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Viena diena nomaina citu. Tā katra dzīvē paiet nedēļa 

pēc nedēļas, mēnesis pēc mēneša un gads pēc gada. Tāpēc 

nav brīnums, ka Jaunā gada priekšvakarā mēs raugāmies 

nākotnē un solām, un ceram. Es neceru, ka 2010. gads 

kļūs par gadu, kad Eiropa vai pat dažas pilsētas kļūs 

brīvas no narkotikām. Taču es ceru, ka vairāk cilvēku un 

pilsētu iesaistīsies šajā svarīgajā lietā.  
 

Tas būs 

nozīmīgs 

solis 

narkotiku daudzuma samazinā-šanā un galu galā varbūt 

vismaz dažas pilsētas atbrīvos no narkotikām. 
 

Acīmredzot vietējiem politiķiem katrā pilsētā ir ļoti 

daudz risināmu uzdevumu: rūpes par pensionāriem un 

jauniešiem, bezdarbs, izglītība un finanšu krīze, un tās 

nebūt nav visas problēmas.  

Arī kriminālnoziedzība un sociālā stigmatizācija ir 

svarīgi uzdevumi, kas jārisina. Mums ir jāsaprot, ka 

nelikumīgas narkotikas un šīs problēmas risinājumu veidi 

vairākumā pilsētu ietilpst sociālās jomas problēmu lokā. 

Uzlabot vispārējo sabiedrības informētību par 

nelikumīgām narkotikām un izvirzīt to politiskajā arēnā 

kā vienu no svarīgākajiem jautājumiem, iespējams, ir 

viens no būtiskākajiem ECAD uzdevumiem nākotnē. 
 

Neviens politiķis Eiropā nevēlas, lai cilvēki ciestu no 

narkotikām, un ļoti maz ir tādu, ja vispār ir, kas vēlas 

legalizēt narkotikas tāpēc, ka viņus neinteresē šāda 

lēmuma sekas.        
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Kanādas pusaudži ir pasaulē lielākie kanabisa patērētāji. Šīs narkotikas 

graujošais efekts uz jauno cilvēku smadzenēm ir daudz spēcīgāks nekā tika 

uzskatīts agrāk – par to liecina Makgila Universitātes Veselības centra 

pētniecības institūta pētnieces psihiatres dr. Garialas Gobijas pētījums. Jaunais 

pētījums, kas publicēts izdevumā „Slimību neirobioloģija”, uzskata, ka kanabisa 

lietošana ikdienā pusaudžiem var izraisīt depresiju un trauksmi un atstāj uz 

smadzenēm neizdzēšamu iedarbību. 
 

„Mēs gribējām uzzināt, kas notiek pusaudžu smadzenēs, lietojot kanabisu, un 

vai tiešām viņi ir vairāk pakļauti kanabisa neiroloģiskajiem efektiem 

salīdzinājumā ar pieaugušiem cilvēkiem,” skaidro dr. Gobija. Viņas pētījums 

norāda uz acīm redzamu kanabisa iedarbību uz divām svarīgām smadzeņu 

sastāvdaļām – serotonīnu un norepinefrīnu –, kas neiroloģisko funkciju regulēšanā 

piedalās kā garastāvokļa un trauksmes izjūtas kontrole.  

„Pusaudži ir jutīgāki pret to, ka kanabiss samazina serotonīna piegādi, kas 

izraisa spēcīgu un ilgstošu stresa sajūtu. 

Iepriekšējie epidemioloģiskie pētījumi liecina, ka kanabisa lietošana var 

iespaidot dažu pusaudžu uzvedību.  

„Mūsu pētījums ir pirmais, kas pievērsās neirobioloģisko mehānismu izpētei. 

Šis pētījums ir pirmais, kas demonstrē, ka kanabisa lietošana pusaudžiem izraisa 

nopietnākas sekas nekā pieaugušajiem.” 

