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Kanādas veselības aizsardzības 
ministra vizīte ECAD 

Vizītes laikā Zviedrijā 2006.gada 24.augustā 
Kanādas veselības aizsardzības ministrs 
apmeklēja valdības komiteju ”Mobilizācija 
pret narkotikām” un ECAD 

Savā divas dienas ilgajā vizītē 
Skandināvijā Kanādas veselības aizsardzības 
ministrs Tonijs Klements atrada laiku un 
apmeklēja ECAD galveno pārstāvniecību, lai 
apspriestu narkopolitikas jautājumus. 
Klementa kungs Stokholmā ieradās pēc XVI 
Starptautiskās AIDS konferences beigām, 
kas notika Toronto (Kanāda). Šā pasaules 
mēroga foruma, kas bija piesaistījis vairāk 
nekā 24 tūkstošus dalībnieku, degpunktu 
daļēji okupēja Vankūveras municipālā 
injekciju kabineta aktīvisti. HIV/AIDS 
globālā nelaime ir daudz nopietnāka 
problēma nekā Kanādas vietējais projekts, 
kurš nebija pelnījis tik lielu uzmanību. 
Aktīvistu rīcības cēlonis ir Kanādas valdības 
neizlēmība jautājumā par to, vai pagarināma 
atļauja injekciju kabineta pastāvēšanai. 

Tomass Halbergs Kanādas delegācijai 
pastāstīja, ka Zviedrijā narkoatkarīgo 
inficēšanās ar HIV ir un arī vēsturiski 
vienmēr ir bijusi Stokholmas problēma. 
1985.gadā HIV epidēmija tika konstatēta tieši 
Stokholmā. Toreiz dažu gadu laikā tika 
reģistrēti 250 ar HIV inficēti cilvēki. Dažu 
pēdējo gadu laikā intravenozo narkomānu 
vidū Zviedrijā tiek reģitrēti ne vairāk kā 10 
jauni inficēšanās gadījumi ar HIV, un  

gandrīz visi šie gadījumi – Stokholmā. 
Metodes, kas tiek izmantotas HIV 

izplatības ierobežošanai šajā grupā, 
galvenokārt ir pieeja HIV testēšanai un 
informēšana. Zviedru narkoatkarīgajiem ir 
arī ļoti plašas iespējas dažādā veidā ārstēt 
savu atkarību. 

Klementa kungs tika informēts par darbu, 
ko Zviedrija veic gan apkarojot HIV, gan 
narkotiku nelikumīgu lietošanu.Tomass 
Halbergs atzīmēja, ka šajā aspektā Zviedrija 
varētu kļūt Kanādai par paraugu.  

Halberga kungs piebilda, ka Zviedrijā ir 
tikai 7–8 procenti jauniešu 15–16 gadu 
vecumā, kas jebkad pamēģinājuši 
narkotikas, un tas ir ļoti mazs skaitlis. 
Kanādas veselības aizsardzības ministrs ar 
nožēlu atzīmēja, ka viņa valstī šāda veida 
nacionālie pētījumi nav veikti, un tāpēc 
jāpaļaujas uz vietējo pētījumu datiem. Un 
tajos skaitļi ir 3–4 reizes lielāki nekā 
Zviedrijā. 

 
ECAD direktors Tomass Halbergs 

izmantoja gadījumu, lai izteiktu savas 
organizācijas stingro nostāju jautājumā par 
tā dēvētajiem ”drošas narkotiku ieva-
dīšanas” kabinetiem. Tie visi ir jāslēdz. Šāda 
veida iestādes ir ANO narkotiku konvenciju 
pārkāpums, turklāt šādas iestādes ir bijušas 
par iemeslu tam, lai tādas starptautiskās 
vienošanās tiktu pieņemtas. 

