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Izveidots globāls tīkls
pret narkotikām
“Nav tādas problēmas, kuru narkotikas nesarežģītu”

Jaunais direktors par ECAD
”ECAD Newsletter” saruna par ECAD ar
jauno direktoru Jorgenu Svidenu.

”

Mūsu mērķis ir stiprināt ECAD kā
organizāciju, kas savā darbā un runās
balstās uz zināšanām.”
Lasiet 3. lpp

Pasaules forums

Stens Nordins, Stokholmas mērs:

”

“Ar mūsu iniciatīvu tika nodibināta
organizācija „Eiropas pilsētas pret
narkotikām”, un Stokholma aktīvi

piedalās

starptautiskajā

antinarkotiku

politikā. ECAD mērķis ir apvienot pilsētas
kopīgā pretsparā narkotiku legalizēšanai.
Stokholma bija un ir aktīva dalībniece
narkotiku

lietošanas

un

legalizācijas

apkarošanā.”
Vēsturē

pirmais

Pasaules

forums

par

narkopolitikas uzdevums tagad ir izlemt,

narkotiku apkarošanu no šā gada 8. līdz

kā

10. septembrim notika Stokholmā. Forumā

nelikumīgas

pulcējās

pašai-

jāsamierinās ar esošo situāciju un jāatzīst, ka

nevalstisko

organizāciju,

pasaulei

jāreaģē
lietošanas

uz

narkotiku

pieaugumu:

vai

zsardzības grupu, rehabilitācijas centru, kā

šis ļaunums ir neizbēgams, vai jāturpina

arī vietējās un reģionālās varas pārstāvji,

pretoties narkotiku nelikumīgai lietošanai

zinātnieki,

un apritei.

politiķi,

privātpersonas

un

uzņēmēji. Forumu organizēja vienpadsmit
Zviedrijas

sabiedriskās

organizācijas,

to

Forumā tikās cilvēki no visas pasaules –
kas

strādā,

lai

mazinātu

Vairāk nekā 600 delegāti no 82 valstīm, kas
visus

ka

„profilakses

kontinentus,

šādas nelikumīgas lietošanas akceptēšana”.
Viņas Majestāte
Silvija:

aizliegto

narkotiku lietošanu un to nelikumīgu apriti.
pārstāvēja

paziņoja,

lietošanas pārtraukšana, nevis iecietība un

skaitā arī ECAD.
tie,

Delegāti

patiesais mērķis ir narkotiku nelikumīgas

atsaucās

aicinājumam atbraukt uz Stokholmu. Tik

***
Narkotiku apkarošanas foruma noslēgumā
tika parakstīta deklarācija. Ar šo deklarāciju
tika

izveidots

iespaidīga pozitīva atbilde liecina par to, ka

globāls

ir nepieciešams attīstīt un stiprināt biedrības,

narkotiku

izplatīšanas

kas nodarbojas ar profilaksi, – atzīmē foruma

efektīvu

profilaktiskā

organizatori.

atbalstīšana.

Pēc foruma dalībnieku domām, galvenais

tīkls,

sabiedrisko
kura

mērķis

organizāciju
ir

nelegālo

apkarošana
darba

un

metožu

”

Diemžēl

narkotiku

Karaliene
nelikumīga

lietošana ir kļuvusi par globālu
problēmu. Agrāk mēs varējām runāt

par ražotājvalstīm un patērētājvalstīm. Taču
situācija

ir

mainījusies.

Problēmas

globalizācija liek kopīgi sadarboties visām
pasaules valstīm.”

Lasiet 3. lpp

Zviedrijas

Mūsu ceļvedis ir zināšanas
”ECAD Newsletter” saruna par ECAD ar jauno direktoru Jorgenu Svidenu
”ECAD Newsletter” (ЕN): Jorgen, lūdzu pastāstiet pāris vārdos par
savu karjeru pirms Jūs atnācāt uz ECAD.

pastāv risks, ka ne visas
pilsētas

reaģēs

pozitīvi.

