
Ceturtā Balkānu konference Burgasā 
(Bulgārija) pulcēja 75 speciālistus no 13 
valstīm (Bosnijas Hercegovinas, Spānijas, 
Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, 
Rumānijas, Serbijas, Maķedonijas, Zvied- 
rijas, Īrijas, Melnkalnes un Bulgārijas). 
  Divas dienas konferences dalībnieki dalījās 
preventīvā darba pieredzē dažādās valstīs, 
stāstīja par valstu programmu īpatnībām, 
par plašsaziņas līdzekļu darbu, kā arī par 
daudz ko citu. 

Konference sākās ar preses īssaietu 
Burgasas pilsētas domē. Vietējo un valsts 
mēroga laikrakstu žurnālisti un televīzijas 
reportieri pulcējās, lai iemūžinātu pilsētas 
un rajona preventīvos pasākumus, kā arī 
Burgasas un citu ECAD Balkānu tīkla pilsētu 
ciešākas sadarbības plānus, kurus apsprieda 
pilsētas vicemērs Dr. Atanass Boševs un  

ECAD direktors Tomass Halbergs. 
Balkānu ECAD tīkla pilsētas vienmēr ir 

izcēlušās ar aktīvu darbu organizācijas 
ietvaros, un arī šoreiz tās izrādīja patiesu 
interesi. Līdztekus informatīvi izsmeļošiem 
ziņojumiem, arī iedvesmojošā entuziasma 
gaisotne konferenču zālē veicināja priekš- 
likuma apspriešanu par ECAD Balkānu  

pārstāvniecības atvēršanu. 
Konferences saimnieki un viesi ne reizi 

vien uzsvēra, ka Balkāni vēsturiski ir ļoti 
īpaša vieta. Vieta, kur sastopas Austrumu 
un Rietumu ceļi. Šīs krustceles ir ļoti 
svarīgas arī ECAD darbā, tāpēc šeit ir 
nepieciešama stabila bāze ierobežojošās 
antinarkotiskās politikas īstenošanai. Dažas 
Balkānu pilsētas no Bulgārijas, Serbijas un 
Melnkalnes ierosināja dibināt ECAD 
pārstāvniecību savās valstīs. Taču, ņemot 
vērā to, ka biroja izveidošanas ideju pirmā 
izteica Burgasas pilsētas administrācija, 
gandrīz visi citu pašvaldību pārstāvji atzina, 
ka pirmās tiesības šajā jautājumā pieder 
Burgasai. 7.oktobrī pilsētas domes ēkā 
notika ECAD Valdes locekļu tikšanās. 
Valdes locekļi darba kārtībā ierosināja 
iekļaut arī daudzus organizācijas darba 
pilnveidošanas veidus un kritiski vērtēja 
ECAD darba ārējos aspektus. 

Valdes priekšsēdētājs Džims Kors apsveica 
politiķu pārstāvi no Varšavas – Sociālas 
politikas Departaments direktoru Petru 
Laševica kungu – ar iestāšanos ECAD Valdē.  

Turpinājums 4. lpp. 

No 4. līdz 12. oktobrim ECAD galvenais 
birojs Stokholmā ar organizācijas SIDA 
atbalstu Sanktpēterburgas Valsts uni- 
versitātes Narkokonfliktoloģijas kursa ma- 
ģistrantūras studentiem organizēja mācību 
braucienu. Studenti tikās ar Zviedrijas 
valsts antinarkotiskās politikas koordi- 
natoru, apmeklēja klīnikas, kurās ārstējas 
pieaugušie un nepilngadīgie narkoatkarīgie, 
kā arī iepazinās ar policijas darbu 
Stokholmas centrālajā rajonā, apmeklēja 
organizāciju KRIS un RNS (Zviedrijas 
apvienība “Sabiedrība bez narkotikām”). 
Brauciena programma bija saspringta, ne 
vienmēr pietika laika atpūtai un miegam, 
taču jaunieši saglabāja interesi un kritiski 
vērtēja jauno informāciju, piemēram, par 
metadona programmu “labumu”: 

Bija interesanti uzzināt, ka dažādās struktūrās 
un organizācijās ir pilnīgi dažādi uzskati par 
metadona programmas izmantošanu. (Inna 
Pika) 

Maģistranti dalījās savos iespaidos: 
Brauciens uz Stokholmu, manuprāt, ir tikpat 

nozīmīgs kā atsevišķs mācību priekšmets. Nav 
noslēpums, ka daudzējādā ziņā šī maģi- 
strantūras programma balstās Zviedrijas 
pieredzē un tāpēc iepazīšanās ar šo pieredzi 
oriģinālajā vidē ir svarīga antinarkotiskās 
politikas izpratnes procesa sastāvdaļa... 

