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ECAD konference 
No Dienvideiropas uz Ziemeļeiropu ECAD partneri 

20. un 21.maijā 
Kiprā notika 
ECAD pilsētu-
dalībnieču 
11.konference „Vai 
cīņa pret narko-
tikām ir ģimenes 
problēma?” 
Konferenci organi-
zēja Aglancijas 
pilsētas pašval-
dība. ECAD lai-

kraksta jūnija numurs pilnībā tiks veltīts 
konfe-rences materiāliem. Ar pilniem 
konferences dalībnieku uzstāšanās tekstiem 
un fotogaleriju drīzumā varēs iepazīties 
ECAD interneta lapā   www.ecad.net. 

No Dienvideiropas uz Ziemeļeiropu: 
nākamajā, 2005.gadā, ECAD biedri atkal 
tiksies Skandināvijā – Norvēģijas 
galvaspilsētā Oslo.  

Diskusijas temats šajā forumā būs 
narkoindustrija un tās upuri. Konferences 
mērķis – nodemonstrēt cinisko industriju ar 
tās starptautiskās darbības piemēriem un 
aplūkot pretpasākumus restriktīvās 
narkopolitikas ietvaros. Konferences 
uzmanība tiks pievērsta arī narkoindustijas 
upuriem un viņu stāvoklim, tiks apspriestas 
dažādas viņu ārstēšanas un rehabilitācijas 
formas.  

Oslo pašvaldība sola, ka konferences laikā 
– 2005.gada 26. un 27.maijā – Oslo būs labs 
laiks! Laipni lūgti Norvēģijā! 

Narkotiku pretinieki netiek ielaisti konferencē 

Savu projektu realizēšanā ECAD aktīvi 
sadarbojas gan ar Zviedrijas, gan citu valstu 
sabiedriskajām organizācijām, institūtiem 
un varas institūcijām. Runa ir par Zviedrijas 
sabiedriskās organizācijas SMART iegul-
dījumu ECAD darbā Lietuvā, Baltkrievijā 
un Krievijā. 

Ignalinas rajonā Lietuvā SMART 
nodarbojas ar narkomānijas profilaksi 
skolnieku vidū, izmantojot kontrakta 
metodi. Darbs rit sadarbībā ar Viļņas sociālo 
dienestu „Parama”, kura darbinieki šo 
metodi ir apguvuši. 

Šā gada martā pēc ECAD ielūguma 
SMART pārstāvis un viņa Lietuvas kolēģi 
apmeklēja Minsku nolūkā izpētīt interesi 
par kontrakta metodiku un nodibināt 
kontaktus. Pirmās tikšanās ar 2.Minskas 
ģimnāzijas skolniekiem un skolotājiem un 
jaunatnes organizācijas „Next stop – new 
life” brīvprātīgajiem, liecina, ka SMART 
Baltkrievijā ir nākotne. 

 

Krievijā kontrakta metodika ir izmēģināta 
un to aktīvi izmanto. Kolēģi no Zviedrijas, 
Lietuvas un Krievijas tikās SMART 
konferencē Zviedrijas  pilsētā Gēteborgā, 
kur apsprieda darbības stratēģiju tuvāko 
gadu laikā. Murmanskā kontrakta metodi 
izmanto kopš 2001.gada uz basketbola 
kluba bāzes. Murmanskas SMART klubu 
sauc „Komanda 818” un tas sadarbojas ar 
Zv ie dri jas  p i l sē t as  No rbo t te na s 
basketbolistu savienību un Budenas pilsētas 
sociālo dienestu. Pasākumus finansē 
Zviedrijas valdības attīstības un sadarbības 
fonds SIDA. Murmanskā darbojas arī 
sabiedriskā organizācija „Vecāki pret 
narkotikām”. 

Turpinājums 4.lpp 

Nīderlande un narkotiku liberalizācijas 
piekritēji neguva panākumus ES konferencē 
Dublinā, kas bija veltīta ES stratēģijas 
izstrādei narkopolitikas jomā tuvākajiem 
pieciem gadiem. Uz sēdi netika uzaicināta 
neviena organizācija, kas atbalsta 
ierobežojošu narkopolitiku.  

„Ir acīmredzami, ka konference nebija 
sabalansēta un tajā es vainoju orga-
nizatorus,” intervija Drugnews paziņoja 
Ralfs Lefsteds, Zviedrijas valdības pārstāvis 
konferencē.  

