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Vienlaikus ar augstās modes ne-
dēļu Milānas pašvaldība paveica 
lielu darbu, organizējot pa-
sākumu, kas ir daudz svarīgāks, 
nekā modes skate.  
   Būdama ECAD pilsētu tīkla 
jaunā dalībniece, Milāna kopā ar 
Sanpatrinjano kopienu, kas ir lie- 
lākais bijušo narkomānu reha- 
bilitācijas centrs Eiropā, uzaici-
nāja visus interesentus uz ru- 
dens konferenci Stratēģija, va- 
dība un saziņa pret aizraušanos 
ar narkotikām. 

 
Itālijas iekšlietu ministra viet- 

nieks Marko Maniti un Eiropas 
Komisijas otrais prezidents Franko Fratini bija 
konferences galvenie referenti. Konference tika 
atklāta ar ANO Narkotiku un noziedzības 
apkarošanas pārvaldes (UNODC) izpilddirektora 

Antonio Marias Kosta videouzrunu. 
Konferenci vadīja Milānas mērs Letīcija Morati kundze no sākuma 

līdz beigām un ar savām plašajām zināšanām un patieso interesi par 
konferences tematu klausītājos atstāja ļoti spilgtu iespaidu. 

 
Konferencē uzstājās arī šādi ārvalstu viesi: no Oslo – municipālais 

padomnieks Torgers Edegards, no Skotijas – Glāzgovas universitātes 
Narkotiku lietošanas pētījumu centra direktors profesors Nils 
Makegani, no Krievijas – Krievijas ECAD centra direktors Georgijs 
Zazuļins, no Londonas – Britu karaliskās mākslu izplatīšanas 
biedrības loceklis, Britu Impērijas Zvaigznes ordeņa komadors un 
Sabiedriskās politikas pētījumu institūta pilnvarotais lords Deivids  

Putnems, no Īslandes – vese- 
lības aizsardzības un sociālās 
drošības ministrs Gudlaugurs 
Tors Tordarsons, no ASV – 
Amerikas narkotiku kontroles 
komisijas (CICAD) projektu 
vadītājs Antonio Lomba un no 
Zviedrijas – ECAD direktors 
Tomass Halbergs. 

 
Aptuveni 200 konferences delegātu varēja turpināt konferencē 

uzsākto diskusiju brīnišķīgajā Sanmarino pilī sarīkotajās noslēguma 
vakariņās, uz kurām Milānas mērs Letīcija Morati uzaicināja visus 
konferences dalībniekus. 

 

Sakarā ar konferenci Sanpatrinjano centra direktors un viens no 
konferences referentiem Andrea Mučioli visus ieinteresētsos ārvalstu 
viesus uzaicināja apmeklēt Sanpatrinjano kopienu – Eiropā lielāko 
bijušo narkomānu rehabilitācijas centru. 

Krievijas prezidents Vladimirs Putins šā gada 18. oktobrī parakstīja jaunu dekrētu par papildu pasākumiem narkotisko līdzekļu nelikumīgas 
aprites apkarošanā. Saskaņā ar Nolikumu par Valsts antinarkotiskās komitejas izveidošanu par šīs iestādes vadītāju tika iecelts Krievijas 
Federācijas Federālā Narkotiku aprites kontroles dienesta direktors Viktors Čerkesovs. 

Komitejas mērķis ir koordinēt narkotiku izplatīšanas apkarošanas pasākumus federālajā un vietējā līmenī. Reģionos tiks izveidotas 
antinarkotiskās komisijas, kuras koordinēs vietējie gubernatori un kuras būs pakļautas Komitejai.  

2006. gada 30. marta ziņās Krievijas ECAD tīkls savā mājaslapā www.ecad.ru ziņoja par atklātu sarunu Radio Brīvība (Радио Свобода) studijā, 
kuras temats bija „Kādai jābūt valsts narkopolitikai?”.  Kontekstā ar 2007. gada 18. oktobrī parakstīto Krievijas Federācijas Prezidenta Dekrētu 
Nr. 1374  par Valsts Antinarkotiskās komitejas izveidošanu Krievijas Federālā Narkotiku aprites kontroles dienesta direktora vadībā interesants ir 
šāds pusotru gadu vecās sarunas fragments:            Lasiet turpin. 2.lpp. 