Iespējamā UNGASS narkopolitikas norises 
vieta ir Šanhaja, laiks – 2009.gads 

Nosaukums “UNGASS 2008” tiek 
skandināts aizvien biežāk un biežāk. Ir 
pienācis laiks visiem, kas interesējas par 
narkopolitikas jautājumiem, noskaidrot, ko 
tas īsti nozīmē. 

UNGASS ir saīsinātais ANO Ģenerālās 
Asamblejas nosaukums. Speciāla Asamblej-
as sesija, veltīta narkopolitikas jautājumu 
apspriešanai, notiek vienu reizi desmit 
gados. Iepriekšējā šāda sesija notika 
1998.gadā Ņujorkā. Sesijas laikā starptau-
tiskā sabiedrība pēta, kas pēdējo desmit 
gadu laikā ir izdarīts narkotiku apkarošanā 
un sastāda rīcības plānu nākamajiem desmit 
gadiem. 

Vēl nav pieņemts lēmums par to, kur 
notiks kārtējā Asambleja. Ķīna ierosināja 
tikšanās laiku pārcelt par vienu gadu un 
organizēt tikšanos Šanhajā – par godu 
pirmajai starptautiskajai konferencei narko-
tiku jautājumā, kas 1909.gadā notika tieši 
Šanhajā. Šanhajas konference lika pamatus 
turpmākajai starptautiskajai un starpvalstu 
sadarbībai narkotiku apkarošanas jomā. 

Nevalstisko organizāciju jeb NVO nopelni 
narkomānijas lāsta apkarošanā tiek aizvien 
vairāk apzināti un novērtēri visā pasaulē. 
Piemēram, Eirokomisija plāno uzsākt 
”strukturālu sadarbību” ar pilsonisko 
sabiedrību un meklē padomu, kā varētu 
organizēt šādu sadarbību ar dažādām 
Eiropas NVO. 

Vienā no nesenajiem ANO Narkotiku un 
noziedzības pārvaldes ziņojumiem (sk. 
rakstu ”ANO atzinīgi vērtē Zviedrijas 
antinarkotiskās politikas modeli”  2. lpp.)... 

Turpinājums 3. lpp. 

 ECAD JAUNUMI 

Kanādiešu delegācija ECAD kontorī 

European Cities Against Drugs  www.ecad.net 

ECAD NEWSLETTER 



ANO atzinīgi vērtē Zviedrijas antinarkotiskās politikas modeli 

Narkotiku temats līdzpilsoņus neinteresē 

ANO Narkotiku un noziedzības pārvaldes 
izpilddirektors Antonio Maria Kosta uzskata, 
ka Zviedrijas veiskmīgā narkotiku kontroles 
politika ir modelis, no kura citas valstis varētu 
daudz ko mācīties 

Prezentējot jauno ziņojumu ”Zviedrijas 
sekmīgā narkopolitika: Faktu apskats”, 
Kosta uzsvēra, ka Zviedrijā narkotiku 
lietošanas līmenis ir tikai trešā daļa no vidējā 
Eiropas līmeņa, bet izdevumi narkotiku 
kontroles politikai ir trīs reizes lielāki nekā 
vidēji Eiropā. 

”Sabiedrība ir pelnījusi tādas narko-
problēmas, kādas tai ir,” teica Kosta. ”Pēdējo 
30 gadu laikā Zviedrijā veiktais ieguldījums 
profilaksē, tiesiskās kārtības aizsardzībā, 
pieprasījuma samazināšanā un ārstēšanā ir 
nesis savus augļus.” 

Kostas kungs atzīmēja, ka tiem, kas šaubās 
par stingras narkotiku kontroles politikas 
efektivitāti, ir jāiepazīstas ar Zviedrijas 
pieredzi, kas apliecina ne tikai to, ka 
narkokontrole ir iespējama, bet arī to, kāpēc 
un kādā veidā tā ir iespējama. 