/Raksta autori: dr. Frensiss Rodrigess Bambiko, Nutrama Ngien kundze un Noams 

Krievija aizliedz 
„spice”  

 ECAD Hronika  
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Krievijā tiks aizliegti vairāki narkotiskie augi 

ar poētiskiem nosaukumiem, piemēram, 

„Ēģiptes zilais lotoss”, un sitētiskie 

kanabinoīdi, kuri tiek smēķēti dažādos 

maisījumos. 

Saskaņā ar aģentūras RIA informāciju š.g. 14. 

janvārī triju veidu augi ar narkotisku efektu 

un 23 dažādi sintētiskie kanabinoīdi Krievijā 

tika iekļauti kontrolējamo narkotisko vielu sarakstā. 

Pravieša salvija, Ēģiptes zilais lotoss, ziloņa tītenis un kanabinoīdi, kurus varēja 

nopirkt tabakas un augu maisījumos tabakas veikalos, kioskos un interneta vietnēs 

pārbaudīja valsts iestādes. Kā izrādījās, šie maisījumi ir bīstami cilvēka veselībai 

un pat dzīvībai. Tas nozīmē, ka agrāk viegli pieejamās smēķējamās narkotikas tiks 

pilnīgi aizliegtas.  

Šos augus turklāt ir aizliegts jebkurā veidā audzēt dārzos un uz laukiem. 

/Avots: Drugnews 

Kanabiss kaitē jauniešu 
smadzenēm vairāk  

 

Bilde:  

www.p2002.ac.uk 



Projekta „Sociālā partnerība pret narkomā-

nijas, HIV un AIDS izplatību Krievijas 

Ziemeļrietumos” ietvaros Arhangeļskas 

apgabala KF Narkotiku aprites kontroles 

federālā dienesta, Veselības un sociālās 

aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem, Arhan-

geļskas apgabala pašvaldības deputātiem, 

Arhangeļskas apgabala Iekšlietu pārvaldes, 

Sodu izpildes federālā dienesta, AIDS un 

infekcijas slimību apkarošanas klīniskā 

centra 2009. gada  nobeigumā  tika organizēts 

brauciens uz Somiju un Zviedriju.  
Ziemeļvalstīs šos pārstāvjus uzņēma 

organizācija „Eiropas pilsētas pret 

narkotikām” (ECAD, Stokholma) un 

Somijas Valsts veselības aizsardzības un 

sociālās labklājības institūts (THL, 

Helsinki) , kas atviegloja to organizāciju 

apmeklēšanu, kuras ar šo problēmu 

nodarbojas. Brauciena mērķis bija paaugs-

tināt speciālistu kompetenci, izpētot 

Ziemeļvalstu pieredzi HIV un narkomā-

nijas izplatības profilaksē. 

Brauciena dalībniekiem bija iespēja 

apmeklēt specālos centrus injicējošajiem 

narkomāniem, HIV inficētiem narkomā-

niem un bezpajumtniekiem; psihoaktīvo 

vielu izplatīšanas profilakses centru 

jauniešiem; HIV/AIDS profilakses centrus; 

gan Helsinku, gan Stokholmas pilsētas 

policijas pārvaldi; bijušo ieslodzīto atbalsta 

organizāciju un valsts veselības aizsar-

dzības jomas iestādes. Šo iestāžu spe-

ciālistu sniegtā pieredze deva iespēju 

izveidot priekšstatu par profilakses sistē-

mas funkcionēšanas mehānismu Somijā un 

Zviedrijā. 

Īpaši tika uzsvērta starpnozaru mijie-

darbība, jo mūsu ārvalstu kolēģi atzīst 

kompleksas pieejas nozīmīgumu, risinot 

narkomānijas, HIV un AIDS izplatības 

problēmas. Abās valstīs saskaņā ar valsts 

sociālo pasūtījumu un sabiedrisko un 

privāto fondu atbalstu darbojas pietiekami 

daudz centru dažādām mērķa grupām un 

dažādos profilakses līmeņos. Šādai pieejai 

ir pozitīvs efekts un par to liecina statistikas 

dati, kas raksturo narkosituāciju šajās 

valstīs un HIV/AIDS izplatību.  

