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Pirmā konference “Āzijas 
pilsētas pret narkotikām” ECAD  seminārs Rīgā 

ECAD direktors Tomass Hallbergs goda 
viesa statusā piedalījās piecas dienas ilgā 
konferencē, kas oktobra vidū notika 
Malaizijā – “vēsturiskajā pilsētā Melakā”. 
Konferences mērķis bija nodibināt 
organizāciju, kas Āzijas pilsētas apvienotu 
cīņai pret narkotikām. Melakas pašvaldība 
jau vairākus gadus veica sagatavošanas 
darbus, lai izveidotu šādu organizāciju, un 
secināja, ka organizācijas “Eiropas pilsētas 
pret narkotikām” pieredze var kalpot kā labs 
piemērs. Melakas pilsētas mērs Zaini Bin 
Md. Nors, gluži tāpat kā Stokholmas pilsētas 
mērs Karls Sederšelds 1994.gadā, ierosināja 
sarīkot konferenci un uzņēmās segt 
sākotnējos organizācijas funkcionēšanas 
nodrošināšanas izdevumus. 

Konferencē piedalījās 250 delegāti no 14 
valstīm, starp tiem 14 pilsētu mēri. Delegāti 
vienprātīgi pieņēma “Melakas rezolūciju” 
un organizācijas Statūtu pirmo redakciju. 
Konference ievēlēja valdi un pieņēma 
lēmumu, ka nākamā konference notiks Porto 
Princessā Filipīnās. 

Līdztekus Melakas pašvaldībai un 
Malaizijas Pārvaldei cīņai ar narkotikām, 
konferences organizēšanā piedalījās arī 
Konsultatīvā programma narkotiku jautāju-
mos “Kolombo plāna” ietvaros (3. lpp). 

Konferencē tika apspriesti narkomānijas 
profilakses un ārstēšanas jautājumi, kā arī 
tiesībaizsardzības iestāžu loma. Līdztekus  

sesijai un semināriem, dalīb-
niekiem bija iespēja apmeklēt 
reabilitācijas centru noties-
ātajiem narkomāniem, kurā 
paredzētas 550 vietas. Daudzi 
ziņotāji uzsvēra, ka tradicionā-
lais iedalījums valstīs ražotāj-
ās, tranzītvalstīs un valstīs pa-
tērētājās ir zaudējis savu jēgu. 
“Cik pie jums Zviedrijā ir 
heroīna narkomānu? Deviņi 

tūkstoši? Sūtiet viņus visus pie mums, 
mums ir 6 miljoni narkomānu, tāpēc 
atšķirību mēs nepamanīsim,” skumji 
pajokoja Pakistānas delegāts. Viņš pastāstīja, 
ka Pakistāna opija kontrabandu līdz šim 
uzskatīja par tranzīta problēmu. Taču šobrīd 
nelikumīga narkotiku lietošana valstī ir 
izvērsusies plašākā mērogā nekā daudzās 
kaimiņvalstīs. 

Doktors Zinuddins bin Abduls Bahari no 
Kualalumpuras paziņoja, ka subuteksa 
izrakstīšana Malaizijā netiek kontrolēta. “Ir 
tikai jāpiezvana ārstam, lai vienā reizē 
iegūtu subuteksa mēneša devu. Farmācijas 

kompānija “Schering – Plough” cenšas 
pārdot pēc iespējas vairāk preparāta un 
viņus neuztrauc, vai preparāts tiek izrakstīts 
psihosociālas ārstēšanas kursa nolūkā,” 
doktors turpināja. 

Nelikumīga narkotiku lietošana šajā 
reģionā tiešām ir milzīga problēma. Katru 
pusstundu Malaizijā tiek reģistrēts jauns 
narkomāns. 

Zaini, Hallbergs & Tay Bian How 

“Reabilitācijas centru”  

ECAD Latvijas birojs 30. septembrī Rīgā 
organizēja semināru par pašreizējajam 
narkomānijas apkarošanas un novēršanas 
problēmām Latvijā, Baltijas valstīs un 
Eiropā. 