Divu dienu ilgā konference beidzās ar 
apjukumu. To valstu valdības, kas veic 
ierobežojošu narkopolitiku, nobalsoja pret 
kopējās rezolūcijas pieņemšanu par 
konferences rezultātiem, ko izstrādāja 
aizejošā ES priekšsēdētāja – Īrija un jaunā 
priekšsēdētāja – Nīderlande. 

Narkoliberālās organizācijas ENCOD 
(„Eiropas pilsoņi par taisnīgu un efektīvu 
narkopolitiku”) pārstāvim tika dota iespēja  

uzstāties konferencē. Bet Greinai Kenijai – 
pazīstamai liberalizācijas pretiniecei, 
EURAD („Eiropa pret narkotikām”) 
organizācijas, kas ir viena no lielākajām 
Eiropas sabiedriskajām organizācijām, kas 
uzstājas pret narkotikām, priekšsēdētājai 
netika dota iespēja piedalīties konferencē 
pat kā novērotājai. 

Jūnijā notiks kārtējā konference par šo 
tematu un ECAD plāno tajā aktīvi 
piedalīties. Taču arī šajā konferencē diez vai 
izdosies panākt vienošanos. Tas nozīmē, ka 
jautājums tiks risināts laikā, kamēr 
Nīderlande būs prezidējošā valsts. Visasāk 
diskutējamie jautājumi ir attieksme pret 
„kaitīguma mazināšanas” stratēģiju un 
atšķirīgās pieejas cīņai ar narkotikām ES 
dalībvalstu nacionālajās stratēģijās. 
Jautājums būtībā ir par to, kādu stratēģiju 
pieņems savienība – ierobežojošo vai „roku 
nolaišanas” un pozīciju zaudēšanas. 

Turpinājums 4.lpp 

                          ECAD JAUNUMI 



Skolnieki pret AIDS – nacionālais konkurss Lietuvā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIV infekcijas izplatības radītāji Lietuvā ir zemāki nekā citās 
Austrumeiropas valstīs, kur infekcija izplatās galvenokārt nelikumīgi 
lietojot narkotikas ar šļirču starpniecību. Lietuvā šādi rādītāji ir 
pateicoties aktīvam novēršanas darbam. 

Kopš 1989.gada, kad Lietuvā darbu uzsāka AIDS centrs, valstī 
attīstījās aizvien atklātāka HIV/AIDS problēmu, narkotiku, seksuālo 
un dzimumu jautājumu apspriešana. No 1991.gada centrā darbojas 
HIV profilakses nacionālā programma. Viena no jaunatnes 
programmām ir projekts „Skolnieki pret AIDS”. Tas ir nacionālais 
konkurss skolniekiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Kopš 1999.gada 
šāds konkurss notiek katru gadu. 

Projekts centrējas ap Pasaules dienu cīņā pret AIDS un tas ir veidots 
pamatojoties uz starpdisciplīnu mijiedarbību starp šā pasākuma 
organizatoriem un izglītības un zinātnes ministriju, jaunatnes 
centriem, veselības aizsardzības darbiniekiem, žurnālistiem, 
brīvprātīgajiem, skolotājiem un skolniekiem. 

Konkursa galvenie mērķi ir skolnieku informēšana par HIV/AIDS, 
viņu iesaistīšana profilaktiskajos pasākumos, iepazīstināšana ar riska 
uzvedības sekām un pozitīvas attieksmes veidošana pret HIV/AIDS 
vīrusā nēsātajiem. 

Konkurss sākas skolas līmenī: piecu skolnieku komandas sacenšas 
savā starpā, demonstrējot zināšanas par HIV/AIDS un savas radošās 
spējas. Katrai komandai ir arī sava līdzjutēju grupa, kas uztur 
komandas cīņas sparu konkursa laikā. Skolas konkursā uzvarējusī 
komanda piedalās rajona konkursā un valsts konkursā. Konkursi tiek 
organizēti plašās telpās, kur vairāk nekā 500 cilvēki var vērot 
konkursa norisi. Noslēguma konkurss valsts līmenī notiek 1.decembrī 
– Starptautiskajā dienā cīņa pret AIDS. Trīs mēnešu ilgā laika posmā 
notiek četri konkursa raundi. 