Somijā un Zviedrijā profilakses jautājumi 

ir noregulēti likumdošanas līmenī. 
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Krievijas 
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Spice, GBL un BZP  - jaunas  
narkotikas Lielbritānijā  
Dienu pirms katoļu Ziemassvētkiem daži narkotiku veidi, tā sauktās ”legālās narkotikas” Lielbritānijā 

kļuva nelegālas – spice, GBL, BZP, kā arī daži dopinga preparāti. Tā sauktie plašie ķīmiskie  savienoju-

mi pirmo reizi tiek kotēti kā narkotiskās vielas. 

 
Lielākā medicīnisko narkotisko preparātu daļa tika iekļauta C klasē. Saskaņā ar Lielbritānijā 

pieņemto bīstamo narkotisko vielu gradācijas sistēmu sods ir no 2 gadiem brīvības 

atņemšanas par narkotiku glabāšanu un 14 gadi brīvības atņemšanas par narkotiku 

pārdošanu.  

Sintētiskie kanabinoīdi, piemēram, spice ir iekļauti B klasē, tāpat kā kanabiss. Sods par 

narkotiku glabāšanu ir 5 gadi brīvības atņemšanas. 

Citas pipezarīna tipa vielas, kas tiek izmantotas BZP (benzilpipezarīna) ražošanai, ir 

iekļautas narkotiku C klasē.  15 veidu anaboliskie steroīdi, kas saistīti ar narkotiku lietošanu 

sportā, arī ir iekļauti šajā kategorijā. 

Rūpnieciskais preparāts GBL (gammabutarilaktonu), kas cilvēka organismā pārvēršas par 

GHB (gammahidroksibutirāts) Lielbritānijā jau ir klasificēts kā aizliegta viela. Šī narkotika 

rada spēcīgu atkarību un ir izraisījusi vairākus nāves gadījumus gan Zviedrijā, gan 

Lielbritānijā. Iekšlietu ministrs Alans Džonsons intervijā BBC teica, ka ķīmiskie savienojumi 

un maisījumi ar likumu arī tiks iekļauti aizliegto narkotisko vielu sarakstos. 

„Mēs iestājamies pret „legālajiem maisījumiem”, kas ir ļoti bīstami, it īpaši jaunatnei. 

Zviedrijā pašlaika tiek apspriests priekšlikums iekļaut gammahidroksibutirātu ar likumu 

aizliegto vielu sarakstā, taču galīgais lēmums tiks pieņemts tikai 2010. gada vidū. 

          /Avots:  Actnow  

Ko šajā gadījumā nozīmē mehānisms? TAS pirmām kārtām ir godīgums un principialitāte 

attieksmē pret sarežģītu sociālu problēmu. Mehānisms sākas ar godīgu atbildi uz jautājumu: 

„Vai mēs šo problēmu vēlamies RISINĀT vai ATRISINĀT?” 

 Izglītības darbinieki un skolotāji nav narkologi. Jūs nezaudēsiet savu darbu un algu pat, ja 

mūsu jaunatne pēkšņi pārtrauks lietot narkotikas. Tāpēc katrs izglītības iestādes vadītājs, 

vispirms jau KF izglītības ministrs, uz šo jautājumu var atbildēt tā: „Mēs gribam šo problēmu 

ATRISINĀT. Mūsu darba (un daudziem arī dzīves) jēga ir nepieļaut NEVIENU narkomānijas 

izveidošanās gadījumu mūsu izglītojamajiem un audzēkņiem.” 

