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Ponios ir ponai,
Kaip savanorė ir iš dalies kaip socialinė darbuotoja aš kovoju su draudžiamų narkotikų
vartojimu jau 30 metų.
Šiandien aš atstovauju Nacionalinei Švedijos tėvų prieš narkotikus asociacijai FMN
(Föräldraföreningen Mot Narkotika).
Esu vietinio FMN padalinio Šiaurės Stokholme, Tebyje, narė.
FMN yra seniausia pasaulyje organizacija, vienijanti tėvus, kovojančius prieš narkotikus, 3
metais senesnė už Vokietijos Bundesverband Elternkreis, 9 metais senesnė už Parent
Resource Institute for Drug-Education (Tėvų išteklių narkotikų švietimo institutas, JAV) ir
organizaciją National Parents in Action (Nacionalinis tėvų sąjūdis, JAV).
FMN buvo įkurta 1968 m. Įkūrimą paskatino pražūtingas eksperimentas su teisėtai skiriamais
narkotikais 1965-1967 m. Kai kurie atsakingi ir liberaliai narkotikų atžvilgiu nusiteikę
žmonės buvo gydytojai, žiniasklaidos atstovai ir romantiški žurnalistai. Kai kurie iš jų vis dar
yra įtakingi žiniasklaidos atstovai. Daug tėvų pasijuto keblioje padėtyje dėl narkotikų
priklausomybę turinčių vaikų, negalėdami rasti jokios pagalbos.
Profesorius Nilsas Bejerotas buvo vienas iš svarbiausių, jeigu ne pats svarbiausias žmogus,
kuris sustabdė šį eksperimentą. Taip pat jis buvo vienas iš kelių žmonių, kurie rėmė FMN
veiklos pradžioje.
FMN turi maždaug 5000 narių ir 40 vietinių skyrių, kurių daugelis dirba savanoriškais
pagrindais. Didesniuose skyriuose dirba apmokami darbuotojai. Svarbiausias mūsų tikslas yra
supažindinti šeimas su narkotikų problemomis ir jas šviesti. Jeigu vienas šeimos narys turi
problemų, problemų turi visa šeima. Šeimos švietimo programa, kurią mes naudojome, yra
labai naudinga. Tai yra pagalbos sau programa, dalyviai kovoja pasitelkę savo dvasines
jėgas.
Pagrindiniai FMN principai:
1. Pagelbėti šeimoms, kad jos pačios sau padėtų įveikti narkotikų problemas.
2. Paskatinti narius ir kitus piliečius dalyvauti narkotikų prevencijoje.
Visi šeimos nariai prisiima dalį atsakomybės, ir visi jie yra sprendimo priėmimo dalyviai. Visi
žmonės turi resursų ir, žinoma, jie patys yra resursai. Net jeigu žmonės turi rimtų
problemų, jie turi žinių ir gyvenimo patirties, kad pakeistų savo sprendimą.
Mes dėl savo griežtos narkotikų politikos kovojame kiekvieną dieną. Mes esame nereliginė,
nepolitinė ir nepartinė organizacija, tačiau mes esame susiję su narkotikų politika ir
stipriai palaikome griežtą Švedijos narkotikų kontrolės politiką, kuri buvo teigiamai

paminėta Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo skyriaus 2006 m. rugsėjo mėn.
ataskaitoje.
Mes ieškome kontakto su tėvų organizacijomis Europoje ir JAV nuo devintojo dešimtmečio
pradžios. FMN yra tautų šeimos Pride’s narė.
1985 m. Stokholme buvo įkurta Šiaurės šalių tėvų organizacija „Šiaurės šalys prieš
narkotikus (NMN)“, o 1989 m. Berlyne mes buvo vieni iš EURAD (Europa prieš
narkotikus) organizacijos steigėjų.
Šiandien mes taip pat bendradarbiaujame su dešimčia kitų organizacijų, pavyzdžiui, su
NORDAN judėjimu, jaunimo organizacijomis ir Nacionaline Visuomenės be narkotikų
asociacija.
Ir pagaliau
FMN pasisako už ankstyvą intervenciją ir prevenciją.
FMN pasisako už laisvanorišką gydymą, bet esant reikalui, taip pat už prievartinį gydymą,
pavyzdžiui, jeigu narkomano gyvybei iškyla pavojus.
FMN pasisako už šlapimo testus.
FMN pasisako prieš adatų keitimo programas, nes nėra įrodyta, kad jos sustabdo ŽIV.
FMN pasisako prieš ilgalaikes ir griežtai kontroliuojamas metadono programas, išskyrus labai
retas išimtis.
FMN pasisako prieš teisėtas heroino programas.
FMN pasisako prieš narkotikų liberalizavimą ir legalizavimą.
Viešosios nuomonės vaidmuo yra neįkainojamas: tai liudija dabartinės narkotikų
politikos Švedijoje pavyzdys – nuo labai liberalios pozicijos išsivystęs į vieną griežčiausių
Europoje.
Mes turime 38 metų patirtį: NIEKAS NEGALI PASAKYTI, KAD MES NIEKO APIE
TAI NEIŠMANOME.
Ačiū jums visiems.
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