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2008 M. METIN� ATASKAITA: NEVIENODA STIMULIUOJAN�I� NARKOTIK� VARTOJIMO PAD�TIS  

Amfetamino ir ekstazio vartojimo tendencijos nesikei�ia, bet kokaino vartojimas tebeauga 

(2008 11 06, LISABONA, NESKELBTI IKI 10.00 VAL. Vidurio Europos laiku) Stimuliuojantys narkotikai, tokie 
kaip amfetaminai, ekstazis ir kokainas, yra antroje vietoje iš dažniausiai šiuo metu Europoje vartojam� 
narkotik� tip� – po kanapi�. Kita vertus, šios grup�s duomenys atskleidžia labai nevienod� min�t� narkotik� 
paplitim�, vartojimo tendencijas ir rinkos pl�tr�. Apie tai praneša ES Narkotik� ir narkomanijos steb�senos 
centras (EMCDDA), kuris šiandien Briuselyje pristato 2008 m. metin� ataskait�: narkotik� problema 
Europoje. 

Apie 12 milijon� europie�i� (15–64 met�) yra bent kart� gyvenime band� kokain�, palyginti su 11 milijon� 
bandžiusi�j� amfetaminus ir 9,5 milijono – ekstaz	. Naujausi Europos mastu gaunami duomenys patvirtina 
ataskait� teiginius, kad amfetamin� ir ekstazio vartojimas išlieka nepakit�s arba net maž�ja, ta�iau jie taip pat 
rodo, kad kokaino vartojimas toliau auga, nors ir nedaugelyje šali�. Taip pat šiandien pristatomas naujausias 
nevienodai pasiskirs�iusios Europos neteis�t� stimuliuojan�i� narkotik� rinkos vaizdas (žr. 4 skyriaus 
žem�lap	). 

Amfetaminai ir ekstazis — pad�tis išliko nepakitusi 

Apie 2 milijonus jaun� europie�i� (15–34 met�) per pastaruosius metus band� amfetaminus, o apie 
2,5 milijonus – ekstaz	. Dabartin�s ataskaitos duomenys rodo, kad per pastaruosius metus (nuo 2003 m.) šios 
amžiaus grup�s amfetamino vartojimas nekinta arba maž�ja (GPS-8, i; GPS-23, i, ii lentel�s); vidutiniškai per 
metus j	 vartojo 1,3 proc. jaun� suaugusi�j�. Per pastaruosius 5 metus tarp jaun� suaugusi�j� ekstazio 
vartojimas taip pat išliko daugiausia pastovus, nors ataskaitoje nurodoma, kad jis šiek tiek padid�jo arba 
sumaž�jo. Vidutiniškai 1,8 proc. jaun� suaugusi�j� nurod� vartoj� ekstaz	 per pastaruosius metus, nors šis 
skai�ius itin 	vairuoja skirtingose šalyse. Apklaus� mokyklose duomenys iš �ekijos, Ispanijos, Švedijos ir    
JK rodo, kad 15–16 m. jaunuoli� amfetamin� ir ekstazio vartojimas išliko nepakit�s arba esama maž�jimo 
tendencijos (EYE-3 lentel�). 

Kokaino vartojimas tebeauga 

Per pastaruosius metus apie 3,5 milijonus jaun� europie�i� (15–34 met�) vartojo kokain�, o 1,5 milijono j	 
vartojo per pastar�j	 m�nes	. 7 šalys nurodo, kad naujausi� apklaus� duomenimis (2005–07 m.), kokaino 
vartojimas per pastaruosius metus augo (5 skyriaus 5 lentel�; GPS-14, i lentel�). Danijoje, Ispanijoje, Airijoje, 
Italijoje ir JK, šalyse, kuriose kokaino vartojimas itin paplit�s, š	 narkotik� per pastaruosius metus vartojo 
apytikriai 3–5.5 proc. jaun� suaugusi�j�. Taip pat auga asmen�, kurie kreipiasi gydytis d�l priklausomyb�s nuo 
kokaino, skai�ius. Nuo 2002 m. iki 2006 m. nauj� klient�, kurie kreipiasi d�l gydymosi, skai�ius išaugo apytikriai 
nuo 13 000 iki beveik 30 000 (TDI-1, ii lentel�). 2006 m. EMCDDA buvo užregistruota, kad nuo kokaino mir� 
apie 500 asmen� (žr. toliau duomenis apie konfiskavim�). 
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Pasiskirs�iusi Europos stimuliuojan�i� narkotik� rinka – reikalingas visapusiškas atsakas 