1999. gads Krievijā bija heroīna epidēmijas maksimuma gads. Tagad pilsētās nav heroīna 

epidēmijas, jaunatnes narkotisms ir ieguvis slēptākas formas, tomēr narkosituācija valstī 

joprojām ir ļoti draudīga. Tāpēc, lai radītu katra jūsu audzēkņa aizsardzības mehānismu no 

narkotikām, pēc jūsu stingrās atbildes „Atrisināt!” būs svarīgi divi šādi momenti: nostāja un 

resursi. Katras izglītības iestādes vadītājam, pirmām kārtām izglītības ministram, jābūt 

striktai vienīgajai pareizajai nostājai un pastāvīgi jāpiesaista resursi tās atbalstam. 
 

Tagadējā KF Izglītības ministrijas un līdz ar to arī visu izglītības iestāžu nostāja veidojās vēl 

smagajā 1999. un 2000. gadā. Tā ir izklāstīta koncepcijā „Psihoaktīvu vielu pārmērīgas 

lietošanas profilakse izglītojošā vidē” (turpmāk – Koncepcija). Šo Koncepciju sagatavoja 

kvalificēti cilvēki, taču tādi, kas šo sociāli politisko problēmu izprata galvenokārt kā tikai 

sociāli medicīnisku problēmu.  Praktiski tonovecojušo Koncepciju ar kļūdaino nosaukumu  

var reformēt un sadalīt divās šādās koncepcijās:  „Izglītojamo smēķēšanas un alkoholisma 

(toksikomānijas) apkarošana” un „Agrīnās narkotiku lietošanas noteikšana un iejaukšanās, 

lai nepieļautu narkotiskās atkarības izveidošanos”.  Šajās Koncepcijās jārunā par stratēģiju 

un resursiem; par veidu, kā vērtēt izglītības iestāžu „uzticību” izglītojamo narkotizācijas 

apkarošanā, nevis tieksmi formāli atskaitīties ar kaut kādiem skaitļiem. 

 Par resursiem (iekšējiem un ārējiem). Iekšējos resursus veido pedagoģiskais kolektīvs, 

vecāku komiteja un vecāko klašu skolēnu aktīvs, arī apsargs un medmāsa.    
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Aizsardzības mehānisms skolām 
no narkotizācijas ietekmes  



Krievijas 
Ziemeļrietumi pret 
narkomāniju, HIV 
un AIDS  
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Zviedrijā pēc sabiedrisko organizāciju 

iniciatīvas tiek izdarīti grozījumi normatīvi 

tiesiskajā bāzē, piemēram, pēc RNS 

iniciatīvas Zviedrijā 1980. gadu beigās 

politika mainīja savu virzienu no pieļaujošās 

uz aizliedzošo. Kvalificēta sabiedriskās 

domas veidošana abās valstīs rod 

iedzīvotāju atbalstu valsts politikai profi-

lakses jomā. Abās valstīs tiek akcentēta 

pirmām kārtām sākotnējā profilakse, proti, 

tiek veidotas veselīgas dzīves iemaņas. 

Apkopojot Somijas un Zviedrijas kolēģu 

praktisko pieredzi un izanalizējot esošo 

situāciju Arhangeļskas apgabalā, var 

formulēt šādus starpnozaru mijiedarbības 

priekšlikumus HIV un narkomānijas 

izplatības profilakses jomai Arhangeļskas 

apgabala teritorijā: 

Reģionālajā līmenī: 
– iniciēt likumprojekta izstrādi, kas 

regulētu narkomānijas un HIV/AIDS 
izplatības profilakses sistēmuArhan-
geļskas apgabalā un starpresoru mijie-
darbību; 

– izveidot ekspertu padomi un darba 
grupu programmas izstrādei dažādiem 
profilakses līmeņiem un dažādiem 
iedzīvotāju slāņiem nolūkā unificēt 
profilakses darba formas un gūt iespēju 
novērtēt šā darba efektivitāti; 

