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Siekiant faktais pagr�st�, produktyvi� ir racionali� diskusij� narkomanijos klausimu, b�tina 
objektyviai išanalizuoti šiuo metu turimas žinias apie narkomanijos pad�t�. Tokia analiz� 
reikalinga tam, kad nuomon�s b�t� grindžiamos faktais ir sunkius politinius sprendimus 
priimantys asmenys gal�t� aiškiai suvokti galimus sprendimus ir tai, kokios naudos jie gali 
atnešti. B�tent toks yra loginis m�s� 2008 m. metin�s ataskaitos „Narkotik� problema 
Europoje“, kuri� didžiuojam�s gal�dami šiandien pristatyti Briuselyje, pagrindas. 

Pra�jusieji metai buvo išties išskirtiniai — pirm� kart� Europoje ir pasaulyje buvo vertinamas 
ligšiolinis kovos su narkotikais strategij� veiksmingumas ir sprendžiama, kokias kryptis rinktis 
ateityje. Europos narkotik� ir narkomanijos steb�senos centras (EMCDDA) aktyviai dalyvavo 
diskusijose abiem lygiais. Jis teik� technin� pagalb� Europos Komisijai, kuri vertino esam� 
ES kovos su narkotikais veiksm� plan� (2005–08 m.), taip pat pad�jo �vertinti pažang�, 
pasiekt� �gyvendinant 1998 m. Jungtini� Taut� Generalin�s Asambl�jos neeilin�s sesijos 
(UNGASS) apibr�žtus kovos su narkomanija tikslus (1). 

Malonu pasteb�ti, kad pagal tarptautinius standartus Europa šiuo metu išsiskiria kaip viena iš 
t� pasaulio viet�, kur steb�senos galimyb�s išvystytos geriausiai. Sieksime ir toliau tobulinti 
turim� duomen� kokyb� ir aktualum�, kad gal�tume geriau informuoti politinius sprendimus 
priiman�ias ir praktin� šios srities veikl� vykdan�ias institucijas visoje ES. 

Šiandienin� ataskaita rodo, kad nors žvelgiant iš istorin�s perspektyvos narkotik� vartojimo 
lygis išlieka labai aukštas, susidaro �sp�dis, jog �žengiame � stabilesn� etap�. Apskritai, pagal 
daugum� vartojimo form� esminio vartojimo augimo nematome, o kai kuriose srityse 
pastebimos ir maž�jimo tendencijos. Pavyzdžiui, amfetamino ir ekstazio vartojimo rodikliai 
parodo vartojimo lygio nusistov�jim� ar net maž�jim�. Naujausi kanapi� vartojimo duomenys 
byloja, kad kai kuriose šalyse ši� narkotik� vartojimo lygis tarp jaun� žmoni�. nusistov�jo ar 
net sumaž�jo.  

Gydymo prieinamumo, nors vis dar nepakankamo, rodikliai Europoje ger�ja; o tam tikrose 
šalyse pasiekta tiek, kad didžioji dalis heroino vartotoj�, anuomet laikyt� nežinoma 
populiacija, dabar palaiko ryšius su vieno ar kito pob�džio tarnybomis. Nors neseniai ŽIV 
infekcija tarp švirkš�iamuosius narkotikus vartojan�i� narkoman� buvo daugiausia nerimo 
keliantis diskusij� apie kov� su narkomanija klausimas, nauj� su narkomanija susijusi� 
infekcij� procentas sumaž�jo ir tebemaž�ja. 

Taip pat matome, kad visoje Europoje stipr�ja ES valstybi� nari� sanglauda sprendžiant šios 
srities problemas. Šiuo metu 26 ES valstyb�s nar�s, taip pat Kroatija, Turkija ir Norvegija, jau 
yra patvirtinusios nacionalin� kovos su narkotikais politik� apibr�žian�ius dokumentus 
(palyginti su 10 valstybi� 1995 m.), kuri� strukt�ra atitinka ES kovos su narkomanija veiksm� 
plan�. Pra�jusieji metai taip pat buvo išskirtiniai nacionalin�s politikos srityje — maždaug 
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pus� (13) ES valstybi� nari� perži�r�jo arba perraš� savo nacionalinius kovos su narkomanija 
strateginius dokumentus. 

