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Oslo tiek atvērti  
injekciju kabineti Norvēģijas pilsētas  

pret narkotikām 
Oslo pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumu 
atvērt Skandināvijā pirmo injekciju kabinetu 
(telpu, kurā narkomāni “kontrolēti” var 
lietot narkotikas). 31.janvāris ir 
kļuvis par pagrieziena punktu 
Norvēģijas narkopolitikā, kuru 
iezīmē ANO konvencijas par 
narkotikām pārkāpšana. Starp-
tautiskā narkotiku kontroles 
komiteja (SNKK) ir vairākkārt 
paziņojusi, ka injekciju 
kabineti narkomāniem ir veids, kā tiek 
atbalstīta starptautiskā narkotiku tirdz-
niecība. Starptautiskās konvencijas par 
narkotikām pirms pārdesmit gadiem tika 
pieņemtas tieši tādēļ, lai novērstu šādus 
“opija midzeņus”, kur narkotikas var lietot 
nesodīti. 

Diskusijas par injekciju kabinetu atvēršanu 
Norvēģijā ilga vairāk nekā piecus gadus. 
Tika izskatīti “par” un “pret” argumenti, un 
galu galā uzvarēja šo kabinetu atvēršanas 
atbalstītāji. 

Visas valstis, kas parakstīja 1988.gada 
konvenciju, apņēmās savos krimināllikumos 
ietvert pantu, kas aizliedz turēt narkotikas 
savā īpašumā. Atverot injekciju kabinetus 
valdība pārkāpj starptautiskās vienošanās, jo 
tādējādi atvieglo noziedzīgos nodarījumus, 
kas saistīti ar narkotiku turēšanu/lietošanu, 
kā arī narkotiku tirdzniecību. 

Oslo bija aktīva ECAD locekle jau kopš 
organizācijas dibināšanas. ECAD tika 
dibināta, kā reakcija pirmām kārtām uz 
vairāku Nīderlandes un Vācijas pilsētu 
politiku, kas vērsta uz narkotiku  

legalizēšanu un injekciju kabinetu 
uzturēšanu.  

Izbrīna tas, ka Oslo ir mainījusi savu 
viedokli. 
Vēsturiskajā aspektā da-
udzās valstīs ir bijušas 
valsts vai pašvaldību 
programmas, kas radītas 
pateicoties līdzīgiem ap-
svērumiem, tāpat kā 
lēmums, ko pieņēmusi 

Oslo. Pirmā šāda veida programma ASV – 
opijs tiem, kuri nelikumīgi lieto opiātus – 
tika atvērta 1903.gadā Filipīnās. Pirmās 
narkoklīnikas tika atvērtas ASV 1912.gadā 
un darbojās aptuveni 13 gadus, līdz tika 
slēgta pēdējā šāda veida klīnika. 

Neveiksmīgais eksperiments tika 
atkārtots 25 gadus vēlāk, preparātu toreiz 
sauca metadons. 

Vēsture liecina, ka mēģinājums vadīt 
narkotiku lietošanu, tā vietā lai ar to 
cīnītos, ilgstošā perspektīvā ir lemts 
neveiksmei. 

Norvēģijas dati (NAD 41.publikācija) 
liecina, ka Norvēģijā uz vienu iedzīvotāju ir 
trīs–četras reizes vairāk heroīna narkomānu 
nekā Zviedrijā. Vai šajā sakarībā nebūtu 
jāizveido Norvēģijas ekspertu komisija, kas 
salīdzinātu narkopolitikas efektivitāti abās 
kaimiņvalstīs? 

 
Norvēģijas eksperimentu atbalsta jaunais 

likums, un noteiktais eksperimenta ilgums 
ir trīs gadi. 

Pagājušā gada decembrī Norvēģijas ECAD 
dalībnieki tikās vienas dienas seminārā, 
kurā apsprieda municipālo profilaktisko 
programmu jautājumus. Norvēģijas tīklā ir 
iesaistījušās septiņas lielākās norvēģu 
pašvaldības. 

