8 leidimas Nr. 113
spalis 2008

ECAD – žmogumi besirūpinanti
organizacija

Kanapių
perklasifikavimo
padariniai
„Kanapių vartotojams Jungtinėje
Karalystėje gresia naujos bausmės
po to, kai kitų metų sausį įsigalios
narkotiko perkvalifikavimas priskiriant jį aukštesnei B narkotinių
medžiagų klasei,“ – spalio 13 d.
sakė šalies vidaus reikalų ministrė.
Didžiosios

Britanijos

Vidaus

reikalų ministerija patvirtino informaciją, kad pakartotinai už kanapių vartojimą sulaikytiems asmenims gresia bausmės.

Praėjusią savaitę ECAD Patariamoji taryba surengė susitikimą Airijos mieste Korke. Stambulo, Varšuvos,
Burgaso ir Geteborgo bei ECAD personalo atstovai susitiko su Korko lordu meru ir tarybos nariu Brianu
Berminghamu. Nepaisant negausaus dalyvių skaičiaus, susitikime įvyko labai produktyvi diskusija apie
ECAD ateitį. Naujasis ECAD direktorius Jörgenas Svidénas pabrėžė, kad ECAD turėtų peraugti iš
organizacijos, besivadovaujančios nepatvirtintomis nuomonėmis, į „žiniomis grįstą“ organizaciją. „Jau ir
šiandien mes skelbiame patvirtintas teorines žinias, tačiau reikalingi tolimesni žingsniai, mes galėtume tapti
jungiamąja grandimi tarp teorijos ir praktikos“.
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Stambios „kavos
parduotuvės“:
iškraustyti ar ne?
Du pietinėje Olandijos dalyje
esantys miestai Rozendalis ir
Bergenas prie Dumo neseniai
paskelbė negalintys susidoroti su

Diskusijoje daug dėmesio buvo skirta veiksmingai ir įrodymais grįstai politikai ir bendram ECAD tinklui

netvarka, kurią kelia vadinamieji
narkotikų turistai ir ketinantys

priklausančių miestų narių darbui. „Per kelerius pastaruosius metus Airijoje įvyko posūkis nuo grynai

nuo 2009 metų vasario uždaryti

prevencinės politikos prie pragmatinio pobūdžio metodų taikymo viešosios sveikatos sektoriuje: mes nenorime

visas aštuonias čia veikiančias

izoliuoti nuo narkotikų priklausomų žmonių kaip klystančių,“ – sakė ECAD pirmininkas.

„kavos parduotuves“.
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TESINYS 3.PSL.

Osle uždaromi
injekciniai
kambariai

Ar Jungtinėje Karalystėje ekstazis bus priskirtas
prie mažiau pavojingų narkotikų?
JK Piktnaudžiavimo narkotikais Patariamoji
taryba siūlo perklasifikuoti ekstazį –priskirti jį
prie žemesnės B klasės. Neseniai Tarybos vadovo
pareigas pradėjęs eiti profesorius Davidas Nuttas

perklasifikavimas priskiriant jį prie B klasės būtų
„nevykęs signalas“ visuomenei.
Vyriausybė,

kuri

jau

kartą

ignoravo

JK

Piktnaudžiavimo narkotikais patariamosios tarybos

paskelbė apie planus perklasifikuoti ekstazį kaip
vieną iš pirmųjų žingsnių užėmus naująjį postą.

rekomendaciją ir perklasifikavo kanapes iš C į B

Atsakydama į šį pasisakymą aukščiausių policijos

ekstazis ir toliau turėtų būti priskiriamas A

pareigūnų grupė, atstovaujanti Vyresniųjų policijos

narkotikų klasei. „Ekstazis gali nužudyti ir jis žudo,

pareigūnų asociacijai, nusiuntė vyriausybei laišką,

nors tai sunku prognozuoti. Negali būti ir kalbos apie

kuriame pareiškė, kad A klasės narkotiko ekzstazio

kažkokią „nepavojingą dozę“.

