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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til den bekymrende stigning i forbruget af cannabis og andre narkotika i 
mange medlemsstater, navnlig blandt unge kvinder og piger, idet udbuddet er blevet 
særlig tilgængeligt i og omkring skolerne, 

1. glæder sig over, at medlemsstaternes regeringer og grupper af forældre og professionelle 
ikke kun understreger farerne ved alkohol, men organiserer oplysningskampagner om: 
 skader forbundet med narkotika, særlig hos unge piger, gravide eller ammende kvinder 

og børn,
 mødres sundhed og narkotikaoverførsel fra mødre til ufødte børn,
 behandling af mindreårige og kriminelle narkotikamisbrugere, 
 støtte til forældre til et barn, der er misbruger af alkohol eller narkotika;

2. opfordrer medlemsstaterne til at lade sig inspirere af gældende bedste praksis, som f.eks. 
"nultolerancepolitik";

3. glæder sig over, at europæiske medier har berettet om den medicinske forskning i 
forbindelsen mellem forbrug af cannabis eller andre narkotika og den mentale sundhed, 
med særligt fokus på unge piger, som skal være mødre;

4. anser det for nødvendigt: 
 at beregne omkostningerne i forbindelse med narkotikamisbrug, både de direkte 

omkostninger (behandling af narkotikaafhængighed, mentale problemer, depressioner, 
voldelig adfærd, risikoadfærd, ulykker, hiv/aids, hepatitis C, konsekvenser for 
fertilitet, graviditet og overførsel af visse narkotika fra mødre til ufødte børn), de 
indirekte omkostninger (tab af motivation til skolegang eller arbejde, arbejdsløshed) 
og de menneskelige omkostninger, som især mødre og deres børn må bære, 

 at udvikle indikatorer, der giver mulighed for at måle de førte politikkers effektivitet 
(fravær og nederlag i skolen, manglende rehabilitering på arbejdsmarkedet, 
arbejdsløshed). 
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