Jorgens Svidens (JS): Pēdējos piecus gadus es strādāju Zviedrijas

Īslaicīgā perspektīvā mēs va-

valdības komitejā ”Mobilizācija pret narkotikām”. Man ir jurista

ram zaudēt zināmu skaitu

izglītība un sākumā es ”Mobilizācijā” nodarbojos ar juridiskajiem

dalībnieču,

tomēr

jautājumiem. Pēc tam mana atbildības joma paplašinājās, un es sāku

perspektīvā mēs iegūsim, jo

atbildēt par projektu realizāciju citās jomās, tajā skaitā par komplekso

mūsu

programmu ”Trīs pilsētas”, kas tika īstenota sadarbībā ar Stokholmas,

aktīvāku nostāju. Es uzskatu,

Gēteborgas un Malmes pašvaldību. Manas zināšanas un izpratne par

ka nebūs daudz tadu pilsētu,

narkopolitiku balstās galvenokārt Zviedrijas pieredzē.

kas

Strādājot

”Mobilizācijā”

man

bija

iespēja

pamatīgi

izpētīt

antinarkotiskā darba organizāciju gan pašvaldību, gan valsts līmenī.
Esmu pārliecināts, ka mūsu organizācijai – ECAD – ir ļoti liela loma

dalībnieces

atteiksies

ieņems

parak-stīties

zem ECAD lozunga ”Eiropa
bez narkotikām”.
Manuprāt, bīstami ir tas,

Jorgens Svidens

antinarkotiskās politikas jomā. Šo lomu nav uzņēmusies neviena cita

ka ECAD var sevi iedzīt stūrī,

Eiropas organizācija, to nepilda neviena Eiropas Savienības vai ANO

piedaloties debatēs par atkarības ārstēšanas metodēm. Mēs esam pret

struktūra.

nelegālām narkotikām, taču mēs neesam pret dažādām narkotiku

ECAD priekšplānā izvirza sadarbības svarīgumu. Visur Eiropā
vietējā

līmenī

notiek daudz

labu

pasākumu,

taču

apkarošanas metodēm. Mūsu uzdevums ir savākt informāciju, nodot

joprojām

to pilsētām, iniciēt sadarbības programmas. Mēs turpināsim

vissarežģītākais uzdevums ir pamudināt dažādus dalībniekus savā

iedvesmot pilsētas narkotiku apkarošanas darbam. Diemžēl pārāk

starpā sadarboties.

daudz pilsētu ieņem pasīvu nostāju un maz ko dara šajā virzienā.

Narkopolitika zināmā mērā atgādina automobili. Mums var būt

Svarīgi ir arī nevis vienkārši kaut ko darīt, bet izvēlēties efektīvas

pasaulē labākie bremžu, pārnesumkārbu vai dzinēju ražotāji. Taču, ja

darba metodes. Es uzskatu, ka ECAD vairāk uzmanības ir jāvelta

neviens nepratīs šīs detaļas salikt kopā, automašīnas nebūs. Mums

zināšanu aspektiem. Savā darbā un runās mums vairāk jābalstās uz

atsevišķās

vietās

tiek

īstenotas

veiksmīgas

antinarkotiku

zinātniskām metodēm un datiem, uz pārbaudītu pieredzi. Runa nav

programmas, taču ja neviens tās neapvienos sistēmā, narkopolitika kā

par to, lai tiktu izmantoti tikai zinātnisko pētījumu dati vai pēdējās

tāda nedarbosies.

izstrādnes. Nē. Ir daudz vecu ļoti efektīvu pieeju, kas sevi labi
apliecinājušas. Grūtības rada tas, kā šo informāciju izplatīt.

ЕN: Turpināsim sarunu par ECAD. Sakiet, Jorgen, kādas, jūsuprāt,
ir mūsu organizācijas stiprās puses?