Turpinājums 2. lpp 
5. un 6. oktobrī Stokholmā notika Baltijas 

valstu reģiona bezpeļņas organizāciju forums  
Bezpeļņas organizāciju foruma apmek- 

lēšana bija viens no maģistrantu mācību 
brauciena darba kārtības punktiem. 

 Narkokonfliktoloģijas programmas otrā 
kursa studente Marija Fedunova bija viena 
“apaļā galda” vadītāja Forumā un uzstājās 
ar ziņojumu par ECAD darbu Krievijā. 
Viņas ziņojuma temats bija “Narkotiku 
apkarošana ir komplekss uzdevums”. 

ECAD Centra direktors Sanktpēterburgā 
Georgijs Zazuļins ir arī Krievijas Fede- 
rācijas ...                      /Turpinājums 4. lpp. 

ECAD IV Balkānu 
konference Burgasā 

8. Izlaidums Nr.94 
2006.g. oktobris 

ECAD direktors Tomass Halbergs sarunājas  ar  Burgasa vicemēru Atanasu Boševu  (centrā) 
un mēru, Joanu Kostadinovu (pa labi).  
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Sākums 1 lpp. 
...Mēs redzējām kā strādā dažādi Zviedrijas 
antinarkotiskās politikas posmi un tagad varam 
apsvērt un projicēt šīs politikas potenciālu 
Krievijas vidē. Galvenais mūsu secinājums ir 
šāds: Zviedrijas antinarkotiskā politika ir efektīva 
tāpēc, ka tās pamatā ir sabiedrības patiesa vēlme 

atrisināt narkotiku problēmu. Tas palīdz stingri 
aizstāvēt savu nostāju, neraugoties uz dažādu 
grupu spiedienu. 

Es nešaubos, ka šī pieredze mums palīdzēs 
izprast narkotiku problēmu un atrast tai 
risinājumu arī Krievijā. (Artjoms Sunami) 

Zviedrijas Kārnegī institūta profesora Jonasa 
Harteliusa lekcija par Zviedrijas narkotiku 
politikas rašanās un attīstības vēsturi atspoguļoja  

to, kādas pūles valstij un sabiedrībai ir jāiegulda, 
lai atrastu vienīgo pareizo risinājumu. Tajā pašā 
laikā tika konstatēti arī galvenie konflikti, kuru 
avots un joma ir narkotikas. Tas nozīmē, ka 
Zviedrijā tāpat kā Krievijā ir izpratne par to, ka 
nepieciešams dziļāks narkokonflikta pētījums. 

Taču visvairāk pārsteidza sabiedrības, un 
konkrēti bezpeļņas organizāciju, saliedētība 
narkotizācijas apkarošanas jomā, kā arī parasto 
pilsoņu un valsts saliedētība, pārstāvot valsts 
organizācijas un varasiestādes, kas uztur 
konstruktīvu dialogu, “turot roku uz pulsa” un 
uzlabojot situāciju. Vairāk nekā 300 bezpeļņas 
organizācijas pulcējās Stokholmā “Baltijas 
reģiona Bezpeļņas organizāciju forumā 2006”, 
lai kopīgi izstrādātu jaunus sadarbības 
paņēmienus un dalītos pozitīvā pieredzē. 
Studentiem šajā forumā bija iespēja likt lietā 
savas zināšanas un apspriest narkosituāciju, 
starptautiskā mērogā salīdzinot situāciju 
Zviedrijā un Krievijā. Manuprāt, neapšaubāmu 
praktisku labumu dod arī referendumi, ar kuru 
palīdzību var veikt sabiedriskās domas 
monitoringu valsts interesēs un tieši postulēt 
savas reālās vajadzības sabiedrības interesēs. Tas 
ir veids, kā tauta un valsts var runāt vienā 
valodā un risināt būtiskas, nevis izdomātas 
problēmas. (Marija Fedunova) 