klasę, patvirtino naujienų agentūrai BBC, kad

/ Šaltinis: BBC

Iki 2009 m. sausio 1 d. Osle bus
uždaryti prieštaringų vertinimų
susilaukę

injekciniai

narkomanams,

–

kambariai

pranešė Oslo

savivaldybė.
Injekcinių kambarių veikla Osle
susilaukė nemažai kritikos, nes jų
paslaugomis

naudojosi

nedaug

narkomanų, o mirčių nuo narkotikų perdozavimo nesumažėjo.
/3.PSL

Stambios „kavos parduotuvės“: iškraustyti ar ne?
PRADZIA 1.PSL
Tačiau dar nenutarta, ar „kavos parduotuvės“, veikiančios Maastrichto centre, bus
perkeltos į miesto pakraščius. Neseniai Teisingumo departamento įsakymu policijos
patikrinimas, atliktas stambioje kavos parduotuvėje „Checkpoint“ Terneuzene (ZeeuwsVlanderen) pribloškė daugelį Maastrichto „kavos parduotuvių“ savininkus. Terneuzeno
„kavos parduotuvėje“, kurioje per dieną apsilanko apie 3000 žmonių, aptiktas marihuanos
kiekis gerokai viršijo leistiną.
Bilde: http://current.com/

Kasmet Maastrichte apsilanko 1,5 milijono narkotikų turistų, kurie sukelia nemažai
viešosios tvarkos problemų. Jau daug metų Maastrichto savivaldybė ir „kavos
parduotuvių“ savininkai nesutaria dėl planų iškelti šias parduotuves į kitus miesto rajonus.

Miesto centre planuojama palikti 6–7 parduotuves, kitos bus perkeltos į miesto pakraščius. Savininkai supranta, kad tai puiki galimybė
pritraukti daug naujų klientų. Kiek žinoma, dabar vietos administracijos ir „kavos parduotuvių“ savininkų susitarimas dar nėra juridiškai
įteisintas. Atitinkamos valdžios institucijos neskuba imtis praktinių veiksmų, o vyriausiasis prokuroras Wiegantas ginasi neturįs įgaliojimų
spręsti šią problemą. „Bet galų gale tolerancijos įstatymo nuostatos bus įgyvendintos,“ – sako jis.

Komentaras:
Jau kelintas mėnuo prieš Maastrichto planus protestuoja Lanakenas ir kiti gretimi Belgijos miestai. Jei perkėlimo planai bus įgyvendinti,
„kavos parduotuvės“ įsikurs vos 500 metrų nuo sienos. Tačiau Maastrichtas negirdi kaimynų protestų ir neketina atsisakyti savo planų.
Nyderlanduose gyvuoja graži tradicija padėti kaimynams, tačiau Maastrichtas apie šią tradiciją nenori prisiminti.
Maastrichto burmistras Leersas parodė pavyzdį, kad požiūrį galima kaitalioti kaip pirštines. Ponas Leersas iš pradžių buvo aktyvus „kavos
parduotuvių“ rėmėjas, žmonės esą patys turi teisę spręsti, ar jiems rūkyti kanapes. Liepos pabaigoje jis jau paskelbė planuojąs dalyvauti „Gryno
oro fondo“ darbe. Šis fondas atkreipė į save visuomenės dėmesį raginimu visiškai uždrausti rūkyti (tabaką) viešose vietose. Neseniai mus
pasiekė naujiena, kad Terneuzenas pranešė nuo 2009 metų gegužės sugriežtinąs kanapių laikymą ir vartojimą reguliuojančius vietos įstatymus.
Planuojama sutrumpinti „kavos parduotuvių“ darbo laiką ir sumažinti vienam klientui parduodamų kanapių kiekį.
Jan Berlijn ir Carla Maissan, ekspertai, ECAD korespondentai

Kanapių perklasifikavimo padariniai
PRADZIA 1.PSL
Antrą kartą nusižengusiems dabar bus skiriama iki 80 svarų bauda, o
sulaikytas daugiau nei tris kartus asmuo bus suimamas. Šis

tinį bylos tardymą, kur ir bus priimtas sprendimas dėl įspėjimo
skyrimo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.
Nusikalstamumo

Didžiojoje

Britanijoje

tyrimo

duomenys

sprendimas paskelbtas kartu su žinia, kad Parlamentas priėmė nuo

patvirtino, kad kanapių vartojimas mažėja visose gyventojų grupėse.