Semināra darbā piedalījās un uzstājās ar 
ziņojumu ECAD izpilddirektors Tomass 
Halbergs un ECAD Krievijas Federācijas 
biroja direktors Georgs Zazuļins. 

Analizējot pašreizējo narkotisko situāciju 
Latvijā un Rīgā, ar interesantu un saturīgu 
ziņojumu uzstājās Rīgas pilsētas Galvenās 
policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks un 
Kriminālmeklēšanas pārvaldes priekšnieks 
Ints Ķuzis. Situācija narkotisma jomā Latvijā 
pēdējos gados kļūst smagāka un spraigāka.. 
Tā, 2004. gada deviņos mēnešos Latvijā ir 
reģistrēts vairāk nekā astoņi simti 
noziedzīgo nodarījumu, kuri ir saistīti ar 
narkotiskām vielām. Salīdzinot ar  
iepriekšējā gada analoģisku laika periodu, 
ar narkotikā saistīto noziegumu skaits ir  

 

 
pieaudzis vairāk nekā par 12 procentiem. 
Pašreizējā laika periodā starp valstī 
reģistrētajiem noziegumiem gandrīz divi 
procenti ir saistīti ar narkotikām.Tomēr to 
kopējais skaits, pēc ekspertu atzinumiem, 
varētu būt desmit reizes lielāks. 

   Rīgā tiek reģistrēts gandrīz divas 
trešdaļas no valstī fiksētajiem noziegumiem, 
kas ir saistīti ar narkotikām. Tomēr minētās 
tendences viennozīmīgi nevar vērtēt kā 
negatīvas. Arī  Baltijas valstīs kopumā un 
arī Eiropā ir vērojamas nelabvēlīgas 
tendences, kas ir saistītas ar narkotikām. 
Pieaug Eiropas valstīs ievesto, realizēto un 
arī konfiscēto narkotiku skaits. Jāatzīst, ka 
tajā pašā laikā Latvija un ... 

Turpinājums 3.lpp 
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Trešā daļa jauno eiropiešu ir izmēģinājuši kanabis 

Eiropas Komisijas uzdevumā Eirobarometrs (Special Standard) 
2002.gadā veica nostādņu un uzvedības pētījumus attiecībā uz 
narkotikām. Tika aptaujāti 7687 cilvēki – ES pilsoņi – vecumā no 15 
līdz 24 gadiem. Nolūkā izpētīt mērķa grupas nostādnes attiecībā uz 
narkotikām, Eiropas Komisija veica atkārtotu pētījumu (Flash) 
2004.gadā, kas ietvēra tos pašus jautājumus un, kas tika veikts pēc 
analogas metodoloģijas. Šā pētījuma ietvaros 7659 cilvēki vecumā no 
15 līdz 24 gadiem tika aptaujāti viens pret vienu laika posmā no 
2004.gada 19.aprīļa līdz 13.maijam. Pētījums notika 15 “vecajās” ES 
dalībvalstīs, pirms ES paplašināšanās 2004.gada maijā. Ziņojuma 
lasīšanas ērtībai “Eiropas Savienība” attiecas uz šīm 15 valstīm.  

Ziņojuma mērķis ir sniegt galvenos pētījuma rezultātus, īpaši 
akcentējot aptaujas rezultātus 2002. un 2004.gadā.  

Ziņojuma adrese internetā: 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf 
 
Otrs pētījums, kas veltīts jauno eiropiešu nostādnēm un uzvedībai 

attiecībā uz narkotikām, galvenokārt apstiprināja novērojumus, kas 
tika fiksēti 2002.gadā. Pētījums demonstrē situācijas attīstības 
tendences pēdējo divu gadu laikā un tas arī ir šā pētījuma 
ieguldījums. 
 
