirūpinimą man kelia ta 
aplinkybė, kad farmacijos pramonė 

investuoja didžiules lėšas į narkotikų 
klausimo pavertimą medicinos problema, nes 
tai, mano supratimu, yra didžiulė klaida. 
Narkotikų klausimas visų pirma yra socialinė 
problema ir ji turėtų būti sprendžiama 
socialinės politikos priemonėmis.“  

žr. psl. 2 

Nuo redakcijos 

Didžiojoje Britanijoje ir toliau laužomos 
ietys dėl kanapių. Praėjusiais metais „ECAD 
Newsletter” atkreipė savo skaitytojų dėmesį 
į radikalų britų dienraščio „Independent on 
Sunday“ pozicijos pasikeitimą. Priminsime, 
kad dienraštis viešai atsiprašė už ilgai 
vykdytą kanapių dekriminalizavimo 
kampaniją. „Independent on Sunday“, „ 
atsižvelgdamas į vis didėjantį įrodymų 
skaičių“ pripažino, kad reikia iš naujo ir 
griežčiau pažvelgti į šį populiariausią šalyje 
narkotiką. Praėjusių metų vasarą Didžiosios 
Britanijos Vidaus reikalų ministras kreipėsi 
į Kovos prieš piktnaudžiavimą narkotikais 
tarybą prašydamas iš naujo apsvarstyti 
kanapių klasifikavimo klausimą. Dar prieš 
paskelbiant oficialią tarybos ataskaitą tapo 
aišku, kad nelaukdama Tarybos išvadų 
vyriausybė apsisprendė suteikti kanapėms 
aukštesnę „B“ pavojingumo kategoriją. Ši 
istorija pasiekė kulminaciją gegužės 7 
dieną... 

žr. psl. 3 
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„Negalime nerti į krūmus...“ 
Interviu su Tomu Hallbergu, ėjusiu ECAD direktoriaus pareigas 1999–2008 m. 

Tomai, jūs atėjote į ECAD 1999 metais. 
Kokia tuo metu buvo padėtis narkotikų 
politikos srityje ir kaip ji atrodo šiandien? 

- Su narkotikais susijusi padėtis visose 
šalyse skirtinga. Pavyzdžiui, Švedijoje 
ECAD tinklo ir vyriausybės komiteto 
„Mobilizacija prieš narkotikus“ pastan-
gomis pavyko gerokai išjudinti su 
narkotikais susi jusių  klausimų 
sprendimą. Baltijos šalys pagerino darbą, 
nukreiptą prieš narkotikus ir suformavo 
stabilias kontrolės struktūras. Tai 
pasakytina ir apie Rusiją. Prie šalių, 
kuriose neįvyko teigiamų poslinkių, o 
veikiau išryškėjo neigiamos tendencijos, 
priskirčiau Angliją, Škotiją ir Šiaurės 
Airiją. Ryškesnių pokyčių nematome ir 
Rytų Europoje. Narkotikų problema šiose 
šalyse tebėra gana aštri.  

 
Su kokiais naujais iššūkiais ECAD 

susiduria pastaruoju metu? 
- Mano galva vienas didžiausių iššūkių 

ECAD kaip organizacijai – ir toliau vaidinti svarbų vaidmenį 
tarptautinėje narkotikų politikos arenoje. Būtent šioje srityje per 
pastaruosius metus ECAD pavyko išsikovoti tvirtas pozicijas. 
Džiugina tas faktas, kad mus vertina ir ES, ir JT institucijos. 

 
Tomai, ar esate patenkintas rezultatais, kuriuos ECAD pasiekė jums 

vadovaujant šiai organizacijai, ir kas jums teikia didžiausią pasitenkinimą? 
- Manau, vienas didžiausių laimėjimų yra sėkminga ECAD tinklo 

plėtra. Apie ECAD susitelkė grupė žmonių, kurie padėjo jai įgauti 
didesnį svorį. Rusijoje ir Švedijoje susikūrė tvirti miestų tinklai, 
kuriuose dirba kompetentingi ir energingi žmonės. 

