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Wywa�ona analiza tego, co wiemy o obecnej sytuacji dotycz�cej narkotyków, jest 
podstawowym warunkiem �wiadomej, produktywnej i przemy�lanej debaty nad tym zło�onym 
zagadnieniem. Analiza taka gwarantuje, �e opinie s� poparte faktami oraz �e osoby 
podejmuj�ce trudne decyzje polityczne maj� jasny obraz dost�pnych wariantów i płyn�cych 
z nich korzy�ci. Takie jest uzasadnienie naszego Sprawozdania rocznego 2008: stan 
problemu narkotykowego w Europie, które mamy zaszczyt zaprezentowa� dzisiaj w Brukseli.  

Miniony rok był bezprecedensowym rokiem dla refleksji, na szczeblu europejskim i globalnym, 
nad dotychczasowymi wynikami polityki antynarkotykowej oraz kierunkami działa� 
w przyszło�ci. EMCDDA brało czynny udział w działaniach na obu szczeblach. 
W szczególno�ci, udzielało Komisji Europejskiej wsparcia technicznego w ocenie bie��cego 
planu działa� UE w zakresie narkotyków (2005–08), a tak�e w bie��cym przegl�dzie 
post�pów w zakresie celów ustanowionych na nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGASS) w sprawie narkotyków z 1998 r. (1).  

Satysfakcjonuj�ca jest �wiadomo��, �e według standardów mi�dzynarodowych Europa 
wyró�nia si� jako jedna z cz��ci �wiata, w której zdolno�ci monitorowania narkotyków s� 
najlepiej rozwini�te. Jednak�e pozostajemy w pełni zaanga�owani w dalsz� popraw� jako�ci 
i trafno�ci dost�pnych danych, by stanowiły lepsze wsparcie informacyjne dla decyzji 
politycznych i praktyki w całej UE.  

Dzisiejsze sprawozdanie pokazuje, �e cho� wska�niki u�ywania narkotyków pozostaj� 
historycznie wysokie, wydaje si�, �e wkraczamy w faz� wi�kszej stabilizacji. Ogólnie, w przypadku 
wi�kszo�ci wska�ników dotycz�cych u�ywania narkotyków, nie obserwujemy znacznego wzrostu, 
a w niektórych obszarach tendencje wydaj� si� mie� charakter spadkowy. Na przykład wska�niki 
u�ywania amfetaminy i ecstasy sugeruj� ogóln� stabilizacj� lub spadek. Ponadto najnowsze dane 
wyra�nie sygnalizuj�, �e w niektórych krajach u�ywanie konopi w�ród młodzie�y stabilizuje si� lub 
maleje.  

Dost�pno�� leczenia w Europie, cho� nadal niewystarczaj�ca, ci�gle wzrasta; do tego 
stopnia, �e w niektórych krajach wi�kszo�� u�ytkowników heroiny — kiedy� uwa�anych 
za populacj� ukryt� – jest teraz w kontakcie z ró�nego rodzaju słu�bami. Co wi�cej, podczas 
gdy zaledwie kilka lat temu główn� kwesti� w debacie nad polityk� antynarkotykow� były 
zaka�enia HIV w�ród osób do�ylnie u�ywaj�cych narkotyków, wska�niki nowych zaka�e� 
przypisywanych u�ywaniu narkotyków spadły i nadal spadaj�. 

Jeste�my równie� �wiadkami wi�kszej spójno�ci na szczeblu europejskim w sposobie 
podchodzenia pa�stw członkowskich UE do tego zagadnienia. Obecnie 26 pa�stw 
członkowskich UE, a tak�e Chorwacja, Turcja i Norwegia, przyj�ło krajowy dokument 
dotycz�cy polityki antynarkotykowej (w porównaniu z 10 krajami w 1995 r.), przy czym 
dokumenty te s� w coraz wi�kszym stopniu skonstruowane według podobnego schematu co 
plan działa� UE w zakresie narkotyków. Ostatni rok był te� rokiem wzmo�onej aktywno�ci w 
zakresie podejmowania decyzji politycznych na szczeblu krajowym. Około połowa (13) 
pa�stw członkowskich UE była na ró�nych etapach weryfikacji i nowelizacji swoich 
dokumentów z zakresu polityki antynarkotykowej. 
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Cho� wa�ne jest uznanie tych pozytywnych wydarze�, musimy te� pami�ta�, �e dynamiczny 
charakter problemu narkotykowego stawia nas przed aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami. 
Dzi� podkre�la si� sygnały ostrzegawcze dotycz�ce heroiny, ci�gły wzrost spo�ycia kokainy, 
wysoki wska�nik wyst�powania wirusowego zapalenia w�troby typu C (HCV) w�ród osób 
do�ylnie u�ywaj�cych narkotyków, wysokie wska�niki zgonów zwi�zanych z narkotykami, a 
tak�e dalsze doniesienia o nadu�yciach i nielegalnej produkcji syntetycznych opioidów, takich 
jak fentanyl. Dodatkowo w sprawozdaniu podkre�lono �rednio 36-procentowy wzrost liczby 
zgłoszonych wykrocze� przeciw prawu antynarkotykowemu w pa�stwach członkowskich UE 
w ci�gu pi�ciu lat, od 2001 do 2006 r. , a w opublikowanym dzisiaj wraz ze Sprawozdaniem 
rocznym przegl�dzie po�wi�cono szczególn� uwag� potencjalnemu zagro�eniu zwi�zanemu 
z u�ywaniem narkotyków przez młode osoby z grup ryzyka (2).  