•  2004.gadā narkotikas ir viegli pieejamas. Šis “vieglums” attiecas 
galvenokārt uz izklaides vietām. 79% jauno respondentu atbildēja, ka 
narkotikas viegli iegādāties ballītēs, un 76% – ka tās viegli iegūt 
klubos un bāros. Rādītāji liecina, ka 63% atbildējuši, ka viegli piekļūt 
narkotikām viņu dzīves vietas tuvumā un 57% – skolu tuvumā. 
•   Šobrīd jaunie eiropieši nedaudz biežāk sastopas ar narkotikām, 
nekā tas bija pirms diviem gadiem. It īpaši tas attiecas uz kanabis. 
2004.gadā 68% jauno respondentu atbildēja, ka zina kādu, kas lieto 
kanabis, un katram otrajam ir piedāvāts pamēģināt pašam. Trešā 
daļa jauno eiropiešu jau ir pamēģinājusi kanabis. Šie skaitļi 
salīdzinājumā ar 2002.gadu liecina par pieauguma tendenci. 

 
Jaunā eiropieša sociāli demogrāfiskais profils, 
proti, tāda eiropieša, kas attiecībā uz kanabis ir 
“atvērtāks”, kurš zina kanabis lietotājus vai pats 
saņēmis piedāvājumu pamēģināt, ir 20-24 gadus 
vecs vīrietis, kas vai nu nestrādā vai arī strādā 

           fizisku/roku darbu, un dzīvo lielā pilsētā. Jaunā 
           eiropieša, kas pamēģinājis kanabis vai citas   
           narkotikas ir tāds pats. 

 
•   Regulāra tabakas smēķēšana ES paliek stabila un pašlaik ir 
attiecināma uz 37% jauniešu. Regulāra alkohola lietošana ir pieaugusi 
par 2 punktiem un ir 47%. 
•   Cēloņi, kas mudina jauno cilvēku izmēģināt narkotikas ir tādi paši, 
kā pirms diviem gadiem. Visbiežāk tiek minēta ziņkāre – 64% no 
visiem respondentiem, tad seko vienaudžu spiediens – 45% un 
aizraujošu izjūtu meklējumi – 37%. 
•   Starp iemesliem, kāpēc, pēc respondentu domām, ir grūti 
pārtraukt narkotiku lietošanu, tiek nosaukta atkarība (72%) un vājš 
gribasspēks (50%). 

•   Starp narkotiku lietošanas sekām respondenti pirmām kārtām 
izceļ atkarību (64%), psihiskus traucējumus (40%) un problēmas ar 
likumu (39%). Trešdaļa respondentu kā narkotiku lietošanas sekas 
atzīmē iespēju inficēties ar infekcijas slimībām. 
•   Attiecībā uz efektīvākajiem ceļiem cīņā ar narkotiku izraisītajām 
problēmām, pētījums neatšķiras no 2002.gada. Jaunie eiropieši 
ieteiktu pastiprināt cīņu ar narkodīleriem un narkotiku tirgotājiem 
(60%), narkotiku ražotājiem (49%), kā arī uzlabot ārstēšanu un 
rehabilitāciju (53%). 42% respondentu uzskata, ka efektīvas 
kampaņas plašsaziņas līdzekļos ir ierocis cīņai ar narkoproblēmām. 

 
Sievietes, jaunieši ar augstu izglītības līmeni un 
pilsētu iedzīvotāji vairāk nekā citas respondentu 
grupas par cīņas līdzekli biežāk izvēlas ārstēšanu un 
reabilitāciju. 