Ziņojumā ir parādīts, ka amfetamīnu 
grupas narkotiku nelikumīga lietošana  

Zviedrijā ļoti augstu līmeni sasniedza 
50. gados, kad šāda veida stimulatori bija 
viegli pieejami. Vispārēja narkotiku lietošana 
palielinājās 60. gadu otrajā pusē, pateicoties 
samērā liberālajai valsts narkopolitikai, un 
stipri samazinājās 70. un 80. gados, kad 
narkotiku kontrole pakāpeniski kļuva arvien 
stingrāka. Narkotiku lietošana atkal pieauga 
90. gados, pateicoties budžeta samazi-
nāšanai, bezdarbam un narkotiku piedā-
vājuma pieaugumam. No 2001.gada atkal ir 
vērojama stingra samazināšanās tendence, 
kas acīmredzot ir saistīta ar Nacionālā 
rīcības plāna īstenošanu, narkokoordinatora 
amata izveidošanu un finansēšanas 
uzlabošanu. 

Kostas kungs atzinīgi novērtēja nako-
rmānijas profilakses un atkarības ārstēšanas 
kultūru Zviedrijā. ”Ilglaicīga un kon-
sekventa, atbilstoši finansēta politika un 
pilsoniskās sabiedrības atbalsts ir galvenie 
Zviedrijas panākumu faktori.”  

Viņš uzsvēra, ka pastāv cieša saikne starp 
mērķtiecīgajiem Zviedrijas valdības pūliņiem, 
kas vērsti pret kanabisu un amfetamīnu tipa 
stimulatoriem, un vispārīgo narkotiku  

lietošanas samazināšanos valstī. ”Ar 
Zviedrijas pieredzi un narkotiku kontroles 
vēsturi būtu lietderīgi iepazīties arī citiem,” 
teica Kostas kungs. 

Zviedrijas vselības aizsardzības ministrs 
Morgans Johansons atzina: ”Es ļoti lepojos 
ar to, ka ANO ziņojums Zviedriju 
demonstrē kā panākumu piemēru. Taču tas 
nenozīmē, ka mēs esam uzvarējuši karā ar 
narkotikām. Darbs jāturpina katru dienu. 
Profilakses pasākumi ir nepieciešami. 
Mums jāuzlabo arī rehabiliācijas iespējas 
cilvēkiem, kuriem ir narkoatkarības 
problēmas.”  

ANO NNP izpilddirektors Kosta atzinīgi 
novērtēja Zviedrijas atbalstu starptautis-
kajiem narkotiku kontroles pasākumiem un 
izteica valstij pareicību par NNP sniegto 
atbalstu. ”Kas attiecas uz narkotiku 
kontroli, Zviedrijas vārdi sakrīt ar darbiem. 
Tieši tāda politika ir tas virzošais spēks, kas 
garantē starptautisko mērķu sasniegšanu 
kontroles sfērā.” 

ANO NNP 

Piezīmes pēc konferences Tulūzā 2006.gada    
7. –11.augustā 

 
Šā gada augustā jūsu padevīgais kalps tika 

uzaicināts uzstāties ar ziņojumu par 
narkotikām un narkopolitiku 16.star-
ptautiskajā medicīnas likumdošanas 
asociācijas konferencē Tulūzā. Konferencē 
bija sapulcējušies septiņi simti delegātu no 
dažādām pasaules valstīm. Mediķi un juristi 
uz konferenci pulcējas vienu reizi divos 
gados, lai apspriestu ar likumdošanu 
saistītos veselības aizsardzības jautājumus. 

Cik interesanta publika, es nodomāju, jo 
nakortiku temats aptver tik daudz dažādu 
juridisku un medicīnisku komponentu. Bija 
ieplānots, ka es un četri vietējie narkotiku 
speciālisti uzstāsies dienas otrajā pusē. 
Varbūt tas arī nebija izdevīgākais uzstāšanās 
laiks, toties tas bija pirmajā dienā no piecām. 
Mūsu semināram nebija iecelts vadītājs, taču 
pieauguši cilvēki ar tādu sīkumu paši spēj 
tikt galā. Mēs – tie, kam bija jāuzstājas – ātri 
atradām cits citu lielajā zālē, kas paredzēta 
200 cilvēkiem. Tas, protams, nebija sarežģīti,  

jo, izņemot ziņotājus, zālē gandrīz neviena 
cita nebija. Mēs vienojāmies, kādā kārtībā 
uzstāsimies, un atklājām sēdi. Mūs klausījās 
7 vai 8 cilvēki, no kuriem gandrīz visi bija 
ziņotāju paziņas. 

