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Sanktpēterburga pirmā
parakstīja līgumu

Gēteborga (Zviedrija) un
Perma dalās pieredzē
Urālos
Uve Lundgrēns – pieredzes bagāts sociologs
narkoatkarības

profilakses

jautājumos,

ilggadējs valdes loceklis ECAD Zviedrijas
nodaļā no Gēteborgas pilsētas – tika sirsnīgi
uzņemts vietējā konferencē, kas decembra
sākumā notika Permā.
Permas pilsēta, kurā ir viens miljons
iedzīvotāju,

ir

viena

no

nedaudzajām

Krievijas pilsētām, kuras pašvaldībā ir
speciāla nodaļa, kas koordinē narkomānijas
problēmas. Tāpēc nebija grūti atrast līdzīgas
norisēs

tām,

kādas

Zviedrijā

tiek

organizētas, koordinējot darbu pašvaldību
līmenī. Uvem Lundgrēnam šāda līdzība
šķita apbrīnojama.
“Līdzība ir vienkārši pārsteidzoša, līdz
Stāv no kreisās: Kristine Arnadotira, Dagurs B. Egertsons, Roberts Vesmans, Viņa Ekselence
Olafurs Ragnars Grimsons, Valērijs Tihonovs, Aleksandrs Prohorenko, Sergejs Šerstņevs,
Arkādijs Kramarevs. Sēž: Tomass Hallbergs un Valentīna Matvijenko.

pat laika apstākļiem! Es gaidīju daudz
skarbākus klimatiskos apstākļus, jo mēs
taču “gandrīz” Sibīrijā atrodamies.”
Salīdzinājumā

ar

Zviedriju,

Permā

narkomānijas problēma ir salīdzinoši jauna.
Pēc ilga sagatavošanas darba ir pienācis

kās sadarbības jomā šā projekta ietvaros,

Narkomānija,

laiks pirmajai pilsētai ārpus Islandes –

būtībā ir simboliski.

Padomju Savienības laikā, taču ne jau tādā

Sanktpēterburgai – parakstīt līgumu par

Savas

dalību vērienīgā ECAD projektā “Eiropas

Islandes

jaunatne”.

Sanktpēterburgas

Islandes

prezidenta

Olafura

vizītes

laikā

prezidents

Sanktpēterburgā

paguva

apmeklēt

universitāti,

kur

protams,

pastāvēja

arī

mērogā kā tagad.
“Ja salīdzinām situāciju Permā ar citiem

viņš

Krievijas reģioniem, kuri no narkomānijas ir
cietuši visvairāk, tad Perma no narkotiku

Ragnara

studentiem nolasīja lekciju par Islandes

Grimsona neoficiālās vizītes laikā Sankt-

antinarkotiskās politikas pieredzi. Studenti

problēmas

pēterburgā pilsētas administrācija parakstīja

šo notikumu vērtēja augstu. Grimsona

Pētījumi, kas veikti Permas skolēnu vidū,

Nodomu vēstuli par piedalīšanos program-

kungs ar savu klātbūtni pagodināja ECAD

rāda tādus pašus rezultātus, kādus sniedz

mā. Pēc pilsētas mērijas juristu un atbildīgās

pārstāvniecību

aptaujas Zviedrijā,” savos iespaidos dalās

par līguma parakstīšanu Kristinas Arnadotiras kundzes skrupuloza darba, Sanktpēterburgas mērs Valentīna Matvijenko un

Krievijā,

kas

atrodas

rammas “Narkokonfliktoloģija” mağistrantūras studentu grupu. ECAD reģionālās

pirmo pamatakmeni pilsētu – projekta

pārstāvniecības direktors Georgijs Zazuļins

dalībnieču – praktiskajā darbā.

viesus no Islandes īsumā iepazīstināja ar

Sanktpēterburga

pirmā

ir

parakstījusi

tālu.

Universitātes telpās, un tikās ar prog-

varēja parakstīt dokumentu, kas kļuva par

kurators, uzsvēra tā fakta nozīmi, ka tieši

salīdzinoši

ECAD PROJEKTS

ECAD direktors Tomass Hallbergs beidzot

Islandes prezidents, kurš ir arī projekta

atrodas

pārstāvniecības

darbību,

bet

pēc

tam

delegācija devās uz lidostu.
Sanktpēterburga

ir

viena

no

piecām

Baznīca Permā

Nodomu vēstuli. Tas, ka Sanktpēterburga ir

pilsētām, kurai projekta sponsors – grupa

viena no pirmajām un aktīvākajām ECAD

Aktavis – sniedz ekonomisku atbalstu

Uve. “Lielu iespaidu uz mani atstāja

pilsētām, kas spērusi pirmo soli starptautis-

dalībai projektā “Eiropas jaunatne”.

cilvēku ...”