– izveidot elektronisko datubāzi par 
mūsdienīgajām darba metodēm un 
formām profilakses jomā un izglītības 
vidē; 

– izveidot interneta vietni, kurā tiktu 
apkopoti visi narkomānijas un HIV/
AIDS izplatības profilakses jautājumi 
Arhangeļskas apgabalā. 
       /Projekta vadītāja Svetlana Popkova 

Čehija dekriminalizē narkotikas 

Sākot ar šo gadu Čehija 

dekriminalizē nelielās devās 

tādas narkotikas kā kanabiss, 

LSD, heroīns un kokaīns. Gan 

kaimiņvalstis, gan arī Čehijas 

iedzīvotāji ir noraizējušies par 

to, ka Čehija kļūs par Eiropas 

narkotiku centru. 
 

Čehijas valdība izmaiņas likum-

došanā skaidro ar to, ka pārāk daudz 

jauniešu lieto narkotikas un tā ir 

kļuvusi problēma valsts veselības 

aizsardzības iestādēm, tāpēc likuma 

bardzības mazināšana kļūšot par 

narkotisma apkarošanas daļu.  
 

Čehijā ir Eiropā lielākais 15-

16 gadu vecu skolēnu 

skaits, kas saskaņā ar 

anketēšanas datiem ir 

vienreiz lietojuši kanabisu – 

45%.  
 

Gandrīz trešā daļa valsts jauniešu 

narkotikas lieto regulāri. Šā izmisīgā 

lēmuma loģika nav visai saprotama un 

izraisa jaunu, vēl liberālāku likumu 

pieņemšanu nekā tie, kas pašlaik ir spēkā 

Holandē.  

Tādējādi Čehija pievienojas Meksikai, 

kur apsūdzība tiek mīkstināta, ja runa ir 

par nelielu „smago” narkotiku devu. 
 

Dekriminalizāciju atbalstīja Čehijas 

valdība jau pagājušajā gadā, taču 

tiesībaizsardzības sistēma ieguva laiku, lai 

noteiktu personīgai lietošanai paredzēto  

narkotiku „mazāko daudzumu”.  

Pēc interneta vietnes Аctnow. nu datiem 

augšējā robeža hašišam tika noteikta 5 g, 

marihuānai – 15 g jeb 5 augi, 

psihodēliskajām sēnēm – 40 gabaliņi, LSD – 

5 tabletes, amfetamīnam/metamfetamīnam 

– 2 g, heroīnam – 1,5g un kokaīnam – 1 g.  

Tas nozīmē, ka alkoholisms tiks apkarots 

bargāk nekā narkotikas, brīdina čehu 

novērotāji. Čehija ir vienīgā ES valsts, kurā 

alkohola tests ir obligāts visās ceļu satiksmes 

pārbaudēs. 

Pastāv risks, ka Čehija kļūs legāla ES 

narkotiku zona, ar savu iekšējā patēriņa 

tirgu, noliktavām un narkotiku tranzīta 

kontrabandu. 
 

 Ungārija, kurā neliela narkotiku deva 

personīgam patēriņam var uz 5 gadiem 

novest cietumā, šo Čehijas lēmumu uzņēma 

ar bažām. 

Savukārt Polijas pierobežas pilsētu mēri 

interesējas, kā viņi varēs īstenot ierobežojošo 

narkopolitiku, ja Čehija šajā jomā savu 

likumdošanu mīkstina. 

/Avoti:  Zviedrijas radio/Drugnews  

Bildee: Fokus.se 

 

 

Narkoliberālo lobiju mēģinājums noraidīt kandidātus darbam ANO narkotiku kontroles institūcijā INCB cieta sakāvi. 2009. gada decembrī 

ECOSOC komiteja Ņujorkā ievēlēja sešus INCB locekļus:  

Tatjanu Dmitrijevu (atkārtoti, Krievija), Radžatu Reju (Indija), Marku Muanāru (Francija), Kumilo Uribi Graņju (Kolumbija), Vireoni Sujai 

(Taizeme) un Lohanu Naido (Dienvidāfrika). Profesore Sevila Atasoja (Turcija) tika ievēlēta par darba komitejas valdes priekšsēdētāju. 