Taip pat esu patenkintas mūsų organizacijos indėliu į švietimą, visų 
pirma Rusijoje, kur ECAD suvaidino svarbų vaidmenį sukuriant 
mokymo kovos prieš narkotikus koordinatoriams programą. Mūsų 
švietimo modelį perėmė Italija, o tai labai pozityvus ženklas. 

Esu įsitikinęs, kad šiuo metu didžiausia ECAD programa „Jaunimas 
Europoje“ ateityje taps pirmaujančia savo srityje. 

Didžiuojuosi tuo, kad prisidėjau prie šių iniciatyvų atsiradimo ir 
stiprėjimo. 

 
O kas jums kelia didžiausią susirūpinimą dėl ECAD ateities? 
- Susirūpinimą kelia ta aplinkybė, kad farmacijos pramonė 

investuoja didžiules lėšas į narkotikų klausimo pavertimą medicinos 
problema, nes tai, mano supratimu, yra didžiulė klaida. Narkotikų 
klausimas visų pirma yra socialinė problema ir ji turėtų būti 
sprendžiama socialinės politikos priemonėmis. 

 
Ar ECAD pakanka kompetencijos dalyvauti diskusijoje šia tema ir 

pasipriešinti jūsų minėtoms tendencijoms? 
- Su ECAD bendradarbiauja ir mūsų miestų narių tinkle dirba daug 

kompetentingų žmonių. Jei mums pavyks apjungti jų pastangas, be 
jokių abejonių, mes tikrai galėsime pasipriešinti šioms tendencijoms. 

 

Tomai, ko jūs palinkėtumėte ECAD? 
- Linkiu ECAD visokeriopos sėkmės ir 
geros kloties, kaip sakoma Rusijoje. 
Tikiuosi, kad ECAD  nepristigs drąsos 
ginti tai, kas išbandyta laiko. Turime būti 
drąsūs, kad patvirtintume, jog idėjos, 
kurias gynėme 1993–1994 metais, yra 
vertingos ir 2008–2009 metais. 
Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, 
narkotikų politika vystėsi švytuoklės 
principu, joje pakaitomis sustiprėdavo tai 
tendencija užveržti, tai atpalaiduoti 
varžtus. Politikai sugriežtėjus, turėda-
vome mažiau problemų, jai liberalėjant 
problemų imdavo daugėti. Negalime nerti 
į krūmus, jei norime išlyginti šiuos 
svyravimus ir apginti tai, kuo tikime. 
 
Ačiū. 
(Pastaba: Už naujo direktoriaus paskyrimą 
yra atsakingas ECAD Patariamasis 
komitetas) 

Tomas Hallbergas  

Pasaulinis forumas … 
Tęsinys; psl.1 

Be pasikeitimo patirtimi ir žiniomis, viena iš 
konferencijos užduočių yra paskelbti rezoliuciją, kuri 
paremtų jau egzi-stuojančias JT organizacijos 
konvencijas dėl narkotikų ir JT konvencijas dėl vaiko 
teisių, sudarančias daugumos pasaulio šalių narkotikų 
politikos pagrindą. Šie tarptautiniai susitarimai yra aršiai 
kritikuojami narkotikų liberalizacijos siekiančių 
organizacijų ir judėjimų, kurie stengiasi sumenkinti jų 
vertę, argumentuodami tuo, kad konvencijos yra 
pasenusios ir nebeveiksmingos.  

„Priešingai, mes manome, kad šios konvencijos ne 
vienam išgelbėjo gyvybę. Dėl to jas dar labiau turime 
sutvirtinti. Forumo priimtą rezoliuciją mes ketiname 
pasiųsti į JT Generalinę Asamblėją dėl narkotikų, kuri 
įvyks 2009 m. pavasarį Vienoje,” – sako Babas 
Bergvallas. 2008 m. Stokholmo forumas žymi pasaulinio 
organizacijų, kurias vienija pritarimas JT Narkotikų 
konvencijoms, tinklo veiklos pradžią. Vienuolika šį 
forumą inicijavusių ir organizavusių Švedijos 
nevyriausybinių organizacijų viliasi, kad tinklas ateityje 
plėsis ir pasauliniai forumai bus rengiami reguliariai. 