/Turpinājums 2. lpp.

PVO ziņojuma rezultāti par šļirču apmaiņu var tikt pārskatīti
kundze.
Piemēram, Vodaks kā savas idejas
pierādījumu
iekļāvis

pētījuma

narkoatkarīgo

atskaitē

ir

apmainīto

šļirču daudzumu, nevis šļirču apmaiņas programmas ietekmi uz HIV
izplatīšanās profilaksi.
Vodaks kā HIV infekcijas efektīvas
profilakses piemēru ir izmantojis
šļirču apmaiņas programmu Zviedrijas pilsētā Lundā. Taču Lundā nekad
nav bijusi HIV epidēmija, un visi
Zviedrijas

Ekspertu grupas tikšanās Ženēvā

eksperti

piekrita

zinātniski apstiprināta

tam,

profilakses

programma pret HIV izplatību ne2005.gada

19.

un

20.decembrī

Ženēvas

Medicīnas

institūta eksistē.

organizētās ekspertu tikšanās laikā Pasaules Veselības organizācijas

Kerstina Šella kritizēja Vodaku arī par nekorektām metodēm, kuras

(PVO) pārstāvis Alekss Vodaks savā ziņojumā par iegūtajiem efektiem viņš izmantojis, lai salīdzinātu HIV izplatības rādītājus dažādās
no šļirču apmaiņas programmas, kas īstenota nolūkā samazināt HIV pasaules pilsētās. Vodaks, piemēram, ir
infekcijas izplatīšanos intravenozo narkomānu vidū, atzina, ka PVO sa-līdzinājis HIV izplatības rādītājus
ziņojumā, iespējams, ir pieļautas kļūdas, un viņam nāksies pārskatīt pilsētās dažādā laika periodā. Riskanti ir
ziņojumu. Ekspertu tikšanos organizēja HIV infekcijas izplatīšanās salīdzināt šļirču apmaiņas programmas
intravenozo narkomānu vidū valstīs ar augstu riska faktoru rezultātus, neņemot vērā laiku, kad
profilakses komiteja.

notika šo programmu iejaukšanās HIV
– Manā darba kārtībā bija ļoti daudz atskaišu, vairāk nekā divi simti, tāpēc epidēmijas izplatībā.
tur varētu būt ieviesušās kļūdas. Ja tas tā ir, es izdarīšu labojumus, – teica

Vodaks.

Alekss Vodaks bija starptautisko
To viņš pateica pēc zviedru pētnieces Kerstinas Šellas uzstāšanās. “kaitējuma mazināšanas” programmu Kerstina Šella
Kerstina Šella arī ir šā temata līdzautore PVO ziņojumā un par Aleksa kustības līderis. Austrālijā viņš ieviesa
Vodaka atskaiti viņa izteicās ļoti kritiski.

šļirču apmaiņas programmu un injekciju kabinetus pats pēc savas

Savā uzrunā Šellas kundze atzīmēja dažus secinājumus no Aleksa iniciatīvas vēl pirms tie šajā valstī tika legalizēti. A.Vodaks ir aktīvi
Vodaka ziņojuma, kuri izdarīti pamatojoties uz materiāliem, kurus piedalījies arī kanabisa legalizācijā.
savācis pats Vodaks un viņa līdzautors, un norādīja uz neatbilstībām
tajos.
– Šādas nejēdzības pamanīs katrs, kas lasīs ziņojumu, – atzīmēja Šellas

Kerstinas Šellas runa angļu un krievu valodā ir pieejama ECAD galvenajā birojā Stokholmā: Tālr.: +46 8 508 29 362; e-pasts: ecad@ecad.net

Gēteborga (Zviedrija) un Perma dalās pieredzē Urālos
Sākums 1. lpp

pret saviem biedriem izturēties uzmanīgāk

“..lielā interese par narkomānijas prob-

un iejūtīgi atrast kopīgu valodu vienam ar

lēmu gan no pilsētas mēra puses, gan no

otru.