 
•   Vairākums (55%) jauno eiropiešu paziņo, ka viņi vērstos 
specializētajos centros, lai iegūtu informāciju par narkotikām. Citi 
avoti, tāpat kā 2002.gadā, ir veselības aizsardzības darbinieki (44%) 
un draugi (36%). Aizvien lielāka nozīme ir internetam kā 
informācijas avotam par narkotikām (salīdzinājumā ar 2002.gadu 
pieaugums ir 6 punkti). 
•   Attiecībā uz bīstamības vērtējumu, kas saistīts ar alkohola, kanabis 
vai ekstazī lietošanu “laiku pa laikam”, 62% atzīmē, ka šāda alkohola 
lietošana nav bīstama; 34% nejūt bīstamību lietojot kanabis un tikai 
10% – lietojot ekstazī. Neraugoties uz to, ka rādītāji ir nedaudz 
zemāki salīdzinājumā ar 2002.gadu, jaunieši demonstrē skaidru 
izpratni par to, cik bīstami ir lietot tādas sintētiskās narkotikas kā 
ekstazī. 
 

 
 

 
•   Apmēram trešā daļa respondentu uzskata, ka pastāv saikne starp 
alkohola vai cigarešu lietošanu un narkotiku lietošanu. 
Salīdzinājumā ar 2002.gadu šis mazākums ES līmenī ir būtiski 
nostiprinājies.  
•    Aptuveni puse respondentu paziņo, ka viņi piekrīt idejai, ka 
narkomāniem jādod iespēja lietot lētas adatas un šļirces (49%). Šis 
uzskats pirmām kārtām raksturīgs 20-24 gadīgo vecuma grupai un it 
īpaši tiem, kas nesen izmēģinājuši kanabis un pēdējo mēnešu laikā 
lietojuši vai izmēģinājuši citas narkotikas. 47% respondentu piekrīt 
tam, ka narkotiku lietošana ir sodāma.  
 

To jauno eiropiešu sociāli demogrāfiskais 
profils, kuri atbalsta sodu par narkotiku 
lietošanu, ir 15-19 gadus veca laukos dzīvojoša 
sieviete. Skaidrs, ka to vidū, kuri paši ir 
atzinuši, ka lieto kanabis vai citas narkotikas, 

   soda atbalsta procents ir krietni zemāks nekā 
   vidējais līmenis Eiropā. 

                          PĒTĪJUMI ! 
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Tiek gatavota jauna ES narkostratēģija 

ES jaunā narkostratēģija 2005.–2012.gadam 
iegūst aizvien skaidrākas aprises. Starp ES 
locekļiem vērojami atšķirīgi uzskati 
jautājumos par cīņu ar narkotikām. Tomēr 
valstu tiesības īstenot savu narkopolitiku 
paliek spēkā. Eiropas Komisija, kas izstrādā 
jauno stratēģiju, aicina sabiedrību piedalīties 
un apspriest jaunās pieejas narkopolitikai un 
darba plānam. 

Paredzēts, ka šā gada decembrī ES galotņu 
tikšanās laikā valdību vadītāji pieņems 
jauno Eiropas stratēģiju cīņai ar narkotikām. 
Sarunām, kurās piedalās 25 valstis, ir 
nepieciešams daudz laika. Divi diskusiju 
pretpoli ir “pozīciju atstāšanas” virziens, kas 
paredz galveno uzmanību veltīt narkotiku 
lietošanas negatīvo seku mazināšanai 
(“kaitējuma mazināšana”), un aktīvā pieeja, 
kas paredz cīņu ar narkotikām visos līmeņos 
jebkuros apstākļos. 

Stratēģijas redakcijā, kas sabiedrībai bija 
pieejama, kopš ES priekšsēdētāja statusu 
pārņēma Nīderlande, uzsvērta ārstēšana un 
narkotiku lietošanas negatīvo seku 
mazināšana, bet profilakse ir nobīdīta otrajā 
plānā. Sadaļā par narkotiku kontroli ir 
uzsvērts, ka jācīnās ar “lielajiem” narkotiku 
ražotājiem un tirgotājiem, nevis jebkurām 
nelikumīgas narkotiku aprites formām. 