2009 m. sausio 26 d. įsigaliosiantį potvarkį perklasifikuoti narkotiką

Nuo 2002 m. kovo iki 2007 m. rugpjūčio 16–24 metų amžiaus

priskiriant jį B narkotinių medžiagų klasei. Perklasifikavimas yra

respondentų

prevencinė priemonė, skirta apsaugoti visuomenę. Stipresnės kanapių

sumažėjo nuo 26,2 iki 17,9 procento, o tai reiškia, kad kritimas per šį

atmainos, tarp jų „skankas“, kuris dabar dominuoja JK kanapių

laikotarpį sudarė per 30 procentų.

grupėje

praėjusiais

metais

vartojusiųjų

kanapes

rinkoje, gali sukelti daugiau psichinės sveikatos pakrikimų, ypač jei

Vidurinės mokyklos mokinių apklausos duomenimis, 2007 metais,

jauni žmonės ima jį vartoti ankstyvajame amžiuje kaip rekreacinį

palyginti su 2003 metais, paauglių požiūris į kanapes tapo

narkotiką.

negatyvesnis. 2003 metais 10 procentų 11–15 metų paauglių teigė

Vidaus reikalų ministrė Jacqui Smith sako:

maną, jog „vartoti kanapes kartą per savaitę galima“, o 2007 metais

„Nors kanapės visada buvo neteisėtas narkotikas, perklasifikavimas

taip manančiųjų sumažėjo iki 6 procentų.

priskiriant jas B narkotinių medžiagų klasei – tai stiprus signalas visiems,

Be to, nuo 1997 metų nuolat mažėja kanapių vartojimas 11–15 ir

kad jis žalingas ir jo negalima vartoti. Tai dar vienas žingsnis stiprinant
mūsų atsaką teisėsaugos priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad pakartotinai

16–24 metų amžiaus grupėje, taip pat tarp suaugusiųjų.

nusižengusieji žinotų, jog mes esame rimtai nusiteikę kovoti su pavojumi,

į kanapių vartojimą. Vykdant tyrimą, kurio metu matuotas

kurį narkotikai kelia pavieniams asmenims, o per juos ir visai visuomenei.“

kampanijos veiksmingumas, 11–14 metų paauglių, manančių, kad

Reklasifikavimas kartu su bausmių griežtinimu už pakartotinius
nusižengimus sustiprins visuomenės suvokimą, kad kanapės yra
neteisėta medžiaga.
Perklasifikavus kanapes ir priskyrus jas prie C narkotikų klasės 2004

FRANK kampanijos vykdytojams pavyko pakeisti jaunimo požiūrį

kanapės „greičiausiai“ gali pažeisti smegenis, 2008 metais padaugėjo
nuo 45 iki 58 procentų.
Jauni žmonės, norintys daugiau sužinoti apie pavojų, susijusį su
kanapių ir kitų narkotikų vartojimu, gali apsilankyti FRANK

metais, policijos kontrolės metodai Škotijoje ir Šiaurės Airijoje

tinklalapyje,

nepakito. Taip pat nebuvo įgyvendinta įspėjimų dėl kanapių laikymo

www.talktofrank.com arba skambinti telefonu 0800776600.

pasinaudoti

pagalbos

linija

adresu

http://

ir vartojimo sistema. Kaip ir anksčiau, sulaikius asmenį dėl kanapių

Šaltinis: http://nds.coi.gov.uk/Content/Detail.asp?

laikymo apie šį faktą bus pranešama į prokuratūrą, vykdančią pareng-

ReleaseID=381162&NewsAreaID=2

Osle uždaromi injekciniai kambariai
PRADZIA 1.PSL.

mokesčių mokėtojams kainuoja apie 12 milijonų Norvegijos kronų, 7

Pirmasis injekcinis kambarys atidarytas 2005 metų vasarį po to, kai

milijonus jam skiria Oslo savivaldybė. Siūloma šiuos pinigus

heroino vartojimo problema tapo sunkiai kontroliuojama ir stipriai

panaudoti

padaugėjo mirčių dėl narkotikų perdozavimo.