EN: Izdarīsim mūsu sarunas kopsavilkumu.

JS: Mūsu spēks ir tajā, ka mūsu ir daudz. Neatkarīgi no tā, vai runa

JS: Mūsu ir daudz, un cerēsim, ka būs vēl vairāk. Kopā mums ir

ir par atsevišķu pilsētu vai valsti, ir vajadzīgi daudzu dalībnieku

liels zināšanu un pieredzes krājums, ar kuru mēs varam dalīties un

koordinēti pūliņi, lai tiktu galā ar narkotiku problēmu. Mūsu

izplatīt saviem kaimiņiem. Mūsu mērķis ir stiprināt ECAD kā

organizācijā ir aptuveni 270 dalībnieku. Kopā mēs esam nopietns

organizāciju, kas savā darbā un runās balstās uz zināšanām.

spēks. Mēs varam mainīt notikumu gaitu.
Kad sabiedrība mobilizē savus spēkus, situācija sāk mainīties. Kad
sabiedrība nemobilizējas, situācija attīstās, taču pretējā virzienā. Mēs

Foruma dalībnieku referātu fragmenti

to ļoti labi zinām. Vēsturiski Eiropa ar narkotiku problēmu tā pa
īstam saskārās tikai 1960. gados. Kopš tā laika ir uzkrāts liels

Roberts L. Dipons (ASV): “Daudzi dalībnieki uz forumu

pētnieciskais materiāls, narkosituācija pastāvīgi tiek mērīta krustām

atbrauca demoralizēti, jo uzskatīja, ka pastāvīgi augošā

un šķērsām. Ik reizi, kad mēs redzam, ka nelikumīgas lietošanas

narkotiku

tendence mazinās, tas ir sabiedrības mobilizēšanās rezultāts. Un

sabiedrību dzīves neizbēgama sastāvdaļa. Trīs foruma dienas

otrādi. Par to mums skaļi jārunā. Iestājoties ECAD, pilsēta izdara

viņus pārliecināja par to, ka nav jāatkāpjas narkotiku nelegālās

pirmo soli un apliecina savu ieinteresētību šo problēmu risināšanā.

lietošanas priekšā. Viņi atgriezās mājās pārliecināti par to, ka

nelegālās

lietošanas

problēma

ir

mūsdienu

narkotiku nelegālo lietošanu var izskaust ar privātpersonu,
EN: Kas, jūsuprāt, ECAD darbā būtu jāpilnveido?

organizāciju,

JS: Es balstīšos uz to, kas mums ir stiprs. ECAD ietvaros ir uzkrāts

pūliņiem. Vienatnē bezspēcīgi, taču kopā mēs esam pietiekami

valsts

darbinieku

un

kalpotāju

aktīviem

daudz zināšanu. Mūsu trūkums ir tas, ka mēs pietiekami efektīvi šīs

stipri, lai apturētu un pavērstu atpakaļ narkotiku nelikumīgas

zināšanas neizmantojam. ECAD šīs zināšanas ir jātranslē pilsētām

lietošanas plūsmu.”

dalībniecēm daudz strukturētākā veidā.
Savukārt pilsētām dalībniecēm aktīvāk jāpiedalās organizācijas

Franss Koopans de Hoops (Nīderlande): ”Kad Nīderlande

dzīvē. Nepietiek vienkārši būt dalībniecēm un maksāt biedru naudu,

1970. gados izraudzījās savas narkopolitikas virzienu, tā

ko, starp citu, ne visas dalībnieces pilda, un kas mums būtu jāmaina.

nevarēja pat iedomāties, cik augstu pakāpi sasniegs kanabisa
komercializācija; tā nevarēja paredzēt, cik izdevīga izrādīsies

EN: Jorgen, kur, jūsuprāt, slēpjas riski, kas apdraud organizācijas
attīstību?
JS: Ja ECAD lūgs dalībnieces aktīvāk piedalīties organizācijas dzīvē,

pārdošana, un kā kanabisa tirgus attīstībā turpmākajos gados
dominēs ekonomiskais motīvs.”

