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VANAD JA UUED NARKOPROBLEEMID – EUROOPA AASTAL 2013 

EMCDDA avaldab 2013. aasta Euroopa uimastiolukorra aruande – EMCDDA sõnul on Euroopa 

narkoprobleemid muutumas 

(28.5.2013, LISSABON AVALDAMISKEELD KUNI 10.00 Lääne-Euroopa/Lissaboni aja järgi) Euroopa 

narkoprobleemid on muutumas ning tekivad uued ohud, mis on probleemiks praegustele poliitika- ja 

tegevusmudelitele. Nii kirjutab Euroopa uimastiolukorra aruanne 2013: suundumused ja arengud, mille 

avaldas täna Lissabonis Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (1
). Aruandes 

kirjeldab keskus positiivseid arenguid seoses enim tarbitavate narkootikumidega, näiteks on mõnes riigis 

vähenenud uute heroiinikasutajate ja süstivate narkomaanide arv ning kanepi ja kokaiini kasutamine. Samas on 

tekkinud probleemid sünteetiliste ergutite ja uute psühhoaktiivsete ainetega, mida pakutakse nii ebaseaduslikel 

kui ka niinimetatud „seaduslike narkootikumide” turgudel. 

Samuti rõhutatakse tänases aruandes, et narkootikumide turg on senisest muutlikum ja dünaamilisem ning 

vähem keskendunud taimepõhistele ainetele, mida transporditakse kaugelt Euroopa tarbijate turule. Muutuste 

olulisemad põhjustajad on üleilmastumine ja infotehnoloogia areng ning interneti kaudu tekkivad uued kontaktid 

narkootikumide tarvitamisel ja tarnimisel. 

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström ütleb: „Olen EMCDDA Euroopa uimastiolukorra 

aruandes 2013 avaldatu pärast ühtaegu rõõmus ja murelik. Rõõmus sellepärast, et tänu jõulisele narkopoliitikale 

ja rekordilisele ravitasemele väheneb mõnes riigis heroiini, kokaiini ja kanepi kasutamine ning narkootikumidega 

seotud HIV-nakkuse esinemine väheneb. Ent olen mures, et veerand Euroopa täiskasvanutest ehk 85 miljonit 

inimest on kasutanud ebaseaduslikku narkootikumi ja võrreldes varasemaga on narkootikumide kasutamine 

Euroopas endiselt rohke. Muret suurendavad tekkivad probleemid – ergutite turg on üha keerukam ja uute 

narkootikumide lakkamatu pakkumine on üha mitmekesisem. Ainuüksi see, et möödunud aastal avastati üle 

70 uue narkootikumi, tõendab, et narkopoliitikat tuleb kohandada muutuvate narkoturgudega.” 

„Seda, et olemasolev poliitika on avaldanud mõju mõnes olulises valdkonnas, tuleb vaadelda praeguse 

narkoprobleemi kontekstis,” ütleb EMCDDA direktor Wolfgang Götz. „Peame ka edaspidi pidevalt kohandama 

oma tegevust, et see püsiks asjakohasena tekkivate suundumuste ning uute ja vanade narkootikumide 

kasutamise seisukohalt. Euroopa Liidu uus narkostrateegia aastateks 2013–2020 peab tegelema muutuva ja 

dünaamilise narkoprobleemiga ning kiiresti areneva narkoturuga. Usun, et käesolev aruanne on tulevaste 

probleemide lahendamisel väärtuslik teabeallikas.” 

Aruande peamised järeldused seoses eri ainetega on alljärgnevad. 

Kanep: tugev ja mitmekesine turg, probleemne kasutamine, suurenev ravivajadus 

Hinnanguliselt 77 miljonit Euroopa täiskasvanut (vanuses 15–64 aastat) on elu jooksul kanepit proovinud, neist 

ligikaudu 20 miljonit möödunud aastal. Olenemata riikide erinevusest viitavad hiljutise ülevaate andmed 

stabiilsele või vähenevale kasutamisele (joonis 2.2). Sellele vaatamata märgib tänane aruanne, et kanepi 

kasutamine on võrreldes varasemaga sage ning aine jaoks on olemas „suur ja suhteliselt tugev turg”, mis pakub 

üha mitmekesisemaid kanepitooteid. 

