
Pokalbis su direktoriumi 

Kanados vyriausybė: 
„laikai pasikeitė“   

Nuotrauka: 2006 m. rugsėjį per dvi dienas trukusį vizitą į Skandinaviją, Kanados Sveikatos 
apsaugos ministras Tonis Clementas apsilankė Stokholme esančiame ECAD pagrindiniame 
biure. Tonis Clementas aptarė narkotikų politikos klausimus, taip pat buvo informuotas apie 
Švedijos patirtį kovojant su ŽIV ir piktnaudžiavimu narkotikais.  

  NAUJIEJI NARIAI 

Knyga 

Sveikiname Bukareštą! 
 

Sveikiname dar vieną Europos sostinę 
rugsėjo 19 d. prisijungusią prie ECAD. 
Rumunijos sostinė Bukareštas pasirašė 
Stokholmo deklaraciją ir tuo pačiu paskelbė 
dalyvausianti stambiausioje iki šiol ECAD 
programoje „Europos jaunimas”. 

 
Plačiau apie programą skaitykite 

www.youthineurope.org  

Rugsėjį vyko nemažai svarbių tar-
ptautinių įvykių, prie kurių aktyviai 
prisidėjo ir ECAD. “ECAD Newsletter” 
paprašė direktorių Tomą Hallbergą juos 
įvertinti.  
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“The Canadian Press“ praneša, kad sveikatos 
apsaugos ministras Tonis Clementas, rugsėjo 
pabaigoje paskelbęs naują konservatorių 
vyriausybės kovos prieš narkotikus strategiją, 
įspėjo, kad neteisėtų narkotikų vartotojams 
„linksmybės baigėsi“. 

„Per kelias artimiausias dienas, – pareiškė 
ministras, – mes imsimės aktyvių veiksmų, 
vykdydami naują kovos prieš narkotikus 
strategiją.“ 

Tonis Clementas “The Canadian Press“ 
pareiškė: „ Šia prasme linksmybės baigėsi.“ 

Ministras sako, kad vyriausybė, kurioje jis 
dirba, nori užbaigti neapibrėžtumo 
laikotarpį. „Ilgą laiką dėl neteisėtų narkotikų 
visuomenei buvo siunčiami prieštaringi 
signalai,“ – sakė Clementas interviu pasibai-
gus simpoziumui, kuriame siekta suvienyti 
Kanados meno žmonių ir medikų pastangas, 
kovojant su visuomenės psichinės sveikatos 
problemomis. 

„Nedovanotinai ilgai, – argumentavo savo 
mintį Clementas, – ankstesniosios Kanados 
vyriausybės siuntė visuomenei netinkamus 
signalus apie narkotikų vartojimą. Atėjo 
laikas imtis griežtesnių priemonių spren-
džiant šią problemą“. 

Konservatorių pasiūlyta kompleksinė 
kovos prieš narkotikus strategija atsieis 
šaliai 64 mln. Joje planuojama sujungti 
gydymo ir prevencijos programas, 
numatant griež-tesnes bausmes už 
neleistinų narkotikų vartojimą ir griežtas 
priemones užkirsti kelią narkotikų 
kontrabandai per sieną. 

Clementas teigė, kad gydymo ir 
prevencijos programos yra jo prioritetinės 
kryptys kovos prieš narkotikus strategijoje, 
jos „sveikatos apsaugos elementas“. 

„Taip, tai teisėtvarkos užtikrinimo 
klausimas,“ – sakė ministras. „Bet kartu tai 
ir gydymo, ir prevencijos klausimas.“ 

Clementas praeityje jau yra pasisakęs prieš 
vadinamąsias žalos mažinimo strategijas 
kovojant prieš neteisėtų narkotikų 
vartojimą, taip pat ir „saugių injekcijų“ 
kambarius. 

Rugpjūtį vykusiame Kanados medikų 
asociacijos susitikime buvo cituojami jo 
žodžiai „ žalos mažinimas reiškiasi 
įvairiomis formomis. Mano akimis, 
prevencija – yra žalos mažinimas. Gydymas 
– yra žalos mažinimas. Teisėsauginės 
priemonės irgi yra žalos mažinimas“. 