prieglaudoms ir specializuotoms institucijoms keliomis infekcinėmis

Steigiant injekcinį kambarį siekta narkotikų vartotojams sudaryti

tiesioginiam

darbui

su

narkomanais,

naujoms

ligomis užsikrėtusiems narkomanams steigti.

medikų kontroliuojamą aplinką, pasiūlyti priklausomiems nuo

„Mes turėjome abejonių dėl injekcinio kambario, ir pasirodė, kad abejojome

narkotikų žmonėms padoresnes sąlygas, suteikti informaciją apie

pagrįstai. Kambarys neatliko tų funkcijų, kurios jam buvo numatytos,“ –

jiems siūlomą pagalbą ir gydymą.

sakė Asociacijos prieš svaiginimąsi narkotikais atstovas Knutas R.

Iš pradžių injekcinio kambario veiklą vertino Valstybinis tyrimų

Reinås.

institutas. Šis eksperimentinis projektas susilaukė daug kritinių

Net ir uždarius injekcinį kambarį diskusija apie narkotikus

pastabų. Dėl planavimo spragų projekte dalyvavo mažiau registruotų

Norvegijoje tuo nesibaigs. Praėjusiais metais šalyje dėl perdozavimo

narkomanų, nei buvo numatyta. Oslo administracijos duomenimis, šių

mirė beveik 200 narkomanų. Svarbiausia problema ir toliau –

metų

heroinas, tačiau Osle daugėja kokaino ir anfetamino.

pradžioje

miesto

injekciniame

kambaryje

apsilankė

40

registruotų narkomanų, o mieste iš viso yra 3000 švirkščiamųjų
narkotikų vartotojų.

Protestai prieš injekcinį kambarį Norvegijoje nėra kažkoks izoliuotas
reiškinys, Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba (INCB) taip pat

Liberalai ir konservatoriai, sudarantys daugumą Oslo miesto
Taryboje, yra tos nuomonės, kad tolesnis lėšų skyrimas projektui būtų

kritikavo injekcinius kambarius, kurių egzistavimas jau savaime
nesuderinamas su JT Narkotikų konvencijų raide.

neracionalus savivaldybės lėšų švaistymas. Oslo injekcinis kambarys

Šaltinis: Drugnews

AR ŽINOTE KAD,
• 250 000 žmonių Anglijoje ir Velse kartą per mėnesį vartoja ekstazį;
• Nacionalinio statistikos biuro duomenimis, 2003–2007 metais 246 žmonių mirtis Anglijoje ir
Velse buvo susijusi su ekstaziu ar metamfetaminu;

• Už A klasės narkotikų laikymą gresia 7 metai nelaisvės, neriboto dydžio bauda arba ir laisvės
atėmimas, ir bauda.;

• Narkotikų prekeivoms gresia įkalinimas iki gyvos galvos, neriboto dydžio bauda arba ir laisvės
atėmimas iki gyvos galvos, ir bauda;

• Už B klasės narkotikų laikymą gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki penkerių metų.

ECAD – žmogumi besirūpinanti organizacija
PRADZIA 1.PSL.
ECAD siekė ir sieks įgyvendinti visiškos opozicijos narkotikų legalizavimui principą ir visiškai laikosi JT Narkotikų konvencijų.
Itin svarbus ECAD darbas – tai organizacijos miestų narių jungimasis į tinklą, nes jis stiprina centrinės organizacijos ir miestų narių ryšį.
Artimiausiais mėnesiais susisieksime su miestais nariais ir pasidomėsime, kuo ECAD jiems gali padėti. Turėdami grįžtamąjį ryšį, galėsime
įvertinti savo darbą.
ECAD ir Geteborgo miestas rengia 16 ECAD merų konferenciją. Tai jau bus antroji konferencija, kurioje dalyvaus miestų merai iš viso pasaulio.
Geteborgo savivaldybės atstovai Ove Lundgrenas ir Kristina Jung pranešė Patariamajai tarybai, kad, siekiant pasirengimo konferencijai procesą
padaryti kuo veiksmingesnį, jų savivaldybėje buvo įsteigta iš miesto politikų sudarytą valdymo ir darbo grupė.
Visa informacija apie konferenciją
pateikiama ECAD tinklalapyje
„Konferencijų“ skiltyje adresu
www.ecad.net arba Geteborgo
savivaldybės tinklalapyje. Netrukus
pradės veikti ir konferencijos tinklavietė.
ECAD labai dėkinga Korko
savivaldybei už jos svetingumą.
Norintiems susipažinti su Korko
priemiesčiais buvo sudaryta galimybė