 

 

 

Konferenci vadīja Milānas pilsētas 
mērs Letīcija Morati 

Narkotiku politikas koordinācijas iestāde Krievijā  

A.M.Kostas videouzruna   

       ECAD  KONFERENCE 



Narkotiku politikas koordinācijas iestāde Krievijā  
Sākums 1.lpp. 

„... Saskaņā ar Konstitūciju mums ir trīs varas 
atzari: izpildvara, likumdevēja vara un tiesu 
vara. Un, lūk, man kā zinātniekam ir jautājums: 
kā šajā matricā, kurā ir trīs stabiņi un trīs 
rindiņas (iznāk deviņas šūniņas, pat ja neņemam 
vērā prezidenta varu), attēlojama šī darbība pret 
šīm te narkotiku briesmām?  
Būtībā nekā! Viena federālā narkotiku kontroles 

struktūra, un dienesta direktors ministra statusā. Vai viņš ir spējīgs 
koordinēt? Vai maz ko viņam liek koordinēt, bet statusu nepiešķir, lai varētu 
tikai vienu varas atzaru koordinēt – izpildvaras iestādes.  

Jūs domājat, ka viņš ar šo savu ministra statusu varēs piespiest veselības 
aizsardzības ministriju un visas pārējās īstenot politiku, kas spēj mazināt šo 
nacionālās drošības apdraudējumu? Nevarēs. Bet viņam droši vien kaut kā 
neērti par to atzīties prezidentam, - tie ir tādi ierēdņu noteikumi. Bet mēs – 
pilsoniskā sabiedrība un zinātnieki – varam runāt un mums par to ir jārunā.” 
 [Stenogrammas tekstu sk. mājaslapas  www.ecad.ru nodaļā  

”Žurnālistu klubs” («Клуб журналистов»)]. 

 
Taču tagad ir jāatzīmē arī Krievijas Federālā Narkotiku aprites 

kontroles dienesta panākumi un jāatzīst, ka šī iestāde beidzot ir 
ieguvusi sen pelnīto statusu, kas objektīvi nepieciešams, lai risinātu tai 
izvirzītos uzdevumus (sk. Nolikumu par Valsts narkotiku kontroli, 
kas apstiprināts ar KF Prezidenta 2003. gada 6. jūnija dekrētu Nr. 624). 

 
 Visi, kas narkokonfliktā ir nostājušies „pret narkotikām”, var 

priecāties, ka Krievijā ir radusies iespēja radīt politiski tiesisku 
koordinācijas mehānismu un pieņemt vadības lēmumus, kuru izpilde 
nepieciešama, lai mūsu jaunatni pasargātu no narkotiku briesmām. 

 
 Lai iepazītos ar šo mehānismu, ir jāizlasa KF Prezidenta 2007. gada 

18. oktobra dekrēts Nr. 1374 „Par papildu pasākumiem narkotisko 
līdzekļu, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites 
apkarošanā”. Šo dekrētu var atrast mūsu mājaslapā www.ecad.ru.  

Narkotiskais augs kats (catha edulis) no globāla viedokļa varētu likties niecīga problēma. Šo narkotiku izmanto galvenokārt Austrumāfrikā, to 
lieto arī noteiktas cilvēku grupas, bēgļi un tie, kas no šīs Āfrikas daļas pārcēlušies, piemēram, uz Eiropu. 

Efekti, kurus izraisa šīs narkotikas ražošana un lietošana ir tikpat nopietni kā jebkuru citu izplatītu narkotisku substanču pārmērīga lietošana. 
Šīs narkotikas lietošana izraisa psiholoģiskas problēmas, bezmiegu, ēstgribas zudumu. Kats negatīvi 
ietekmē imūnsistēmu, zobus, seksuālo potenci un paaugstina asinsspiedienu. 
Tāpat kā citos planētas reģionos, kats kā narkotika kalpo karu un konfliktu finansēšanai un bieži 
vien kļūst par to cēloni. Tāpat kā opijs un kokaīns, kats tiek audzēts graudaugu un dārzeņu vietā 
tāpēc, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iztiku. 

 
Kats nebūt nav „dārzenis”, kā uzskata daudzi Anglijas un Holandes narkoliberāļi. Kats ir narkotika, 

kas izraisa ātru pieradumu, un tā efekts savu īpašību ziņā ir līdzīgs kokaīna un heroīna reibumam. 
Ņemot vērā to, ka kats ir „svaiga” prece, proti, to var lietot drīz vien pēc auga ievākšanas, katu 

transportē uz Eiropu (piemēram, Londonu un Amsterdamu) lielās starptautiskās aviolīnijas, lai 
eksportētu to tālāk arī uz citām valstīm.  