Svarbu pripažinti ši� teigiam� poky�i� svarb�, ta�iau netur�tume pamiršti, kad d�l dinamiško 
narkomanijos problemos pob�džio narkomanija yra nuolatin� susir�pinim� ir naujus išš�kius 
kelianti problema. Šiandien garsiai kalbama apie �sp�jamuosius požymius d�l heroino, vis 
augant� kokaino vartojim�, didel� hepatito C viruso (HCV) paplitim� tarp švirkš�iam�j� 
narkotik� vartotoj�, didel� su narkotikais susijus� mirštamum� ir vis dažniau pasirodan�ius 
pranešimus apie preparat� naudojimo neteis�tiems tikslams ir neteis�tos sintetini� opioid�, 
pvz., fentanilio, gamybos atvejus. Be to, ataskaitoje nurodyta, kad per penkerius metus 
(2001–06 m.) ES valstyb�se nar�se vidutiniškai 36 % išaugo su narkotikais susijusio 
nusikalstamumo apimtys. Kartu su Metine ataskaita paskelbtoje apžvalgoje (2) ypa� didelis 
d�mesys skiriamas galimiems su narkotik� vartojimu susijusiems pavojams, kurie kyla 
jauniems, labiausiai pažeidžiamiems asmenims. 

Pamin�j�s šiuos r�pes�ius nor��iau pereiti prie Europos kovos su narkomanija s�naud� 
klausimo — pagrindin�s tebevykstan�ios politin�s diskusijos temos, kuri analizuojama 
�vairiose šiandien m�s� pateiktos ataskaitos dalyse (3). Pastaruosius 12 m�nesi� EMCDDA 
siek� parengti ir išbandyti bendras priemones, kurios pad�t� rinkti duomenis apie vis� ES 
šali� išlaidas kovai su narkomanija. Nors šis darbas dar tik prad�tas, pagal pirmuosius m�s� 
apskai�iavimus valstyb�s išlaidos kovai su narkomanija ES pilie�iui vidutiniškai kainuoja 
maždaug 60 EUR per metus. 

Dar sunkiau yra skai�iais �vertinti narkotik� vartojimo keliam� žal�: tragiškus mirties atvejus, 
su narkotikais susijusius nusikaltimus, neigiam� poveik� bendruomen�ms, kuriose narkotikai 
gaminami ar pardavin�jami, ir tai, kokiu mastu prekyba narkotikais pakenkia šali�, kuriose 
narkotikai gaminami ar pervežami, socialinei pl�trai ir politiniam stabilumui. Tereikia prisiminti 
didžiules problemas, kurias suk�l� kokaino gabenimas per Vakar� Afrik�, kad suvoktume, 
koki� visuotin� žal� gali kelti narkotik� paplitimo problema. 

Galiausiai šiandien nor�tume pažvelgti � tai, kaip visose Europos šalyse vykdomi tyrimai 
narkomanijos srityje. Tokie tyrimai padeda rinkti informacij�, kuri yra labai svarbi siekiant 
apibr�žti ir suprasti neteis�to narkotik� paplitimo poveik�. Neseniai paskelbtame EMCDDA 
pranešime šia tema (4) pateikiama tyrim� narkomanijos srityje organizavimo apžvalga. 
Studijoje, kuri� greitai paskelbs Europos Komisija, bus pateiktos rekomendacijos, kaip galima 
panaikinti žini� spragas ir gerinti tyr�j� bendradarbiavim� Europoje. 

Pra�jusieji metai veikiausiai bus �vertinti kaip itin svarb�s tarptautin�s narkotik� ir 
narkomanijos kontrol�s politikos istorijoje. Europa rengiasi naujam ES kovos su narkomanija 
veiksm� planui (2009–2012 m.), žinodama, kad susitarimas, kuria linkme eiti, yra stiprus kaip 
niekad ir kad ateities išš�kiai suvokiami daug aiškiau. 

Pastabos: 

(1) 10 met� pažangos apžvalg� JT Narkotini� medžiag� komisija (CND) paskelb� 2008 m kovo m�nes�. 
(2) Žr. pasirinkt� tem� leidin�: Drugs and vulnerable groups of young people, 2008 11 6, adresu: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues. 
(3) Taip pat žr. pasirinkt� tem� leidin�: Towards a better understanding of drug-related public expenditure 
in Europe, 2008 m. liepos m�n., adresu: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(4) Taip pat žr. pasirinkt� tem� leidin�: National drug-related research in Europe, 2008 m. rugs�jo–spalio 
m�n., adresu: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Informacija apie Metin�s ataskaitos dokumentus, pranešimus spaudai, paslaugas ir renginius bus 
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