Izveidots globāls ...

Četru gadu Rīcības plāns un Eiropas
Narkotiku apkarošanas alianse

Turpinājums no 3.lpp.
Foruma oficiālajā noslēgumā Zviedrijas Atturības savienības ”IOGT-

2008. gada 18. septembrī Komisija pieņēma „ES narkotiku

NTO” priekšsēdētājs Svens Ulovs Karlsons paziņoja: ”Cilvēka

apkarošanas rīcības plānu 2009.–2012. gadam”, kurā ierosināti

tiesības nav savienojamas ar narkotiku nelikumīgu lietošanu. Katram

visaptveroši

cilvēkam ir tiesības uz dzīvi, ko nav izkropļojušas narkotikas.

ierobežotu narkotiku lietošanas nelabvēlīgās sekas un mazinātu ar

Politiķu un valsts darbinieku pienākums ir aizstāvēt šīs tiesības un

narkotikām saistīto noziedzību. Ierosināts arī izveidot Eiropas

pasākumi

Eiropas

sadarbības

stiprināšanai,

lai

par tām pastāvēt. Narkotiku lietotāju tiesības un intereses nav

Narkotiku apkarošanas aliansi, lai ar tās palīdzību mazinātu

aizstāvamas, atbalstot narkotiku postošo lietošanu.” Svens Ulovs

kaitējumu, ko narkotikas nodara mūsu sabiedrībai. Izveidojot

Karlsons parakstīja deklarāciju Zviedrijas jumta asociācijas ”Tautas

Eiropas Narkotiku apkarošanas aliansi, Komisija aicina sadarboties

kustība pret narkotikām” vārdā. Savā runā Svens Ulovs uzsvēra, ka

valdības iestādes, valsts dienestus un brīvprātīgās organizācijas.

tabakas, alkohola un narkotiku pārmērīga lietošana postoši ietekmē

„Tā kā Eiropas Savienībā gandrīz divi miljoni cilvēku narkotikas

visus pasaules reģionus, un katra valsts atsevišķi ar šo problēmu

lieto bīstamos apmēros, ir pienācis pēdējais laiks padziļināt

nespēs tikt galā.

neaizsargātāko iedzīvotāju grupu, īpaši jauniešu, izpratni par

Deklarācijā izteikts aicinājums atbalstīt ANO konvenciju par bērna

riskiem, kas saistīti ar narkotiku lietošanu,” paziņoja Komisijas

tiesībām un ANO starptautiskās konvencijas par narkotikām.

priekšsēdētāja vietnieks, tieslietu, brīvības un drošības komisārs

Deklarācija tiks nodota ANO Ģenerālās Asamblejas speciālajai sesijai

Žaks Barro. Eiropas Narkotiku apkarošanas alianse palīdzēs Eiropas

par narkotikām (UNGASS), kas 2009. gada martā notiks Vīnē.

iedzīvotājiem

Deklarācijā ir atzīmēts, ka pasaules sabiedrības pūliņu mērķis ir

informējot

aktīvi

piedalīties

pasaule brīva no narkotikām. Deklarācija runā par nepieciešamību

iniciatīvām un tās plaši izplatot.”

iedzīvotājus

par

cīņā

līdz

pret

šim

narkotikām,

veiksmīgi

proti,

īstenotajām

īstenot līdzsvarotas profilakses, izglītības, atkarību ārstēšanas un

Rīcības plāna 2009.–2012. gadam pamatā ir pašreizējā pieeja, kas

tiesiskās kārtības aizsardzības programmas. Tajā tiek norādīti arī

iekļauta ES Narkotiku apkarošanas stratēģijā 2005.–2012. gadam. Šī

konkrēti priekšlikumi par to, kā šos pasākumus īstenot dažādos

stratēģija

sabiedrības līmeņos.