Semināra dalībnieki pauda savu atbalstu 
pēdējo pētījumu atziņai, ka pašvaldību 
programmās cīņai ar narkotikām lielāka 
uzmanība jāvelta agrīnajai profilaksei un 
narkomānu dzīves standartu uzlabošanai. 
Tas nozīmē to, ka, no vienas puses, 
prioritāriem jābūt pasākumiem, kas kavē 
jauniešu rekrutēšu narkomānu rindās. No 
otras puses, prioritārai jābūt sadarbībai ar 

sabiedriskajām organizācijām, – jāpalielina 
narkomāniem sniedzamo pakalpojumu 
skaits un jāpaaugstina kvalitāte tādās jomās 
kā veselības aizsardzība, mājoklis un darbs. 

Lielās pašvaldības atrodas īpašā situācijā. 
Semināra dalībnieki uzsvēra, ka šajā ziņā 
svarīgi ir sadarboties ar visām 
ieinteresētajām pusēm. Proti, jāpaaugstina 
savstarpējas sadarbības efektivitāte starp 
dažādām pašvaldības struktūrvienībām, 
starp pašvaldību un speciālām nozarēm, 
tādām, kā, piemēram, psihiatrija. 

Ar šiem jautājumiem ECAD Norvēģijas 
tīkla dalībnieki plāno strādāt 2005. 
gadā.Turklāt tīkla uzdevums ir attīstīt 
savstarpējo pieeju darbā ar centrālo varu. 
Kā norādīts deklarācijā, kuru pieņēmuši 
semināra dalībnieki, ilgtermiņa darbam 
valsts pievērš mazāku uzmanību.  

Turpinājums 4.lpp  

Labas ziņas no mūsu aizokeāna partneriem 
Būtiski samazinās narkotiku lietošana pusaudžu vidū 2. lpp 



Labas ziņas no mūsu aizokeāna partneriem 
Būtiski samazinās narkotiku lietošana pusaudžu vidū 

ASV nacionālais narkotiku lietošanas 
pētniecības institūts (NIDA) ir publicējis 
kārtējo pētījumu par 2004.gadu no sērijas 
“Nākotnes monitorings”. Pētījums parāda, 
ka starp 2003. un 2004.gadu pusaudžu vidū 
narkotiku lietošana ir samazinājusies par 6 
procentiem. 

Pētījumi “Nākotnes monitorings” ir 12., 8. 
un 10.klašu skolnieku uzvedības un 
motivācijas “mērījumi” attiecībā uz 
narkotikām. Pētījumi notiek uz Mičiganas 
universitātes Socioloģisko pētījumu institūta 
bāzes jau kopš 1975.gada un tos finansē 
NIDA. 

 
Pēdējā pētījuma rezultāti liecina, ka 

periodā no 2003. līdz 2004.gadam skolnieku 
vidū narkotiku lietošana samazinājusies par 
6 procentiem. Tendenču analīze laika 
periodā no 2001. līdz 2004.gadam liecina, ka 
narkotiku lietošana samazinājusies par 17 
procentiem, bet marihuānas lietošana pēdējā 
mēneša laikā samazinājusies par 18 
procentiem. 

“Pozitīvie rezultāti ir daudzu cilvēku – 
zinātnieku, federālo dienestu, vecāku,  

skolotāju, vietējo varasiestāžu un pašu 

pusaudžu – kopīga darba nopelns, pūloties, 
lai mūsu jaunieši mazāk lietotu narkotikas,” 
teica ASV Veselības aizsardzības pārvaldes 
sekretārs Tomijas Tompsons iepazīstinot ar 
rezultātiem. 

Pētījums “Nākotnes monitorings” tiek 
veikts nolūkā noteikt narkotiku, alkohola, 
tabakas lietošanas apjomus un atbilstošo 
motivāciju ASV 8., 10. un 12.klašu skolnieku 
vidū. 2003.gadā pētījumā piedalījās 49 474 
skolnieki no 406 sabiedriskajām un 
privātajām skolām. Dalībnieki sniedz 
informāciju par savu uzvedību attiecībā pret 
narkotiku lietošanu trijos laika posmos: 
dzīvē kopumā, pagājušajā gadā un 
pagājušajā mēnesī. 