Švirkštų keitimas kaip metodas mažinti 
ŽIV plitimą tarp švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojų pervertintas  
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Visuomeniniai judėjimai kelia balsą 
Pokalbis su direktoriumi 

Nemažai įvykių narkotikų politikos sferoje šiandien yra susiję su artėjančia 
Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiąja sesija, skirta narkotikų 
problemai, UNGASS. Vienu stambiausių įvykių Švedijoje šiame kontekste 
neabejotinai taps Pasaulinis forumas prieš narkotikus, “World Forum 
Against Drugs” (WFAD). Tomai, papasakokite mums apie šį renginį. 

- Pagrindinė šio renginio idėja – suteikti visuomeniniams 
judėjimams iš viso pasaulio tribūną, nuo kurios jie galėtų išsakyti 
savo požiūrį. Stokholme 2008 m. rugsėjo 15–17 dienomis 
susirinksiančio forumo svarbiausias tikslas išreikšti paramą JT 
Narkotikų konvencijoms ir Vaiko teisių konvencijai, kurios 33 
straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė būti apsaugotam nuo neteisėto 
narkotikų vartojimo. Mūsų nuomone, labai svarbu prieš pradedant 
formuoti naująją JT strategiją narkotikų klausimu išgirsti visuomenės 
balsą.  

Planuojama, kad forumas vyks 2008 m. rugsėjo 15–17 dienomis. 
Mes tikimės, kad jame dalyvaus 1100–1200 delegatų iš viso pasaulio. Į 
organizacinį komitetą įeina keletas Švedijos nevyriausybinių 
organizacijų, tarp jų ir ECAD.  

 
Kaip organizacinis komitetas ketina atkreipti visuomenės ir žiniasklaidos 

dėmesį į šį renginį? 
- Mes tikimės, kad forume dalyvaus ir kalbą pasakys keletas garbių 

svečių, tarp jų JT narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos 
(UNODC) biuro vadovas Antonio Maria Costa. Tačiau forumas, 
norėčiau tai pabrėžti, visų pirma yra orientuotas į visuomeniniams 
judėjimams atstovaujančius delegatus, kurie seminarų metu galės 
aptarti aktualius prevencijos, narkotikų kontrolės ir gydymo 
klausimus. Forumo dalyviai turėtų parengti rezoliuciją, kuri 
apibrėžtų, kokia ribojanti narkotikų politika atitinka JT Konvencijų 
dvasią.  

Rengiantis forumui organizatoriams teks nemažai patiems 
paplušėti. Švedijos vyriausybė pažadėjo paremti renginį ir skirti du 
milijonus Švedijos kronų (apie 200 000 eurų). Tačiau šių lėšų tikrai 
nepakaks. Mes sveikiname kiekvieną, kuris nori paremti ar kitaip 
prisidėti prie šio renginio organizavimo.  

 
Kokie dar renginiai, be Pasaulinio forumo prieš narkotikus, planuojami 

artėjant Jungtinių Tautų specialiajai sesijai? 
- ECAD jau seniai ir aktyviai įsijungė į rengimąsi JT specialiajai 

sesijai, dalyvaudama Vienos NVO Komiteto veikloje. Mūsų 
organizacija yra Programų komiteto narė ir buvo atsakinga už 
konsultacijų „Po 2008“ ( “Beyond 2008”) , kuriose tartasi su pilietinės 
visuomenės atstovais iš viso pasaulio, organizavimą. Tokių 
konsultacijų tikslas – įvertinti, kas buvo padaryta per pastarąjį 
dešimtmetį kovos su narkotikais srityje ir teikti siūlymus, kaip 
formuoti narkotikų kontrolės politiką ateityje.  

Mes taip pat dalyvavome organizuojant subregioninę Rytų Europos 
ir Vidurinės Azijos NVO konferenciją, vykusią 2007 m. rugsėjo 12–14 
dienomis Kijeve, Ukrainoje. Konsultacijos grindžiamos vadinamuoju 
„subalansuotu metodu ”, kuris numato, kad skirtingas ideologines 
nuostatas (nuo žalos mažinimo iki griežtų draudimų) turinčios NVO  

gali laisvai pasidalinti savo nuomonėmis. Regioninių konferencijų 
atstovai susitiks 2008 m. liepą Vienoje baigiamosioms 
konsultacijoms, kurių metu, išanalizavę 9 sesijų medžiagą, parengs 
vieningą JT Generalinei Asamblėjai adresuotą dokumentą.  