politikas modeli, kas balstīts uz līdzsvarotu pieeju ar mērķi

Piemēram,

īpašu

uzmanību

jāveltī

efektīviem

profilakses

paredzēja

izstrādāt

Eiropas

narkotiku

apkarošanas

samazināt gan narkotiku piedāvājumu, gan pieprasījumu. Piecas

pasākumiem skolās; jāpārtrauc visi eksperimenti, kas saitīti ar telpu

galvenās jaunā rīcības plāna prioritātes ir: samazināt pieprasījumu

nodrošināšanu

pēc narkotikām un padziļināt sabiedrības izpratni, mobilizēt Eiropas

narkotiku

intravenozai

ievadīšanai,

heroīna

izrakstīšanu heroīna narokmāniem, kā arī narkotiku izplatīšanu tā

iedzīvotājus,

dēvētajās „kafejnīcās”.

starptautisko sadarbību un veicināt labāku izpratni par jautājumiem,

Deklarācija ir spēka un vienotības manifestācija pretstatā izmisuma

samazināt

narkotiku

piedāvājumu,

uzlabot

kas saistīti ar narkotikām.
Pie ierosinātajām darbībām ir pieskaitāmi pasākumi, kas uzlabotu

un sašķeltības sajūtai.
Deklarācija pauž protestu pret visām prasībām legailzēt jebkuras
tagad aizliegtās narkotikas. Deklarācija ir vērsta pret tiem, kas

narkotiku

lietotājiem

paredzēto

ārstēšanas

un

kaitējuma

mazināšanas programmu kvalitāti, pieejamību un piedāvājumu.

narkoproblēmu cēloni saskata nevis pašās narkotikās, bet gan to

Izmantojot izlūkdatus, paredzēts īstenot policijas un muitas

apkarošanā, un kas pasauli bez narkotikām uzskata par iluzoru

operācijas cīņā pret lielajiem organizētās noziedzības grupējumiem

mērķi. Deklarācijas pēdējā rindkopā izteikts aicinājums pievērst

gan Eiropas Savienībā, gan narkotiku kontrabandas maršrutos no

uzmanību tam, ka narkotikas apdraud trešās pasaules valstu

Afganistānas un Latīņamerikas.

attīstību, un šīm valstīm ir vajadzīga palīdzība narkotiku ražošanas,
Eiropas līdzšinējie sasniegumi cīņā pret nelegālajām narkotikām

kontrabandas un nelikumīgas lietošanas apkarošanā.
Kenijas

nacionālais

koordinators

narkotiku

apkarošanas

Rīcības plāna 2009.–2012. gadam pamatā ir 2005.–2008. gada rīcības

jautājumos Dženifers H. Kimani teica: ”Tagad mēs zinām, ka neesam

plāna novērtējums, kuru Komisija veica kopā ar dalībvalstīm,

vientuļi savā cīņā pret augošo narkotiku nelikumīgo lietošanu mūsu

Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA),

valsts jauniešu vidū. Mēs priecājamies, ka mums vairs nav jāšķiež

Eiropolu un Eiropas nevalstiskajām organizācijām.

spēki, lai diskutētu par to, vai ir iespējama pasaule bez narkotikām.

