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 ECAD KONFERENCE 

2003.gada 26.–27.jūnijā Bulgārijas pilsēta 
Burgasa kļuva par diskusiju centru par 
aizliegtajām narkotikām. Šajā pilsētā 
notika otra starptautiskā ECAD Balkānu 
reģiona valstu pilsētu konference. 

Konferences darbā piedalījās arī delegāti 
no 16 pilsētām, kuri pārstāvēja Bulgāriju, 
Vāciju, Krieviju, Serbiju un Melnkalni. 
Burgasas pilsētas mērs Joans Konstadi- 

novs, gubernators Ivans Vitanovs un ar-
hibīskaps Slivens Joannikijs sveica 
delegātus. 
ECAD pārstāvniecības Krievijā direktors 
Georgijs Zazuļins konferencē uzstājas kā 
vadošās organizācijas pārstāvis.  
Kanferences noslēgumā tika pieņemta 
deklarācija, kurā tika izteikta vēlme 
izveidot Balkānu valstu antinarkotisko 
tīklu. Šī tīkla mērķis ir apvienot pilsētu 
centienus narkotisko vielu izplatīšanas un 
lietošanas novēršanā. 
ECAD uzskata, ka šāda tīkla izveide ir 
nopietns solis veidojot veselīgu un drošu 
pilsētas vidi.  
Trešā starptautiskā konference “Balkānu 
pilsētas pret narkotikām” notiks 
2004.gada Melnkalnes pilsētā Podgoricē. 

Pašreiz 32 Balkānu pilsētas  
ir ECAD locekles. 

Фото: bulgaria-italia.com 

Starptautiskās konferences  
“Balkānu reģiona pilsētas pret narkotikām” 

Deklarācija 
Burgasa, 26.–27.jūnijs 

 
Mēs, Balkānu reģiona pilsētu pārstāvji, 

starptautiskās ECAD konferences 
dalībnieki, 

Apstiprinām vēlmi izveidot reģiona 
pilsētu tīklu, lai apvienotu mūsu spēkus 
pret nelikumīgu narkotisko vielu 
izplatīšanu un lietošanu. 
Ņemot vērā problēmas svarīgumu 

pasaulē un Balkānu reģiona lomu 
narkotisko vielu izplatības novēršanā un 
cīņā pret narkotiku legalizāciju, 

Atbilstoši 2000.gadā Tesalonijā Balkānu  

pilsētu mēru parakstītajam memo-
randam, 

Paziņojam, ka mūsu dalība sadarbībā 
nodrošina: 

•   Narkotisko vielu izplatīšanas iero- 
bežošanas stratēģiju; 

•   Profilaktisko programmu izstrādi un 
īstenošanu; 

•   Narkotisko vielu legalizācijas pret-
darbību mūsu pilsētās; 

•   Formālo un neformālo sakaru pilnvei-
došana starp pašvaldībām, organizācijām 
un mūsu pilsētu pilsoņiem, lai kopīgi 
atbalstītu, apmainītos ar idejām, pieredzi 
un plāniem, ar mērķi efektīvi darboties 
pret narkotiku izplatīšanu un lietošanu. 

Maijs 
Desmitā jubilejas konference, kura 

notika Stokholmā 15.–17.maijā, kļuva par 
nozīmīgu narkopolitisku gada pasā-
kumu. ECAD pārstāvniecība Stokholmā 
saņēma daudz vēstuļu un telefona zvanu 
ar politiskām atsauksmēm no kon-
ferences dalībniekiem. 

Maija otrajā pusē ECAD slēdza 
konferences rēķinus un gatavoja ECAD 
avīzes speciālizdevumu, kā arī 
sistematizēja materiālus interneta mājas 
lapā: www.ecad.net. 

 
Jūnijs 
ECAD izpilddirektors Tomass Hallengs 

bija uzaicināts piedalīties starptautiskajā 
konferencē, kuru organizēja Izraēlas 
Narkotiku apkarošanas pārvalde. 

Saspringtā konferences programma bija 
saistīta ar daudzām iepazīšanās vizītēm, 
kur bija iespējas  izskaidrot Eiropas 
antinarkotisko politiku un stāstīt par 
ECAD darbu. 

 
26.–27.jūnijā Georgijam Zazuļinam, 

Krievijas ECAD reģionālās pārstāv-
niecības direktoram bija gods pārstāvēt 
ECAD organizāciju otrajā Balkānu 
reģionu valstu konferencē, kura notika 
Burgasā (Bulgārija). 