 
Bēdīgi slavenais angļu narkoliberālis Maiks Trejs, kas kļuva slavens ar mēģinājumu 2003. gadā infiltrēties ANO Narkotiku un noziedzības 

apkarošanas pārvaldē, un viņa biedrs Martins Dželzma Lielbritānijas valdības locekļus pārpūdināja ar e-pasta vēstulēm, nolūkā nepieļaut 

krievietes atkārtotu ievēlēšanu, kuru turklāt vēl ievēlēja par vicepriekšsēdētāju. Vienīgais, kuru atbalstīja britu narkoliberāļi un kuru arī ievēlēja 

ECOSOC, bija Āfrikas pārstāvis. 
 

Formāli neviens neaicināja narkopolitikas pasaulē pazīstamos liberāļus izteikt viedokli par 21 INCB kandidātu, taču viņi paši pēc savas 

iniciatīvas savāca informāciju par visiem kandidātiem nolūkā panākt „mūsdienīgāku” un „veselības aizsardzības ziņā līdzsvarotāku INCB”. 

Tagad INCB izsaka neatkarīgu viedokli debatēs par kaitējuma mazināšanu un ANO starptautiskajām konvencijām par narkotikām. Šīs 

institūcijas mērķis ir kontrolēt ANO ierobežojošo konvenciju izpildi un pievērš uzmanību valstīm, kas konvencijas neievēro, un to dokumentē. 

            /Avots: Drugnews  

 

Narkoliberālie lobiji pret dažiem INCB valdes locekļiem 
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Pārāk daudz cilvēku tomēr nezina par milzīgajiem izdevumiem, kādus rada nelikumīga 

narkotiku lietošana atsevišķam nodokļu maksātājam un sabiedrībai kopumā.   

Nav šaubu, ka narkotikas mūsu pilsētās rada gigantiskas problēmas – cilvēku ciešanas un 

sociālus izdevumus. To visu apzinoties, mēs izvēlamies rīcību. 
 

Būdami ECAD organizācijas biedri, jūs de facto politiski paziņojat, ka vēlaties šo narkotiku 

problēmu apkarot. Cīņas metodēm un modeļiem nav tik liela nozīme, ja tās tiek pamatotas 

uz pētījumu rezultātiem un pārbaudītām zināšanām. Vairākas mūsu organizācijas 

dalībvalstis ļoti sekmīgi veic preventīvo darbu; citās pilsētās tiek piedāvāta augsti kvalificēta 

palīdzība atkarības ārstēšanai, kas sniedz reālu iespēju atbrīvoties no narkotikām; citās 

pilsētās šī palīdzība nav tik labi attīstīta. Viss ir atkarīgs no tā, kādas ir katras konkrētās 

pilsētas prioritātes. Viena no ECAD darba prioritātēm ir izdarīt tā, lai pēc iespējas lielākā 

pilsētu skaitā prioritāri kļūtu narkotisma un tā apkarošanas jautājumi. 
 

Es ceru, ka 2010. gadā mēs radīsim apstākļus organizācijas Padomnieku tīkla darbībai. Tas 

mums palīdzēs šiem jautājumiem piesaistīt uzmanību politiskajā līmenī. Vēl viens ECAD 

Padomnieku tīkla darba aspekts ir interesantas un labi organizētas konferences. 
 