Pie pēdējo gadu sasniegumiem minams tas, ka ir samazinājies ar

Savus spekus mēs varam veltīt tam, lai pasaule bez narkotikām kļūtu

narkotiku

par realitāti.”

samazinājusies narkotiku injekciju izraisītā HIV vīrusa izplatība.

lietošanu

saistīto

nāves

gadījumu

skaits

un

ir

Kopumā dalībvalstis, reaģējot uz narkotiku problēmu, ir īstenojušas
Deklarācijas pilns teksts publicēts internetā: www.wfad08.org

dažādus

”ECAD Newsletter” turpinās jūs iepazīstināt ar narkotiku

kaitējuma mazināšanas un rehabilitācijas pasākumus, un veikušas

apkarošanas organizāciju globālā tīkla attīstību.

plašus

pasākumus,

tostarp

profilakses,

ārstēšanas,

darbības, lai samazinātu tādu noziegumu skaitu kā, piemēram,
narkotiku kontrabandu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Novērtējumā secināts, ka, neraugoties uz atšķirīgām pieejām,

JAUNI DALĪBNIEKI
LAIPINI LŪDZAM,
ABERDĪNA, SKOTIJA!

dalībvalstis sadarbojas aktīvāk un dažādu valstu stratēģijas
narkotiku apkarošanas jomā tuvinās.
Ņemiet vērā terminu nozīmi: Alianse ir izveidota, lai mazinātu
narkotiku izraisīto kaitējumu un narkotiku piedāvājumu, nevis lai
mazinātu narkotiku pieprasījumu.

Alkoholisma un narkotisma apkarošanas
darba ilglaicīgums vietējā līmenī
Zviedrijas pašvaldību, kuras veica speciālas
profilakses kampaņas, un pašvaldību, kuras

Narkotiku novēršanas
pozitīvie ieguvumi
tika

Polija konstatēja, ka to jauniešu skaita ziņā,

mērķos

kas nelikumīgi lieto narkotikas, tā atrodas

vairāk ierobežojošas politikas virzienā, kā

kaut kur Eiropas skalas vidū. Pirms pieciem

arī skaidra risku apzināšanās. Diemžēl tikai

gadiem 14 procenti 15–16 gadus vecu

projekta pēdējā gadā tika pieņemts lēmums

jauniešu un 26 procenti 17–18 gadus vecu

par to, lai visas eksperimentālās pašvaldības

jauniešu pēdējo 12 mēnešu laikā bija

profilakses darba koordinācijas sistēmas

strādātu

lietojuši kanabisu.

attīstības projektu sešām valsts pašvaldībām.

ierobežošanai alkoholam un narkotikām.

speciālu darbu neveica, darba rezultātu
salīdzinošā analīze
Zviedrijas Iedzīvotāju veselības institūts
publicēja

Projektā

alkoholisma

piedalījās

un

narkotisma

Kalmara,

Kramforša,

eksperimentālajās

pašvaldībās

atzīmētas

iedzīvotāju

izmaiņas

ar

Iedzīvotāju

jautājumiem
veselības

piekļuves

institūts

savā

Attiecībā

uz

amfetamīnu

(narkotika

numur viens) statistika atbilstoši ir 3,5

Laholma, Lunda, Solna un Umeo. Tika

rezultātu analīzē atzīmē, ka lielāks atbalsts

izraudzītas arī sešas kontrolpašvaldības, kas

eksperimentālajām pašvaldībām efektīvu

Narkotiku apkarošanas jomā Polija ir

atbilda iedzīvotāju skaita un izvietojuma

profilakses un kontroles metožu izvēlē būtu

veikusi lielu darbu. Tas tika apliecināts

ziņā.

sniedzis būtiskākus rezultātus.

ECAD mēru 15. konferencē, kas notika

Ievērojama

atšķirība

starp

grupām

parādījās, salīdzinot kvalitatīvos rādītājus.

Institūts norāda, kam būtu pievēršama
īpaša uzmanība šādu pētījumu veikšanā:

procenti un 9,5 procenti.