Viens no konferences rezultātiem ir 
atspoguļots deklarācijā, kur Balkānu 
valstis izsaka vēlmi izveidot tīklu 
narkomānijas apkarošanā. 

Turpinājums 2.lpp 

                          ECAD JAUNUMI 



Jaunieši Jeruzalemē 

ECAD 2003.gada vasara 
Turpinājums no 1.lpp. 

Narkotikas vai nacionālā 
drošība? 

Tajās pašās dienās Baltkrievijā ECAD 
izmantoja  iespējas, kas bija saistītas ar 
Starptautisko dienu narkobiznesa un 
narkomānijas apkarošanā, lai nodibinātu 
tiešākus kontaktus ar Baltkrievijas 
organizācijām, kuras darbojas nar-
komānijas novēršanas jomā. Baltkrievijā 
attīstās narkoproblēma. Daudzas 
Austrumeiropas valstis pēdējos gados ir 
kļuvušas par  tranzītkoridoriem 
narkotirdzniecībā, kas attiecas arī uz 
Baltkrieviju. Tomēr situācija šajā valstī vēl 
ir tajā līmenī, kad mērķtiecīgas pūles var 
dot ilglaicīgus pozitīvus rezultātus. 
Balstoties uz pieredzi, kas ir iegūta blakus 
valstī Lietuvā, ECAD plāno narkomānijas 
profilaktisko programmu īstenošanu 
Baltkrievijā. 

 
Jūlijs 
Zviedrijas pilsēta Borosa par ECAD 

locekli kļuva 3.jūlijā. Stokholmas 
deklarācijas parakstīšana notika vien-
laicīgi ar koncertu zem atklātām debesīm, 
kas apvienoja 10 tūkstošus skatītāju no 
pilsētas, kurā dzīvo ap 100 tūkstoši 
cilvēku. Tomasam Hallbergam bija iespēja 
uzrunāt šo auditoriju kopā ar pilsētas 
mēru Maj Stenu un Zviedrijas ECAD 
pilsētu tīkla priekšsēdētāju Matsu 
Eriksonu. 

 
 

Augusts 
8.–16.augustā tika organizēta vasaras 

nometne Lietuvā kopā ar Zviedrijas 
organizāciju C.R.I.S. (Noziedznieku 
atgriešana sabiedrībā),  IOGT/NTO 
(atturības kustība) un Lietuvas partneri no 
Visagines. ECAD pārstāvēja Saulis 
Čaplinskis, valdes loceklis un Oke 
Setreuss, vice-direktors. Vairāk nekā 150 
dalībnieku spēlēja spēlas, sacentās un 
klausījās lekcijas, tai skaitā Lietuvas 
veselības ministra uzstāšanos. 

Tomass Hallbergs un Torgnijs 
Petersons piedalījās Ziemeļeiropas 
pilsētu konferencē, kura notika Zviedrijas 
pilsētā Gotlandē. Pasākumā piedalījās 
pārstāvji no Dānijas, Norvēģijas, Somijas 
un Zviedrijas pilsētām. Ceturtā daļa no 
divu dienu tikšanās pilnībā bija veltīta 
narkotikām. Dalībniekiem bija iespēja 
apmeklēt rehabilitācijas centru Haselā. 

 
Septembris 
ECAD ietvaros Sanktpēterburgas Valsts 

universitātē tika atklāta divgadīgā 
izglītojošā narkokonfliktoloģijas prog-
ramma. Programma ir domāta tiem, kas 
izstrādā antinarkotisko stratēģiju un 
programmas pašvaldību reģionālā un 
augstākā  politiskā līmenī. Zviedrijas 
sponsors pauda vēlmi finansiāli atbalstīt 
šīs programmas realizāciju. 

Antinarkotiskās politikas jautājumi 
Izraēla tika  atbīdīti  otrā plāksnē. Pēdējos 
gados  ierobežojošā antinarkotiskā 
politika, kurai valsts  sekoja daudzus 
gadus  nedaudz novājinājās. Šāda bija 
ECAD direktora Tomasa Hallberga 
iespaids pēc Telavivas un Jeruzalemes 
apmeklēšanas. 