konferences dalībnieku puses. Kad diena

bērniem, kuri grupā ir astoņi, vairākas

Ar

šādiem

8–10

gadus

veciem

jau gāja uz vakara pusi un pulkstenis jau

stundas katru nedēļu strādā trīs pedagogi.

bija 18.00,gandrīz visi dalībnieki sēdēja zālē

Spēles procesā un diskusijās viņi apspriež

un aizrautīgi diskutēja grupās. Semināros tā

savas jūtas un attieksmi vienam pret otru”.

nav bieži sastopama parādība.”
Kad Uvem tika jautāts, kādus jautājumus

“Kas bija tāds, kas būtiski kontrastēja ar
Zviedrijas apstākļiem?” skaļi prātoja Uve.

viņam

“Jā, viena lieta mani nošokēja. Tas bija, kad

konferencē, viņš atzīmēja, ka permiešus

Centrā darbam ar jaunatni tā darbinieki
paziņoja, ka viņi strādā arī pie tāda
jautājuma, lai meitenēs uzsvērtu sievišķo
sākotni, bet jaunekļos – vīrišķo un stingri
noteiktu dzimumu atšķirības. Bet tas nebūt
nenozīmē stereotipisku piegājienu sieviešu

Uve Lundgrēns konferencē Permā

uzdeva

pēc

viņa

uzstāšanās

īpaši interesējis jautājums, kā Zviedrijā tiek
aprēķināti izdevumi cīņai pret narkomāniju:

un vīriešu pienākumu sadalei mājās.”
“Mēs tikāmies ar bērnu grupu, kuru vecāki
ir alkoholatkarīgi. Grupas tikšanās notiek
aptuveni reizi nedēļā. Šie bērni, kuriem ir
problēmas koncentrēt uzmanību, mācās

“Krievijas kolēģiem tas bija jauns un
interesants

temats,

un

tāpēc

mums,

iespējams, būs iemesls tikties vēlreiz.”

Krievijas Domes neviennozīmīgais projekts
14.decembrī Valsts Dome otrajā lasījumā pieņēma likumprojektu “Par

krasu

grozījumiem KF Kriminālkodeksa 228.pantā un par federālā likuma

lietošanas. Saskaņā ar tiesu medicīnas ekspertīzes

“Par grozījumiem un papildinājumiem KF Kriminālkodeksā” 3.panta

datiem

mirstības
šis

pieaugumu

rādītājs

no

2004.gada

narkotiku
beigās

bija

otrās daļas atzīšanu par spēku zaudējušu”, kas atceļ jēdzienu

pieaudzis gandrīz divkārt, tostarp, Maskavā – 3,5

“narkotisko un psihotropo vielu vidējā vienreizējā lietošanas deva”. Šo

reizes, Sanktpēterburgā – 3 reizes, Kaļiņingradā –

likumprojektu atbalstīja vairāk nekā 400 deputāti. Neatkarīgais

gandrīz 4 reizes, Urālu federālajā apgabalā – 2,2

deputāts

reizes, Pievolgas federālajā apgabalā – vairāk

Jevgeņijs

Roizmans,

kas

vienīgais

balsoja

pret

šo

likumprojektu, IA REGNUM paziņoja, ka smagā narkosituācija Jevgenijs Roizmans
Krievijā, uz kuras fona tiek pieņemts likumprojekts, krasi

nekā 2 reizes, paziņoja deputāts. 2005.gadā
Krievija

izveda

savus

robežsargus

no

pasliktināsies, jo pēc likuma pieņemšanas sekos Valdības lēmums, kas Tadžikistānas – Afganistānas robežas, kas, kā atzīmē Narkotiku
noteiks narkotisko un psihotropo vielu lielos un īpaši lielos apmērus, aprites kontroles federālais dienests, uzreiz vairākkārt palielināja
un cik viņam zināms, būs vēl odiozāks un radīs vēl negatīvākas sekas, narkotiku ieplūšanu valstī. Saskaņā ar Jevgeņijam Roizmanam
nekā zināmais 231. valdības lēmums, kas faktiski legalizēja narkotiku pieejamo valdības lēmuma projektu, “lielu heroīna apmēru” paredzēts
lietošanu.

