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Een nuchtere analyse van wat we weten over de drugssituatie is een essentiële voorwaarde 
voor een geïnformeerd, productief en op argumenten gebaseerd debat over deze complexe 
materie. Een dergelijke analyse zorgt ervoor dat opvattingen worden geschraagd door feiten 
en dat degenen die moeilijke beleidsbeslissingen moeten nemen een duidelijk beeld kunnen 
krijgen van de kosten en baten van de beschikbare opties. Dat is de gedachte achter ons 
Jaarverslag 2008: Stand van de drugsproblematiek in Europa, dat we vandaag in Brussel met 
trots presenteren. 

Het afgelopen jaar is een jaar zonder weerga geweest voor het nadenken, zowel op 
Europees als op mondiaal niveau, over hoe het drugsbeleid tot nu toe heeft gefunctioneerd 
en de richting die het beleid in de toekomst moet inslaan. Het EWDD heeft op beide niveaus 
actief bijgedragen aan het debat. In het bijzonder heeft het EWDD technische ondersteuning 
gegeven aan de Europese Commissie bij de evaluatie van het huidige EU-drugsactieplan 
(2005–08) en bij de nog lopende herziening van de doelstellingen van de speciale zitting van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (SAVVN) over drugs van 1998 (1). 

Het is bevredigend om te merken dat naar internationale standaarden Europa een van de 
werelddelen is waar de capaciteit van het monitoren van drugs het best ontwikkeld is. 
Desondanks blijven we constant werken aan het verbeteren van de kwaliteit en de relevantie 
van de beschikbare gegevens om beleidsmakers en professionals in de EU beter te kunnen 
informeren. 

Het verslag dat we vandaag presenteren laat zien dat hoewel het drugsgebruik op een  
historisch hoog niveau ligt, we een meer stabiele fase lijken toe te treden. Voor de meest 
gebruikte drugs zien we over het algemeen geen grote stijgingen optreden en op sommige 
gebieden lijkt de trend neerwaarts te zijn. De indicatoren voor het totale gebruik van 
amfetaminen en ecstasy wijzen bijvoorbeeld op een stabiele situatie of zelfs een afnemend 
gebruik. En de meest recente gegevens van enkele landen bevatten sterkere aanwijzingen 
dat ook het cannabisgebruik onder jonge mensen stabiliseert of afneemt. 

De beschikbaarheid van behandeling in Europa, hoewel nog steeds onvoldoende, blijft 
toenemen en in enkele landen is inmiddels het punt bereikt dat een meerderheid van de 
heroïnegebruikers, die ooit werden beschouwd als een verborgen populatie, in contact staat 
met enige vorm van behandeling. En terwijl het aantal hiv-infecties onder drugsgebruikers 
nog niet zo lang geleden een centraal punt van zorg in het debat over het drugsbeleid was, is 
het aantal nieuwe infecties dat wordt toegeschreven aan drugsgebruik nu al enige tijd aan het 
dalen. 

Ook zien we op Europees niveau een grotere samenhang in de manier waarop de EU-
lidstaten het drugsprobleem aanpakken. Op dit moment hebben 26 lidstaten, evenals Kroatië, 
Turkije en Noorwegen, een nationaal drugsbeleidsdocument aangenomen (tegen 10 landen 
in 1995), waarbij deze in toenemende mate zijn gestructureerd langs dezelfde lijnen als het 
EU-drugsactieplan. Het afgelopen jaar is ook een jaar geweest van ongekende activiteit op 
het gebied van beleidsvorming op nationaal niveau. Bijna de helft (13) van de lidstaten is 
bezig met het evalueren of herzien van zijn nationale drugsbeleidsdocumenten.  
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Hoewel het belangrijk is om deze positieve ontwikkelingen te erkennen, mogen we niet 
vergeten dat het dynamische karakter van het drugsprobleem ons nog steeds voor grote 
problemen en uitdagingen plaatst. Er wordt vandaag in het bijzonder gewezen op 
waarschuwingssignalen met betrekking tot heroïne, het toenemende cocaïnegebruik, de hoge 
prevalentie van het hepatitis C-virus (HCV) onder injecterende drugsgebruikers, het hoge 
aantal drugsgerelateerde sterfgevallen en de toename van het aantal berichten over misbruik 
en illegale vervaardiging van synthetische opioïden, zoals fentanyl. Daarnaast wordt in het 
jaarverslag onderstreept dat het aantal gerapporteerde drugsdelicten in de periode 2001–06 
in de EU-lidstaten met gemiddeld 36 % is gestegen. In een overzicht dat vandaag samen met 
het Jaarverslag wordt gepubliceerd (2), wordt speciale aandacht besteed aan het potentiële 
risico van drugsgebruik onder kwetsbare jonge mensen. 

