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ANO NKP palīdz Afganistānai
cīnīties pret narkotikām

Narkotikas ASV
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
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

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.

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

Salīdzinājumam:
Pēc KF narkotiku un psihotropo vielu kontroles komitejas
priekšsēdētāja V.Čerkesova vārdiem 4 miljoni iedzīvotāju
vai 3% Krievijas iedzīvotāju ir lietojuši nelikumīgi
narkotikas.

avotiem un palīdzības sniegšanas Afganistānas fermeriem.

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.