 
Tomai, jūs sakėte, kad konsultacijų dalyviai atstovauja plačiam spektrui 

požiūrių į narkotikų kontrolės problemos sprendimą. Ar tai turėjo įtakos 
diskusijai? 

- Kijeve vyko labai įdomios diskusijos. Trumpai galiu pasakyti, kad 
daug organizacijų, nepaisant jų išpažįstamos ideologijos, susiduria 
su tomis pačiomis problemomis. NVO formuluoja problemas iš 
vietos perspektyvos ir nurodo sunkumus bendradarbiaujant su 
valdžia, korupciją ir panašias problemas. Tačiau pačios diskusijos 
vyko labai konstruktyviai.  

Man asmeniškai buvo įdomu sužinoti apie situaciją įvairiose šalyse. 
Pirmojoje subregijoninėje konferencijoje dalyvavo atstovai iš 
Uzbekistano, Kirgizijos, Tadžikistano, Kazachijos, Moldovos, 
Baltarusijos ir kitų šalių. Akivaizdu, kad šiose šalyse gana skirtingos 
sąlygos kovai su narkotikais.  

 
Kokie klausimai įrašyti į artimiausių mėnesių ECAD darbotvarkę? 
- Nurodysiu kelis renginius įvyksiančius artimiausiu metu. Spalio 

mėnesį Belgrade vyks regioninės konsultacijos pagal “Beyond 2008” 
programą. Stambiausios ECAD programos dalyviai „Europos 
jaunimas“ spalio 18–19 dienomis renkasi į konferenciją Reikjavike. 
Trys regioniniai ECAD tinklai – Švedijos, Rusijos ir Balkanų šalių – 
spalio lapkričio mėnesiais rengs savo konferencijas ir metinius 
susitikimus atitinkamai Geteborge, Stavropolyje ir Sarajeve. Švedijos 
tinklas rengia Švedijos politikų studijų kelionę į Škotiją susipažinti su 
tuo, kaip ten sprendžiami narkomanijos klausimai. ECAD 
bendradarbiaudama su Švedijos vyriausybės komitetu „Mobilizacija 
prieš narkotikus“ rengia konferenciją Baltijos jūros šalių teisėsaugos 
atstovams. Ji vyks lapkritį Sankt Peterburge, Rusijoje.  

 
Plačiau apie ECAD planuojamus renginius skaitykite  www.ecad.net 

Faktai: 
Vienos nevyriausybinių organizacijų komitetas kovai su 
narkotikais buvo įkurtas devintojo dešimtmečio pradžioje 
siekiant užmegzti ryšius tarp JT narkotikų kontrolės institucijų ir 
pasaulyje veikiančių NVO, kurios dirba narkotikų problemų 
sprendimo srityje. 
www.vngoc.org 



JAV:  
narkotikų politikos laimėjimai 

SAMHSA (U.S. Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration) informuoja, 
kad paskutiniojo nacionalinio tyrimo apie 
narkotikų vartojimą ir visuomenės sveikatą 
duomenimis, neteisėtų narkotikų vartojimas 
tarp paauglių mažėja, tačiau oficialūs asmenys 
išreiškė savo susirūpinimą dėl didėjančio 
piktnaudžiavimo receptiniais vaistais. 

Tyrime pateikiami statistiniai duomenys 
apie daugelį narkotinių medžiagų, įskaitant 
marihuaną, receptinius vaistus, kokainą, 
metamfetaminus ir heroiną.  

2006 metų tyrimas parodė, kad apie 22,6 
milijono asmenų (9,2 proc. dvylikamečių ir 
vyresnių gyventojų) piktnaudžiauja 
narkotinėmis medžiagomis arba turėjo 
priklausomybės problemų praėjusiais 
metais.Iš 22,6 milijono asmenų 3,2 milijono 
turėjo priklausomybę ir alkoholiui, ir 
narkotikams; 3,8 milijono turė jo 
priklausomybę arba piktnaudžiavo tik 
narkotikais, o 15,6 milijono tik alkoholiu.  