Daudzās Eiropas valstīs kats ir legāla narkotika. Tas nozīmē, ka to var likumīgi ievest caur 
Eiropas Savienības muitu un izplatīt, piemēram, Skandināvijas valstīs. 

 
Šā gada jūnijā Stokholmā notika konference, kuras laikā Zviedrijas un Somālijas organizācijas 

izstrādāja aicinājumu ANO, kurā pieprasīja pārcelt katu visbīstamāko narkotisko preparātu klasē 
un iekļaut visu ANO valstu aizliegto vielu sarakstā. 

Zviedrijā kats par narkotisku vielu tika atzīts 1989. gadā. 

Kats – tā nav tikai Somālijas problēma 

 

 

Lūk, tādas izskatās šīs narkotikas  

„Dānijas politiķi izskata iespēju organizēt 
heroīna izsniegšanu, lai atvieglotu heroīna 
narkomānu ciešanas. Kas sekos pēc tam – 
bezmaksas kandža izslāpušiem pilsoņiem 
vai ieziepēta virve cietējiem?” 
- jautā Peters Bričs, kurš Zviedrijas pilsētā 

Heridā ziņo par jaunumiem narkotiku jomā. 
 

Vecie dāņu narkomāni saņems bezmaksas he- 
roīnu! Un tas viss tāpēc, ka daži uzskata par 

iespējamu ierobežot narkoatkarīgā cilvēka 
kriminālo aktivitāti, finansējot viņa 
vajadzības pēc narkotikām. 

 
Daži pilnīgi nopietni uzskata, ka tādā 

veidā izzudīs prostitūcija un izbeigsies 
laupīšanas, kā arī būs iespējams kontrolēt ar 
narkomāniju saistītās problēmas. 

Diemžēl tie ir savā būtībā kļūdaini un 
maldīgi uzskati. 

Narkotikas kļūst legālas, bet narkotiskās 
vielas devas, kuras tiek izsniegtas 

atkarīgajiem, it kā neesot tik lielas, kā to 
gribētu paši narkomāni.  

 
Veidojas sitūacija, kurā valsts pēc nar- 

komāna nāves, kas iestājusies pārdozēšanas 
dēļ (kas noteikti notiks), kļūst par 
narkoatkarīgā pašnāvības vai pat viņa 
slepkavības līdzdalībnieci! Valsts ļaunprātīgi 
izmanto narkoatkarīgā uzticību, un tas 
nozīmē, ka valsts automātiski kļūst par nozi-
eguma līdzdalībnieci. 

Avots: Drugnews.nu 

    VIEDOKLIS 



Attīstības valstu nevalstiskās organizācijas tuvākajā nākotnē ļoti cieši sadarbosies ar UNODC 
narkotiku apkarošanas jomā, tas būs iespējams tāpēc, ka Eiropas Komisija un Lielbritānijas Ka-
raliste šiem   
pasākumiem    
ir piešķīrusi 
finansējumu. 

Memorands, 
ko parakstījušas UNODC un NVO Vīnes Narkotiku komiteja, apstiprina galveno lomu, kas 
piešķirta NVO narkotiku kontroles uzlabošanai. Raugoties nākotnē – nākamajā 2008. gadā, 
kam jākļūst par „būtisku un samērīgu rezultātu” sasniegšanas atskaites punktu narkotiku 
politikā pēc 1998. gada un narkotiku globālajām problēmām veltītās ANO Ģenerālās 
Asamblejas Speciālās sesijas priekšvakarā, organizācija ir paredzējusi virkni konsultāciju ar 
reģionālajām NVO. Tādējādi NVO varēs formulēt savus sasniegumus šajā jomā un 
propagandēt izstrādāto praksi. 

 
Reģionālo konsultāciju noslēgumā 2008. gada vidū notiks starptautisks forums „Pēc 

2008. gada”. Šis forums savus ieteikumus mūsdienu narkomānijas problēmu risināšanai 
iesniegs ANO Narkotiku komisijai, kas ir galvenā organizācija narkotiku vadības lietās. 

Eiropas Savienības un Lielbritānijas investīcijas dos iespēju reģionālajās konsultācijās 
piedalīties un dot savu ieguldījumu  UNODC narkotiku kontroles darbā nevalstiskajām 
organizācijām no Latīņamerikas un Karību jūras valstīm, Ziemeļāfrikas un Tuvajiem 
Austrumiem, Sahāras, Centrālāzijas un Dienvidāzijas, kā arī Dienvidaustrumāzijas. 