samazināt no 1 g līdz 0,5 g, bet “īpaši liels apmērs” būs 10 g. Liels

Parlamenta deputāts uzsvēra, ka, izslēdzot no likuma terminu apmērs marihuānai samazināsies 2 reizes, taču par 500 g palielināsies
“vidējā vienreizējā lietošanas deva”, netiek atceltas valdības funkcijas īpaši lielā apmēra slieksnis. Īpaši liels apmērs hašišam būs 100 g,
tāpat kā iepriekš noteikt, kas ir liels un īpaši liels narkotiku apjoms. “skrūvei” – 10 kubikcentimetri, metadonam – 10 g, ekstazī – 10
Viņš atgādināja, ka 2003.gada beigās deputāti atbalstīja šā jēdziena tabletes. “Dome atkal nonāk sarežģītā situācijā: tā nobalsoja akli, un tai
iekļaušanu likumdošanā, lai varētu noteikt konfiscējamo narkotisko nebija priekšstata par to, kas būs valdības lēmumā,” atzīmēja
vielu apmērus, kas savukārt nosaka soda bargumu. 2004.gada maijā Roizmans. Deputāts atgādināja, ka tajā pašā laikā pieļaujamās
tika apstiprināts Valdības lēmums Nr.231 par vidējām vienreizējām narkotiku, psihotropo vielu un to analogu glabāšanas devas īpaši
devām. Roizmans uzskata, ka tieši šis lēmums visā valstī izraisīja pasliktina situāciju skolās.

/www.regnum.ru un www.narkotiki.ru

Par Eiropas Narkotiku un Narkomānijas Monitoringa centra vadības vizīti Latvijā
Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija Eiropā ir 1,2 – 2,1 miljoni narkotiku lietotāji, no tiem 0,8 līdz 1,3
Informācija presei, Rīgā 2005. gada 14. decembrī miljoni, iespējams, lieto injicējamās narkotikas, pausts EMCDDA
Eiropas Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra (European ikgadējā 2005.gada ziņojumā.
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) delegācija
Raksturīga pēdējo gadu tendence Eiropā ir kombinēto narkotiku
pēc iepazīšanās ar situāciju un tikšanās ar Narkotiku kontroles un lietošana, kā arī narkotiku lietošana kopā ar alkoholu un
narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomi (Padome) kopumā medikamentiem – lielākā daļa cilvēku, kas Eiropā ārstējas no
pozitīvi vērtē Latvijas paveikto narkotiku izplatības un narkomānijas narkotiku atkarības, ir lietojuši vairākas vielas vienlaikus. Tāpat bažas
novēršanā.
rada fakts, ka narkotikas izmēģina aizvien vairāk jaunieši, un Eiropa
Centra valdes priekšsēdētājs Marsels Reimens (Marcel Reimen) vēl joprojām ir lielākais simulantu tirgus, pausts EMCDDA ziņojumā.
preses brīfingā norādīja, ka kopumā Latvija Eiropas kontekstā ir
Valsts policija informē, ka 2005.gadā Latvijā nav iezīmējušās jaunas
„narkotisko vielu lielo lietotāju saraksta lejasdaļā”. Viņš atzina, ka būtiskas tendences narkotiku nelegālās aprites jomā. Kopš 2002.gada
Latvija ir ļoti labs un atsaucīgs sadarbības partneris kopējā Eiropas joprojām ievērojamu vietu Latvijas tirgū ieņem sintētiskās narkotikas narkotiku novēršanas darbā.

amfetamīna tipa stimulanti. Galvenais kritērijs šo narkotiku izplatībai
Padomes priekšsēdētājs, premjers Aigars Kalvītis pauda, ka Latvijā ir zemās cenas un vairumtirgotāju lielāka peļņa. Mazāk tiek
satraucoša tendence Latvijā ir aizvien pieaugošā sintētisko narkotiku izplatīts heroīns. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu nedaudz

lietošana jauniešu vidū, tādēļ nākamā gada sākumā valdība piedāvās samazinājusies ekstazī tablešu vairumtirdzniecības cena, tai pat laikā
būtiskus likumdošanas grozījumus ar mērķi mazināt narkotiku cena uz heroīnu ir pieaugusi, turklāt narkotiku realizācijas jomā ir
pieejamību

jauniešu

izklaides

vietās.