 ECAD — Zviedrija: 
Vesterosa nodod stafeti Erebru pilsētai  

Zviedrijas ECAD pilsētu tīkla vadītājs 
Matss Eriksons, kurš šajā amatā strādāja 
pēdējos piecus gadus, pārstāvot Vesterosas 
pilsētu, atstāj politiku un savu Zviedrijas 
ECAD vadītāja amatu. 

Savas pilnvaras viņš nodod Erebru 
pilsētas vicemērei Karinai Dālai. Lēmums 
par to tika pieņemts ECAD Zviedrijas 
nodaļas valdes sēdē Zviedrijas ECAD 
pilsētu ikgadējās konferences laikā šā gada 
28. un 29.septembrī, 700 gadus vecās 
pilsētas pils telpās. 

Konferencē ar ziņojumu uzstājās 
Zviedrijas valsts koordinators ar narko- 
tikām saistītajos jautājumos. Pilsētu tīkla 
pārstāvji apsprieda ar narkomāniju saistīto 
problēmu iespējamos risinājumus, profi- 
lakses pasākumus starptautiskā perspek-
tīvā un darbu pašvaldībās, kas jau ir kļuvis 
par ierastu šādu konferenču darba praksi. 
Viens no jautājumiem, kas izraisīja dzīvas 
debates, bija jautājums par Zviedrijas 
organizācijas biedru attieksmi pret injekciju 
kabinetu atvēršanu Oslo.  

Konferences dalībniekiem tika izteikts 
priekšlikums iepazīšanās nolūkā apmeklēt 
vairākas iestādes, piemēram, Kumlas 
pilsētas cietumu. Tie, kas tur aizbrauca, ar 
izbrīnu uzzināja, ka ar narkotiku lietošanu 
saistītās problēmas cietumā ir niecīgas, un 
tas Kumlas cietumu pozitīvi izceļ uz pārējo 
līdzīgo iestāžu fona citos valsts reģionos. 

Matss Eriksons uzsvēra, ka “iespēja 
apspriest praktisko darbu pašvaldībās un 
aplūkot to starptautiskā perspektīvā ir ļoti 
svarīga iespēja, kas dota Zviedrijas ECAD 
pilsētu tīklam...” 

“...Mūsu galvenā problēma tagad ir sniegt 
pienācīgu atbildi liberālo spēku mestajam 
izaicinājumam. Mums nav jāpārtrauc debates 
par “kaitējuma mazināšanas” politiku ar šiem 
cilvēkiem, jo sabiedrībai ir jāizprot šīs idejas 
sociālpolitiskais zemteksts. Ir ļoti svarīgi, lai šis 
jautājums būtu pilnīgi skaidrs,” secināja 
Matss Eriksons. 

 

Vai katrs trešais deputāts Itālijā lieto narkotikas? 
-  Jautā zviedru laikraksts „Aftonbladet” (2006.gada 
11.oktobris).  

Itālijas televīzijas šovs “Hiēnas” tika apturēts vēl 
sagatavošanas stadijā – pāris stundas pirms 
iziešanas ēterā. 

Programmas vadītāji bija uzaicinājuši 50 Itālijas 
parlamenta deputātus piedalīties debatēs 
televīzijā. Pirms tam uzaicināto viesu sejas tika 
noslaucītas ar speciālām salvetēm, lai pārbaudītu, 
vai viņu sviedri nesatur narkotiskas vielas, 
paskaidrojot, ka pirms filmēšanas “jānopūderē pierītes”. 

Sviedru analīze tika veikta laboratorijā, un rezultāti nebija ilgi jāgaida: 32% deputātu bija 
lietojuši narkotikas pēdējo 36 stundu laikā. Četri no viņiem bija lietojuši kokaīnu.  

Itāliešu politiķi bija ļoti sašutuši. Bijušais parlamenta spīkers Pjērferdinando Kasīni to 
nosauca par “iejaukšanos privātajā dzīvē”. 