Avots: UNODC.org 

UNODC nostiprina sadarbību ar NVO narkotiku 
kontroles jomā 

”Skvizito!” (Squisito!) ir unikāls gastro- 
nomisks pasākums, kas no 28. līdz 30. sep- 
tembrim notika Sanpatrinjano un kuru 
organizēja Eiropas lielākais rehabilitācijas 

centrs, kas atrodas Romas tuvumā.  
Šajā pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 000 
apmeklētāju. Pasākumu pilnībā organizēja 
1 800 bijušo narkomānu, kas rehabilitējas 
Sanpatrinjano kopienā.  

”Skvizito!” sociālā un kultūras vērtība ir 
ļoti liela, tāpēc pasākums guva UNODC 
atbalstu. Šāds pasākums pirmo reizi bija 
veltīts pārtikai. Pasākumam tika atvēlēts 
atsevišķs paviljons, kas tā arī tika nosaukts – 
laba ēdiena gadatirgus, kurā bija eksponēti 
dažādi sociālas nozīmes lauksaimniecības 
projekti.  

 
Šie lauksaimniecības projekti bija saistīti ar 

produktiem, kurus audzē Mjanmas un Peru 
mazie fermeri, kas piedalās UNODC 
Attīstības alternatīvajā programmā. 

 Programma sniedz legālu iespēju 
mazajiem fermeriem nopelnīt naudu, kuru 
viņi agrāk (pēdējos 30 gadus) bija pelnījuši, 
nelikumīgi audzējot opiju. Programma 
sadarbojas ar fermeru biedrībām visās 
lauksaimnieciskās ražošanas stadijās, sākot 
ar sēklu atlasi un beidzot ar pārdošanu. Šajā 
gadatirgū tika eksponēti eksportam gatavi 
galaprodukti.       Avots: www.squisito.org 

”Brīnumsēnes”  − nāciet laukā! 

Pilsoniskas sabiedrības forums par narkotikām 
 

Pilsoniskas sabiedrības forums par narkotikām pavisam saņēma 75 dalības pieteikumus; 
ECAD kopā ar vēl 26 NVO tika uzaicināta uz Forumu šā gada 13. un 14. decembrī. 

 
Par Forumu Briselē vairāk lasiet mūsu mājaslapā www.ecad.net 

Sanpatrinjano centra direktors Andrea 
Mučioli un centra iemītnieki  

Sanpatrinjano ēdnīcā  

UNODC un Sanpatrinjano: 
nabadzības problēmas risināšanai 

Holandes Ministru kabinets gatavojas aizliegt visu veidu „brīnumsēnes”. Saskaņā ar veselības 
aizsardzības ministra Klinka un tieslietu ministra Hirša-Balina teikto šādu sēņu izraisītās 
halucinācijas ir bīstamas. 

 
Līdz šim Holandes likumos (Likums par opiju) bija aizliegtas tikai kaltētas „brīnumsēnes”, 

bet tagad ministri vēlas aizliegt arī svaigas „sēnes”. 
Šis temats vairākus mēnešus tika apspriests 

parlamentā, it īpaši tā juridiskais aspekts, jo tikai 
aptuveni pirms pusgada parlamenta apakšpalāta 
pieprasīja pilnīgi aizliegt „maģiskās sēnes”. Diskusiju 
izraisīja septiņpadsmitgadīgās francūzietes Gellas 
Karofas (Gaelle Caroff) priekšlaicīgā nāve šo sēņu 
lietošanas dēļ. Sēņu iespaidā viņa Amsterdamā noleca no 
tilta. „Gudrie veikali” un citas līdzīgu „preču” 
pārdotavas tiks slēgtas ar likuma spēkā stāšanās brīdi. 

Meitenes ģimene nevarēja saprast, kāpēc tik bīstamas sēnes Nīderlandē var legāli pirkt un 
pārdot.  

Un lai gan Gellai Karofai vairs palīdzēt nevar, mēs tomēr ceram, ka „brīnumsēņu” aizliegšana 
palīdzēs novērst līdzīgas traģēdijas. 