2006 metų specializuotuose prik-
lausomybės centruose gydėsi 2,5 milijono 
žmonių.  

Tyrimas taip pat parodė, kad priklau-
somybės problemos dažnai yra susijusios su 
psichinės sveikatos sutrikimais. Pavyzdžiui, 
34,6 proc. 12–17 metų amžiaus jaunuolių ir 
merginų, per paskutiniuosius metus  

kentėjusių nuo rimtos depresijos, vartojo 
neteisėtus narkotikus ir tik 18,2 proc. 
jaunuolių per šį laikotarpį depresija nesirgo. 
2006 metais 3,2 milijono 12–17 metų amžiaus 
jaunuolių turėjo bent vieną depresijos 
epizodą.  

Tyrimas parodė, kad viso 30,4 milijono 
suaugusiųjų turėjo bent vieną depresijos 
epizodą per visą gyvenimą.  

Nuo 2002 metų neteisėtų narkotikų 
vartojimas 12–17 metų amžiaus grupėje 
sumažėjo nuo 11,6 proc. (2002 m.) iki 9,8 proc. 
(2006), ir sudarė bendrą 16 procentų 
sumažėjimą. Per tą patį laikotarpį 
marihuanos vartojimas taip pat sumažėjo 18 
proc. ( nuo 8,2 proc. 2002 m. iki 6,7 proc. 2006 
m.). Marihuanos vartojimo sumažėjimas 
buvo ypač ryškus tarp jaunuolių (9, 1 proc. 
2002 m. iki 6,8 proc. 2006 m.), kitaip sakant, 
25 procentais. 

Toliau susirūpinimą kelia jaunimo 
piktnaudžiavimas receptiniais vaistais. 
Anestetikų naudojimas nemedicininiais 
tikslais paplitęs plačiau nei piktnaudžiavimas 
kitomis neteisėtomis narkotinėmis med-
žiagomis. Be to, naujokų pirmą kartą 
pabandžiusių neteisėtus narkotikus skaičius 
didžiausias dvylikamečių ir vyresnių asmenų 
amžiaus grupėje (2,2 mln.). Tyrimo  

duomenimis, paskutinį mėnesį psicho-
terapinius vaistus nemedicininiais tikslais 
vartojo 7 milijonai dvylikos ir vyresnių 
amžiaus grupei priklausančių asmenų. Iš jų 
5,2 mln. vartojo anestetikus, o tai 10 proc. 
daugiau nei 2005 m. (4,7 mln.). 55,7 
procento asmenų, vartojusių medikamentus 
nemedicininiais tikslais per pastaruosius 
dvylika mėnesių, nurodė, kad gavo juos 
„nemokamai iš draugų ar artimųjų“. 
   SAMHSA paskelbti 2006 metais “The 

National Survey on Drug Use and 
Health“ (NSDUH) atlikti longitudinio 
tyrimo duomenys atitinka kito longitudinio 
tyrimo pavadinto “Monitoring the Future“, 
kuri atliko Mičigano universitetas 
duomenis, taip pat rodančius, kad nuo 2002 
metų narkotikų vartojimas tarp jaunimo 
mažėja. 
 

Nacionalinis narkotikų vartojimo ir 
visuomenės sveikatos tyrimas “The National 
Survey on Drug Use and Health” (NSDUH)  
atliekamas kasmet. Jo metu apklausiama apie 
67,500 respondentų, tarp jų – asmenys, 
gyvenantys namų ūkiuose, nevalstybinėse 
bendrose gyvenamose patalpose, civiliai, 
gyvenantys karinėse bazėse.  Visos tyrimo 
išvados skelbiamos adresu  
http://oas.samhsa.gov/NSDUHLatest.htm  

  NAUJAUSIAS TYRIMAS PARODĖ, KAD NARKOTIKŲ VARTOJIMAS TARP 
JAUNIMO MAŽIAUSIAS PER PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS  

Švirkštų keitimas kaip metodas mažinti ŽIV plitimą tarp 
švirkščiamųjų narkotikų vartotojų pervertintas  