Itāļu parlaments 

 ECAD-Jaunumi 

Studenti Karnegi Institūtā, kopā ar Edgaru   
Borgenhammaru un Katrīnu Knattingiuss 

Kā ziņo britu ziņu dienests BBC, 
Afganistānas iekšlietu ministrs ir lūdzis 
Senlisas Padomi (Senlis Council) atstāt valsti. 
“Viņi mūsu darbā radīja daudz grūtību,” 
teica ministrs. 

Senlisas Padome daudzos aspektos 
strādāja ar legalizācijas jautājumiem. Šī  

Padome pārstāv vienu no spēcīgākajām 
ANO konvenciju reformēšanas atbalstītāju 
pusēm. Padomes pārstāvniecības ir Briselē, 
Londonā un Kabulā.  

Saskaņā ar informāciju, kas publicēta 
Padomes mājaslapā internetā, Padomē ir 
nodarbināti 37 darbinieki, no kuriem 14 
strādā Afganistānā. 

   LABAS ZIŅAS 



Itālijā mīkstina likumus par kanabisu  

Zviedrijas eksperts par antinarkotisko politiku Balkānos 

Guvusi iedvesmu referenduma par decentralizāciju milzīgajos 
panākumos, Romāno Prodi kreisi centriskā valdība ir ķērusies klāt 
Berluskoni ēras mantojuma pārskatīšanai, tajā skaitā absolūtā 
narkotiku aizlieguma politikas pārskatīšanai. Tiks atjaunots 
oficiālais dalījums „smagajās” un „vieglajās” narkotikās un tiks 
palielināta kaņepju pieļaujamā deva privātpersonas kabatās, ko tā 
drīkstēs nēsāt līdzi, nebaidoties tikt aiz turēta par tirgošanos ar 
narkotikām.  

Šopavasar Itālijas pašvaldību un parlamenta vēlēšanās uzvarējusī 
centriski kreisā koalīcija sava darba pirmajos mēnešos pilnīgi noliedza 
Berluskoni administrācijas 5 gadu darbu, – sākot ar Irākas jautājumu 
un beidzot ar svarīgākajiem infrastruktūras projektiem. 

Veselības aizsardzības ministre un bijušās komunistu un demokrātu 
partijas biedre Līvija Turko, tikko sākusi pildīt savus jaunos amata 
pienākumus, paziņoja, ka viņa nekavējoties ķersies klāt jautājumam 
par atļauto kanabisa devu palielināšanu, jo tas ir administratīvs 
pasākums, kuram nav vajadzīgs parlamenta atbalsts. Viņa teica, ka 
pašlaik personīgai lietošanai atļautās kanabisa devas apjoms ir 500 
mgr un tas jāpalielina divas reizes.  

Saskaņā ar pēdējo pētījumu rezultātiem gandrīz 10 procenti itāliešu 
regulāri smēķē kaņepes. Trešā daļa Itālijas pusaudžu vecumā no 15 
līdz 19 gadiem apgalvo, ka viņi vismaz vienu reizi ir smēķējuši 
kaņepes. 

Veselības aizsardzības ministra vietnieks, komunists Paolo Ferero 
teica, ka lūgs parlamentu anulēt narkotiku aizlieguma politiku un 
atjaunot dalījumu „smagajās” un „vieglajās” narkotikās. Politiskais 
akcents tiks novirzīts „no soda uz profilaksi” un „no represijām uz 
ārstēšanu”. Tas palīdzēšot cīnīties ar nelegālajiem narkotiku 
tirgotājiem un mafiju, teica Ferero kungs. 

Savukārt ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas pārvaldes 
izpilddirektors Antonio Maria Kosta brīdina, ka kanabisa lietošana ir 
tikpat bīstama veselībai kā heroīna lietošana. 

Kostas kungs atsaucās uz ANO 2006.gada Pasaules ziņojumu, kurā 
ir teikts, ka kaņepes kļūst arvien bīstamākas, un tas ir konstatēts 
pēdējo desmit gadu laikā. Valdības, kuras šo apdraudējumu adekvāti 
nenovērtē, „sastopas ar tādām problēmām, kādas tās ir pelnījušas...” 
Kardinālas izmaiņas politikā attiecībā uz narkotikām mulsina 
jauniešus un atstāj neziņā par to, cik bīstamas patiesībā ir kaņepes. 