Komandas, kuras ieguvušas pirmās trīs vietas, saņem balvas. 
Pirmās vietas ieguvēja komanda balvā saņem braucienu uz 
Stokholmu. Šo balvu finansiāli atbalsta ECAD un ANO Lietuvas 
pārstāvniecība.  Iepazīšanās vizītes laikā komandas locekļi apmeklē 
AIDS profilakses programmu, dalās pieredzē ar saviem vienaudžiem. 
Otrās un trešās vietas ieguvēji balvā saņem braucienus uz citām 
valstīm vai arī uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu. 

Projekts pilnībā attaisnojis mūsu cerības. Gandrīz visu Lietuvas 
rajonu skolas (50 no 60) piedalās konkursā. Skolnieki, skolotāji un 
organizatori konkursu raksturo kā interesantu un stimulējošu. 
Konkurss, kas apvieno izglītojošus un radošus komponentus, ar 
jaunu cilvēku palīdzību efektīvi izplata informāciju par HIV/AIDS. 
Tas ļauj informatīvi plašāk aptvert jaunatni. Mēs vēl neesam savākuši  

statistisko materiālu par programmas ietekmi uz HIV inficēšanās 
rādītājiem jaunatnes vidū. Šobrīd mums ir ESPAD pētījumu dati – 
Eiropas skolnieku aptauja par alkohola un narkotiku lietošanu. 
Pēdējā ziņojumā ir informācija par to, ka eksperimentēšana ar 
nelikumīgu narkotiku lietošanu pēdējo četru gadu laikā Lietuvā 15-
16 gadus vecu pusaudžu vidū ir nostabilizējusies 15-16% līmenī. 

Lietuvas AIDS centrs turpinās rīkot konkursu. Mēs plānojam 
paplašināt vienu no konkursa jaunajiem komponentiem, kas jau 
pierādījis savu efektivitāti un popularitāti: komandu dalībnieku 
veidoto labāko videorullīšu konkursu Lietuvas televīzijas kanālos. 
 
Dr. Sauļus Čaplinsks, AIDS centra direktors, ECAD padomes loceklis;  

Loreta Stoniene, AIDS centra izglītības nodaļas vadītāja. 
Papildu informācija: loreta@aids.lt 

2004.gada konkursa uzvarētāji, Jurbakas pilsētas 
ģimnāzisti ECAD birojā, 2004.gada maijs. 

“Vispirms mēs gribam pateikties par jauko laiku, ko pavadījām 
Stokholmā. Brauciens bija jauks un mums ir skumji atvadīties no 

jūsu skaistās pilsētas un brīnišķīgajiem cilvēkiem, kurus te 
satikām. Bija interesanti apmeklēt ECAD un KRIS, uzzināt par 

novēršanas darbu, kuru jūs darāt. Mēs sapratām, ka jūsu 
organizācijas ir ļoti vajadzīgas. Tas ir ļoti labi, ka mēs esam ECAD 

biedri!  
Mūsu labākie novēlējumi Annetei, Ričardam, Erikem un visiem, ko 

mēs satikām.” 
Draugi no Lietuvas :) 

Visagina ir gatava iestāties ECAD 
Vairāk nekā 150 cilvēki šā gada aprīļa beigās piedalījās konferencē, 
ko ECAD, SMART un KRIS kopīgi organizēja Lietuvas pilsētā 
Visaginā, Ignalinas rajonā. Konferencē tika apspriests jautājums par 
narkomānijas profilaksi reģionā, izmantojot minēto organizāciju 
darbības piemērus Zviedrijā un Lietuvā. 

Tagad, kad abas valstis ir Eiropas sadraudzības līdztiesīgas 
partneres, paveras plašas iespējas ilgai un ciešai sadarbībai! 

Oke Setreuss, ECAD programmas Lietuvā vadītājs 

Mini gadatirgus 
Reiz ziemā, ceļā uz darbu ECAD direktors Tomass Hallbergs pamanīja 
tukšu zāli. „Tā ir brīnišķīga vieta izstādei”, nodomāja direktors. 
Tā radās ideja sarīkot mini gadatirgu par to, kādu darbu veic 
Stokholmas vietējās varas iestādes cīņā pret narkotikām. Gadatirgus 
organizēšanā piedalījās arī Stokholmas pašvaldības profilakses 
centrs Precens. 