Žurnalo“The Journal of Global Drug Policy and Practice“ pirmos 
laidos trečiajame numeryje švedų mokslininkų grupė: Kerstin Käll, 
Ulric Hermansson, Ellen J. Amundsen, Klas Rönnbäck ir  Sten 
Rönnberg – paskelbė straipsnį „Švirkštų keitimo programų 
veiksmingumas ŽIV prevencijai – kritinė apžvalga“ (The 
Effectiveness of Needle Exchange Programmes for HIV Prevention 
– A Critical Review), kurioje remdamiesi tarptautinių tyrimų 
medžiaga parodė, kad švirkštų keitimas kaip metodas mažinti ŽIV 
plitimą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų yra gerokai 
pervertintas. 

Visą straipsnį skaitykite adresu:  
http://www.globaldrugpolicy.org/1/3/1.php  
 
Ištrauka iš straipsnio: 
„ŽIV plitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV) per 

užterštas adatas ir švirkštus yra vienas iš pagrindinių infekcijos 
perdavimo būdų ir veiksnių, skatinančių ŽIV pandemijos 
atsiradimą. Švirkštų keitimo programos (ŠKP) imtos taikyti  

siekiant sumažinti ŽIV plitimą šioje rizikos grupėje. Šios 
apžvalgos tikslas – išanalizuoti ŠKP veiksmingumo įrodymus 
(duomenis apie ŠKP veiksmingumą). 

Buvo atlikta literatūros analizė, peržiūrėti straipsniai, paskelbti 
iki 2005 m. gruodžio. Atrinkti tik tyrimai, kuriuose ŽIV 
sergamumo ir paplitimo duomenys pasirinkti kaip rezultato 
kintamieji. Devyniuose tyrimuose pateikiami duomenys apie ŠKP 
poveikį sergamumui ŽIV. Septyniuose iš šių tyrimų 
konstatuojama, kad poveikis buvęs nežymus, viename fiksuotas 
teigiamas, o kitame neigiamas poveikis. Trys tyrimai vertino 
pradinį ŽIV paplitimą, ir visuose ŠKP poveikis buvo neigiamas. 
Metodas, taikytas trijose ekologiniuose tyrimuose, lyginant ŽIV 
paplitimą miestuose, kuriuose buvo įgyvendinamos keitimo 
programos, su ŽIV paplitimu miestuose, kuriuose jos nebuvo 
įgyvendinamos, pasirodė turįs trūkumų ir  tyrimų rezultatai 
negali būti naudojami kaip ŠKP veiksmingumo įrodymai. 

Ankstesnėse apžvalgose ŠKP veiksmingumas ŽIV plitimo tarp 
ŠNV prevencijai buvo pervertintas. Įsitikinimas, kad ŠKP yra labai 
veiksmingas ŽIV plitimo tarp ŠNV prevencijos metodas sulėtino 
veiksmingesnių kompleksinių metodų taikymą.” 



Teisingumo ministras 
Jackas Straw buvo  
aukščiausias leiboristų 
atstovas, rugsėjo 25–ąją 
pasisakęs prieš kanapių 
dekriminalizavimą. 

Kalbėdamas per 
“Channel Four“ kanalo 
naujienų laidą jis 

pasisakė prieš kanapių priskyrimą žemesnei 
C narkotinių medžiagų kategorijai. „Aš 
visada buvau prieš tai, pasakysiu atvirai. 
Dabar galiu pasakyti, kad šį sprendimą – 
kanapių perkėlimą iš B į C kategoriją – aš 
laikiau klaida,“ – sakė ministras.  

„Aš džiaugiuosi, kad  šiuo klausimu 
vyksta debatai, bet man pačiam yra visiškai 
aišku – šiandien apie kanapes mes žinome 
daugiau nei prieš dešimt ar net prieš  

penkerius metus, žinome, kad kanapės 
skatina rimtų psichinių sveikatos problemų 
atsiradimą.“ 

Jungtinės Karalystės ministras pir-
mininkas Gordonas Brownas, kreipdamasi į 
konferencijos dalyvius taip pat pažadėjo, 
kad vyriausybė imsis griežtesnių priemonių 
prieš narkotikus. Praėjusį mėnesį, 
kalbėdamas per GMTV, jis sakė esąs 
pasiryžęs peržiūrėti kanapių priskyrimo 
žemesnei kategorijai klausimą. 