Ultralabējo nacionālās alianses (kas attiecībā uz narkotikām ir 
galvenā “nulles-tolerances” politikas atbalstītāja) pārstāve Daniela 
Santanče teica, ka Turko kundzes lēmums „jauniešiem dod baisu 
signālu par to, ka lietot narkotikas ir normāli”. 

Jaunā narkotiku politika ir radījusi trauksmi arī kreisi centriskās 
koalīcijas katoļu biedros. Vatikāns stingri iebilst pret Ferero lēmumu 
atvērt kontrolējamās „injekciju galerijas”, kur narkoatkarīgie varētu 
paši injicēt narkotikas higiēniskos apstākļos, “kontrolējamā vidē”. 

 
Vairākās valstīs, piemēram, Šveicē, Vācijā, Spānijā, Austrālijā un 

Kanādā šādi „kontrolējami narkotiku lietošanas” centri jau pastāv. 
Taču Starptautiskais Narkotiku kontroles birojs apgalvo, ka šāda 

nostāja acīmredzot aizver acis uz smagajām narkotikām un grauj 
ANO narkotiku aizlieguma politiku. 

Ferero nesenais izteikums par to, ka „daudzi profesionāļi Itālijā, tajā 
skaitā politiķi, lieto kokaīnu”, arī izraisīja furoru. Veselības 
aizsardzības eksperti apgalvo, ka pēdējo desmit gadu laikā kokaīna 
lietošana Itālijā ir pieaugusi par 80 procentiem. Itālijā ir aptuveni 
300 000 no heroīna atkarīgu cilvēku. 

Ričards Ouvens no Romas – speciāli Times Online  

- “Mums jāstāsta par panākumiem, kurus esam guvuši ar ierobežojošo politiku,” saka Zviedrijas 
narkomānijas profilakses eksperts Svens Persons no Ijavles. 

Svens tikko ir atgriezies no darba vizītes Balkānos, kuras laikā viņš pētīja narkomānijas 
novēršanas profilaktisko darbu Bulgārijā. Finansiālu atbalstu šim mācību braucienam sniedza 
ECAD, bet kontakti tika nodibināti jau agrāk, pateicoties preventīvajai programmai “Eiropas 
jaunatne”. 

– Kontaktējoties ar kolēģiem no projekta “Eiropas jaunatne”, man jau neklātienē bija 
izveidojies priekšstats par narkotiku situāciju Bulgārijā, – stāstīja Svens. 

Bulgārijā ir par vairākiem miljoniem mazāk iedzīvotāju nekā Zviedrijā, bet “smago” 
heroīnatkarīgo narkomānu Bulgārijā ir aptuveni 30 000, kamēr Zviedrijā šis skaitlis ir aptuveni 
27 000 kopā ar visiem no citām narkotiskajām vielām atkarīgajiem cilvēkiem. 
Ņemot vērā narkotiku pārvadāšanas maršrutu Balkānos un ģeogrāfisko stāvokli, Bulgārija ir 

pakļauta narkotiku izplatīšanās riskam, kas savukārt ietekmēs narkoatkarību valstī, – spriež 
Svens. Tāpēc bija sarūgtinoši dzirdēt, ka Burgasā, kurā dzīvo 400 000 cilvēku, ir tikai seši 
policisti, kas strādā ar narkotiku lietām. 

Pagājušajā gadā tika reģistrēts tikai 121 ar narkotikām saistīts noziedzīgs nodarījums. Likumdošana šajā jomā tika mainīta 2004.gadā, un ar 
narkotikām saistīto reģistrēto pārkāpumu skaits aug, lai gan agrāk tas bija ļoti niecīgs. 

Tāpat kā citās Austrumeiropas valstīs, arī Bulgārijā “kaitējuma mazināšanas” politika bija ļoti aktīva.*  
Šīs politikas piekritēju grupas, kuras atbalstīja Džordža Sorosa finansētā Sabiedrība par atklātību, kas darbojas Nīderlandē, Beļģijā un citās 
valstīs, šajā jomā ir nodibinājušas daudzas nevalstiskas organizācijas. 

