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Günümüzdeki uyu�turucu durumuna dair bildiklerimizin serinkanlı bir analizi, bu karma�ık 
hususa ili�kin bilgilendirilmi�, verimli ve mantıklı bir tartı�ma için esas te�kil etmektedir. Bu 
gibi bir analiz, görü�lerin olgulara dayandırılmasını ve güç politika seçimlerinde bulunanların 
mevcut seçeneklere ve bunların getirebilece�i faydalara dair net fikirleri olmasını 
sa�lamaktadır. Bugün Brüksel’de gururla sundu�umuz 2008 Yıllık raporu: Avrupa’da 
uyu�turucu sorununun durumu çalı�masının ardında yatan mantık da budur.  

Geçen yıl, uyu�turucu politikalarının bugüne kadar nasıl bir performans ortaya koydu�u ve 
gelecekte hangi yolların izlenmesi gerekti�ine ili�kin olarak, Avrupa düzeyi ve küresel 
düzeyde benzersiz bir yıl olmu�tur. EMCDDA her iki düzeyde de aktif olarak katılımda 
bulunmu�tur. Bilhassa, mevcut AB uyu�turucu eylem planının (2005–08) de�erlendirmesinde 
ve bunun yanı sıra uyu�turucu hakkındaki 1998 Birle�mi� Milletler Genel Kurulu Özel 
Oturumunda (UNGASS) belirlenen hedeflere ili�kin sürmekte olan ilerleme raporunda (1), 
Avrupa Komisyonu’na teknik destek sunmu�tur.  

Avrupa’nın �u anda, uluslararası standartlara göre, dünyada uyu�turucu izleme 
kapasitelerinin en geli�mi� oldu�u yerlerden biri olarak göze çarptı�ını söylemek sevindiricidir. 
Bununla beraber, AB çapında politika yapıcılı�ı ve uygulamaları daha iyi bilgilendirmek 
amacıyla, eldeki verilerin kalitesi ve öneminin artırılması için aynı �evkle çalı�ıyoruz.  

Bugünkü rapor, uyu�turucu düzeyleri tarihsel açıdan yüksek olmaya devam etmekle beraber, 
daha kararlı bir a�amaya girmekte oldu�umuzu göstermektedir. Genel anlamda, ço�u türdeki 
uyu�turucu tüketimine ili�kin olarak, çok önemli artı�lar kaydedilmemekte ve, bazı bölgelerde, 
e�ilimler dü�er gibi görünmektedir. Sözgelimi amfetamin ve ecstasy kullanımına ili�kin 
göstergeler genelde kararlı veya dü�mekte olan bir duruma i�aret etmektedir. Ayrıca, en yeni 
verilerde, bazı ülkelerdeki gençler arasındaki esrar kullanımının da dengelenmekte ya da 
azalmakta oldu�una ili�kin daha güçlü sinyaller bulunmaktadır.  

Hala yetersiz olmakla beraber, tedavi bulunurlu�u da Avrupa’da artmaya devam etmektedir; 
öyle ki tedavi bulunurlu�u bazı ülkelerde, eskiden gizli bir kesim olarak kabul edilen ço�u 
eroin kullanıcısının bir nevi destek hizmetiyle ili�kide bulundu�u bir noktaya gelmi�tir. Ayrıca, 
uyu�turucu enjekte edenler arasındaki HIV enfeksiyonu sadece birkaç yıl öncesine kadar 
uyu�turucu politikası tartı�malarının odak noktasını te�kil ederken, uyu�turucu kullanımına 
atfolunan yeni enfeksiyon oranları dü�mü� ve dü�meye devam etmektedir.  

AB Üye Devletleri’nin bu hususu ele alma �ekillerinde de Avrupa düzeyinde daha büyük bir 
uyuma �ahit olmaktayız. Hali hazırda (1995’teki 10 ülkeye kıyasla) 26 AB Üye Devleti’nin yanı 
sıra Hırvatistan, Türkiye ve Norveç ulusal bir uyu�turucu politikası belgesi kabul etmi� olup, 
bunlar giderek AB uyu�turucu eylem planına benzer çizgilerde yapılandırılmaktadır. AB Üye 
Devletleri’nin yakla�ık yarısının (13) uyu�turucu politikası belgelerini gözden geçirme ve 
yeniden belirlemenin farklı a�amalarında bulundu�u geçen yıl, ayrıca ulusal düzeyde politika 
yapıcılık konusunda da en faal yıl olmu�tur.  
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Bu olumlu geli�melerin fark edilmesi önemli olmakla beraber, uyu�turucu sorununun dinamik 
tabiatı sebebiyle endi�elerin sürdü�ünü ve yeni güçlüklerle kar�ıla�tı�ımızı da unutmamamız 
gerekir. Bugün dikkat çekilen di�er konular arasında eroin konusunda yapılan uyarılar; kokain 
kullanımında süregelen artı�lar; enjekte edenler arasında hepatit C virüsünün (HCV) yüksek 
yaygınlı�ı; yüksek oranlardaki uyu�turucuya ba�lı ölümler ve fentanil gibi yasadı�ı sentetik 
opioid üretimi ve saptırılmasına ili�kin yeni raporlar bulunmaktadır. Buna ek olarak, rapor AB 
Üye Devletleri’nde 2001 ve 2006 arasındaki be� yılda rapor edilen uyu�turucu kanunu 
suçlarındaki ortalama % 36’lık bir artı�ın altını çizmektedir. Bugün ayrıca Yıllık raporun yanı 
sıra yayımlanan bir de�erlendirmede (2) korunmasız gençler arasında uyu�turucu kullanma 
sorunlarının yol açtı�ı potansiyel riske özel önem atfedilmi�tir.  

