NAUJI POKY IAI NARKOTIK

KONTROL S POLITIKOJE IR STATYMUOSE

Did ja susir pinimas d l narkotik vartojimo poveikio m s bendruomen ms
(11.24.2005 LISABONA) Daugelyje Europos šali did ja susir pinimas d l platesnio narkotik vartojimo
poveikio bendruomen ms, kuriose gyvename, teigia ES narkotik steb senos agent ros (EMCDDA)
šiandien paskelbtoje 2005 m. Metin je ataskaitoje apie narkotik problem Europoje.
Specialiojoje apžvalgoje apie su narkotikais susijus viešosios tvarkos trikdym EMCDDA pažymi nauj
narkotik kontrol s politikos tendencij – d mesio skirim ne tik narkotik vartojimo mažinimo, bet ir su
narkotikais susijusio elgesio, kuris daro neigiam poveik pa iai bendruomenei, problem sprendim .
„Daugumoje ES valstybi nari , šalyse kandidat se ir Norvegijoje seniai susiduriama su narkotik s lygoto
viešosios tvarkos trikdymu , ir tai n ra naujas reiškinys“, teigia agent ra. „Nauja yra kai kuri šalyse did janti
tendencija politikams šiuos klausimus priskirti vienai bendrai koncepcijai, juos numatant spr sti nacionalin se
narkotik strategijose“.
EMCDDA primininkas Marcel Reimen teigia: „Kalb dami apie su narkotikais susijus viešosios tvarkos
trikdym , turime galvoje ne tik nusikalstamum , bet ir vair antisocialin elges , darant žal bendruomen s
saugumui, sveikatai ir tvarkingumui, keliant gr sm gyventoj gyvenimo kokybei ir galimybei juo džiaugtis.
Dabar kylantis susir pinimas d l su narkotikais susijusio viešosios tvarkos trikdymo, kur šiuo metu pastebime
politikos arenoje – tai atsakas šiam neigiamam poveikiui m s pa i kaimynyst je“.
Kaip teigia EMCDDA, dažniausiai minimas su narkotikais susij s elgesys, neigiamai veikiantis žmoni
asmeninio saugumo jausm arba bendruomen s stabilum yra viešas narkotik vartojimas, aiškiai pastebimas
apsvaigimas nuo narkotik , neteis tas narkotik platinimas gatv se, nusikaltimai, vykdyti apsvaigus nuo
narkotik , atviros narkotik vartojimo scenos, švirkšt išmetimas bei atgrasus žodinis narkotik vartotoj ir
prekeivi priekabiavimas bei j buvimas netoli vaik .
2003 m. Europos Komisijos ataskaitoje d l ES pilie i nuomon s apie vieš j saugum ir su narkotikais
susijusi problem bei nusikalstamumo poveik atskleidžiama, kad vis 15 ES valstybi nari gatv se
1
besijau ian i j „labai nesaugiai“ dalis išaugo nuo 8 proc. 1996 m. iki 12 proc. 2002 m. ( ).
2004 m. Eurobarometro tyrimu apie tai, kaip jaunimas suvokia narkotikus, nustatyta, kad 63 proc. j mano,
2
jog narkotik lengva sigyti netoli nam ( ). Suvokimas yra svarbi klausimo apie viešosios tvarkos trikdym
sudedamoji dalis, teigiama apžvalgoje, ta iau negali objektyviai atspind ti viešosios tvarkos trikdymo ir
nusikalstamumo masto.
Kova su su narkotikais susijusiu viešosios tvarkos trikdymu
Penkiose šalyse – Belgijoje, Airijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose ir JK – šiuo metu su narkotikais
susijusio viešosios tvarkos trikdymo mažinimas laikomas svarbiausiu bendrosios nacionalin s kovos su
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narkotikais politikos tikslu. Šiose šalyse tai gyvendinama koordinuotai, derinant sveikatos, socialinius, viešojo
saugumo ir aplinkos aspektus.
Nors dauguma ES šali nenurodo, kad kova su viešosios tvarkos trikdymu (tokiu pavadinimu) b t pagrindinis
nacionalin s narkotik strategijos tikslas, vis d lto jos mini vairius veiksmus, kuriuos apima platesn saugumo
ir viešosios tvarkos s voka. Dauguma šios grup s šali , dažniausiai naujosios ES valstyb s nar s,
spr sdamos tokius klausimus, kaip svaiginimasis viešai arba akustin tarša, š klausim sprendžia tam
specialiai neskirtomis intervencin mis priemon mis ir teis s aktais.
Tuo tarpu kitos šalys, pvz., Vokietija, Graikija, Pranc zija, Airija ir Austrija, suk r ad hoc iniciatyvas
viešosios tvarkos trikdymui mažinti, tokias kaip pilie i ir vis vietos kovos su narkotikais politikos k rimo
dalyvi konsultacijos ir veiksm koordinavimas.
Kiti veiksmai – tai statym d l kovos su narkotikais susijusiu viešosios tvarkos trikdymu pri mimas
(Ispanija, Pranc zija, JK, pvz., teis s aktai d l reiveri suvažiavim , draudimo šiukšlinti narkotik vartojimo
reikmenimis), vietos policijos iniciatyvos (Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Kipras ir Suomija), kovos su
viešomis narkotik vartojimo scenomis priemon s (Danija ir Vokietija) ir žalos mažinimo priemon s, aiškiai
skirtos kovai su narkotikais susijusiu viešosios tvarkos trikdymu (Liuksemburgas ir Vengrija).
„Ar šios naujos kovos su narkotikais politikos kategorijos atsiradim daugiau l m iš ties padid j s su
narkotikais susij s viešosios tvarkos trikdymas ar did jan ia netolerancija m s bendruomen se narkotik
vartotojams, šiuo metu n ra aišku“, teigia EMCDDA. Tai, kad n ra visai ES bendros su narkotikais susijusio
viešosios tvarkos trikdymo apibr žties ir patikim rodikli duomenims rinkti, reiškia, kad vis dar sunku ši
problem vertinti objektyviai. „Aišku tai, - daro išvad agent ra, - kad vietos bendruomeni apsauga nuo
neigiam narkotik vartojimo, narkomanijos ir prekybos narkotikais padarini šiandien tam tikrose Europos
dalyse kelia tikrai real politin susir pinim .“

