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Konferencija,
- išklausiusi užsienio ir Lietuvos ekspertų bei kitų Lietuvos organizacijų, dirbančių
narkomanijos prevencijos srityje, atstovų pranešimus,
- atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų, dirbančių narkomanijos prevencijos srityje,
veiklos patirtį ir į jų pateiktus negatyvius vertinimus vadinamųjų „žalos mažinimo“
programų, tokių, kaip, švirkštų keitimas narkomanams bei pakaitinis gydymas, naudojant
narkotikus (pvz., metadoną ar subuteksą) bei kitų bet kokiu pavadinimu platinamų
programų atžvilgiu, sudarančių sąlygas įsitvirtinti Lietuvoje narkotikų kultūrai ir juos
legalizuoti;
- aptarusi užsienio ekspertų siūlomas alternatyvas – metodus ir programas;
- atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 18 d. rezoliuciją, kurioje
griežtai pasisakoma prieš mėginimus legalizuoti narkotikus ir prieš politiką, skatinančią
narkomanijos plitimą;
- įvertinusi grėsmę, kurią sudaro Lietuvos ir kaimyninių valstybių nacionaliniam
saugumui narkotikų plitimas;
- turėdama omenyje Jungtinių Tautų 1961 m. konvencijos siūlymą pajėgesnėms
ekonominiu požiūriu Šalims, kuriose narkomanija yra rimta problema, užtikrinti narkomanų
gydymą ligoninėse nevartojant narkotikų ;
- atkreipdama dėmesį į tai, kad 2005 kovo 7-14 Vienoje vykusioje Jungtinių Tautų
Narkotikų komisijos (CND – Commission on Narcotic Drugs) 48 sesijoje buvo atsisakyta
įtraukti į rezoliucijas net paminėti „žalos mažinimo“ programas, kadangi komisija
konstatavo jų netinkamumą kovai su narkotikais,

siūlo:
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos prevencijos komisijos sudarytai Ekspertų darbo
grupei išnagrinėti konferencijoje aptartas įvairias žalos mažinimo ir alternatyvias
programas, taip pat kitas galimybes bei nustatyti alternatyvių programų diegimo Lietuvoje
būdus, siekiant palaipsniui programas, susijusias su įvairių narkotikų vartojimo formų
tolesniu įteisinimu, pakeisti kitomis, nesusijusiomis su narkotikų vartojimu, programomis;
Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinti valstybės strategiją ir politiką narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos srityse, kuria būtų įteisinti alternatyvūs „žalos mažinimo“

programoms metodai, nekeliantys narkotikų plitimo grėsmės bei mažinantys jų paklausą ir
kuria būtų nustatyta, kad:
Lietuvos Respublika, remdamasi Jungtinių Tautų 1961 metų bendrąja narkotinių medžiagų
konvencija, Jungtinių Tautų 1971 metų psichotropinių medžiagų konvencija, Lietuvos
Respublikos ratifikuota 1988 metų Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su neteisėta
narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ir 2002 metų Lietuvos
Respublikos Seimo rezoliucija dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje bei 2003 metų
Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija dėl narkotikų kontrolės politikos, nutartų jog:
1) Valstybės narkotikų politikos prioritetai yra narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimas,
apimantys pirminę prevenciją, ankstyvąją diagnostiką bei ankstyvąją intervenciją
mokyklose ir šeimoje, taip pat narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėto platinimo
užkardymą bei narkomanijos gydymą, nenaudojant narkotikų;
2) Valstybės strategija yra prieš bet kokį narkotikų legalizavimą, prieš bet kokias teorijas,
strategijas ir veiklą, kurios skatintų, lengvintų ir sudarytų galimybes, ar bet kokiomis
formomis remtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jų platinimą.
3) Valstybė, atsižvelgdama į 1988 m. Jungtinių Tautų Konvencijoje įtvirtintas baudžiamąją
atsakomybę sunkinančias aplinkybes, sugriežtina administracinę ir baudžiamąją
atsakomybę už veikas, susijusias su narkotinių ir psichotropinių medžiagų gaminimu,

platinimu, vartojimu ir lenkimu vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas.

Asmenims, padariusiems šiuos nusikaltimus, išskyrus vartojusius narkotines ir
psichotropines medžiagas, taikomas turto konfiskavimas, jiems netaikomas atleidimas nuo
baudžiamosios atsakomybės, bausmės vykdymo atidėjimas ar atleidimas nuo bausmės.

4) Steigiami specializuoti teismai (teisėjai) byloms, susijusioms su narkotinių ir
psichotropinių medžiagų gaminimu, platinimu ir vartojimu, nagrinėti;
5) Lietuvos valstybė pripažįsta, kad narkomanija yra liga ir įsipareigoja norintiems gydytis
sudaryti reikiamas sąlygas;
6) Vaikams, vartojantiems narkotines ir psichotropines medžiagas be gydytojo paskyrimo,
yra taikomos privalomos medicininės ir socialinės kontrolės programos, o priklausomiems
nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų – gydymas bei privalomosios socialinės

reabilitacijos priemonės, finansuojamos iš Valstybės biudžeto;

7) Lietuvoje yra nuolat atliekama norminių dokumentų, susijusių su narkotinių ir
psichotropinių medžiagų kontrole, bei valstybės tarnautojų, atsakingų už narkotikų
kontrolę įvairiuose valdžios lygmenyse, taip pat visuomeninių organizacijų, dirbančių šioje
srityje, veiksmų analizė, siekiant užkirsti kelią galimiems korupciniams veiksmams,
mėginimams liberalizuoti Lietuvos narkotikų politiką;
8) Valstybė remia visuomenines organizacijas, vykdančias narkotikų prevencijos ir
visuomenės informavimo apie narkotikų daromą žalą programas.
Rezoliucija priimta bendru sutarimu.