Taču stratēģijas pilnveidošana turpinās. 
Zviedrijas pārstāvis šajās sarunās Ralfs 
Lefsteds uzskata, ka “principā” ir sasniegta 
vienošanās par jaunu “sabalansētāku” 
stratēģiju. 

“Līdz tikšanās brīdim Dublinā šā gada 
maijā mēs runājām galvenokārt par to, kā 
tikt galā ar narkotiku lietošanas 
“aizkulisēm”. Šobrīd runa ir par to, kā tikt 
galā ar narkoproblēmu kā tādu,” atzīmēja 
Ralfs Lefsteds. 

Uz Drugnews jautājumu, vai jaunajā 
stratēģijā būs norādīts, ka tās mērķis ir 
Eiropa bez narkotikām, viņš atbildēja: “Nē. 
Taču stratēģijā ir norādīts, ka jebkuru 
narkotiku nelikumīga lietošana ir  

jāsamazina, ne tikai “smagās” narkotikas. 
Skaidrāk formulētas arī ES pilnvaras, proti, 
papildinājums nacionālajām stratēģijām 
cīņai ar narkotikām. Piemēram, Zviedrija 
var turpināt ierobežojošo narkopolitiku ar 
mērķi veidot sabiedrību bez narkotikām.” 

Joprojām kaismīgi tiek apspriests 
stratēģijas jautājums par pasākumiem, kādi 
veicami attiecībā uz sīkajiem narkotiku 
tirgotājiem, tas attiecas arī uz holandiešu 
“cafe-shop”. Šā jautājuma izskatīšana tika 
pārcelta uz vēlāku laiku. 

Ralfs Lefsteds atzīmē, ka Nīderlande kā 
prezidējošā valsts, demonstrē lielāku 
gatavību kompromisam, nekā līdz šim, un 
tiecas nodrošināt stratēģijas pieņemšanu 
līdz šā gada beigām. 

Nesen tika publicēts spēkā esošā Eiropas 
Savienības plāna cīņai ar narkotikām 
vērtējums, ko veicis Eiropas narkotiku un 
narkoatkarības monitoringa centrs kopā ar 
Eiropolu. Plāns ir īstenots, koordinatori 
narkotiku jautājumos ir iecelti pusē “veco” 
ES dalībvalstu. Ziņojumā ir atzīmēts, ka 
kaitējums, ko nodara narkotikas, un nāves 
gadījumu skaits pēdējo gadu laikā ir 
nedaudz samazinājies. Iespējams, ka to var 
skaidrot ar apstākli, ka nelikumīga heroīna 
lietošana nepieaug, un visur tiek 
organizētas aktīvas izglītojošas kampaņas 
nolūkā samazināt riska uzvedību. HIV 
izplatīšanās process injekciju narkomānu 
vidū ir stabilizējies, taču B un C hepatīta 
izplatīšanās turpina pieaugt. Rehabilitācijas 
centru skaits ir pieaudzis, tomēr tikai neliels 
pacientu skaits atbrīvojas no atkarības. 
Dažās valstīs, arī Zviedrijā, tika apstādināta 
nelikumīgas narkotiku lietošanas pieau-
guma tendence. 

 
P.S.: Savu atsauksmi par gatavojamo 

stratēģiju ECAD ir nosūtījusi Eiropas 
Komisijai. Jūs ar to varat iepazīties mājas 
lapā: www.ecad.net 

ECAD  seminārs Rīgā 
Turpinājums no 1.lpp. 