Värsked andmed näitavad, kuidas kanepitaime (marihuaana), mõnikord selle tugeva vormi kasutamine, sageneb 

kogu Euroopas ja peaaegu kõik EMCDDA riigid teatavad selle kasvatamisest. Viimase 10 aasta jooksul on 
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Euroopas üha sagedamini konfiskeeritud nii kanepitaime kui ka kanepivaiku ja praegu moodustab see enamiku 

kanepi kõigist konfiskeerimistest (joonis 1.3). 2011. aastal moodustas kanepitaim 41% ja kanepivaik 36% kõigist 

narkootikumide konfiskeerimistest (joonis 1.1). 

EMCDDA teatel tuleb kanepitarbimise suundumusi vaadelda koos mitmesuguste kasutusmustritega ja 

rahvatervise probleemid on kõige suuremad hinnanguliselt 3 miljonil eurooplasel (vanuses 15–64 aastat), kes 

kasutavad seda iga päev või peaaegu iga päev (ligikaudu 1% Euroopa täiskasvanutest). Viimastel aastatel on 

kanepiprobleemide tõttu esimest korda ravile pöördunute hulk Euroopas suurenenud ligikaudu kolmandiku võrra, 

hinnanguliselt 2006. aasta 45 000-st 2011. aasta 60 000-ni. See muudab kanepi kõige sagedamini mainitavaks 

narkootikumiks esmakordsete tarvitajate hulgas. Täna avaldatud uus analüüs (vt peatükk „Uimastite 

tulevikusuundumused”) vaatleb sagedasi ja suure riskiga kanepikasutajaid ning seda, kuidas selle rühma 

uurimise abil saab välja töötada sobivaid strateegiaid suurima riskiga kasutamisele reageerimiseks. 

Heroiin – andmed viitavad vähenenud kasutamisele ja kättesaadavusele 

Tänane aruanne kirjeldab, kuidas ravivajaduse ja konfiskeerimiste viimased andmed viitavad heroiini kasutamise 

ning kättesaadavuse vähenemisele. Kogu Euroopas vähenes esimest korda heroiiniprobleemide tõttu narkoravile 

pöördunute arv 2007. aasta maksimumilt 59 000 2011. aastal 41 000-ni. Vähenemist esines kõige sagedamini 

Lääne-Euroopa riikides. Heroiinikasutamise suundumuste mõistmine on prioriteediks selle narkootikumi mõju tõttu 

rahvatervisele. Heroiinikasutamise pikaajaliste suundumuste uus analüüs avaldatakse täna (vt peatükk „Uimastite 

tulevikusuundumused”) ja see kinnitab opiaatsõltuvuse ravivajaduse vähenemist viimase kümne aasta jooksul. 

Ravi saajate andmed näitavad samuti narkootikumi süstimise vähenemist. EMCDDA teatab, et aastatel 2006–2011 

„vähenes esmakordselt narkoravile pöördunud heroiinitarvitajate seas süstijate osakaal”. Koos sekkumiste (nt 

asendusravi) mõjuga on süstimise vähenemine tõenäoliselt soodustanud narkootikumidega seotud uute HIV-

nakkuste vähenemist Euroopas. Samas on hiljutised HIV-puhangud Kreekas ja Rumeenias seda positiivset 

suundumust seganud, rõhutades vajadust pakkuda piisavaid kahjude vähendamise- ja ravi teenuseid (joonis 2.10). 

Konfiskeerimiste uusimad arvud näitavad, et Euroopa Liidus ja Norras olid 2011. aastal konfiskeeritud 

heroiinikogused (6,1 tonni) viimase 10 aasta jooksul väikseimad ning võrdus umbes poolega 2001. aastal 

konfiskeeritud kogustest (12 tonni). (Konfiskeeritud koguste olulisest vähenemisest teatatakse Türgis – joonis 

1.5.) Selle perioodi jooksul vähenes ka konfiskeerimiste arv 63 000-lt (2001) 40 500-ni (2011). 

Kokaiin – kasutamine ja konfiskeerimised on vähenenud, transpordimarsruudid mitmekesistuvad 

Viimase kümne aasta jooksul on kokaiin olnud Euroopas enimkasutatav ebaseaduslik erguti, kuid enamik 

kasutajaid elavad üksikutes Lääne-Euroopa riikides. Ligikaudu 14,5 miljonit Euroopa elanikku (vanuses 15–

64 aastat) on elu jooksul kokaiini proovinud, neist ligikaudu 3,5 miljonit möödunud aastal. Ent tänane aruanne 

näitab, et üldiselt on nii kokaiini kasutamine kui ka kättesaadavus vähenemas. 