Forumo dalyvių laukia trys įtempto darbo dienos. 
Tačiau pasaulinis forumas – tai ne tik darbas, bet dar ir 
poilsis. Sklinda kalbos, kad dalyviai bus kviečiami į gana 
neįprasta koncertą.... 

Šaltinis:  Drugnews 



Kanapių perklasifikavimas Didžiojoje Britanijoje:  
privalumai ir trūkumai 
Kreipdamasi į Didžiosios Britanijos Parlamentą, Vidaus reikalų 
ministrė Džekė Smit sakė mananti, kad su kanapėmis susijusios 
bėdos yra tokios rimtos, jog jas reikėtų perklasifikuoti suteikiant  „B“ 
kategoriją. 

Šis sprendimas atspindi tą faktą, kad šiandien Jungtinės Karalystės 
nelegaliąją rinką užkariavo vadinamasis „skankas“, žymiai stipresnis 
narkotiko variantas. „Skankas“ išstūmė iš rinkos kitas, silpnesnes 
kanapes. Šiuo metu 81 proc. gatvėje platinamų kanapių sudaro 
„skankas“, o 2002 m. – tesudarė 30 procentų. Šis narkotikas 
daugiausia plinta tarp jaunimo. Vidutinis pirmąkart išmėginusiųjų 
„skanką“ amžius – vos 13 metų. Norėdami pasiekti kuo didesnį 
efektą, jauni žmonės gali imti vartoti didelį jo kiekį per vieną kartą, 
kaip tai daroma svaiginantis alkoholiu. Jei taip atsitinka, tai, pasak 
nepriklausomos Kovos prieš piktnaudžiavimą narkotikais 
patariamosios tarybos, narkotikas gali sukelti rimtų psichinės 
sveikatos sutrikimų. 

Jei pasiūlymui perklasifikuoti kanapes pritars Parlamentas, šis 
nutarimas įsigalios nuo 2009 metų. 

Vidaus reikalų ministrė Džekė Smit sakė: „Kanapių vartojimas 
buvo ir visada bus neteisėtas. Šiuo metu kanapės vyrauja nelegalioje 
JK narkotikų rinkoje. Niekada anksčiau šis narkotikas nebuvo toks 
stiprus“. 

„Pasak Kovos prieš piktnaudžiavimą narkotikais tarybos, daugėja 
įrodymų, kad stiprių kanapių vartojimas gali padaryti didelę žalą 
psichinei sveikatai“. 

„Aš nesirengiu atsiprašinėti už tai, kad raginu apsidrausti ir 
perklasifikuoti kanapes suteikiant joms pavojingesnės narkotinės 
medžiagos kategoriją. Mes turime įtikinamų įrodymų, kurie skatina 
mus veikti dabar ir nerizikuoti ateities kartų sveikata“. 

„Teisėsaugos struktūrų veiksmai turėtų būti adekvatūs pavojui, 
kurį šis narkotikas kelia paskiram žmogui, o tuo pačiu ir visai 
visuomenei. Pakartotinai sulaikytieji su kanapėmis turi susilaukti 
griežtos bausmės, todėl aš kreipiausi į Policijos vadovų asociaciją 
prašydama, kad turėdami galvoje kanapių perklasifikavimą, jie 
pasiūlytų atitinkamas poveikio priemones“. 

„Taip pat labai svarbu, kad organizuotos nusikalstamos struktūros, 
atsakingos už vis didesnę grėsmę keliantį kanapių auginimą, pajustų 
visą įstatymų baudžiamąją galią. Mes išnaudosime visas galimybes 
ir priemones, kad sužlugdytume jų nusikalstamą veiklą ir 
pasirūpinsime, kad JK jų užmačioms taptų didžiausios rizikos zona“. 