Kwestie te prowadz� mnie do zagadnienia kosztów problemu narkotykowego dla Europy — 
podstawowego tematu obecnej debaty na temat polityki antynarkotykowej i problemu 
omówionego w ró�nych cz��ciach dzisiejszego sprawozdania (3). Przez ostatnie 12 miesi�cy 
EMCDDA pracowało nad identyfikacj� i testowaniem wspólnych narz�dzi, które b�d� ułatwia� 
gromadzenie danych na temat wydatków publicznych zwi�zanych z narkotykami w całej UE. 
Cho� praca ta jest ci�gle w fazie wst�pnej, nasze pierwsze szacunki sugeruj�, �e wydatki 
pa�stwowe na problem narkotykowy mog� kosztowa� przeci�tnego obywatela UE około 60 euro 
rocznie. 

Jeszcze trudniej jest precyzyjnie okre�li� szkody spowodowane przez u�ywanie narkotyków: 
tragiczn� utrat� �ycia, skutki przest�pczo�ci zwi�zanej z narkotykami, negatywne 
oddziaływanie na społeczno�ci, w których narkotyki s� produkowane lub sprzedawane, a tak�e 
to, w jakim zakresie przemyt narkotyków osłabia rozwój społeczny i stabilno�� polityczn� krajów 
produkuj�cych narkotyki i krajów tranzytowych. Wystarczy przyjrze� si� niepokoj�cym 
wydarzeniom, które maj� miejsce w nast�pstwie przewozu tranzytowego kokainy przez kraje 
Afryki Zachodniej, aby u�wiadomi� sobie spustoszenie i straty, jakie problem narkotykowy mo�e 
powodowa�.  

Wreszcie, analizujemy dzi�, w jaki sposób we wszystkich krajach europejskich prowadzone 
s� badania naukowe po�wi�cone problemom narkotykowym, dostarczaj�ce informacji 
istotnych dla okre�lenia i zrozumienia oddziaływania nielegalnych narkotyków. Niedawne 
sprawozdanie EMCDDA na ten temat (4) zawiera ogólny zarys organizacji bada� naukowych 
zwi�zanych z narkotykami w Europie. Planowane badanie zainaugurowane przez Komisj� 
Europejsk� b�dzie zawiera� zalecenia po�wi�cone brakuj�cej wiedzy oraz poprawie 
współpracy w dziedzinie bada� na szczeblu europejskim.  

Ostatni rok ma szans� by� postrzegany jako wa�ny etap w historii mi�dzynarodowej polityki 
kontroli narkotyków. Europa przygotowuje si� do rozpocz�cia nowego planu działa� UE 
w zakresie narkotyków (2009–12) ze �wiadomo�ci�, �e obecnie bardziej ni� kiedykolwiek 
wcze�niej istnieje zgoda na temat kierunków post�powania i wiedza na temat przyszłych wyzwa�.  

Uwagi: 

(1) Przegl�d post�pów 10-lecia został zainaugurowany w Komisji ONZ ds. 	rodków Odurzaj�cych 
(CND) w marcu 2008 r.  
(2) Zob. publikacja w wybranych zagadnieniach: Drugs and vulnerable groups of young people, 
6.11.2008 http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(3) Zob. te� publikacja w wybranych zagadnieniach: Towards a better understanding of drug-related 
public expenditure in Europe, lipiec 2008 r. http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(4) Zob. te� publikacja w wybranych zagadnieniach: National drug-related research in Europe,  
pa�dziernik 2008 r. http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Informacje na temat wszystkich produktów, komunikatów prasowych, serwisów i wydarze� zwi�zanych 
ze Sprawozdaniem rocznym b�d� dost�pne o godz. 10:00 czasu �rodkowoeuropejskiego w dniu 
6.11.2008 na stronie internetowej: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report  
 