 



Aktīva heroīna legalizācijas kampaņa 
Ziemeļvelsas policijas vecākais konstebls Ričards Brunstroms 
paziņoja, ka „aktīvi atbalstīs” tādu narkotiku legalizāciju kā heroīns. 
Savā 30 lappušu garajā opusā „Narkotiku politika. Radikāls nākotnes 

redzējums” Ričards Brunstroms paziņoja, ka „1971. gada akts par 
Narkotiku nelikumīgu lietošanu” nekur neder, ir amorāls un tas ir 
anulējams. 

 
Brunstroma kungs aģitē valdību izveidot „jaunu narkotisko vielu 

klasificēšanas sistēmu” ar „kaitējuma gradāciju”, norādot visu 
narkotisko vielu veidus, kā arī alkoholu un tabaku.  

 
Kaitējuma noteikšana pēc Brunstroma domām būtu jābalsta uz 

„sociālā kaitējuma noteikšanu”, un tas arī būtu jaunā narkotiku 
lietošanas apkarošanas režīma kodols, – režīma, kas „pamatots ar 
pierādījumiem, nevis ar moralizēšanu un dogmām”. 

 
Savā atskaitē, kuru viņš iesniedza Ziemeļvelsas policijas vadībai, 

viņš paziņoja, ka „1971. gada akts” ir jānomaina ar „Aktu par 
narkotisko vielu nelikumīgu lietošanu”. 

Brunstroma kunga priekšlikumi izraisīja asu kritiku. Iekšlietu 
ministrija šo strīdīgo priekšlikumu steidzīgi noraidīja: „Valdība 
kategoriski iebilst pret narkotiku legalizācijas ideju, kas palielinātu 
kaitējumu, ko nodara narkotikas, un tas arī pārkāptu gan 
starptautiskos, gan valsts likumus.” 

Ziemeļvelsas policijas priekšnieks Aijans Robertss teica, ka par šo 
tematu jārīko „atklāta un detalizēta diskusija”. 

Lielbritānijas tiesībaizsardzības iestāžu vadītājs Kens Džonss, kurš ir 
apbalvots ar Karalienes Policijas medaļu, vecākā konstebla 
Brunstroma kampaņu komentēja šādi: 

 
„Šī globālā problēma ir graujoša. Pāreja uz pilnīgu legalizāciju, 
mūsuprāt, drīzāk palielinās kaitējumu, kas tiek nodarīts šīs 
valsts iedzīvotājiem, nevis to mazinās. Nav nekādas jēgas 
legalizēt bīstamas narkotiskas vielas, kuras var sagraut vēl 
lielāku skaitu cilvēku dzīvju mūsu tuvākajā apkārtnē.   
Mūsu dienesta vēsturē nav neviena gadījuma, kad valsts pati 
varētu apvaldīt graujošo spēku – legālu un visā pasaulē 
regulējamu –, proti, tabakas un alkohola piedāvājumu...” 

 
Brunstroma kungs jau 
bija pazīstams ar saviem 
izteikumiem par to, ka 
likumi par narkotikām ir 
novecojuši un ka policija 
ir iesaistīta cīņa, kurā tā 
nevar uzvarēt.  

 
Tagad Brunstroms rīko 

narkotiku legalizācijas un 
Lielbritānijas narkotisko vie- 
lu A, B un C grupas 
iedalījuma sistēmas vien- 
kāršošanas kampaņu.  

Viņa 30 lappušu garais 
ziņojums tika sagatavots 
sakarā ar valdības kon- 
sultatīvo dokumentu: 
 „Narkotikas: mūsu sabiedrība, 
jūsu viedokļi” un tam 
sekojošo Velsas valdības 
Asamblejas konsultāciju par 
Velsas kopīgo stratēģiju 
narkotisko vielu lietošanas 
apkarošanai. 
 

 
Pēc „Daily Mail” un 

informācijas aģentūras BBC 
materiāliem 

 

Vecākais konstebls Brunstroms 

«Nav 
nekādas 

jēgas 
legalizēt 

b īstamas 
narkotiskas 

vielas, kuras 
var sagraut 
vē l  l ielāku 

skaitu 
cilvēku 

dz īvju mūsu 
tuvākajā  

apkārtnē. . . »   

 

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

develop initiatives against drug abuse support-
ing the United Nations Conventions.  
Has your city joined ECAD?  
 
ECAD Head Office 
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 
+7 812 328 96 65 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 
 
ECAD Regional Office in Bulgaria 
www.ecad.hit.bg/home.html  
doctor_ivo@abv.bg 
+359 5 684 1391 
 
ECAD Regional Office in Turkey 
www.ibb.gov.tr/ecad   ecad@ibb.gov.tr 