„Taip pat norėčiau sulaukti aktyvesnių veiksmų, nukreiptų prieš 
prekybą aksesuarais su kanapių simbolika, ir ketinu kartu su Kovos 
prieš piktnaudžiavimą narkotikais patariamąja taryba ieškoti būdų, 
leisiančių policijos struktūroms, vietos valdžiai ir kitiems 
partneriams veiksmingiau pasinaudoti veikiančiais įstatymais ir 
joms suteiktais įgaliojimais apribojant šių gaminių pardavimą ir 
reklamą“.  

 
Skaitykite Kovos prieš piktnaudžiavimą narkotikais patariamosios 
tarybos  2008 m. pranešimą ir ataskaitą „Kanapės: klasifikavimas ir 
visuomenės sveikata“ adresu: http://www.homeoffice.gov.uk 
 
Tarybos ataskaita 
Ataskaitoje „Kanapės: klasifikavimas ir visuomenės sveikata“ 

Patariamoji taryba nurodė, kad kanapės  yra „labai rimta 
visuomenės sveikatos problema“. 

Tačiau Tarybos nuomone, narkotikui turėtų būti palikta „C“ 
pavojingų medžiagų kategorija, kadangi jos keliamas pavojus 
mažesnis už tą, kurį kelia tokios „B“ kategorijos narkotinės 
medžiagos, kaip amfetaminai ir barbitūratai. 

Ataskaitoje rašoma, kad yra duomenų, jog gali egzistuoti „tam 
tikras, tačiau silpnai išreikštas priežastinis ryšys tarp psichinių ligų, 
įskaitant schizofreniją, ir kanapių vartojimo“. Tačiau Taryba 
pabrėžia, kad kalbant apie bendrą gyventojų sergamumą šiomis 
ligomis, pasakytina, kad šis narkotiko vaidmuo „nebuvo 
reikšmingas“. 

Patariamoji taryba pabrėžė, kad skelbdama ataskaitą ji nesvarstė 
klausimo, kokį signalą ji siunčia visuomenei ar kaip jis paveiks 
narkotikų politiką, nes teisiškai ji ir neįpareigota tai daryti. 

Ataskaitoje raginama pradėti kampaniją, kurios tikslas – sumažinti 
kanapių vartojimą, visų pirma tarp jaunimo. 

Taryba taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, kad vidaus  rinkoje 
vyrauja šalyje išaugintos kanapės ir kad tai susiję su organizuotų 
nusikalstamų grupuočių veikla. 

 
Ministras pirmininkas 
Didžiosios Britanijos Ministras Pirmininkas Gordonas Brownas 
pareiškė tikįs, kad „B“ kategorijos suteikimą kanapėms parems 
visuomenė ir policija. Balandį jis teigė, kad taip jis norįs „nusiusti 
signalą“ jaunimui, jog šios narkotinės medžiagos vartojimas yra 
„nepriimtinas“. 

 
Policija 
Didžiosios Britanijos Policijos vadovų asociacijos atstovas, 
vyriausiasis policijos vadas Timas Hollisas sako, kad jis pats ir jo 
kolegos iš kitų policijos skyrių norėtų, kad šis klausimas būtų 
sprendžiamas lanksčiai. 

„Mūsų pajėgos norėtų turėti tam tikrą veiksmų laisvę sprendžiant 
šią problemą, kadangi  būtina prisitaikyti prie vietos aplinkybių“. 

Diskusija dėl kanapių britų 
žiniasklaidoje 
Keletas britų dienraščių pakomentavo Gordono Browno sprendimą 
gražinti kanapėms „B” pavojingumo kategoriją po to, kai prieš kelerius 
metus ji buvo sumažinta iki „C“ kategorijos. 

„Daily Mail“ džiaugiasi šiuo žingsniu ir vadina jį „drąsiu ir 
teisingu“. Tačiau dienraštį nuvylė Policijos vadovų asociacijos 
ketinimai sulaikytus su kanapėmis asmenis įspėjus paleisti. 