3.-5.maijā 12 organizācijas, kas pārstāv vietējās pašvaldības, 
valdību, tiesībaizsardzības iestādes un muitu sapulcējās, lai 
demonstrētu pirmām kārtām politiķiem, valsts ierēdņiem un tiem, 
kas ikdienā saskaras ar narkotiku problēmu, kas Stokholmā 
nodarbojas ar šo problēmu, kādi pilsētai ir resursi un kādas metodes 
tiek izmantotas. 

Tas, ka ECAD iniciatīva saņēma tik aktīvu atbalstu, liecina par 
dažādu narkopolitikas dalībnieku gatavību sadarboties un dibināt 
ciešākus kontaktus. 



Pret narkotikām un seksuālo verdzību 
2004.gada 20.maijā Brestā (Baltkrievija) notika nemedicīniska rakstura 
narkotiku lietošanas un seksuālās verdzības problēmām veltīts 
starptautisks seminārs, ko organizēja Ulova Palmes centrs, Zviedrijas 
sociāldemokrātiskā partija un Brestas apgabala prokuratūra. 

Seminārā tika apspriesti šādi jautājumi: iespējas kopīgi atrisināt 
narkomānijas problēmas, proti, nepieļaut nelikumīgu narkotiku 
apriti, informēt iedzīvotājus par narkoepidēmijas bīstamību. 
Semināra dalībnieki apsprieda arī jautājumus par valsts institūciju un 
sabiedrisko organizāciju pūliņu apvienošanas iespējām – kā tās 
varētu nodrošināt efektīvu narkoatkarības profilaksi, nepieļaut HIV/
AIDS epidēmijas izplatīšanos, cilvēku tirdzniecību un seksuālo 
verdzību. 

Seminārā piedalījās tiesībaizsardzības iestāžu, sociālo dienestu, 
izglītības un veselības aizsardzības iestāžu pārstāvji, kā arī 
sabiedrisko organizāciju pārstāvji no Baltkrievijas, Krievijas un 
Moldovas. Zviedrijas pusi pārstāvēja Zviedrijas valdības koordinators 
antinarkotiskās politikas jautājumos Bjorns Friss, sociāldemokrātiskās 
partijas starptautiskā sekretāra vietnieks Daniels Molins un Zviedrijas 
parlamenta locekle Veronika Palme. 

Savā runā par Zviedrijas restriktīvo politiku narkotiku jomā Bjorns 
Friss atzīmēja: „Mēs vēlamies, lai samazinātos iespēja piekļūt 
narkotikām. Mēs vēlamies maksimāli paaugstināt kompetenci cīņā 
pret narkotikām. Mums jāpaplašina un jāatjauno mūsu zināšanas, lai 
efektīvāk strādātu pret narkotikām. Mēs tiecamies sadarboties ne tikai 
ar vietējo varu, bet arī ar nevalstiskajām organizācijām. Tāpat mēs 
pūlamies iesaistīt visu līmeņu politiķus un piespiest viņus uzņemties 
atbildību par savu darbu šajā jomā.” 

Lielu interesi piesaistīja parlamenta locekles Veronikas Palmes 
uzstāšanās. Viņa runāja par 1999.gadā Zviedrijā pieņemto likumu, 
kas aizliedz pirkt seksuālos pakalpojumus. Zviedrijā, kur atšķirībā no 
Baltkrievijas, seksuālo pakalpojumu pārdevēji (parasti tās ir sievietes 
un bērni no nelabvēlīgām un nabadzīgām ģimenēm) tiek uzskatīti par 
noziedzīga nodarījuma upuriem, un visa atbildība par šādu 
„darījumu” gulstas uz pircēju. 

Irina Klintuhova no Baltkrievijas pilsētas Svetlogorskas pastāstīja 
par HIV inficēto sieviešu pašpalīdzības grupas darbu. Mūsu 
sabiedrībā pastāvošie stereotipi HIV pozitīvajiem cilvēkiem liedz par 
sevi runāt atklāti. Viņi baidās no darba devēju, kaimiņu un to skolu 
skolotāju un skolnieku negatīvas attieksmes, kur mācās viņu bērni. 

Svetlogorskas sievietes ir apvienojušās grupā, un savstarpēji palīdz 
atrisināt dažādas savas dzīves problēmas. 