Korka

Blarnio pilies

apsilankyti Sviesto muziejuje ir
didingoje Blarnio pilyje. Pabučiavusieji akmenį Blarnio pilies viršūnėje pelnys iškalbos dovaną.
Kitas Patariamosios tarybos susitikimas vyks Geteborge 2009 m. vasario 4 d. popietę prieš ECAD Pasaulio merų konferenciją, vyksiančią 2009
m. vasario 5–6 dienomis.

Tolerancija grįsta Olandijos narkotikų politika
Kanapės yra trečias pagal apimtį Olandijos
eksporto

produktas.

Iš

dalies

šis

faktas

Tačiau
policijos

neseniai
būrys

vyriausybės

tik

per

vieną

Specialusis
kratą

šioje

aiškintinas tuo, kad Nyderlandai leidžia neteisėtą

parduotuvėje ir jos sandėliuose konfiskavo 264

prekybą narkotikais, nes olandai nelinkę kištis į

kilogramus „lengvųjų narkotikų“.

kitų žmonių reikalus.

Olandijos politikai visada labai pragmatiškai

„Jei žmogus mėgstą kažką daryti vienas ar drauge su

sprendė narkotikų problemą. Dvigubo dugno

kitais ir jei tai nedaro žalos trečiajai šaliai, jam to

politika, nustatanti tam tikras tolerancijos ribas

negalima uždrausti“. Šia nuostata galima paaiškinti

„Gedogen“

filosofiją, kuria remiasi Olandijos narkotikų politika ir

draudžiama,

visuomenės požiūris į gyvenimą, – nurodė Leideno

politika nesikeis tol, kol vyrauja ultraliberalus

universiteto

požiūris į narkotikus.

teisės

profesorius

Andreas

Kinegingas rugsėjo pradžioje Stokholme vykusiame Pasauliniame forume prieš narkotikus.
Prieš kelias savaites Olandijos valdžia uždarė
stambiausią

šalyje „kavos parduotuvę“. Vien

šioje parduotuvėje per dieną apsilankydavo 2900
pirkėjų, tačiau būdavo dienų, kai pirkėjų skaičius
siekdavo 5000 – daugiausia prancūzų ir belgų.
Tokioje

„kavos

parduotuvėje“

leidžiama

sandėlyje turėti 500 gramų, o pirkėjams parduoti
daugiausia 5 gramus marihuanos. Jei būtų
laikomasi įstatymo, šios parduotuvės atsargos
būtų iššluotos per pusvalandį.

ir

leidžianti
atitinka

tai,

viešąją

kas

oficialiai

nuomonę.

Ši

• „Kavos parduotuvių“ skaičius 1997–2005 metais
sumažėjo nuo 1179 iki 729.

Airijos ministras tiki
investavimo į gydymą nuo
priklausomybės nauda
Airijos Ministras Johnas Curranas,
atsakingas už Nacionalinę narkotikų
strategiją, sako, kad Valstybės inves-ticijos
į gydymą nuo priklausomybės narkotikams
duoda dividendus.
NUI Maynooth mokslininkų atlikto
tyrimo

duomenimis,

narkologinis

gydymas mažina nusikalstamumą Airijoje ir sudaro priklausomiems asmenims sąmoningos socializacijos galimybę. NUI tyrėjai trejus metus, kol
vyko gydymas, stebėjo 404 asmenų,
vartojančių opiatus, grupę. Praėjus

• Šių parduotuvių metinė apyvarta padidėjo ir
šiandien siekia 1,8 milijardo eurų. Valstybė per

trejiems metams 70 proc. grupės narių

mokesčius kasmet gauna nemažai pajamų – beveik

gavo medikamentinį gydymą, 86 proc.