T.Hallbergu bija uzaicinājusi Izraēlas 
narkotiku apkarošanas pārvalde uzstāties 
konferencē  Jeruzalemes universitātē. 

Kā secina statistikas dati, ko sniedza  
organizatori Izraēlā ir aptuveni 25000 

narkoatkarīgo personu (Izraēlā ir 7 
miljoni iedzīvotāju). Aptuveni 80% 
Izraēlas cietumos ir  ieslodzīti sakarā ar  
noziegumu izdarīšanu, kas ir saistīti ar 
narkotikām. Jaunatnes  iesaistīšanās 
narkotiku lietošanā pieauga pēdējos  6-7 
gados. Parādījās arī jauns trauksmains 
faktors — narkomānijas  izplatība 
krievvalodīgo emigrantu vidū. Pēdējo 
desmit gadu laikā  aptuveni 1 miljons 
jaunu pilsoņu Izraēla ieradās no bijušās 
PSRS. 

Konferencē bija jūtama  redzama 
liberalizēta  attieksme pret narkotikām. 
Sesiju pauzēs jaunieši ar kanabisa  
attēliem uz tenisa krekliem propagandēja  
marihuānas lietošanu. Viņi apsvēra  
Hanka  Rafera uzstāšanos no  
Nīderlandes par viņa  liberālajiem 
uzskatiem. Jaunieši pauda uzskatus, ka 
šajā valstī visi ir aizņemti ar drošības 
problēmām un par mums nevienam nav 
darīšanas. 

Hanks Reiters un jaunais propagandists 



 
Kanabis pēc receptes Buprenarfina izaugsme 

8 miljoni dolāri trīs gados izglāba 13 dzīvības 

Pēc Nīderlandes veselības aizsardzības 
ministrijas rīkojuma kanabis ir nosūtīts 
valsts aptiekām, lai mazinātu sāpes 
hroniski slimajiem. 

Divas Nīderlandes kompānijas ir 
ieguvušas licences speciālu kanabis  
veidu audzēšanai, kas ir tuvi 
laboratorijas apstākļiem. Veselības 
aizsardzības ministrija ir apņēmusies 
iepakot un izsūtīt kanabis aptieku 
tīklam. Ministrija ir ieteikusi pacientiem 
kanabis lietot kā tēju vai ieelpot kā 
acrosola tvaikus. 

Izņemot aptiekas arī 80 slimnīcas un 
400 ārstu saņēma  atļaujas injicēt 5 g 
SIMM18 medicīniskās marihuānas dozas 
par 44 eiro par iepakojumu. Spēcīgākais 
Bedrocan tiks pārdots par 50 eiro. Vadība 

saglabās monopolu Nīderlandes  

kritiķi apgalvo, ka šo narkotiku 
izmantošana medicīniskos mērķos  nav 
ieguvuši apmierinošas analīzes. Pasaules 
pētījumi ir veltīti tam vai  narkotikas var 
dot medicīniskās priekšrocības, kuras 
uzsver to izmantotāji. Tomēr mediķu 
vairākums atzīst riska  pieaugumu 
tādiem blakus efektiem kā depresija un 
šizofrēnija. 

Nīderlandei, kur prostitūciju un 
kanabis  tirdzniecību t.sk. kafejnīcās 
regulē valdība, ir  ilga šādu graujošu 
“monopoliju vēsture”. 

Tajā pašā dienā, kad Nīderlandes 
aptiekas ieguva atļauju tirgot kanabis 
medicīniskos  mērķos, Beļģijas veselības  
aizsardzības  ministrs Rudijs Demotte  
paziņoja, ka arī viņa valsts sekos 
Nīderlandes piemēram. 

Austrālijas jaunajā Dienvidvelsas štatā 
valdība pieņēma lēmumu turpināt 
centra darbu izmantot vēl četrus gadus 
heroīnu  medicīniskiem mērķiem. 
Valdība ar  izpratni uztvēra centra 
atskaiti par darbu. Iebildumi bija tikai 
pret to, ka tikai neliels klientu skaits ir 
griezies rehabilitācijas centros — tikai 
viens gadījums uz 41 apmeklējumu. 

Atskaitē tika minēts, ka reģionā, kur 
atrodas  centrs  nav vēro jams 
narkonoziedzības pieaugums no tā 
darbības sākuma 2001.gadā. Atskaitē ir 
minēts arī par 554 narkotiku 
pārdozēšanas gadījumiem. 