Nauj poky i kovos su narkotikais politikoje ir statymuose apžvalga
Kiti nauji poky iai kovos su narkotikais politikoje ir statymuose yra aptariami 2005 m. metin s ataskaitos
1 skyriuje.
•

26 iš 29 ataskaitoje minim šali narkotik politik vykdo besivadovaudamos nacionaliniu planu,
strategija arba panašiu dokumentu. Didžiausi nuomoni skirtumai yra d l žalos mažinimo: šis
klausimas pabr žiamas 12 iš dokument , dar devyniuose yra minimas, o penkiuose – neminimas.

•

Naujos nacionalin s narkotik strategijos prad tos gyvendinti septyniose šalyse: Estijoje,
Pranc zijoje, Kipre, Lietuvoje, Slov nijoje bei Suomijoje (2004) ir Liuksemburge (2005).

•

Dabar daugiau šali vertina pažang , atlikdamos savo strategij gyvendinimo vertinim . Pri mus
oficialias strategijas ir atliekant daugiau vertinim , kai kuriose šalyse išsaugo išlaidos kovai su
narkotikais (pvz., Vengrijoje ir Liuksemburge).

•

2003 ir 2004 m. keliose valstyb se nar se buvo priimti nauji nacionaliniai teis s aktai, skirti mažinti
narkotik poveik jaunimui ( ekija, Danija, Ispanija, Latvija, Vengrija, Lenkija, JK).

•

2003 ir 2004 m. keliose šalyse buvo priimti statymai žalos mažinimo klausimu (Pranc zija,
Liuksemburgas, Suomija, JK ir Norvegija).

•

2003 ir 2004 m. kai kurios šalys pakeit bausmes už kanapi vartojim (Belgija ir JK bausmes
sušvelnino, Danija sugriežtino). 2003 m. Graikija didžiausi bausm už narkotik vartojim sumažino
nuo penkeri met iki vieneri , o Vengrija iš baudžiamojo kodekso išbrauk narkotik vartojimo
pažeidim (nors narkotik vartojimas teb ra baudžiamas bausm mis už narkotik sigijim ir laikym ).

2005 m. Metin ataskait galima atsisi sti 22 kalbomis adresu http://annualreport.emcdda.eu.int
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•

Paprastai griežtinamos bausm s už prekyb narkotikais ir su narkotikais susijusius pažeidimus,
kelian ius gr sm nepilname iams.

•

Dvi šalys praneš apie ketinimus priimti teis s aktus d l narkotik darbo vietose (Suomija ir Airija).
Narkotik prevencija konkre ioje aplinkoje, tokioje kaip darbo vieta, yra pabr žiama naujajame ES
kovos su narkotikais veiksm plane (2005–2008 m.). Daugiau apie 2005–2012 m. ES kovos su
narkotikais strategij ir veiksm plan taip pat žr. 1 skyriuje.

Pastabos
Su narkotikais susijusio viešosios tvarkos trikdymo apžvalga – tai viena iš trij „pasirinkt tem “, papildan i 2005 m.
metin ataskait (http://issues05.emcdda.eu.int).
1

( ) Public safety, exposure to drug-related problems and crime („Viešasis saugumas, su narkotikais susijusi problem ir
nusikalstamumo poveikis“), Europos nuomon s tyrim grup s ataskaita (EORG), parengta 2003 m. Europos Komisijai
(http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_181_en.pdf).
2

( ) Young people and drugs („Jaunimas ir narkotikai“), Flash EB 158, 2004
(http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf).

2005 m. Metin ataskait galima atsisi sti 22 kalbomis adresu http://annualreport.emcdda.eu.int
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