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ŠVEICARIJOS PILIEČIAI VISIŠKAI ATMETĖ NARKOTIKŲ LEGALIZAVIMĄ
Praėjusią savaitę Šveicarijos rinkėjai ryžtingai atmetė narkotikų legalizavimą savo šalyje,
73% piliečių garsiai pasakė „ne”. Tarptautinio narkotikų strategijos instituto nariai, kurie aktyviai
dalyvavo šiame projekte, praneša, kad išryškėja nesutarimai tarp šalies politikų, švelninančių
narkotikų politiką ir visuomenės, pasisakančios už griežtą politiką.
Ciuricho gydytojas med. dr. Ernstas Ėšbachas (Ernst Aesbach) aiškina: „Kai kalbama apie
narkotikus, Šveicarijos politikai turi blogą įprotį priiminėti blogus narkotikų politikos sprendimus,
prisidengdami apgaulingu „žalos mažinimu”. Svarbiausia „žalos mažinimo“ prielaida yra tai, kad
įstatymais nustatytos bausmės yra daug žalingesnės ir visuomenei, ir narkomanams negu pats
narkotikų vartojimas. Šveicarija išbandė „Adatų parką”, kur buvo leidžiama atvirai vartoti
narkotikus. Šis parkas ir aplinkinė teritorija tapo rojumi nusikaltimams, narkotikų vartojimui,
prostitucijai ir apskritai nedoram elgesiui, todėl jis buvo uždarytas. Pastaruoju metu Šveicarijos
politikai priėmė įstatymus, leidžiančius duoti heroino žinomiems narkomanams. Jie kalba apie
didelę sėkmę, tačiau atidžiai pažvelgus tai nepasitvirtina. Teigimas, kad nusikaltimų skaičius
sumažėjo, ištyrus policijos suvestines nepasitvirtino. Tvirtinimų, kad sumažėjo narkotikų
vartojimas, testai nepaliudijo. Tvirtinimai, kad sumažėjo nedarbas, buvo apgaulė, nes narkomanams
buvo duoti nedideli darbai, ir jie buvo laikomi dirbančiais, jeigu dirbdavo bent dalį dienos.
Dr. Erikas Votas (Eric Voth), Tarptautinio narkotikų strategijos instituto (International Drug
Strategy Institute) pirmininkas, pastebėjo: „Esmė yra tai, kad kai sumažėja įstatymų suvaržymai,
taikomi narkotikų vartojimui, padaugėja narkomanų bei su narkotikais susijusių nusikaltimų.
Legalizavimo rėmėjai žino, kad visuomenė priešinasi narkotikų legalizavimui, todėl naudoja „žalos
mažinimo” būdus stengdamiesi suvedžioti visuomenę, kad ši pritartų narkotikų prevencijos
švelninimo politikai”.
Tiesa yra tai, kad mes negalime nekreipti dėmesio į narkotikų problemą, bet turime
ieškoti būdų užkirsti kelią narkotikams ir padėti narkomanams siekti blaivumo. Artimesnis
bendradarbiavimas tarp teisėtvarkos ir gydymo įstaigų teikia galimybių priversti narkomanus
atsisakyti narkotikų. Tai gali būti ir svarbi galimybė narkomanui siekti gydymo.
Tarptautinis narkotikų stebėjimas yra ne pelno organizacija, kuri rūpinasi veiksminga
tarptautine politika ir strategija, atgrasinančia vartoti narkotikus, kuri priešinasi uždraustųjų
narkotikų legalizavimui ir teikia tikslią mokslinę informaciją apie narkotikų vartojimą.