ECAD šogad plāno sarīkot četras konferences, un, protams, mēs nosūtīsim ielūgumus, taču 

arī mūsu interneta vietnes apmeklēšana 2010. gadā katrā ziņā varētu kļūt par labu 

paradumu. Mēs strādājam, lai mūsu vietne būtu informatīvāka un šogad kļūtu par 

mūsdienīgu darba instrumentu. Šajā ziņā jūs mums varat palīdzēt, sniedzot savus 

komentārus vai ierosinot kādas izmaiņas. 

 

Kā redzat, mums jaunajam gadam ir plāni un cerības, dažas no kurām mēs šeit minējām. 

Un vēl viena ļoti svarīga lieta – es novēlu visiem ECAD biļetena lasītājiem raženu un laimīgu 

Jauno gadu! 

/Jorgens Svidēns, ECAD direktors 

Aizsardzības 
mehānisms skolām 
no narkotizācijas 
ietekmes  
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SNIEDZOT PILSOŅIEM IESPĒJU DZĪVOT 
VESELĪGU DZĪVI 

 

ESAT LAIPNI GAIDĪTI MALTĀ UN GOZO SALĀ  

2010. gada 22. un 23. aprīlī ! 

M A L T A S  V A L D Ī B A  U N  P E M B R U K A S  P A Š V A L D Ī B A  

 

 
ECAD GADA BALVA:  

Sūtiet savu 2009. gada nominantu pieteikumus uz ne 
vēlāk kā līdz 31. martam 

              Par balvu lasiet angļu valodā www.ecad.net 

/SĀKUMS 2.LPP. 

Ārējie resursi ir gubernators, izglītības 

ministrs, Narkotiku apkarošanas koncepcija, 

Narkotiku aprites kontroles federālais 

dienests, milicija (programma MĀJA) un 

biznesa struktūras. Arī pozitīvā ārvalstu 

pieredze (Zviedrija). 

Mehānisms ir resursu konsolidācija nevis ar 

trafaretiem „Statūtiem” vai „Iekšējās kārtības 

noteikumiem”, bet ar radoši izstrādātu dzīvu 

dokumentu, kas saucas „Skolas politika 

attiecībā uz narkotikām un atkarībām”. Tajā 

skolotāji, vecāki un vecāko klašu skolēni 

nosaka savas rīcības algoritmu „pikantu” 

situāciju gadījumā. 

Par Komūnu. Tādai jābūt katrā federācijas 

subjektā! Ko darīt, ja skolēna labā tiek veikts 

viss, lai viņu atturētu no narkomānijas, bet 

viņš ietiepīgi lien izliktajās lamatās? Mēs 

esam pārliecināti: ja šis skolēns un viņa vecāki 

vairakkārt pārkāpj ar viņiem noslēgto 

Vienošanos, tad šim skolēnam mācības 

jāturpina speciālā izglītības iestādē, kas 

darbojas saskaņā ar komūnas principiem kā 

kopīga Māja (kaut vai izmantojot Makarenko 

pieredzi). Tā ir ne tik daudz izolācija, bet 

galvenokārt dzīvesvietas pārmaiņa, kas ir ļoti 

svarīgi, lai sarautu negatīvās saiknes ar 

izglītojamā mikrosociumu.  

Iedomājieties, ka rīt jums kaimiņos esošajā 

Eiropā notiks marihuānas lietošanas legalizācija. 

Kas, starp citu ir pilnīgi reāli. Vai tas apdraud, 

teiksim, zviedrus? Jā, taču tur tabaku smēķē tikai 

10-15% iedzīvotāju. Piemēram, neviens zviedru 

ārsts vispār nesmēķē tabaku. Tāpēc marihuānas 

smēķēšanas draudi viņiem ir niecīgi. Bet Krievijai, 

kurā smēķē aptuveni 70% iedzīvotāju, tā būs vēl 

viena katastrofa. Tātad, dārgie kolēģi, ieņemiet 

nostāju, ātrāk mainiet neizdevīgo nostāju un 

meklējiet resursus. 

/Georgs Zazulins, ECAD pārstavis Krievijā 

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  
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