4 milijonus eurų.

iš jų gydėsi metadonu, 29 proc. po trejų

• Šie skaičiai yra neoficialūs, oficialiai neskelbiamas

metų narkotikų nevartojo. Pirmaisiais

ir tas faktas, kad kanapės yra trečia pagal kiekį

metai heroino vartojimas sumažėjo nuo

Olandijos eksporto prekė, daugiau eksportuojama

81 iki 47 procentų. Baigiant vykdyti

tik agurkų ir pomidorų.

projektą 47 narkotikų vartotojai buvo

• „Kavos parduotuvėse“ dirba kone 3400 žmonių, o 80
proc. parduotuvių savininkų yra turėję ryšių su
nusikaltamu pasauliu.

/Šaltinis: Drugnews

padarę vienokią ar kitokią pažangą.
Nacionalinio narkotikų ir narkomanijos patariamojo komiteto (NACD)

Viduriniosios ir aukštesniosios klasės atstovai Airijoje
kreipiasi į gydytojus dėl priklausomybės nuo kokaino

pirmininkas dr. Desas Corriganas sako,

Didžiausio Airijoje privataus Priklausomybės ligų gydymo centro vadovas teigia, kad per

duomenimis, gautais atliekant kitus

pastaruosius trejus metus 50 proc. padidėjo skaičius įvairių profesijų specialistų ir vadovų,

tyrimus. „Tyrimo

besikreipiančių į gydymo įstaigas dėl gydymo nuo priklausomybės kokainui.

mažinimo programos pasirodė veiksmingiausios tuo požiūriu, kad stipriai

kad šioje programoje mirtingumo
rodiklis buvo tikrai žemas, palyginti su

Dubline veikiančiame „Rutlando centre“ per trisdešimt metų gydėsi daugiau nei 14 000 klientų.

duomenimis,

žalos

Knoclyone veikiančio gydymo centro vadovas Austinas Prioras sako, kad pastaraisiais metais tapo

sumažėjo švirkščiamųjų priemonių skoli-

akivaizdi asmenų, priklausančių viduriniajai ir aukštesniajai visuomenės klasėms, kokaino vartojimo

nimosi ir skolinimo atvejų skaičius,“ –

problema. Nuo kito mėnesio centre pradedama vykdyti šiai nuo kokaino priklausomų gyventojų

pridūrė jis.

grupei skirta dviejų mėnesių programa. Taip pat organizuojamas dviejų dienų seminaras „Nuo

Airijos vyriausybė pasinaudos šio

cheminių medžiagų priklausomų vadovų ir specialistų gydymas“ pagalbos darbuotojams specialistams,

tyrimo rezultatais pertvarkydama savo

konsultantams ir psichoterapeutams. Prioras sako, kad priklausomybė nuo kokaino tarp vadovų,

narkotikų politiką. „Vyriausybė ketina

vadybininkų, medikų, teisininkų, inžinierių ir kitų profesijų specialistų yra „labai rimta, menkai

žengti toliau remdamasi šiais teigimais

išanalizuota ir sprendžiama“ problema. ES Narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro vertinimais,

rezultatais. Nors dar yra nepakankamai
ištirtų sričių, jau dabar aišku, kad tolesnės

kokaino vartojimu aiškintini 10 proc. su narkotikais susijusių mirčių atvejų.
Naujoji „Rutlando centro“ priklausomybės kokainui programa numato individualaus, grupinio, o
ateityje galbūt ir šeimos gydymo programą. Taip pat numatoma vykdyti klinikinį įvertinimą,

investicijos ir reabilitacijos strategijos
įgyvendinimas artimiausiais metais duos ir

laboratorinę stebėseną, sudaryti individualius gydymo planus, organizuoti seminarus ir teikti

daugiau teigiamų rezultatų,“ – sako Joh-

kognityviosios elgsenos terapijos paslaugas.

nas Curranas. /Irish Examiner, 2008spalio 10d.

/Šaltinis: Nicola Cooke, The Sunday Business Post, 28/09/2008
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