Ziņotāji no Francijas piedāvāja ļoti 
interesantus tematus. Piemēram, viens no 
viņiem pastāstīja Francijas aizvietojošās 
terpijas vēsturi. Šī uzstāšanās noteikti bija 
pelnījusi plašāku auditoriju. 

Šāda situācija acīmredzot atspoguļo 

tipisku ainu, kā narkotiku jautājums tiek 
uztverts kopumā. Šis temats ”nav 
apspriežams plašākā lokā”. Ja tas tomēr tiek 
plaši apspriests, tad sastopas ar intereses un 
vēlmes trūkumu. Narkotiku jautājums ir 
pārāk ”smags un garlaicīgs”, un būtu labāk, 
ja ar to šaurā lokā nodarbotos tie, kuriem šai 
lietai pietiek spēka. 
 

Tomass Halbergs 

 PIEZĪMES 

Juridiskā bibliotēka internetā 
ANO NNP ir pilnveidojusi on-line 

bibliotēku, kurā atrodama ar narko-
tikām saistītā likumdošana, attiecībā uz 
ANO konvencijām par narkotikām, 
kurām pievienojušās dažādas pasaules 
valstis. Šī juridiskā bibliotēka ir 
izveidota nolūkā sniegt piemērus, kā 
dažādas valstis risina ar narkotikām 
saistītās problēmas.  

Likumi bibliotēkā ir publicēti vienā 
vai vairākās Narkotiku komisijas darba 
valodās (angļu, franču, spāņu). 

www.unodc.org/enl/index.html 

Vai jūs zināt, ka... 

 SHARP 

“Sharp” 
He said – You are on the edge! 
She said – You are sharp! 

 SHARPER 

“Sharper” 
He said – You are on the edge! 
She said – You are on the ball! 



UNGASS 2008 priekšvakarā 
Turpinājums no 1. lpp. 

... uzsvērta lielā loma, kāda ir Zviedrijas nevalstiskajām 
organizācijām, veidojot un attīstot Zviedrijas ierobežojošo 
narkopolitiku. 

UNGASS 2008 (kamēr vēl nav apstiprināts jaunais datums, 
pieturēsimies pie šā nosaukuma) speciālās sesijas priekšvakarā ir 
ieplānots organizēt plašu Nevalstisko organizāciju forumu. Turklāt 
tiek gatavotas vismaz piecas reģionālās konferences – Latīņamerikā, 
Āfrikā, Dienvidāzijā, Austrumeiropā un Vidējos Austrumos. 

 
Sākot ar 2006.gada septembri, ECAD piedalās UNGASS 2008 

NVO Foruma organizēšanas komitejas darbā. 

Pēdēja komitējas tikšanās notika Edinburgā 

Municipālā injekciju kabineta ”Insite” pastāvēšana jau kopš paša 
sākuma bija apšaubāma. Tie, kuri ierosināja izveidot šādu kabinetu, 
protams, to aizstāvēja, bet jaunais Kanādas premjerministrs Stīvens 
Hārpers ir noskaņots visai skeptiski, tāpat kā Kanādas policija. 
Eksperiments ar kabinetu ”Insite” ilga trīs gadus. Tā pastāvēšanas 
atļauja izbeidzās šā gada 12.septembrī, tāpēc kabineta atbalstītāji 
gribētu saņemt atļauju darboties arī nākamos trīsarpus gadus. 