Policijos vadovų asociacija, subūrusi į savo gretas vyriausiuosius 
šalies policijos pareigūnus, neatsisako savo rekomendacijos dėl „B“ 
kategorijos grąžinimo kanapėms. Jos atstovas sako: „Jei bus priimtas 
sprendimas perkvalifikuoti kanapes ir grąžinti joms „B“ kategoriją, 
tikėtina, kad teisėsaugos struktūros ims veikti energingiau, visų 
pirma tais atvejais, kai asmuo yra sulaikomas pakartotinai ar yra 
sunkinančių aplinkybių. Tačiau kaip 2008 m. vasario 5 d. Kovos prieš 
narkotikus patariamajai tarybai nedviprasmiškai nurodė Simonas 
Byrnas, Meyersido policijos vado pavaduotojas ir asmuo, Taryboje 
atsakingas už kovą su kanapių vartojimu, mes sieksime išsaugoti 
teisę į manevro laisvę tais atvejais, kai asmuo yra sulaikomas už 
narkotikų laikymą gatvėje, įskaitant ir teisę savo nuožiūra apsiriboti 
tokio asmens įspėjimu“.      žr. psl. 3 



Diskusija dėl kanapių britų žiniasklaidoje 
Tęsinys; psl.3 

„Observer“ pažymi 
„Praėjusiais metais įspėjimų skaičius 
šoktelėjo 20 procentų, iš viso buvo įspėta 120 
tūkst. asmenų. Tai rodo, kad šis naujas 
metodas įgauna populiarumą tarp gatvėje 
patruliuojančių pareigūnų, nes išlaisvina 
juos nuo su suėmimu susijusių biurokratinių 
procedūrų“. 

Ketamino ir metamfetamino miltelių 
kainos taip pat smuko, stabilios išliko tik 
kokaino kainos. Per tą patį laikotarpį 
pabrango tik kanapės. 2006 metais uncija 
(28,35 gramo) „normalios žolės“ 
patuštindavo piniginę 70 svarų, praėjusiais 
metais ji jau kainavo 87 svarus. Uncijos 
stipresnės rūšies kanapių kaina šoktelėjo 
nuo 121 iki 134 svarų. 

Dabar kanapės juodojoje rinkoje yra labai 
pelninga prekė. Heroinas atkeliauja iš Rytų, 
kokainas gabenamas iš Pietų Amerikos, 
ekstazis – iš Nyderlandų, o kanapės 
auginamos šalies viduje. Sunkių nusikaltimų 
ir organizuoto nusikalstamumo agentūros 
vadovas seras Stephenas Landeris metų 
pradžioje įspėjo, kad visoje šalyje kaip 
grybai po lietaus dygsta itin daug 
vietnamiečių ir kinų kilmės nusikaltėlių 
valdomų pogrindinių kanapių fabrikėlių, 
kuriuose stambiu mastu auginamos stipriųjų 
rūšių kanapės.  

Imigrantų bendruomenėse dirbančios 
labdaros organizacijos teigia, kad dažnai 
kanapes juose augina nelegaliai į šalį įvežti 
vaikai. Kadaise individualia ūkine veikla 
buvęs kanapių auginimas šiandien tapo 
tikra pramonės šaka. Rekordinį derlingumą 
šiandien užtikrina moderniausios pasėlių 
laistymo sistemos. 

Tačiau kanapių priešininkai susidūrė su 

rimta problema – stebimas psichozių 
skaičiaus mažėjimas. Kovos prieš 
piktnaudžiavimą narkotikais patariamajai 
tarybai   buvo pateiktas tyrimas, kuris įrodė, 
kad schizofrenijos atvejų 1996–2005 
sumažėjo ir, kaip manoma, įtikino ją, kad 
kanapių perklasifikavimas nereikalingas. 

Subliūško ir gąsdinimai, kad Britaniją yra 
apėmusi kanapių vartojimo epidemija. 
Remiantis vyriausybės užsakytomis 
apklausomis, tarp 11–15 metų amžiaus 
respondentų kanapių vartojimas nuo 13,1 
proc. 2001 m. sumažėjo iki 10,1 proc. 
praėjusiais metais. Per tą patį laikotarpį tarp 
16–24 metų amžiaus respondentų kanapių 
vartojimas smuktelėjo nuo 27,3 iki 20,9 
procento. 