Bu meseleler beni �u andaki uyu�turucu politikası tartı�masının temelini olu�turan temalardan 
biri ve bugünkü raporun çe�itli bölümlerinde ele alınan bir husus olan uyu�turucu sorununun 
Avrupa’ya maliyeti konusuna getiriyor (3). EMCDDA, son 12 aydır, tüm AB’de uyu�turucuya 
ba�lı kamusal harcamalara ili�kin veri toplamayı kolayla�tıracak ortak araçların saptanması 
ve denenmesi için çalı�maktadır. Bu çalı�malar hala emekleme döneminde olmakla beraber, 
elimizdeki ilk tahminlere göre uyu�turucu sorununa yönelik devlet harcamaları ortalama bir AB 
vatanda�ına yılda yakla�ık 60 EUR’ya mal olmaktadır. 

Ölçülmesi daha da zor olan ise uyu�turucu kullanımının yol açtı�ı hasardır; trajik ya�am 
kayıpları; uyu�turucuya ba�lı suçun etkileri; uyu�turucu üretilen ya da tüketilen toplumlarda 
bunun toplumlara olan olumsuz etkisi ve uyu�turucu ticaretinin üretici ve transit ülkelerdeki 
sosyal kalkınma ve siyasi istikrarı bozma oranı. Uyu�turucu sorununun yol açabilece�i ikincil 
zararları anımsamak için kokainin Batı Afrika üzerinden aktarılmasından kaynaklanan kaygı 
verici geli�meleri dü�ünmemiz yeterli olacaktır.  

Bugün son olarak, uyu�turucu sorunuyla ilgili ara�tırmaların yasadı�ı uyu�turucuların etkisinin 
açıklanması ve anla�ılması için çok önemli bilgiler sa�ladı�ı tüm Avrupa ülkelerinde nasıl 
gerçekle�tirildi�ine bakalım. Bu konu hakkındaki yakın tarihli bir EMCDDA raporu (4), 
Avrupa’da uyu�turucuyla ilgili ara�tırmaların organizasyonuna ili�kin bir de�erlendirme 
sunmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından ba�latılan ve pek yakında gerçekle�tirilecek bir 
çalı�mada bilgi eksikliklerinin ele alınması ve ara�tırma alanında Avrupa düzeyinde i�birli�inin 
iyile�tirilmesine yönelik tavsiyeler yer alacaktır. 

Geçti�imiz yıl belki de uluslararası uyu�turucu kontrol politikası açısından kritik bir an olarak 
tarihe geçecektir. Avrupa yeni bir AB uyu�turucu eylem planına (2009–12) atılmaya 
hazırlanırken, izlenmesi gereken yol hakkında daha önce hiç olmadı�ı kadar kuvvetli bir görü� 
birli�i ve önünde yatan güçlüklere dair hiç olmadı�ı kadar net bir fikir bulundu�unu 
bilmektedir.  

Notlar: 

(1) 10 yıllık ilerleme raporu Mart 2008 tarihinde AB Narkotik Uyu�turucular Komisyonu’nda (CND) 
sunulmu�tur.  
(2) Bkz. Seçili konu yayını: Drugs and vulnerable groups of young people, 6.11.2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(3) Ayrıca bkz. Seçili konu yayını: Towards a better understanding of drug-related public expenditure in 
Europe, Temmuz 2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
(4) Ayrıca bkz. Seçili konu yayını: National drug-related research in Europe, Ekim 2008. 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Tüm Yıllık rapor ürünleri, basın bildirileri, hizmetler ve etkinlikler hakkında bilgiler 6.11.2008 tarihinde 
saat 10.00’da (CET) a�a�ıdaki adreste eri�ime sunulacaktır: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report  
 