Ar

grozījumiem

varētu vērojama lielāka konspirācija un piesardzība.

pastiprināt izklaides vietu turētāju atbildību par narkotiku izplatību

2005.gada 9 mēnešos Latvijā atklāti 877 ar narkotikām saistīti
klubu telpās un tuvākajā apkārtnē, kā arī palielināt sodus narkotiku noziedzīgie nodarījumi, kas ir par 63 vai 7,7 % vairāk nekā 2004.gada 9
lietotājiem.
mēnešos. Par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar narkotisko un
Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars informēja, ka nākamā gada psihotropo vielu nelegālo apriti 516 (par 59 mazāk) gadījumos
sākumā Jelgavā paredzēts rīkot konferenci, kurā tiesībsargājošo personas sauktas pie kriminālatbildības. 406 personas (par 46 mazāk)
institūciju, pašvaldību un citu iesaistīto iestāžu pārstāvji analizēs sauktas pie atbildības par dažādiem narkotiku reibumā izdarītiem
līdzšinējo pieredzi narkotiku apkarošanā un spriedīs par iespējām noziegumiem.
pilnveidot šo darbu. Viens no tās jautājumiem varētu būt diskusija par
nepieciešamajiem pasākumiem likumdošanas pilnveidei.

2005.gada 9 mēnešos palielinājies no nelegālās aprites izņemtā
amfetamīna, ekstazī, LSD, marihuānas un hašiša daudzums. Pirmajā

EMCDDA amatpersonas uzsvēra, ka situāciju Latvijā nevar vērtēt un pusgadā no nelegālās aprites tika izņemts arī liels daudzums (180040
analizēt atrauti no kopējās Eiropas situācijas. EMCDDA dati liecina, ka gab.) efedrīnu saturošo tablešu. Samazinājies izņemtā efedrīna un
Latvijā, līdzīgi kā Skandināvijas valstīs, visvairāk izplatītas ir heroīna daudzums. Šogad Latvijā atklātas divas narkotisko vielu
sintētiskās narkotikas - amfetamīns, bet mazāk - heroīns. Kopumā ražotnes.

Somija: Heroīns atgriezies, Subutekss neatkāpjas...

Panākumi Piejūrā

Pēc pieklusuma perioda, ko izraisīja karš

Saskaņā

Afganistānā,

Somijas

narkotiku

tirdz-

Reinials.
Par heroīna atgriešanos neviens nebrīnījās.

ar

2005.gada

kopsavilkumu

narkomānijas līmenis Piejūras apgabalā ir

niecības punktos ir atgriezies heroīns. Karš

Vuori, kas veica obdukciju no pārdozēšanas

samazinājies gandrīz par 5 procentiem. Šāds

Afganistānā krasi samazināja narkotiku

mirušajiem, vēl pagājušajā gadā paredzēja,

rezultāts ir īpaši iespaidīgs, ja ņemam vērā,

kontrabandu caur Krieviju un Igauniju,

ka heroīns tuvāko desmit gadu laikā atkal

ka

samazināja tā nozīmi un paaugstināja cenu

parādīsies tirgū.

apgabals ir bijis ar narkomāniju saistītās

uz šo narkotiku, tā ziņo Somijas lielākais
laikraksts “Helsinki Sanomat”. 2004.gadā no

“Nav

nekāds

brīnums,

ka

heroīna

nelikumīgās lietošanas līkne iet uz augšu.

vairākus

miris

tīk ātrā efekta dēļ,” saka

publicējis

Bilde: www.drugs.com

Piejūras

nemitīgi pieauga.

Narkomāniem heroīns pa-

cilvēks;

desmitus

noziedzības līderis un narkomānu skaits te

heroīna pārdozēšanas nav
neviens

gadu

Informācijas portāls “Narkotikām – nē” ir
Piejūras

novada

Narkotiku

Vuori. Heroīna ielas cena ir

kontroles federālā dienesta preses dienesta

vairāki nāves gadījumi no

kritusies un iespējas to

interviju ar Piejūras narkokontroles pār-

pārdozēšanas.

iegādāties ir augušas. Ne-

valdes vadītāju, Aleksandru Roļiku. Roļika

2005.gadā

tika

reģistrēti

raugoties uz to, subutekss

kungs atzīmē, ka galvenais 2005.gada

fesors Erki Vuori no Hel-

joprojām

ir

trešā

po-

sasniegums ir kopīga varas iestāžu, spēka

sinku universitātes Tiesu

pulārākā

narkotika

pēc

struktūru,

medicīnas

amfetamīna un kanabisa.

sabiedrības veselo spēku darba rezultāts.