– Vienā tikšanās reizē es pajautāju, kā viņi varētu raksturot Zviedrijas antinarkotisko politiku, un viņi stāstīja, ka Zviedrija ir valsts ar 
konservatīvu likumdošanu narkotiku jomā, kurā tiek veikta stingra ar likumu noteikta infekciju izplatīšanās kontrole, kas diskriminējot 
narkoatkarīgos...               /* Turpinājums 4 lpp. 

No kreisās puses: Juliāna Jordana, Nacionālā 
Aģentūra pret narkotikām Buharestā, Džims 

Kors, ECAD priekšsēdētājs, Paulina 
Ļonnrute,  ECAD koordinatore, un autors, 

Svens Persons  



Sākums 1. lpp. 
...antinarkotiskās politikas koncepcijas reformators.  Sniedzam dažus fragmentus no Marijas 

Fedunovas ziņojuma par ECAD darbu Krievijā: 
Viens no svarīgākajiem ECAD uzdevumiem Krievijā ir ne tikai administratīvo, bet arī sabiedrisko 

(nevalstisko organizāciju) resursu piesaistīšana un mobilizācija. Tikai kopīgā dialogā var panākt 
konsensu un mēģināt atrast pareizu risinājumu. Antinarkotiskās politikas centrs var kalpot par labu 
pamatu, uz kura balstoties droši var meklēt patiesību, kas dzimst domstarpībās. 

 Ļoti labs piemērs ir jaunās Valsts politikas koncepcija narkotiku jomā, kuru ECAD centrs piedāvāja 
vienā no saviem semināriem. Pirmā koncepcija Krievijā tika pieņemta pirms 13 gadiem (1993.gadā) un 
ir morāli novecojusi. Kopš tā laika narkomānija ir ieguvusi narkoepidēmijas formu, un ar tām 
metodēm, kuras valsts izmanto situācijas stabilizēšanai acīmredzami nepietiek.  

Mūsu jaunajā Valsts antinarkotiskās politikas koncepcijā ir uzsvērts – sabiedrībai jāapzinās tas, ka 
antinarkotiku politikas koncepcija ir nevis milicijas un medicīnas uzdevums, bet gan varas uzdevums 
kopumā. Arī narkosituācija atbilstoši ir politikas un pārvaldes problēma. Nav un nevar būt tāda 
postulāta, ka narkomānija ir indivīda privāta lieta. Antinarkotiskajā politikā ir jāiekļauj viss, kas 
apgrūtina un aizkavē lietošanu. Un tajā pašā laikā tajā ir jābūt visam, kas palīdz atbrīvoties no 
atkarības. 

Varasiestāžu un ECAD centra dialogs vainagojās ar to, ka organizācijas idejas tiek īstenotas praksē. 
Vairākas Krievijas ECAD tīkla pilsētas savu administrāciju struktūrā ir izveidojušas Antinarkotiskās 
darbības starpnozaru koordinācijas nodaļas. Turklāt šajās pilsētās pie ECAD darbiniekiem vēršas kā pie 
speciālistiem, kuri spēj novērtēt reģionālo antinarkotisko mērķprogrammu projektus kā eksperti. Tas 
nozīmē, ka ECAD reģionos tiek izmantota kā efektīvs resurss antinarkotiskās politikas izstrādē. 

Lai īstenotu mērķi izveidot sabiedrību, kas brīva no narkotikām, ir jāstrādā nepārtraukti, vajadzīgs 
entuziasms, saskaņota rīcība, uzticība mērķim un stingra politiska griba. Taču ar to var arī nepietikt, ja 
pašvaldību līmenī nebūs saskaņota darba un nebūs kompetenta un spēcīga vadītāja, kas spēs šo darbību 
koordinēt.  

Tieši tāpēc 2003.gadā Sanktpēterburgas Valsts universitātes Konfliktoloģijas katedrā sadarbībā ar 
Sanktpēterburgas un ECAD Antinarkotiskā darba centru tika izveidota jauna maģistrantūras 
programma “Narkokonfliktoloģija”... 

Zviedrijas eksperts par... 