Džons Volters, Narkotiku kontroles 
pārvaldes direktors, sacīja: “Salīdzinājumā ar 
2001.gadu mums šodien pusaudžu skaits, 
kuri lieto narkotikas, ir samazinājies par 
600 000. Tas ir liels panākums. Mēs zinām, ja 
spēsim novērst eksperimentēšanu ar 
narkotikām pusaudžu vecumā, mēs būtiski  

samazināsim problēmas rašanās iespēju 
nākotnē. Pētījuma rezultāti ir laba ziņa  
vecākiem un pusaudžiem, kā arī valstij 
kopumā”. 

Dati liecina gan par kopīgu nelegālo 
narkotiku lietošanu skolnieku vidū, gan par 
atsevišķu narkotiku veidu, piemēram, LSD, 
steroīdu, metafetamīnu, lietošanas sama-
zināšanos. 

Lai gan kopumā narkotiku lietošana 
samazinās, uz šā fona īpašas bažas raisa dati 
par sāpju remdējošo līdzekļu lieto�anas 
pieaugumu. 

Astoto klašu skolnieki neaizmirst arī par 
viegli pieejamajiem sadzīves ķīmijas 
līdzekļiem, piemēram, līmi un apavu 
krēmu, un lieto tos, lai sasniegtu 
intoksikācijas efektu. 

 
Informācija, kas iegūta pētījuma 

“Nākotnes monitorings” rezultātā, palīdz 
noteikt potenciālās narkoproblēmas un 
nodrošināt resursu novirzīšanu jomās, 
kurās tie visvairāk nepieciešami. 
 

Http://www.drugabuse.gov 
Http://monitoringthefuture.org 

                          VAIRĀK PĒTĪJUMI! 

Britu skolniekus pārbauda ar “dopinga testu” 

Sākot ar jauno gadu britu varasiestādes 
uzsākušas selektīvas pārbaudes par 
narkotiku lietošanu skolās. Pirmie analīzes 
nodeva 20 skolnieki no Faveršemas pilsētas 
skolas. 

“Mēs lūdzam ielikt mutē kociņu, paberzēt 
aiz vaigiem un pāris reizes – dziļāk pa mēli,” 
stāsta skolas ārsts, gatavojoties nosūtīt 
triepes uz laboratoriju. Pēc viņa domām, 
narkotiku analīžu ņemšanas procedūra ir 
vienkārša. Katru nedēļu tai būs pakļauta 
skolnieku grupa, kuru brīvi izraudzījis 
dators.  

“Uz labu laimi tiks nosaukti divdesmit 
vārdi no tiem, kas piekrita piedalīties 
pārbaudē,” saka Faveršemas klostera skolas 
direktors Pīters Vorkers. “Kad bērnu aicinās 
uz medicīnas kabinetu uz analīzēm, viņam, 
protams, vēlreiz vaicās, vai viņš vēlas dot 
analīzes. Ja bērns atteiksies, pat, ja vecāki 
būs piekrituši, analīzes netiks ņemtas.” 

Rodas jautājums, vai ir iespējams apturēt 
narkotiku izplatību ar tik liberālām  

metodēm? Eksperimentālo pārbaužu 
organizētāji uzskata, ka risks tikt pieķertam 
būs faktors, kas skolniekus biedinās. Proti, 
ieņemsi devu, aiziesi uz skolu, bet tevi 
pārbaudīs un pieķers. 

Tas gan attiecas uz labu klostera skolu, 
kurā uzsākts eksperiments. Tur zina, ka 
attiekšanās no analīzēm tiks novērtēta, kā 
atteikšanās sadarboties cīņā ar narkotikām. 
Nokļūsi skolotāju, vecāku, un varbūt pat 
policijas aizdomās. Pusaudži labi zina, ka, 
piemēram, futbolistiem, kuriem daudzi vēlas 
līdzināties, neierašanās uz dopinga testu 
automātiski nozīmē diskvalifikāciju visas 
sezonas garumā. 

Tajā pašā laikā skolās, kur mācās mazāk 
paklausīgi jaunieši, un tādu ir vairākums, 
skolniekiem viņu nākamā karjera tik ļoti 
nerūp. Tur selektīva pārbaude var nodarīt 
vairāk ļaunuma, uzskata pieredzējis 
policists, bijušais vietējās policijas konstebls 
Fransiss Vilkinsons. 