Septembra sākumā tika saņemts paziņojums, ka pilna termiņa 
pagarinājuma nebūs. Federālā valdība izdeva atļauju līdz 2007.gada 
beigām, un tas nozīmē, ka kabineta darbs varēs turpināties vēl 16 
mēnešus. Par pieņemto lēmumu Tonijs Klements teica, ka vienīgais, 
kas tika noskaidrots eksperimentā ar municipālo injekciju kabinetu, 
ir tas, ka narkomāniem ir vajadzīga palīdzība. Jautājums – vai 
kabinets veicināja narkotiku nelikumīgas lietošanas mazināšanos un 
atkarības apkarošanu – joprojām paliek bez atbildes. 

Kanādas policijas asociācija, kas pārstāv 54 tūkstošus policistu, 
paziņoja, ka ”Insite” finansēšana ir tiešā pretrunā nacionālās 
narkotiku un narkoatkarības apkarošanas stratēģijas mērķiem un 
garam, un faktiski ir neproduktīva. 

Saskaņā ar Britu Kolumbijas štata, kur atrodas Vankūvera, tiesu 
medicīnas datiem ar narkotikām saistīto nāves gadījumu skaits šajā 
pilsētā ir pieaudzis, un tajā pašā laikā tas ir samazinājies citās štata 
daļās, kur nekādu narkotiku ievadīšanas kabinetu nav. 

Kanādas policijas asociācija ziņoja, ka gan policisti, gan pilsētas 
iedzīvotāji ir konstatējuši to, ka līdzās ”Insite” kabinetam ir 
pieaudzis ar narkotikām saistīto incidentu skaits. 

 

Vēl par Vankūveru 

Asociācijas prezidents Toms Stamatakis teica, ka ”Šāda veida 
programmas narkotiku lietošanu padara triviālu. Tā vietā, lai 
uzmanība tiktu pievērsta tiem, kuriem vajadzīga palīdzība, tā vietā, 
lai viņus ārstētu, tiek veicināta narkotiku turpmāka lietošana.” ... 
”Eksperiments ar municipālā injekciju kabineta izveidošanu nav 
palīdzējis uzlabot sabiedrisko kārtību un faktiski ir radījis savdabīgu 
”patvērumu” narkotiku tirgotājiem un ”attaisnojumu” 
narkomāniem.” 

Torgnijs Petersons, www.reageramera.blogg.se  

Piespiedu ārstēšana ir tikpat 
efektīva kā brīvprātīga ārstēšanās 

Neatkrīgi no ārstēšanas uzsākšanas motivācijas – iekšējas vai ārējas – 
ilgtermiņa perspektīvā vīriešiem ir vienādi rezultāti 

 
Vīriešu grupa, kas veica piespiedu ārstēšanos no alkoholisma un 

narkomānijas, ārstēšanas sākumā paziņoja par zemu motivāciju, taču 
pēc pieciem gadiem grupas rādītāji atturības, nodarbinātības un 
atkārtotu arestu jomā bija tikpat augsti, kā otrai vīriešu grupai, kuras 
dalībnieki ieradās ārstēties brīvprātīgi. 2095 vīriešu pētījuma 
reultātus sniedz NIDA – ASV Nacionālais narkomānijas problēmu 
pētniecības institūts. Šis pētījums, kas ilga 5 gadus, apstiprināja 
rezultātus, kas tika iegūti īsākā laika periodā un kuros arī tika 
salīdzināti brīvprātīgās un piespiedu ārstēšanas rezultāti. Ilglaicīgajā 
pētījumā ir iekļauta arī liela, bet maz pētīta atkarīgo grupa: 
notiesātie, kuri nav saņēmuši norīkojumu ārstēties. 

