
PA\701817SV.doc PE400.281v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2007/2212(INI)

9.1.2008

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor

över grönbok om det civila samhällets roll i narkotikapolitiken inom 
Europeiska unionen
(2007/2212(INI))

Föredragande: Anna Záborská



PE400.281v01-00 2/3 PA\701817SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\701817SV.doc 3/3 PE400.281v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. I många medlemsstater har det skett en oroväckande ökning av i synnerhet unga kvinnors
och ungdomars konsumering av cannabis och annan narkotika, som särskilt har blivit 
tillgängligt i skolorna och omgivande områden.

1. Europaparlamentet välkomnar de medlemsstater, föräldraföreningar och 
sammanslutningar av näringsidkare som, utan att begränsa sig till enbart alkoholrelaterade 
risker, organiserar omfattande informationskampanjer om:

– Narkotikarelaterade skador hos unga, gravida eller ammande kvinnor och hos 
barn.

– Mödravård och överföringen av narkotika från mor till foster.

– Behandling av omyndiga narkotikamissbrukare och missbrukare som begår brott. 

– Stöd till föräldrar till barn som missbrukar alkohol eller narkotika.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att låta sig inspireras av aktuell bästa 
praxis, till exempel nolltolerans-strategier. 

3. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de europeiska medierna har 
rapporterat om den medicinska forskningen angående sambandet mellan konsumtion av 
cannabis eller annan narkotika och psykisk hälsa, särskilt hos unga kvinnor som vill bli 
mödrar.

4. Europaparlamentet anser det nödvändigt att

– räkna ut narkotikamissbrukets kostnader, både de direkta kostnaderna (behandling 
av narkotikaberoendet, psykotiska drag, depressioner, våldsamt beteende, 
riskbenägenhet, olyckor, HIV/aids, hepatit C, viss narkotikas påverkan på 
fruktsamheten, dess påverkan under graviditeten och dess överföring från mor till 
foster), de indirekta kostnaderna (minskad motivation för studier eller arbete, 
arbetslöshet) och de mänskliga kostnaderna som särskilt rör mödrar och deras barn,

– utveckla mätinstrument som kan mäta hur effektiva åtgärderna är (frånvaro och 
underkännande i skolan, uteblivet inträde i arbetslivet, arbetslöshet)
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