“Būs ļoti viegli konstatēt marihuānu, kas  

ilgu laiku saglabājas asinīs. Taču, ja bērns 
piektdienas vakarā ir lietojis kokaīnu, tad 
līdz pirmdienai viņa organismā nekas no tā 
nebūs palicis. Piedāvātais paņēmiens 
konstatēs tikai nekaitīgākās narkotikas. 
Rezultātā samazināsies marihuānas 
lietošana, un bērni sāks lietot nopietnākas, 
grūti konstatējamas narkotikas,” uzskata 
Vilkinsons. 

Taču Kīts Halovels, bijušais valdības 
koordinators cīņai ar narkotikām, atbalsta 
jebkuru iniciatīvu šajā jomā. “Neaiz-
mirsīsim, ka lielākais vairums skolnieku 
mūsu valstī nav lietojuši aizliegtus 
preparātus, un jebkuri pasākumi, kas 
ierobežotu to izplatību, būs lietderīgi, tai 
skaitā selektīvas pārbaudes.” Taču arī 
Halovelam bija pretenzijas. Viņš uzskata, ka 
skolniekiem, kas pieķerti lietojot narkotikas, 
ir jānosaka kāds sods, ja analīzes izrādās 
pozitīvas. Citādi šāda eksperimenta vērtība 
ir pārāk ierobežota un abstrakta. 

/BBC, “Nē – narkotikām” 



Karstas debates pagājušā gada decembrī 
izvērsušās populārajā zviedru avīzē 
“Aftonbladet”, kad tās žurnālists Gunnars 
Orlanders pievērsa uzmanību konfliktam 
saistībā ar asociāciju “Rainbow”. Šis iekšējais 
konflikts Zviedrijas sabiedrības uzmanības 
lokā nokļuva pateicoties tā ciešajai saistībai ar 
Zviedrijas narkopolitiku. “Aftonbladet” 
žurnālists paziņoja, ka Zviedrijas valdība ir 
izraudzījusies “nepareizu” sabiedroto – 
starptautiskās asociācijas “Rainbow” 
Zviedrijas atzaru, kas dažos narkopolitikas jautājumus ieņem pārāk 
liberālu nostāju. Pagrieziena punkts valdības nostājā iezīmējas ar 
priekšlikuma izvirzīšanu paplašināt šļirču apmaiņas praksi un 
aizstāšanas terapiju, izmantojot metadonu un subuteksu. Šodien 
valstī darbojas divas šļirču apmaiņas programmas – Malmē un 
Lundā. Šīm programmām joprojām ir eksperimenta statuss, 
neraugoties uz to, ka tās darbojas jau 20 gadus. 

Debatēs ir piedalījušās visas rakstā skartās personas: veselības 
aizsardzības ministrs Morgans Johansons, Zviedrijas “Rainbow” tīkla 
priekšsēdētājs Aleks Karlbergs, RFHL (Zviedrijas “Rainbow” tīkla 
loceklis) priekšsēdētājs Magnuss Hernkvists, kā arī starptautiskās 
asociācijas “Rainbow” un komūnas San Patrinjano  prezidents 
Andrea Mučioli. 

Savā rakstā Orlanders nosauc četras institūcijas, kas atbalsta 
“pieejas liberalizāciju” narkopolitikā, proti: Veselības aizsardzības 
pārvalde, policija, Noziedzības kontroles padome un valdības 
komiteja “Mobilizācija pret narkotikām”. “Tautas atbalsta” lomu 
uzņēmies Zviedrijas “Rainbow” tīkls, kurā ietilpst desmit 
dalīborganizācijas. Starptautiskā asociācija “Rainbow” pasaulē ir plaši 
pazīstama. Tā dibināta San Patrinjano, Itālijā, kur atrodas pasaulē 
lielākais rehabilitācijas centrs narkoatkarīgajiem, un kuru vada paši 
bijušie narkomāni. Viens no “Rainbow” pastāvēšanas 
pamatprincipiem, kā savā replikā skaidro Andrea Mučioli, ir “tiekties 
pasargāt dzīvību, cieņu un brīvību no narkoatkarības, pretdarbojoties 
pasākumiem, kas izplatījušies daudzās Eiropas valstīs, kuras sniedz 
“lāča pakalpojumus” narkomāniem – telpas, kurās “kontrolēti” var 
ievadīt narkotikas, mainīt šļirces, saņemt valsts piešķirtus narkotiku 
aizvietotājus.” 