Deze zorgen brengen me tot de kosten van het drugsprobleem voor Europa — een 
onderliggend thema in het huidige debat over het drugsbeleid en het onderwerp dat in 
verschillende delen van het verslag van vandaag aan de orde komt (3). In de afgelopen twaalf 
maanden heeft het EWDD gemeenschappelijke instrumenten geïnventariseerd en getest die 
het verzamelen van gegevens over drugsgerelateerde overheidsuitgaven in de EU zullen 
vergemakkelijken. Hoewel dit werk nog in de kinderschoenen staat, wijzen onze eerste 
schattingen erop dat de overheidsuitgaven die verband houden met het drugsprobleem de 
gemiddelde EU-burger mogelijk ongeveer 60 EUR per jaar kosten. 

Nog moeilijker te kwantificeren is de schade die door drugsgebruik wordt veroorzaakt: het 
tragische verlies van levens, de gevolgen van drugsgerelateerde criminaliteit, de negatieve 
gevolgen voor de gemeenschappen waar drugs worden geproduceerd of verkocht, en de 
mate waarin de drugshandel de sociale ontwikkeling en politieke stabiliteit van producerende 
en doorvoerlanden ondermijnt. We hoeven alleen maar te kijken naar de zorgwekkende 
ontwikkelingen die het gevolg zijn van de doorvoer van cocaïne via West-Afrika om te worden 
herinnerd aan de bijkomende schade die door dit probleem kan worden veroorzaakt. 

Tot slot kijken we vandaag naar de manier waarop het drugsprobleem in alle Europese 
landen wordt onderzocht. Dit onderzoek levert informatie op die essentieel is voor het 
beschrijven en begrijpen van de gevolgen die illegale drugs hebben. In een recente publicatie 
van het EWDD over dit onderwerp (4) wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop het 
drugsgerelateerde onderzoek in Europa is georganiseerd. Een binnenkort te verschijnen, in 
opdracht van de Europese Commissie uitgevoerde studie, zal aanbevelingen bevatten om de 
gaten in de kennis op te vullen en de samenwerking op het gebied van onderzoek op 
Europees niveau te verbeteren. 

Op het afgelopen jaar zal waarschijnlijk worden teruggekeken als een belangrijk moment in 
de geschiedenis van het internationale drugsbeleid. Europa bereidt zich voor op het nieuwe 
EU-drugsactieplan (2009–2012) in de wetenschap dat er — meer dan er in het verleden ooit 
geweest is — overeenstemming bestaat over de richting die we moeten inslaan en dat we de 
uitdagingen die voor ons liggen steeds beter begrijpen. 

Noten: 
(1) De tienjaarlijkse herziening is van start gegaan tijdens de vergadering van de VN-Commissie voor 
verdovende middelen (Commission on Narcotic Drugs) in maart 2008. 
(2) Zie de selected issue Drugs and vulnerable groups of young people, 6 november 2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(3) Zie ook de selected issue Towards a better understanding of drug-related public expenditure in 
Europe, juli 2008. http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(4) Zie ook de selected issue National drug-related research in Europe, oktober 2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Informatie over alle producten, persberichten, diensten en evenementen die verband houden 
met het Jaarverslag is vanaf 6 november 2008 om 10.00 uur MET/Brusselse tijd beschikbaar 
op: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report  


