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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā daudzās dalībvalstīs satraucoši pieaug Indijas kaņepju un citu narkotiku patēriņš, 
īpaši jaunu cilvēku un pusaudžu vidū, jo piedāvājums kļuvis viegli pieejams skolu tuvumā 
un skolās,

1. pauž gandarījumu par to, ka dalībvalstis, vecāku un profesionāļu apvienības, 
neaprobežojoties tikai ar alkohola briesmu atmaskošanu, īsteno plašas informācijas 
kampaņas par:
 narkotiku izraisītajiem kaitējumiem, jo īpaši attiecībā uz jaunām meitenēm, sievietēm 

grūtniecēm vai sievietēm, kas zīda bērnus, un bērniem;
 mātes veselību un narkotiku pārnēsājamību uz embriju;
 par nepilngadīgo un likumpārkāpēju narkomānu ārstēšanu;
 par atbalstu vecākiem, kuru bērns ir alkoholiķis vai narkomāns;

2. aicina dalībvalstis par paraugu ņemt spēkā esošo labāko praksi, pēc nulles līmeņa 
iecietības politikas parauga;

3. pauž gandarījumu par tiem Eiropas plašsaziņas līdzekļiem, kuri informē par 
medicīniskiem pētījumiem par to, kā Indijas kaņepju un citu narkotisko vielu lietošana 
ietekmē garīgo veselību, jo īpaši to jauno meiteņu, kuras domā kļūt par mātēm;

4. uzskata, ka ir nepieciešams:
 aprēķināt gan narkomānijas tiešās izmaksas (narkotiku atkarības, psihisku traucējumu, 

depresijas, vardarbīgas izturēšanās, riska izturēšanās, HIV/AIDS, C hepatīta, auglības, 
grūtniecības problēmu un dažu narkotiku pārnēsājamības uz embriju ārstēšana), gan 
netiešās (motivācijas zudums mācīties, strādāt, bezdarbs), kā arī cilvēku izmaksas, 
īpaši saistībā ar mātēm un bērniem;

 izstrādāt indikatorus, kas ļautu novērtēt; īstenotās politikas efektivitāti (saistībā ar 
skolas neapmeklēšanu un neveiksmēm mācībās, profesionālo izstumtību, bezdarbu).
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