Andrea Mučioli raksta, ka “Aleka Karlberga publiskās uzstāšanās, 
kurās viņš iestājas par šļirču apmaiņu, kā arī viņa tolerantā pozīcija 
attiecībā uz kaitējuma mazināšanas politiku, ņemot vērā apstākli, ka 
viņš pārstāv “Rainbow” Zviedrijas atzaru, ir pretrunā pašai mūsu 
darba būtībai”. 

“Mūsu 2004.gada martā datēto prasību,” turpina Mučioli, 
“pārtraukt starptautiskās asociācijas “Rainbow” vārda un simbolikas 
izmantošanu viņš pilnībā ignorēja. “Rainbow” valdes locekļi, kas 
pārstāv 200 organizācijas un komūnas visā pasaulē, nolēma izslēgt 
Zviedrijas “Rainbow” organizācijas no starptautiskā tīkla un 
Karlbergu izslēgt no valdes sastāva.” Aleka Karlberga vadītais 
Zviedrijas tīkls kropļo starptautiskās asociācijas “Rainbow” labo 
vārdu, apgalvo tās prezidents. 

Aleks Karlbergs un Magnuss Hernkvists savu nostāju motivēja 
paužot “dziļas bažas par lielo narkomānu mirstību Zviedrijā” un 
argumentēja, ka bezmaksas šļirces glābjot dzīvības un sekmējot HIV 

un hepatīta izplatības novēršanu. 
Tādu pašu motivāciju, kas balstās 
konceptā, ka šļirču apmaiņa ir 
pirmām kārtām infekcijas slimību 
izplatīšanas kontroles jautājums, 
pauda arī Zviedrijas veselības 
aizsardzības ministrs.  

Savā noslēguma replikā Orlanders 
iesaka ministram iepazīties ar cita 
Zviedrijas resora – Nacionālā veselības 
aizsardzības institūta – datiem. 

Pēdējais savos pētījumos nav atradis “zinātniski pamatotu atšķirību 
starp Malmi un citiem reģioniem infekcijas slimību izplatībā, kas 
saistītas ar narkotiku lietošanu.” Žurnālists Morganam Johansonam 
iesaka nopietni izskatīt kritiku, ko paudusi starptautiskā asociācija 
“Rainbow”, jo tieši San Patrinjano komūna ir kļuvusi par pasaules 
līmeņa piemēru, kā narkomānus atgriezt dzīvē.” 

 
Pēc “Aftonbladet” materiāliem un Drugnews 

Konflikts jautājumā par “Rainbow” 
Organizācija “Rainbow Zviedrija” izslēgta no starptautiskās asociācijas “Rainbow” 

Narkotiku konfiskācija Sanktpēterburgā 

Kā ziņo KF Narkotiku aprites kontroles federālā dienesta 
pārvaldes preses dienests, Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā 
2004.gadā Pārvalde ir ierosinājusi 1591 krimināllietu, tai skaitā 
atklāti 886 smagi un ļoti smagi noziedzīgi nodarījumi. Valsts 
narkotiku kontroles darbinieki no nelikumīgas aprites konfiscējuši 
86,5 kg heroīna, 29 kg kokaīna, 4,5 kg sintētisko narkotisko vielu un 
aptuveni tonnu marihuānas. Likvidētas trīs mājas apstākļu pagrīdes 
laboratorijas un trīs narkomidzeņi. 

Preses dienests ziņo, ka heroīna konfiskācijas apjoms liecina, ka 
pilsētā izstrādāta efektīva ar nelikumīgu narkotiku apriti saistīto 
noziedzīgo nodarījumu atklāšanas, novēršanas un izskaušanas 
metodika. 

 
 
 

 
2004.gadā Pēterburgas policija konfiscēja lielāko marihuānas 

partiju – aptuveni tonnu, kas bija ienākusi no Kazahstānas. 
Pēterburgas narkopolicistiem ir panākumi arī cīņā ar kokaīna 

izplatīšanu, kas narkomānu vidē tiek uzskatīta par “elitāru” 
narkotiku, tāpēc, ka kokaīns ir samērā dārgs. 2004.gada maijā tika 
aizturēti 29 kg kokaīna uz diviem banānus pārvadājošiem kuģiem, 
kas ienāca no Ekvadoras zem Maltas karoga un Panamas karoga. 
Tika aizturēti divi kurjeri – Ukrainas pilsoņi, kā arī partijas pircēji. 
Šajā lietā viens no narkokurjeriem jau notiesāts ar brīvības 
atņemšanu uz 7 gadiem un 3 mēnešiem. Pārējiem tiesas process vēl 
turpinās. 

