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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi daugelyje valstybių narių kanapių ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas 
grėsmingai plinta, ypač tarp jaunų moterų ir paauglių mergaičių, nes labai išaugo jų 
pasiūla mokyklų prieigose ir pačiose mokyklose, 

1. džiaugiasi, kad valstybių narių vyriausybės ir tėvų bei specialistų asociacijos ne tik kalba 
apie alkoholio keliamą pavojų, bet ir rengia kampanijas, kuriose išsamiai informuojama 
apie: 
 narkotikų daromą žalą, visų pirma – merginoms, nėščioms ir maitinančioms moterims 

bei vaikams;
 motinos sveikatą ir narkotikų perdavimą per moters organizmą vaisiui;
 narkotikus vartojančių nepilnamečių ir nusikaltėlių gydymą; 
 paramą tėvams, auginantiems alkoholį ar narkotikus vartojantį vaiką;

2. ragina valstybes nares remtis geriausiąja dabartine praktika, pvz., visiško netoleravimo 
politika;

3. džiaugiasi, kad Europos žiniasklaida nušvietė kanapių ir kitų narkotikų vartojimo ir 
psichinės sveikatos sąsajų medicininių tyrimų rezultatus, visų pirma ketinančioms 
susilaukti vaikų merginoms;

4. mano esant būtina: 
 apskaičiuoti, kiek narkomanija kainuoja tiesiogine prasme (priklausomybės nuo 

narkotikų, psichikos sutrikimų, depresijos, žiauraus elgesio, rizikingos elgsenos, 
nelaimingų atsitikimų padarinių, ŽIV (AIDS), hepatito C, padarinių vaisingumui, 
nėštumui ir kai kurių narkotikų poveikio perdavimo per motinos organizmą vaisiui 
gydymas), netiesiogine prasme (motyvacijos mokytis ar dirbti praradimas, nedarbas) ir 
žmogiškąja prasme, konkrečiai turint omenyje motinas ir vaikus; 

 nustatyti rodiklius, kuriais remiantis būtų galima išmatuoti esamos politikos 
veiksmingumą (mokyklos nelankymas ir prasti mokymosi rezultatai, nesugebėjimas 
prisitaikyti darbo rinkoje, nedarbas).
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