Par Konsultatīvo programmu narkotiku 
jautājumos “Kolombo plāna” ietvaros 
Āzijas un Klusā okeāna reģionā 
Programmu 1972.gadā izveidoja Kolombo 
plāna konsultatīvā komiteja. Programmas 
uzdevumi ir šādi: konsultēt Kolombo plāna 
dalībvalstu valdības par narkotiku lietošanas 
ekonomiskajām un sociālajām sekām, veicināt 
speciālus pasākumus cīņai ar narkotikām, 
piemēram, dibināt speciālus resorus cīņai ar  

narkotikām, palīdzēt formulēt antinarkotisko 
politiku, organizēt izglītojošus seminārus un 
kopīgas programmas narkotiku lietošanas 
cēloņu likvidēšanai un seku atvieglošanai. 
Sākotnēji programmu finansēja ASV valdība. 
Šobrīd galvenais finansējuma avots ir 
labprātīgi dalībvalstu ziedojumi.  
 
Sīkāka informācija atrodama šeit: 
www.colombo-plan.org 

... Rīgas kriminālpolicijas darbinieki ir 
sākuši darboties mērķtiecīgāk, aktīvāk un 
profesionālāk.  

Seminārā ar izvēles pētījumu rezultātiem 
un pieredzi atkarību prevencē dalījās Rīgas 
narkomānijas profilakses centra vadītāja 
Ārija Lodziņa. Ar situācijas raksturojumu 
valstī, analizējot statistikas datus, semināra 
dalībniekus iepazīstināja Valsts narkoloģijas 
aģentūras direktore A.Stirna. 

   Seminārā ar Krievijas ECAD biroja 
bagāto pieredzi dalījās tā direktors tiesību 
doktors Georgs Zazuļins.Krievijas  ECAD 
birojs savu darbību koncentrē trīs 
būtiskākajos virzienos: pirmkārt, veidojot 
Krievijas antinarkotisko politiku, tai skaitā 
organizējot antinarkotiskās politikas centra 
darbību Sankt-Pēterburgas universitātē; 
otrkārt, veicot informatīvi izglītojošo darbu, 
organizējot regulārus seminārus ECAD 
dalibniekiem un intresentiem, kā arī 
nodrošinot maģistrantu apmācību speciālā 
studiju programma ‘’Narkokonfliktoloģija’’; 
treškārt, sagatavojot un izdot mācību un 
metodisko literatūru un materiālus. Var 
atzīt, ka Krievijas Ecad pārstāvniecība 
darbojas aktīvi. Semināra dalībniekus par 
ECAD aktivitātēm informēja tās izpil-
direktors Tomass Halbergs. 

Zviedrijas ECAD tīkla 
konference Upsalā 
Oktobrī Upsalā notika Zviedrijas ECAD 
tīkla pilsētu ceturtā konference.  Tajā 
piedalījās 65 delegāti no 20 pilsētām. Šā 
gada diskusiju temats bija šajā pilsētā 
veiktais narkomānijas profilakses darbs. 
Upsalas pārstāvji pastāstīja par kopīgo šās 
pilsētas varasiestāžu, policijas un 
epidemioloģijas centra projektu. Kopīgo 
pūliņu rezultātā ir samazinājies “smago” 
narkomānu skaits un inficēšanās ar HIV un 
hepatītu. �obrīd dati par Upsalu šajā jomā 
ir zemāki nekā kopumā valstī.  

Nākamā konference ir ieplānota 
2005.gada septembrī Gotlandē. 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par projektu 
Upsalā, lūdzam vērsties pie ECAD 
pārstāvja Upsalā Jana Dalmana, e-pasts: 
jan.dahlman@uppsala.se  



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. 

Jaunā ECAD valdes 
locekle – Helsinki  
Pirmā Somijas pārstāve ECAD valdē, 
Helsinki pilsētas mēra vietniece veselības 
aizsardzības jautājumos Paula Kokkonena 
piedalījās valdes sanāksmē, ko organizēja 
Rīgas pilsēta. Paula Kokkonena ir bijusī 
parlamenta deputāte un daudzus gadus 
nodarbojusies ar starptautiskās sadarbības 
un veselības aizsardzības jautājumiem. Viņa 
nomainīja Lugāno pārstāvjus Luku Kao un 
Džordžio Salvade, kuri šā gada pavasarī pēc 
desmit gadu darba atkāpās no amatiem 
organizācijas valdē. Paulas Kokkonenas ilgā 
karjera un viņas interese par veselības 
aizsardzības jautājumiem, neapšaubāmi būs 
ieguvums valdes darbā! 