Par starptautisko sadarbību narkoatkarības profilakses jomā. 
No 2003.gada novembra Pinskā darbojas Pusaudžu otrreizējās 

narkoatkarības profilakses kompleksā programma. Programmas 
mērķis ir savlaicīga iejaukšanās nolūkā pārtraukt pusaudža 
„narkokarjeru” agrīnā stadijā un sniegt palīdzību viņa ģimenei. 
Programmas uzdevums ir arī valsts institūciju demokrātiskās 
sadarbības kultūras attīstība. Par to seminārā runāja Pinskas pilsētas 
pārstāvji – nepilngadīgo lietu inspekcijas priekšnieks Staņislavs 
Kibaks, sociālo dienestu pārstāve Svetlana Ukraiņeca, sabiedrisko 
organizāciju „Mātes pret narkotikām” un „Кalegium” pārstāves Irina 
Klimašenoka un Nadežda Avsijeviča. 

Veidojot programmu, pinskie�i izmantoja savu Zviedrijas kolēģu 
no Upsalas pieredzi, proti, programmu RNB, kas jau vairākus gadus 
sekmīgi darbojas Zviedrijā. 

Lūk, ko par kompleksās programmas darbību Pinskā pastāstīja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upsalas sociālo dienestu un RNB programmas dalībnieks Jans 

Dālmans: „Uz mani atstāj iespaidu manu Pinskas kolēģu entuziasms 
un aizrautība. Īsā laikā programma tika labi pārdomāta un izplānota 
un kompetenti speciālisti uzsāka darbu. Priecē tas, ka pusaudžu 
narkomānijas problēma tiek aplūkota plaši un darbs tiek izvērsts 
ilgtermiņa perspektīvā.” 

Policists Kenets Vilsons atzīmēja: „Kompleksā programma Pinskā 
ļoti ātri uzsāka patstāvīgu darbību. Ņemot vērā Eiropas Savienības 
tuvību Baltkrievijas robežām, var teikt, ka Pinska ir gatava nepieļaut 
narkoepidēmijas izplatīšanos un jaunu narkotiku parādīšanos 
Baltkrievijas tirgū.” 

Priecē arī tas, ka Brestā uzmanību piesaistīja Pinskas un Upsalas 
sadarbības pieredze. Apgabala prokuratūra kopā ar Brestas sociālās 
pedagoģijas centru pauda gatavību dziļāk iepazīties ar Pusaudžu 
otrreizējās narkoatkarības profilakses kompleksās programmas darba 
pieredzi un līdzīgu programmu iedarbināt arī Brestā un dažās 
Brestas apgabala pilsētās. 

Nadežda Avsijeviča 

Svetlana Ukraiņeca, Staņislavs Kibaks, Nadežda 
Avsijeviča un Irina Klimašenoka   

Tiesa uzliek sodanaudu  
par narkotiku propagandu 

Samāras reģionālajā tiesā tika izskatīta lieta par Šveices 
alus reklāmas kampaņu, kurā alus marka tika saistīta ar 
mrihuānas lapas attēlu. 

Tiesa nolēma uzlikt firmai par narkotiku propagandu 40 
tūkstošus rubļu lielu soda naudu. Eksperti, kas pārbaudīja 
alu, tajā neatrada nelegālas sastāvdaļas, ziņo ITAR-TASS. 
Vietējās valsts universitātes botānikas katedra apstiprināja, 
ka reklāmas plakātā attēlotais augs tik tiešām ir 
marihuānas lapa, “kas izraisa spēcīgas asociācijas ar 
narkotisku substanci”. 

Narkokontroles valsts komitejā ir aptuveni 40 tūkstoši 
darbinieku, kuru tiešais pienākums ir cīņa ar narkotikām. 
Nesen komiteja veica narkotikas propagandējošas 
literatūras konfiscēšanas akciju. Grāmatas konfiscēja un 
veikaliem, kuri tās tirgoja, jāsamaksā soda nauda, tāda pati 
kā reklāmas aģentūrai – 40 tūkstošus rubļu. 

Pēc MosNews 



Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrība eksperimentēja un novērtēja gan ierobežojošas, gan liberālas attieksmes pret nelikumīgām narkotikām 
un narkomāniju rezultātus. Mūsu pārdomās par to mēs nonākam pie narkotiku lietošanas noraidījuma. Mūsu dzīvojamo rajonu labkājībai. 

ECAD partneri 
Turpinājums no 1.lpp. 

Kontrakta metodi sākuši iz-
mantot Kronštatē un to gata-
vojas prezentēt arī Veļikij-
novgorodā. 