Centra darbības laikā ir izdevies 
novērst 13 nāves  gadījumus. 

Dati par pārdozēšanas gadījumiem, 
kuru centrā ir par 36 reizēm vairāk nekā 
kaimiņu  rajonos, izraisīja protesta vilni 
pret centra darbību. 

Austrālijas nacionālā narkotiku 
padome, kas ir patstāvīgs slimnīcu 
apmaiņas prakses  oponents un uzstājies 
pret heroīna injekcijām, uzskata, ka  
nauda, kura ir ieguldīta  programmā — t.i. 
2,5 miljoni dolāru gadā, varētu būt ar 
lielākām sekmēm izmantoti rehabilitācijā, 
kas novērstu lielo nāves gadījumu skaitu. 

Valdība neatbalstīja  lēmumu slēgt 
centru. Izbrīnu izraisa tas, ka valdība vispār 
atbalsta tik dārgu projektu. Vairāk nekā 8 
miljoni dolāri tika iztērēti par ideju, kura  
sākontēji nebija virzīta uz  sāpīgā atkarības  
procesa novēršanu. Drīzāk projekts veidoja  
apstākļus ļaunprātīgai narkotiku lietošanai 
un atkarības veidošanai. Mēs tikai varam 
iedomāties, kādas  detoksikācijas, 
rehabilitācijas, profilakses un izglītošanas 
programmas  varētu īstenot ar  vairāk kā 8 
miljonu dolāru budžetu. Galva par 
sagriežas. 

Zviedrijā nelikumīga buprenarfina  
(Buprenorphin), kas arī  ir pazīstams kā 
subuteks, lietošana  pieaug. Stokholmā 
šīs narkotikas ir gandrīz tikpat izplatītas 
kā rogipnols un praktiski apsteidz 
heroīnu. Zviedrijas  valdība cenšas ieviest  
stingrākus noteikumus šī izstrādājuma 
nozīmēšanā. 

Buprenarfins legāli Zviedrijā pirmo 
riezi tika nozīmēts 1988.gadā. To 
izmanto, lai heroīniķos mazinātu 
atkarību  no narkotikām. Taču  arī šī 
narkotika  dod eiforiju līdzīgu  
heroīnam. Zviedrijā  šī narkotika kļuva  
par lētāku heroīna  aizvietotāju. 

Metodana noz īmēšana līdzīga 
buprenorfinam regulējas stingrāk 

 

 
Metadoru izraksta rūpīgi izraudzītiem 

pacientiem pēc psiholoģiskā un sociālā  
rehabilitācijas kursa. Buprenorfīns kā  
jaunāka viela netiek tik stingri 
reglamentēts. To var izrakstīt jebkurš 
ārsts ikvienam pacientam. Stokholmas 
narkopolicija ir uztraukusies par to 
vieglumu ar kādu narkomāni iegūst šo 
narkotiku. Veselības pārvalde ir 
griezusies pie valdības ar lūgumu 
harmonizēt visu narkotisko vielu 
likumdošanu, kas ir līdzīgi bup-
renorfīnam un metodonoma. Sociālo lietu 
ministrija to atbalsta. Tas prasa  izmaiņas 
likumdošanā, kas šo procesu var  
bremzēt. 

                          ECAD JAUNUMI 

ECAD jaunie biedri: 
Zviedrijas pilsētas  
Boros (simttūkstoš 

iedzīvotāju) un   
Timro (divdesmit  

tūkstoši) 

 
Laipni lūdzam! 

                          HAS YOUR CITY JOINED ECAD? 



Pēdējo pusgadsimtu Eiropas valstīs eksperimentēja un vērtēja ierobežoto un liberālo attieksmi pret narkotiku lietošanu. Mūsu pārdomas 
šajā jomā liecina, ka nedrīkst pieļaut narkotiku lietošanu. Mūsu iedzīvotāju labklājībai. 

ANO NKP palīdz Afganistānai  
cīnīties pret narkotikām 

 
Narkotikas ASV 

ANO narkotiku kontroles un noziedzības novēršanas pārvalde 
(NKP) palielina potenciālu, lai palīdzētu Afganistānai cīņā pret 
narkotikām. Izpilddirektors Antonio Marija Kosta 25.augustā 
parakstīja vienošanos ar Afganistānas Iekšlietu ministru par 
palīdzību jauna departamenta izveidē, kas nodarbosies ar 
narkomānijas problēmām. 