Adrese saziņai (arī www.ecad.net, 
«Advisory Board» nodaļa) 
Paula Kokkonen 
Deputy Mayor 
City of Helsinki 
Pohjoisesplanadi 
11-13 
00170 Helsinki 
Finland 
Tālrunis +358 9 
169 2280 
Fax +358 9 169 2248 
e-pasts: Paula.kokkonen@helsinki.fi 

Viktors Čerkesovs Londonā: “Stingrība nemazināsies” 

Atšķirībā no Lielbritānijas Krievija vēl nav 
gatava mazināt stingrību attiecībā uz 
“vieglajām” narkotikām. Par to š.g. 
27.oktobrī preses konferencē Krievijas 
vēstniecībā Londonā paziņoja KF Narkotiku 
aprites kontroles federālā dienesta direktors 
Viktors Čerkesovs. 

Atbildot uz lūgumu komentēt neseno 
Lielbritānijas valdības lēmumu pazemināt 
marihuānas narkotiskās bīstamības klasi 
Apvienotajā Karalistē, Krievijas ierēdnis 
teica: “Pret katras suverēnas valsts 
likumdošanu mēs izturamies ar cieņu. Ja 
parlaments uzskata par iespējamu grozīt 
esošo likumdošanu, tad šis parlaments ir 
novērtējis reālo situāciju un iespēju cīnīties 
ar citiem, bīstamākiem narkotiku veidiem.” 

“Bet mums ir jāņem vērā nacionāla  

rakstura atšķirības, tradīcijas, un tas, kāda ir 
narkotiskā situācija mūsu valstī,” teica 
Čerkesovs. 

Viņš atzīmēja, ka 1990.gadu sākumā 
Krievijā galvenokārt bija narkomāni, kuri 
lietoja kanabis grupas narkotikas (tā sauktās 
“vieglās” narkotikas, arī marihuānu), bet 
šobrīd valstī lieto galvenokārt opiātu grupas 
narkotikas (“smagās”, galvenokārt heroīnu). 
Būtiskākā tendence ir pakāpeniska cilvēku 
pāreja no “vieglajām” uz “smagajām” 
narkotiskajām vielām. 

“Šajā situācijā mums nav tiesību riskēt, 
atvērt durvis “vieglajām” narkotikām, kas ir 
mazāk bīstamas veselībai, tomēr nodara tai 
kaitējumu,” atzīmēja Viktors Čerkesovs. 

 
/RIA “Новости” 

Konfiscēti vairāk nekā 1800 kg narkotiku  

Šā gada septembrī Biržandā, Irānā 
Antinarkotiku policija konfiscējusi vairāk 
nekā 1800 kg narkotiku. Operācijas laikā 
1373 narkotiku tirgotāji tika arestēti un 
nodoti tiesībaizsardzības iestādēm. 

Irāna atrodas lielāko narkotiku (lielākoties 
Afganistānas izcelsmes) kontrabandas ceļu 
krustpunktā. Pēdējo 20 gadu laikā uz Irānas 
un Afganistānas robežas sadursmēs ar 
narkotiku tirgotājiem bojā gājuši vairāk nekā  

3600 cilvēki. 
Saskaņā  ar oficiālajiem datiem, 

antinarkotiku kampaņa Irānai ik gadu 
izmaksā aptuveni 800 miljonus dolāru. 

Irānas pūliņi ļauj pārtvert 80% opija un 
90% morfīna no šo narkotiku kopējā 
konfiskāciju apjoma pasaulē. 

 
Pēc IranMania.com materiāliem. 

 FEELINGS 

Ry  Cooder – “All the money in the 
world are spent on feeling good.” 
She said – Huh? 