Kui mõni riik teatab kokaiinitarbimise hinnangulisest suurenemisest, näitavad äsjased uuringud vähenevat 

kasutamist noorte täiskasvanute (vanuses 15–34 aastat) hulgas viies riigis, kus on siiani raporteeritud suurimat 

esinemissagedust (Taani, Iirimaa, Hispaania, Itaalia ja Ühendkuningriik) (joonis 2.4). Kokaiiniprobleemide 

tõttu pöördub ravile ka vähem kasutajaid. Klientide arv, kes alustasid esimest korda ravi esmase 

kokaiinitarbimise tõttu, on vähenenud 37 000-lt (2009) 31 000-ni (2011). Siiski teatatakse endiselt 

kokaiinitarbimisega seotud ägedatest ja kroonilistest probleemidest. Tänases värskes EMCDDA analüüsis                   

(vt peatükk „Uimastite tulevikusuundumused”) käsitletakse kokaiinitarbimise erakorralist meditsiiniabi vajavaid 

tagajärgi, uurides võimalust kasutada haiglate erakorralise meditsiini osakondade andmeid selle narkootikumiga 

seotud ägedate probleemide seireks. 2011. aastal esines vähemalt 475 kokaiiniga seotud surmajuhtu, kuid see 

võib olla alahinnatud. 

Pakkumise poole pealt teatatakse konfiskeeritud kokaiinikoguste olulisest vähenemisest (joonis 1.7). 2011. aastal 

konfiskeeriti 62 tonni kokaiini ehk ligikaudu 50% vähem kui 2006. aastal konfiskeeritud rekordiline 120 tonni. 

Kokaiini konfiskeerimiste arv on samuti vähenenud 2008. aasta maksimumilt 100 000 2011. aasta 86 000-ni 

(joonis 1.7). Konfiskeeritud koguse vähenemine on olnud eriti märgatav Ibeeria poolsaarel, kus Hispaanias ja 

Portugalis konfiskeeritud kokaiinikogus vähenes 84 tonnilt (2006) 20 tonnini (2011). Kokaiini kasutamise levimist 

võivad mõjutada uusimad andmed kokaiini Euroopasse transportimise marsruutide mitmekesistumisest, 

sealhulgas suured konfiskeerimised Bulgaaria, Kreeka, Rumeenia ja Balti riikide sadamates. 
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Sünteetilised ergutid – suurenev tähtsus, uued väljakutsed 

Tänases aruandes öeldakse: „Sünteetiliste stimuleerivate narkootikumide kasutamise üldiste suundumuste 

mõistmist raskendab asjaolu, et need asenduvad sageli, sest tarbijad teevad valikuid kättesaadavuse, hinna ja 

tajutava kvaliteedi alusel.” Amfetamiinid ja ecstasy on kõige sagedamini kasutatavad sünteetilised ergutid 

Euroopas, mis võistlevad teatud määral kokaiiniga. 

Hinnanguliselt on ligikaudu 12,7 miljonit Euroopa elanikku (vanuses 15–64 aastat) elu jooksul kasutanud 

amfetamiine (nimetus hõlmab amfetamiini ja metamfetamiini), neist ligikaudu 2 miljonit möödunud aastal. 

Värsked andmed näitavad, et amfetamiinide kasutamine on noorte täiskasvanute hulgas stabiilne või väheneb 

(joonis 2.5). Mõlemast narkootikumist on amfetamiin Euroopas tavalisem, kuid praegu on andmeid, et 

metamfetamiini kättesaadavus ja kasutamine suureneb. 

Arvult ja koguselt seni väiksemad metamfetamiini konfiskeerimised sagenesid aastatel 2002–2011, mis viitab 

selle narkootikumi suurenenud kättesaadavusele (joonis 1.11). (Amfetamiini konfiskeerimine vähenes 

2011. aastal 2002. aasta tasemele – joonis 1.10.) Metamfetamiini kasutamine, mis on üldiselt Euroopas väike ja 

piirdub peamiselt Tšehhi Vabariigi ning Slovakkiaga, näib laienevat. Probleemkasutamist on märgatud 

Saksamaal, Kreekas, Küprosel ja Türgis. 