Varšavā

šā

gada

Preventīvajiem

28.

un

29.

pasākumiem

maijā.

bija

ļoti

Pēc projekta pabeigšanas eksperimentālās

- Pašvaldības vajag stimulēt, lai tās

pašvaldības demonstrēja labāku organi-

attīstītu savu profilakses darbu alkoholisma

PBS DGA pētījumu aģnetūras delegātiem

zāciju, stiprāku struktūru un profilaktiskā

un narkomānijas novēršanas jomā.

pastāstīja,

darba nepārtrauktību. Kontrolpašvaldībās

pozitīvi rezultāti. Boguslavs Prajsners no
ka

narkotiku

nelikumigā

- Lai ietekmētu alkohola un narkotiku

lietošana visās kategorijās no 2003. līdz

profilakse tika veikta vājāk un fragmentārāk.

lietošanu, jāizvēlas ļoti efektīvas profilakses

2007. gadam ir samazinājusies. Skaitļos tas

Taču attiecībā uz kvantitatīvajiem alkohola

metodes.

nozīmē, ka 11 procenti jaunāko pusaudžu

un narkotiku patēriņa rādītājiem un ar to

- Vajadzīga ilglaicība; neraugoties uz

un 17,4 procenti vecāko pusaudžu bija

saistītajām problēmām, tika atzīmēta tikai

sākotnēji pozitīvo ievirzi eksperimentālajās

lietojuši

nebūtiska atšķirība starp eksperimentālajām

pašvaldībās, konkrēts darbs tajās sākās tikai

Amfetamīna

pašvaldībām un kontroles grupu. Dažās

2–3 gadus pēc projekta sākuma.

samazinājusies atbilstoši par 2 un 4,5

Antinarkotiskās programmas
pamatotas ar faktiem

reti

tiek

faktoru, turklāt situācija katrā valstī atšķiras
tiek pamatota ar novecojušiem datiem, vai

programmām bieži vien ir vājš pamatojums.

arī dati vispār netiek ņemti vērā – pie šāda

Tās

secinājuma viņš nonāca pēc tam, kad bija

drīzāk

balstās

pieņēmumos

un

personīgajā pieredzē, nevis zinātniskajos
datos. Par to savā runā seminārā Narkotiku
apkarošanas

pasaules

foruma

izanalizējis vairāku valstu narkostratēģijas.
”Izstrādājot

narkostratēģiju,

es

iesaku

ietvaros

ņemt vērā ilglaicīgus rezultātus,” teica

runāja Harolds Holders no Kalifornijas

Harolds Holders. ”To gan reti ņem vērā.

universitātes (ASV). Amerikāņu zinātnieks

Manas analīzes rezultāti liecina arī par to, ka

uzsvēra, ka jāiegulda resursi, lai narkotiku

līdzekļi jāiegulda vairāku stratēģiju izstrādē

apkarošanas darbs tiktu būvēts uz tikpat

vienlaikus.

pamatīgas

zinātniskas

vislabākajā

alkohola

un

tabakas

bāzes,

kāda

ir

programmām.

Narkoproblēmas ir kompleksas, un tāpēc tās
ir grūti izprotamas. Vērā ir jāņem daudz

Šāda

pieeja

veidā.

sevi

Vairāk

attaisnos
kvalitatīvu

pētījumu – lūk, panākumu ķīla,” uzskata
amerikāņu zinātnieks.

2007.

nelikumīga

gada

laikā.

lietošana

ir

procentiem.

ar savām īpatnībām. Narkopolitika bieži

Daudzu pasaules valstu antinarkotiskajām

narkotikas

ECAD JAUNUMI
Varšavas

Metro

policijas

pārstāvis

Andžejs Kuleša uzsvēra savas aģentūras
lomu

nelegālo

narkotiku

apkarošanā.

Policija patrulē skolās un tādā veidā novērš
narkotiku

izplatīšanu.

Tā

arī

īsteno

programmu, kuras nosaukums atspoguļo
tās būtību: “Rīkojies. Informē. Nepieļauj.”
Saskaņā ar policijas datiem ar narkotikām
saistīto noziegumu skaits arī ir būtiski
mazinājies pēdējā gada laikā, it sevišķi
galvaspilsētā.
Pelle Olsons, zviedru žurnālists un
konferences dalībnieks