Sākums 3. lpp. 
...Šāds viedoklis bija izveidojies plašsaziņas 
līdzekļu un Ei- 
ropas partneru 
iespaidā. Pēc tam 
sekoja intere- 
santa diskusija 
par šiem jau- 
tājumiem, kura, 
es ceru, vismaz 
daļēji spēja klie- 
dēt iepotēto de- 
zinformāciju. 

 
Kas visvairāk ir palicis atmiņā no jūsu 

darba vizītes? 
– Pašvaldības Atkarību ārstēšanas centra 

apmeklējums Sofijā. Tajā ir nodarbināti 16 (!) 
darbinieki, kas veic profilaktisko darbu 
skolās un strādā arī ar ambulatorajiem 
slimniekiem. Pavisam Bulgārijā ir 16 šādu 
centru. 

Bija liels prieks vērot šo cilvēku 
entuziasmu darbā, vēlmi tikt galā ar 
narkomānijas problēmu šeit un tagad. 

Aizraujošu interesi par darbu demonstrēja 
arī tie speciālisti, kas pulcējās konferencē 
Burgasā. Šī konference kļuva par mana 
mācību brauciena kulmināciju. Lēmums 
izveidot Burgasā ECAD pilsētu Balkānu 
tīkla pārstāvniecību var kļūt par svarīgu 
instrumentu sabiedriskās domas veidošanā, 
un vienu no pirmajiem pamatakmeņiem šajā 
lietā iespējams esmu ielicis arī es. 

 
* Sofijā es saskāros ar viņu darbības piemēru. 
Tā bija tā dēvētā Veselības iniciatīva –  
kaitējuma mazināšanas programma, kuru 
finansē Soross, un šļirču apmaiņu tā 
propagandē kā savu galveno darbu. Šļirces 
viņi izdala divās “lauka virtuvēs” un trijos 
autobusos. Darbinieki apkalpo vidēji 1000 
narkoatkarīgo mēnesī, bet nepiedāvā tiem 
nekādu ārstēšanos. 

Джим Корр, председатель 
Правления, благодарит Маргарету 
Олофссон  

 

Sākums 1. lpp. 
...Margarēta Olofsone, 
kas Stokholmas pašval- 
dību pārstāvēja pēdējos 
četrus gadus, aiziet no 
ECAD Valdes. Valde 
viņai izsaka pateicību 
par ilgstošo kopīgo 
darbu no narkotikām 
brīvas Eiropas labā. Sakarā ar parlamenta 
vēlēšanām Zviedrijā, kas notika septembra 
beigās, Stokholmas pašvaldību ECAD 
Valdē pārstāvēs citas personas. 

ECAD sirsnīgi pateicas 
Burgasas pilsētas mēram 
Joanam Kostadinovam, vi- 
cemēram Atanasam Bo– 
sševam un vecākajam 
narkomānijas profilakses 
speciālistam Ivailo Dimit- 
rovam par patiesu vies- 
mīlību un izcilu konferen- 

ces organizēšanu. 
Šādi ieinteresēti partneri ļauj ECAD cerēt, 

ka Balkānos tai būs iespējams nostiprināt 
ciešu sadarbību! 

ECAD konference Burgasā 

Baznīca Burgasā 

Džims Kors pateicās Margarētai 
Olofsonei ECAD vārdā 

ECAD-Jaunumi 

ECAD is Europe's leading or-
ganization promoting a drug 
free Europe and representing 
millions of European citizens. 

Drug dealing and drug abuse cause enormous 
problems in Europe. Nations and their citizens 
are affected by the consequences of drug 
abuse. ECAD member cities work to develop 
initiatives and efforts against drug abuse sup-
porting the United Nations Conventions which 
oppose legalization and promote policies to 
eradicate drug abuse worldwide.  
Has your city joined ECAD?  

European Cities Against Drugs 
ECAD, Stadshuset 
105 35 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 850829363 Fax +46 850829466 
E-mail: ecad@ecad.net 
www.ecad.net 
 
ECAD Regional Office in Russia  
www.ecad.ru 
zazulin@ecad.ru 
 
ECAD Regional Office in Latvia 
Tel. +371 6510591 
www.ecad.riga.lv  andrejs.vilks@rcc.lv 


