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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ob upoštevanju zaskrbljujočega povečanja uporabe kanabisa in drugih drog v mnogih 
državah članicah, zlasti pri mladih ženskah in mladostnicah, saj je ponudba v šolah in 
njihovi okolici postala še bolj dostopna,

1. odobrava kampanje vlad držav članic ter združenj staršev in predstavnikov stroke, ki ne 
razkrivajo le nevarnosti alkohola, ampak izčrpno informirajo tudi o
 škodi, ki jo povzročajo droge, zlasti pri mladih ženskah, nosečnicah, doječih materah 

in otrocih;
 zdravju mater in prehodu drog iz matere v plod; 
 obravnavi mladoletnikov in zasvojenih prestopnikov;
 podpori staršem, ki imajo otroke, zasvojene z alkoholom ali drogami;

2. poziva države članice, naj se zgledujejo po najboljših veljavnih praksah, kot so politike 
nične tolerance;

3. odobrava, da so evropski mediji objavili zdravstvene raziskave o povezavi med uporabo 
kanabisa ali drugih drog in duševnim zdravjem, zlasti pri mladih ženskah, ki si želijo 
nekoč postati matere;

4. meni, da je treba
 izračunati stroške, ki jih povzroča odvisnost od drog: neposredne (obravnava 

odvisnosti, psihotičnih motenj, depresije, nasilnega obnašanja, tveganega vedenja, 
nesreč, HIV/aidsa, hepatitisa C, posledic za rodnost, nosečnost in prehod nekaterih 
drog iz matere v plod), posredne (izguba motivacije v šoli ali na delovnem mestu, 
brezposelnost) in človeške, ki so povezani predvsem z materami in njihovimi otroki;

– razviti kazalnike za merjenje uspešnosti vodenih politik (izostajanje od pouka šole in 
šolski neuspeh, poklicna izključenost, brezposelnost). 
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