                          ECAD JAUNUMI 



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 dalības pilsētu mēru 
12.konference 
2005.gada 26.–27.maijs,  

organizators – Oslo pašvaldība  
 

“NARKOINDUSTRIJA UN TĀS UPURI – 
IEROBEŽOJOŠĀ NARKOPOLITIKA UN RŪPES 

PAR CILVĒKU” 
 

Konferencē tiks apspriesti: 
– dažādi narkoindustrijas aspekti – korupcija, naudas atmazgāšana, starptautiskā 

noziedzība, kā arī pretpasākumi, kurus veic starptautiskā sabiedrība; 
– narkoindustrijas upuri – dažādas pieejas narkotiku lietošanas fenomenam, 

pašvaldības dienestu un sabiedrisko organizāciju sadarbība.  
 

NB! Konferences organizatori īpašu uzmanību plāno veltīt dalībnieku diskusijas stimulēšanai, 
kā arī apspriest ECAD pilsētu lomu cīņā ar narkotikām. 

Austrijā konfiscēts rekordliels daudzums kokaīna 

Austrijā  konfiscēts valsts vēsturē 
rekordlielākais kokaīna daudzums, kura 
summa ir 100 miljoni eiro, piektdienas 
brīfingā paziņoja valsts iekšlietu ministre 
Līze Prokopa. 

Viņa sacīja, ka austriešu policija kopīgi ar 
amerikāņu specdienestiem Austrijas pavalstī 
Štīrijā jau sen novēroja narkodīlerus, kuriem  

tika konfiscēti vairāk nekā 140 kilogrami 
kokaīna. 

Prokopa uzsvēra, ka narkodīleru banda 
darbojās visā Eiropā, bet Austriju izmantoja 
kā kokaīna piegādes centru. 
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Pašvaldību uzdevums ir piesaistīt centrālās 
varas uzmanību ilgtermiņa profilaksei. Tas 
veicinās pūliņu intensitāti vietējā līmenī, kur 
arī norit ikdienas profilakses un reha-
bilitācijas darbs. 

Statistikas dati liecina, ka narkotikas  

norvēģu sabiedrībai izmaksā aptuveni 
divus miljardus eiro gadā. Produktīvi 
pasākumi pašvaldību līmenī, kā rezultātā 
notiktu narkomānu rehabilitācija un 
uzlabotos viņu dzīves standarti, nozīmē arī 
labākas sabiedrības veidošanu visiem. 

Norvēģijas pilsētas ... 
Turpinājums no 1.lpp. 

Informācija par Afganistā-
nas plantācijām tiek 
ignorēta 

Kazahstāna starptautiskajai sabiedrībai 
vairākkārt sniegusi informāciju par 
narkotiku plantācijām un narkotiku 
laboratorijām Afganistānā, tomēr šī 
informācija netiek izmantota. 

Kazahstānas drošības komitejas priekš-
sēdētājs Nartajs Dutbajevs paziņoja, ka viņa 
valstij ir savi informācijas avoti, kuri 
piegādā konkrētu informāciju par plantāciju 
un laboratoriju atrašanās vietu. Informācija 
tika nodota dažādu valstu speciālajiem 
dienestiem, kuriem ir militāras iespējas 
iznīcināt plantācijas un laboratorijas 
Afganistānā, tomēr šo informāciju neviens 
tā arī nav izmantojis. Saskaņā ar Dutbajeva 
teikto, katrs kaujinieku komandieris 
kontrolē vairākas plantācijas, no kurām 
regulāri saņem savu peļņas daļu. Plantāciju 
skaits ar katru gadu pieaug. 
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 HE SAID SHE SAID 

“Test” 
He said – Look, there is drug sale going 
on! 
She said – Let’s call the police and see 
what happens! 

 

“Arrivederci” 
He said – We’ll stay until we go! 
She said – Right, people usually do 
stay: 
Just before they go, they stay! 

HE SAID SHE SAID 