„Kodėl aš noriu, kad kanapės būtų 
priskirtos aukštesnei kategorijai, kad jos 
būtų suvokiamos kaip narkotikas, dėl kurio 
žmonės turėtų sunerimti?  Todėl, kad mes 
juk nenorime pasiųsti paaugliams signalo – 
kaip tai atsitiko su alkoholiu, – kad 
visuomenei jų vartojimas priimtinas.“ 

/ Telegraph UK 

Netikėta kliūtimi Nyderlandų miesto 
Mastrichto savivaldybei realizuoti planus 
perkelti vadinamąsias „kavines“ iš miesto 
centre esančio bulvaro į priemiesčius tapo... 
barsukai.  

Pagal planą iki metų pabaigos aštuonios 
„kavinės“ turėtų pakeisti adresą ir įsikurti 
viename iš tam numatytų bulvarų. Per kitus 
trejus metus jas planuojama perkelti dar 
toliau, beveik iki pat Belgijos sienos. 

 
Deja, savivaldybei teko labai nusivilti, nes 

viena barsukų šeima turėjo kitokių planų. 
Gyvūnų kolonija apsigyveno kaip tik toje 
vietoje, kur buvo numatyta įkurti vieną iš 
bulvarų. Barsukai – saugoma gyvūnų rūšis 
ir perkelti jų koloniją nėra taip lengva. Dėl 
to numatytas persikraustymas kuriam 
laikui įstrigo. 

 
Tai, ko nepavyko pasiekti Belgijos 

ministrui pirmininkui ir kai kuriems 
Olandijos politikams, t. y. sustabdyti 
Mastrichto savivaldybės planų perkelti 
kavines iš miesto centro prie kaimyninės 
valstybės sienos, pavyko padaryti paprastai 
barsukų šeimai!  

 
J.A. Berlijn, ECAD atstovas Roterdame, 

Nyderlanduose. 

Barsukai prieš 
„žolytę“ 

Jackas Straw:  
Mes padarėme klaidą dėl kanapių 

  KURIOZAI  

Kampanija prieš metamfetaminus  
Baltųjų rūmų Nacionalinės narkotikų 

kontrolės politikos biuro direktorius Johnas 
Waltersas rugsėjį paskelbė naują kampaniją, 
kurios dėmesio centre atsidūrė jauni 
pilnamečiai metamfetamino vartotojai.  

2005 m. atlikto Nacionalinio narkotikų 
vartojimo ir sveikatos tyrimo duomenimis, 
10,4 milijono dvylikamečių ir vyresnių 
amerikiečių bent kartą gyvenime yra bandę 
metamfetaminą. Nors pastaraisiais metais 
metamfetamino vartojimas stipriai sumažėjo 
ir vartojimo paskutinįjį mėnesį rodiklis  

sudaro mažiau nei vieną procentą, jauni 
pilnamečiai ir toliau jį vartoja. Statistikos 
duomenimis, 18–25 metų amžiaus grupėje 
metamfetaminą vartoja kone 200 000 
asmenų. Kampanija prieš metamfetaminą 
nukreipta į 18–34 metų amžiaus asmenis, 
kurie šį narkotiką vartoja aktyviau ir kurie 
dažnai parodo pavyzdį paaugliams. 

Plačiau apie kampaniją prieš met-
amfetaminą, kampanijos reklaminę 
medžiagą ir kitą medžiagą rasite adresu: 
www.methresources.gov  

Tarp Kanados paauglių „žolytė“ labiau paplitusi už tabaką  
Duomenys rodo, kad Kanadoje pirmąkart 

narkotikus bando vis jaunesni asmenys, 
maža to,  kone pusė 18–19 metų amžiaus 
sulaukusių ir trečdalis 15–17 metų amžiaus 
jaunimo rūko marihuaną dažniau nei 
tabaką. Nerimą keliančio tyrimo rezultatai  

paskatino Kanados pareigūnus, atsakingus 
už narkomanijos prevenciją, paraginti 
peržiūrėti švietimo narkomanijos klausi-
mais metodiką.  
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