Hinnanguliselt 11,4 miljonit Euroopa elanikku (vanuses 15–64 aastat) on elu jooksul proovinud ecstasy’t (MDMA), 

neist ligikaudu 2 miljonit möödunud aastal. Viimastel aastatel on selle narkootikumi populaarsus vähenenud, mis 

peegeldab ecstasy’na müüdavate tablettide halba kvaliteeti (puhtus või MDMA sisaldus). See on praegu 

muutumas, sest on andmeid, et MDMA parem kättesaadavus soodustab huvi selle narkootikumi vastu. 

Sünteetiliste narkootikumide tootmist uuritakse tänases uues EMCDDA analüüsis (vt peatükk „Uimastite 

tulevikusuundumused”). Selles vaadeldakse Euroopa peamisi tootmispiirkondi, sünteetiliste narkootikumide 

tootmise lähteaineid ja eellähteaineid ning tootmise praegusi suundumusi. Uimastite tulevikusuundumused 

näitavad, et „õiguskaitseorganite ees seisev kõige olulisem väljakutse” riikides, kus toodetakse amfetamiini ja 

metamfetamiini, on seotud kemikaali alfafenüülatsetoatsetonitriiliga (APAAN), mis on BMK (amfetamiini ja 

metamfetamiini tootmise keemiline lähteaine) lähteaine. Alates 2009. aastast on Euroopas konfiskeeritud või 

peatatud mitu koormat APAAN-i, kokku kümneid tonne. Nüüd on see kemikaal lisatud Euroopa Komisjoni 
vabatahtliku jälgimise loetellu kui aine, mida kasutatakse teadaolevalt sünteetiliste narkootikumide tootmiseks, 

kuid mis ei kuulu rahvusvahelise kontrolli alla. 

Uued narkootikumid – kiiresti liikuv turg, ained mitmekesistuvad, probleem seoses sünteetilise kanepiga 

2012. aastal teatati Euroopa Liidu varajase hoiatamise süsteemi kaudu ametlikult 73 uuest psühhoaktiivsest 

ainest (joonis 1.14). Neist ainetest 30 olid sünteetilised kannabinoidid, mis matkivad kanepi toimeid. Aruande 

teatel on neist ainetest, mille toime võib olla väga tugev, praeguseks teatatud praktiliselt kõigis Euroopa riikides. 

Täna avaldatud uus EMCDDA analüüs (vt peatükk „Uimastite tulevikusuundumused”) pakub uut teavet nende 

ainete kohta, mis on praeguseks suurim ühendite rühm, mida varajase hoiatamise süsteem jälgib. Nimetatud 

peatükis vaadeldakse valdkonna uusi suundumusi, sealhulgas neid aineid sisaldavate vaigutoodete ilmumist, 

nende kemikaalide leidmine kanepitaime analüüsimisel ja kemikaalide avastamine segudes, mis sisaldavad muid 

kemikaale (nt trüptamiinid, sünteetilised katinoonid). 

Muudest 2012. aastal avastatud ühenditest olid 19 ainet „vähemtuntud või kuulusid vähetuntud 

kemikaalirühmadesse”. Samuti avastati 14 uut asendatud fenetüülamiini, mis on suurim teatatud arv alates 

2005. aastast. Täna avaldasid EMCDDA ja Europol uute narkootikumide Euroopa Liidu varajase hoiatamise 
süsteemi tegevuse aastaülevaate (vt pressiteade 5/2013), mille järgi ei ole ilmnenud, et Euroopas teatatud uute 

narkootikumide arv hakkaks vähenema. EMCDDA ja Europol rõhutavad, et uute narkootikumide jälgimine ei 

seisne ainult arvude liitmises, vaid ka võimalikust kahjust teavitamises ja vajaduse korral kohese tegevuse 

tagamises rahvatervise kaitseks. 

 
Märkused 
(
1
) Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2013 (23 keeles) ja Uimastite tulevikusuundumused (inglise keeles) on aadressil 

www.emcdda.europa.eu/edr2013. Aruandes esitatud andmed pärinevad 2011. aastast või viimasest aastast, millest andmed 

on olemas. Lisajoonised ja tabelid on 2013. aasta statistilises bülletäänis www.emcdda.europa.eu/stats13 