”Mēs redzam,”raksta pētnieku grupas vadītājs doktors Džons 
Kellijs, ”ka pacienti, kuri nosūtīti ārstēties ar tiesas norīkojumu, 
nokļūst ārstnieciskos apstākļos, sāk pārdomāt savu situāciju un 
apzināties ārstēšanās nepieciešamību. Mūsu rezultāti liecina, ka 
cilvēki spēj apgūt ”mācību epizodes”, kuras piedāvā tiesas 
norīkojums, pat ja sākotnējā ārstēšanās motivācija ir bijusi ārēja. 
Tiesas norīkojums nodarījuma izdarītājam var sniegt iespēju saņemt 
ārstēšanu un gūt labumu no tādas ārstēšanās nepieciešamības.” 

Pilnā apjomā šo rakstu angļu valodā var izlasīt šeit: 
www.drugabuse.gov/NIDA_notes/NNvol20N6/Court.html  

Vai jūs zināt, ka... 

NNP mājaslapā ir izveidota NVO datubāze  
ANO Narkotiku un noziedzības pārvalde ir atklājusi to 

nevalstisko organizāciju datubāzi, kuras nodarbojas ar NNP 
kompetencē esošiem jautājumiem. Datubāzē ir iekļauta 
informācija par aptuveni 1500 organizācijām visā pasaulē, 
kuras nodarbojas ar noziedzības profilakses jautājumiem, 
tostarp cilvēku tirdzniecību un korupciju, narkotiku 
nelikumīgu lietošanu, ārstēšanu un rehabilitāciju, juridiskiem 
jautājumiem, noziegumu upuru aizsardzību un citiem. 

Šī datubāze var kļūt par noderīgu instrumentu valdībām, 
plašsaziņas līdzekļiem un visiem interesentiem. NVO 
iekļaušana datubāzē nenozīmē, ka ANO NNP oficiāli atzīst 
tās uzskatus.  

www.unodc.org/unodc/ngos_database.html 



Kanabisa ar augstu THK saturu smēķēšanas efekts Redaktora sleja 

Dārgie lasītāji!  
 
Jūsu redaktore Lana ir atgriezusies no 

bērna kopšanas atvaļinājuma un ar jauniem 
spēkiem ir ķērusies pie darba! Tagad mēs 
būsim divas – es un Janīna, kas iepazīstinās 
jūs ar galvenajiem notikumiem mūsu 
organi-zācijā, kā arī ar tiem jaunumiem 
pasaules narkopolitikā, kas varēru būs 
nozīmīgi gan mūsu, gan jūsu darbā. 

Neaizmirstiet regulāri ielūkoties ECAD 
interneta mājaslapā www.ecad.net un 
www.ecad.ru, lai uzzinātu jaunumus par 
plānotajām konferencēm un semināriem. 

Mēs vienmēr priecāsimies par jūsu 
piezīmēm un ierosinājumiem, kas mūsu 
mājaslapu un avīzi padarītu jums vēl 
noderīgāku. Rakstiet mums pa e-pastu: 
ecad@ecad.net vai pa faksu:  
+46 8 508 29 466. 
 

Nīderlandē ir veikts medicīnisks pētījums ar 
interesantiem rezultātiem. Pētījuma 
nosaukums ir “A double-blind, randomized, 
placebocontrolled, cross-over study on the 
pharmacokinetics and effects of cannabis” 
Pētījuma autori: Tj.T. Mensinga, I. de Vries, 
M. Kruidenier, C.C. Hunault, I.S. van den 
Hengel-Koot, J.W. Fijen, M.E.C. Leenders, J. 
Meulenbelt 

 
THK jeb tetrahidrokanabinols ir galvenais 

kanabisa psihoaktīvais komponents, kas 
iedarbojas uz dažādiem galvas smadzeņu 
sektoriem ar kanabisa receptoru star-
pniecību. THK šķīst taukos un uzkrājas 
organisma taukaudos, tāpēc tas organismā 
saglabājas ilgāk nekā citas narkotiskās vielas.  

Sistemātiski THK koncentrācijas mērījumi 
”nedervit” šķirnes kanabisā (Holandes 
kanabiss), kas Nīderlandē tiek pārdots tā 
dēvētajos kafijas veikaliņos, liecina, ka THK 
saturs pakāpeniski ir pieaudzis no 8,6% 
1999.gada decembrī – 2000.gada janvārī līdz 
17,7% 2004.gada decembrī – 2005.gada 
janvārī. 