Līdzās SMART, ECAD veici-
na arī Zviedrijas organizācijas 
KRIS nostiprināšanos minētajās 
valstīs. KRIS („Noziedznieku 
atgriešanās sabiedrībā”) un 
SMART veiksmīgi papildina 
viena otru kā otrreizējās un pir-
matnējās profilakses elementi. 

Šā gada jūnijā Veļikij-
novgorodā tiks parakstīts līgums par triju 
gadu sadarbību starp ECAD, SMART, KRIS 
un Veļikijnovgorodas administrāciju. 

 

Par SMART organizāciju 
 

Sabiedriskā organizācija SMART no-
darbojas ar narkomānijas, alkohola 
lietošanas un tabakas smēķēšanas profilaksi 
skolnieku vidē veicinot pozitīvu uzvedību 
un slēdzot ar jauniešiem individuālus 
kontraktus. Mērķis ir novērst vai vismaz 
attālināt narkotiku, alkohola un tabakas 
izmēģināšanas vecumu. Mērķgrupa ir 
jaunieši vecumā no 10 līdz 16 gadiem. 
Parakstot kontraktu, pusaudzis labprātīgi un 
apzināti atsakās no negatīvām uzvedības 
formām. Kontrakta ievērošana viņam paver 
iespējas saņemt dažādas privilēģijas/ 

stimulu formas – sākot ar atlaidēm 
kafejnīcās un veikalos un beidzot ar iespēju 
piedalīties jauniešiem saistošos pasākumos. 

Šī metode tika izstrādāta uz sporta klubu 
bāzes. Koncepts attīstījās un tagad to 
izmanto 70 Zviedrijas rajonos un 16 ārvalstu 
pilsētās. Katrā konkrētā vietā kontrakta 
metodi var izmantot uz dažādu iestāžu un 
institūciju bāzes – vietējās pašvaldības, 
sociālo dienestu, policijas, skolu, sporta un 
sabiedrisko organizāciju bāzes. Metode 
sniedz plašas sadarbības iespējas, tāpēc tās 
īstenošanā parasti piedalās daudzas 
ieinteresētās puses. 

Sīkāku informāciju var saņemt ECAD 
pārstāvniecībā Stokholmā:  

ecad@ecad.net 
Malina Berglunda, projekta koordinatore 

Narkotiku pretinieki netiek ielaisti konferencē 
Turpinājums no 1.lpp. 

Skaidrs ir tas, ka mūs gaida ilga cīkstēšanās ap virves vilkšanu – uz vienu vai uz otru 
pusi. Taču abām pretējām pusēm skaidrs ir viens – dalībvalstu narkopolitikas 
harmonizācijas laiks vēl nav pienācis. 

Pēc Drugnews 

Vai Indija kļūs par jauno 
eksportētāju? 
Ilgu laiku Indija bija saliņa starp „zelta 
pusmēnesi” un „zelta trijstūri” – diviem 
starptautiskiem narkotirdzniecības cent-
riem, taču pēdējā laikā valsts ir pārvērtusies 
par nelegālo narkotiku eksportētāju, ziņo 
The Times of India. 

Kā ziņo Indijas varas iestādes, Indijas 
tiesības legāli ražot 1200 tonnas opija gadā 
medicīnas vajadzībām, kas iegūtas saskaņā 
ar ANO Konvencijām par narkotiskajām 
vielām, ir izmantojušas starptautiskās 
narkogrupas, kuras Indijas zemniekus – 
opija ražotājus pārvērš par sezonas 
kontrabandistiem. Arvien biežāk zemnieki 
savu produkciju piegādā melnajam tirgum, 

kur viņi saņem 25 reizes vairāk, nekā no 
valsts iepircējiem. 

2002.gada laikā nelikumīgās kultivācijas 
apjoms pārspēja visas iedomājamās robežas. 
Neraugoties uz to, ka varas iestādēm 
izdevās atklāt un iznīcināt aptuveni 550 
akrus nelikumīgu stādījumu Radžastan-
Madjas Pradešas štatā, aptuveni 1150 
kilogrami opija, kas iegūti no 2002.gada 
ražas, tika konfiscēti 2003.gada reidos. 

 COMPUTER AGE 

He said  – What color is this green? 
She said – Is this multiple choice? 

 SHARP TURN 

He said  – Turn around. 
She said – I already have. 

                          ECAD JAUNUMI 