Ypač svarbu tai, kad apklausų duomenimis 
kanapių vartojimas mažėjo ir perklasifikavus 
kanapes, t. y. priskyrus jas žemesnei, „C“ 
kategorijai. „Nedidelis sumažėjimas stebimas 
ir kitose šalyse,“ – sako JK Narkotikų 
politikos komisijos narys Benas Lynamas. 
„Sunku pasakyti, kokios jo priežastys. 
Tikėtina, kad žmonės atsisako kanapių ir 
renkasi svaiginimosi dideliu alkoholio kiekiu 
praktiką“. 

Be to, pasak Sveikatos ministerijos 2003–
2006 m. ryškiai, nuo 17 iki 9 proc., sumažėjo ir 
vaikų, manančių, kad kanapių vartojimas 
nėra žalingas skaičius. 

Žurnalas „Addiction Today“  pateikia 
visiškai kitokią statistiką dėl psichinių 
susirgimų ir kanapių pavojingumo 
kategorijos sumažinimo sąsajų. Žurnalas 
remiasi balandžio 24-osios, prieš pat 
pasirodant Tarybos ataskaitai Parlamentui 
pateiktais duomenimis. Jie rodo staigų 
pacientų, hospitalizuotų su schizofrenijos ir  

psichozės diagnoze, skaičiaus didėjimą nuo 
2004 metų pradžios – tuo metu, kai buvo 
liberalizuoti įstatymai dėl kanapių 
vartojimo. Nuo 2004 m. pacientų, kuriems 
nustatyta pirminė ar antrinė schizofrenijos 
diagnozė padaugėjo 12,7 procento. Per tą 
patį laikotarpį, pacientų su antrine 
schizofrenijos diagnoze skaičius šoktelėjo 
20, 8 procento. Rodikliai dar įspūdingesni, 
jei pažvelgtume į laikotarpį nuo 2001 m., 
kada Vidaus reikalų ministras Davidas 
Blankettas pirmą kartą užsiminė, kad 
kanapių pavojingumo kategorija bus 
sumažinta nuo „B“ iki „C“, – rašo 
„Addiction Today“. Pacientų, kuriems 
nustatyta schizochrenija, nuo 2001 m. 
padaugėjo 24, o sergančių psichoze – 42 
procentais. 

Adatų keitimo programos 
neveiksmingos 
Penkiuose JAV miestuose (Baltimorėje, 
Čikagoje, Los Andžele, Niujorke ir Sietle), 
kuriuose seniai veikia adatų keitimo 
programos, narkomanai ir toliau sėkmingai 
dalijasi adatomis, taip pat infekuotieji ŽIV. 
Apklausus 3 129 asmenis pasirodė, kad 45,8 
proc. yra davę nešvarią adatą naudotis 
kitam narkotikų vartotojui, o 41,7 proc. 
švirkštėsi kito narkomano naudota adata. Iš 
kur narkotikų vartotojai gauna švirkštus ir 
adatas? 61,9 proc. respondentų sakė gavę 
švirkštus pagal keitimo programą ar įsigiję 
jų vaistinėje. Autoriai teigia, kad turint 
galvoje tą aplinkybę, jog adatų keitimo 
programos nebuvo veiksmingos, galbūt 
vertėtų pagalvoti apie su narkotikų 
vartojimu susijusios elgsenos  keitimą. 

„The Drug Free America“ pranešimas 

Europos šalys ilgą laiką eksperimentavo ir vertino tiek nepakantumo, tiek ir liberalaus požiūrio į neteisėtus narkotikus ir narkomaniją rezultatus. 
Svarstant šiuos klausimus mums kyla mintis, kad narkotikai yra netoleruotini ir mūsų bendruomenių gerovę užtikrins nepakantumas jiems. 