Pētījumā tika aplūkotas dažādas kanabisa 
lietotāju grupas. Riskam visvairāk pakļautajā 
grupā ietilpst samērā jaunie smēķētāji, kuri 
tiecas sasniegt lielāko ”kaifu”. Viņi 
neierobežo savu patēriņu, ieelpo dziļi un 
vieni paši izsmēķē pilnu cigareti (”joint”). 
Nīderlandē 15–35 gadus vecu jauniešu vidū  

ir īpaši augsts aktīvais kanabisa patēriņš – 
11,8%. Pētījumā piedalījās 24 cilvēki vecumā 
no 18 līdz 45 gadiem. Viņi ir kanabisa 
patērētāji, kas tiecas pēc stabila ”kaifa”, ar 
mērenu psihodēlisku un atslābinošu efektu. 
Parasti viņi savā starpā dala cigareti vai 
nenosmēķē to līdz galam. 

Pētnieki secināja, ka, smēķējot kanabisu ar 
ausgtāku THK līmeni, tāpat kā atkarībā no 
saņemtās devas lieluma pieaug fiziskais 
efekts (piemēram, paātrināta sirdsdarbība, 
pazemināts asinsspiediens) un psihomotorie 
efekti (piemēram, reakcijas palēnināšanās, 
koncentrēšanās spējas samazināšanās, 
lielāka kļudu skaita pieļaušana testos, 
motorās kontroles pasliktināšanās, 
miegainības palielināšanās). 

Kā liecina pētījums, citās valstīs ražotais 
kanabiss tiek audzēts galvenokārt zem 
klajas debess un tas satur vidēji 5,5% THK. 
Bažas par THK koncentrāciju kanabisa 
produktos atkal tiek paustas Nīderlandē 
sakarā ar kanabisa audzēšanas tehnoloģiju 
attīstību slēgtās telpās, kas paaugstina THK 
saturu ”nedervitā”. Pēdējo gadu laikā THK 
maksimālais saturs, kas jebkad ir mērīts, ir 
dubultojies – no 16% līdz gandrīz 30%. 

 
Ar pilnu pētījuma tekstu var iepazīties šeit:  

www.rivm.nl/bibliotheek/
rapporten/267002002.html  

Tiek izstrādāts sadarbības attīstības plāns starp Sanktpēterburgas valdību un Ziemeļvalstu Ministru padomi vienlīdzības, veselības (tajā skaitā 
narkotiku apkarošanas un darba ar bērniem un jauniešiem) jautājumos un citos sociālās jomas aspektos. Lai attīstītu šo plānu, septembra 
sākumā Smoļnijā notika seminārs. 

Starp Skandināviju un Krieviju nostiprinās sadarbība sociālajā sfērā 

Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrība eksperimentēja un novērtēja gan ierobežojošas, gan liberālas attieksmes pret nelikumīgām narkotikām 
un narkomāniju rezultātus. Mūsu pārdomās par to mēs nonākam pie narkotiku lietošanas noraidījuma. Mūsu dzīvojamo rajonu labkājībai. 

ECAD is Europe's leading or-
ganization promoting a drug 
free Europe and representing 
millions of European citizens. 

Drug dealing and drug abuse cause enormous 
problems in Europe. Nations and their citizens 
are affected by the consequences of drug 
abuse. ECAD member cities work to develop 
initiatives and efforts against drug abuse sup-
porting the United Nations Conventions which 
oppose legalization and promote policies to 
eradicate drug abuse worldwide.  
Has your city joined ECAD?  

European Cities Against Drugs 
ECAD, Stadshuset 
105 35 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466 
E-mail: ecad@ecad.net 
www.ecad.net 
 
ECAD Regional Office in Russia  
www.ecad.ru 
zazulin@ecad.ru 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 