saka, ka nāves gadījumus

“Mēs saskaramies ar he-

Narkokontroles iestāžu divarpus gadus ilgā

no

roīnu, bet deviņi no desmit

darba

narkomāniem,

samazinājies par 7,5 procentiem, 2005.gadā

Neraugoties uz to, pro-

departamenta

heroīna “var saskaitīt

uz vienas rokas pirkstiem”.

meklējot

sabiedrisko

rezultātā

organizāciju

narkomānijas

un

līmenis

bada

ārstēšanos, cieš no bupre-

narkomānu skaits samazinājies par 4,8%,

periodos, daudzi heroīna

norfīna atkarības, tajā pašā

samazinājies

narkomāni ir pārgājuši uz

laikā no heroīna atkarības

līmenis, pieaudzis narkologu apmeklējumu

ārstējas

skaits.

Tomēr

heroīna

intravenozo

buprenorfīna

katrs

desmitais.

arī

bērnu

narkomānijas

(subuteksa) lietošanu. Dabūt buprenorfīnu

Tāda ir šo divu atkarību proporcija,” stāsta

No tiesībaizsardzības iestāžu pozīcijām

rehabilitācijā esošam narkomānam Somijā

Mika Pāsolainens – Helsinku Žēlsirdīgo māsu

raugoties, novada narkopolicija ir pareizi

nav nemaz tik viegli, salīdzinājumā ar citām

Narkoatkarības ārstniecības klīnikas di-

izvirzījusi sava darba prioritātes un precīzi

valstīm, tāpēc daudzi no viņiem brauc uz

rektors.

noteikusi operatīvā darba taktiku. Alek-

Franciju, Latviju un Igauniju, lai dabūtu

Subuteksa popularitāti nosaka tā zemā

sandrs Roļiks pastāstīja, ka tas ļāva atklāt

recepti šīm zālēm tur. Daudzos gadījumos

cena, pastāvīgā kvalitāte un vieglā pie-

par 70% vairāk nekā to pirms gada bija

ar importa recepti iegūtais buprenorfīns tiek

ejamība. “Pašlaik subutekss neapšaubāmi ir

veikusi narkokontrole.

izmantots pārdošanai Somijas melnajā tirgū.

viena no ienesīgākajām ienākumu ailēm

Šāda veida apšaubāmas operācijas uzsāka

narkotiku nelegālajā tirdzniecībā. Citām

noziegums,

kāds ārsts, kurš gandrīz personīgi sekoja

narkotikām marginālā peļņa ir zemāka,”

narkopolicija 2005.gadā ir izdarīts grupā,

tam,

uzskata Reiniala kungs.

lai

nelegālais

subutekss

nonāktu

Somijas narkotiku ielas tirgū. Daudzās ar

Nāves risks no buprenorfīna pārdozēšanas

Raksturīga iezīme ir tā, ka katrs ceturtais
kuru

atklājusi

Piejūras

turklāt tās bija ne tikai Piejūras novadā
darbojošās grupas, bet arī starpreģionāli

viņa roku dāsni izrakstītās receptes viņam

tīrā veidā nav liels, bet tā apvienošana ar

grupējumi. Roļika kungs atzīmēja arī kopīgi

maksāja ārsta licenci un cietumsodu. Taču

alkoholu un citām narkotikām 2004.gadā

ar

kaitējums jau ir nodarīts.

izraisīja nāvi 70 cilvēkiem. Tas ir stabils

veikto

“Subuteksam jau ir savs patērētājs, pat, ja

nāves gadījumu pieaugums kopš 2000.gada,

Kazahstānas un Kirgīzijas caur Sibīriju

Somijas tirgū ir arī heroīns,” saka Helsinku

kad tika atrasti miruši 7 narkomāni ar

kanālu likvidēšanu.

policijas kriminālnodaļas komisārs Petri

buprenorfīna pēdām asinīs.

citām

tiesībaizsardzības

lielo

opija

institūcijām

transportēšanas

no

Pēc www.narkotiki.ru materiāliem

Pēdējā pusgadsimta laikā Eiropas sabiedrības eksperimentēja un vērtēja rezultātus gan ierobežojošajai, gan liberālai pieejai narkotiku lietošanai un
narkomānijai. Mūsu pārdomas par šiem jautājumiem vedina mūs noraidīt narkotiku lietošanu. Mums visiem veselīgu dzīves apstākļu vārdā.