“Tas ir tikai viens no mūsu soļiem pastāvīgajās pūlēs palīdzēt 
Afganistānai izveidot efektīvu mehānismu narkotiku kontroles 
jomā. Liels progress bija sasniegts nesen pēc jauna Direktorāta 
pār narkotiku kontroli izveidē un Nacionālās stratēģijas 
apstiprināšanas šajā jomā. Tagad mums ir jāpaplašina palīdzība 
Afganistānas fermeriem, attīstot alternatīvus dzīves avotus,” – 
teica A.M.Kosta parakstot vienošanos. 

A.M.Kosta savas vizītes laikā Kabulā un atsevišķās provincēs, 
kur tiek audzēts opijs, tikās ar Afganistānas oficiālām personām 
un apsprieda ANO NKP prioritātes. Afganistānas pagaidu 
administrācijas vadītājs Hamids Karzai, tiekoties ar ANO NKP 
izpilddirektoru, no jauna apstiprināja valdības solījumu 
pastiprināt pasākumus pārtraucot narkotiku apriti, t.sk. opija 
magoņu pārstrādes laboratoriju un opija magoņu lauku 
iznīcināšanā. H.Karzai atzīmēja, ka starptautiskās sabiedrības 
centieni ir virzīti arī uz valsts infrastruktūras attīstību 
nabadzīgākajos lauku apvidos, tiešas palīdzības nodrošināšana 
kopienām, kas ir atkarīgas no opija audzēšanas. 

ANO NKP 20 projekti ir saistīti ar narkotiku apkarošanu. 
Aktīvi tiek strādāts pie iedzīvotāju alternatīviem ienākumu 
avotiem un palīdzības sniegšanas Afganistānas fermeriem. 

SAMHSA veiktie nacionālie pētījumi narkotiku lietošanas jomā 
ASV, ir apjomīgs informatīvs resurss par narkotiku, tabakas un 
alkohola lietošanas, ļaunprātīgas lietošanas ASV iedzīvotāju 
vidū, kuri ir virs 12 gadiem.  

Zemāk atspoguļotais apskats ietver atsevišķus iegūto pētījumu 
rezultātus. Pilnu dokumenta tekstu atradīsiet pēc adreses: 
www.samhsa.gov/oas/nhsda.htm  

 
Būtiskākie pētījuma (2002.g.) rezultāti: 

• 19,5 miljoni amerikāņu vai 8,5% ASV iedzīvotāju virs 12 
gadiem ir lietojuši narkotiskās vielas. Viņi par šo vielu 
lietošanu ir informējuši mēnesi pirms pētījuma. 

• Marihuāna ir viena no visplašāk lietojamajām narkotikām 
(62%). No 14,6 miljoniem marihuānas lietotājiem trešdaļa (4,8 
miljoni cilvēku) to lietoja 20 un vairāk dienas pēdējā mēnesī. 

• 2 miljoni cilvēku vai 9% lietoja kokaīnu. No viņiem 567 
tūkstoši – kreku. Halucigēnos preparātus lietoja 1,2 miljons 
cilvēku, tai skaitā 676 tūkstoši ekstāzi. Heroīnu lietoja 166 
tūkstoši aptaujāto. 

• 6,2 miljoni cilvēku vai 2,6% lietoja psihotropās vielas 
nemedicīnskos mērķos, t.sk. bezsāpju līdzekļus (4,4 miljoni), 
trankvilizatori (1,8 miljoni), stimulatorus (1,2 miljoni) un 
sedaptīvos līdzekļus 0,4 miljoni. 

• Jaunatnes vidū (no 12 līdz 17 gadiem) 12% ir lietojuši 
narkotikas. Narkotisko vielu lietošana visaugstākā ir jauniešu 
grupā no 18 līdz 25 gadiem — 20%. Vecuma grupa 25 gadi un 
vecāki – 5,8% ziņoja par narkotisko vielu lietošanu pagājušā 
mēnesī. 

Salīdzinājumam: 
Pēc KF narkotiku un psihotropo vielu kontroles komitejas 

priekšsēdētāja V.Čerkesova vārdiem 4 miljoni iedzīvotāju 
vai 3% Krievijas iedzīvotāju ir lietojuši nelikumīgi 
narkotikas. 