Šiuo metu Vakar� ir Piet� Europos neteis�t� stimuliuojan�i� narkotik� rinkoje dominuoja kokainas, o visur kitur 
jo vartojimas ir pasi
la išlieka maži. Daugelyje šiaur�s, vidurio ir ryt� valstybi� nari�, ypa� 2004 m. 	 ES 
	stojusi� šali�, amfetaminas akivaizdžiai išlieka dominuojantis stimuliuojantis narkotikas (4 skyriaus žem�lapis). 
Metamfetaminas, kuris yra daugiausiai problem� už Europos rib� keliantis narkotikas, Europos S�jungoje 
daugiausia vartojamas �ekijos Respublikoje ir Slovakijoje, bet apie jo pasi
l� ir vartojim� retkar�iais praneša 
ir kitos šalys. 

D�l aplinkybi�, kuriomis vartojami abu narkotikai, panašumo ir panaši� j� vartojim� paaiškinan�i� priežas�i� 
kokainas ir amfetaminas gali b
ti tam tikru mastu laikomi Europos neteis�t� narkotik� rinkos konkuruojan�iais 
produktais. Skirting� narkotik�, kurie gali tiek pat dominti vartotojus, s�veika lieka svarbi tyrimo sritis, – sako 
EMCDDA vadovas Marcelis Reimenas. – „Dabartin� pasiskirs�iusios rinkos pad�tis rodo, kad užuot sutelk� 
d�mes	 	 atskirus narkotikus, mes turime imtis visapusišk� priemoni� d�l stimuliuojan�i� narkotik�. Kyla 
pavojus, kad sumažinus vieno narkotiko prieinamum�, jo vartotojai prad�s vartoti kit� narkotik�.“ 

Taip pat šioje ataskaitoje... 

KANAP�S: daugiau požymi�, rodan�i�, kad j� populiarumas gali maž�ti 

Beveik ketvirtadalis vis� europie�i�, arba 71 milijonas (15–64 met�) asmen�, yra bent kart� gyvenime band� 
kanapes, o apie 7 proc. (23 milijonus) jas band� per pastaruosius metus, tod�l jos teb�ra Europoje dažniausiai 
vartojamas neteis�tas narkotikas. Kita vertus, kai kuriose svarbiose rinkose, teigia EMCDDA, dabar daug�ja 
požymi�, rodan�i�, kad šio narkotiko populiarumas maž�ja, o tai patvirtina analiz�s, pateiktos pernykšt�je 
Metin�je ataskaitoje, teiginius. 

Nustatyta, kad pastaruosius metus kanapes vartojo apie 17,5 milijonus jaun� europie�i� (15–34 met�). 
Naujausi nacionalini� apklaus� apie šios grup�s kanapi� vartojim� duomenys rodo, kad jis išlieka nepakit�s 
arba net maž�ja daugumoje duomenis pateikusi� šali� (3 skyriaus 4 lentel�; GPS-4, i lentel�); per pastaruosius 
metus vidutiniškai narkotikus vartojo 13 proc. jaun� suaugusi� europie�i�. 15 met� moksleivi� stipri�j� kanapi� 
vartojimo bent kart� gyvenime tendencija ES šalyse taip pat atrodo nesikei�ianti arba maž�janti (HBSC 
apklausos*; EYE-4 ir EYE-5 lentel�s). Kaip parodo gyventoj� apklausos, JK, šalyje, kuri visada išsiskyr� aukštu 
kanapi� vartotoj� skai�iumi, pastebima nuolatinio narkotik� vartojimo, ypa� jaunesnio amžiaus grup�se, 
maž�jimo tendencija (GPS-10 lentel�). 

Nuolat ir intensyviai kanapes vartojan�i�j� skai�i� kitimo tendencijos gali kisti nepriklausomai nuo kanapi� 
paplitimo vis� kit� gyventoj� grup�je, – sako EMCDDA direktorius Wolfgangas Götzas. Nustatyta, kad 
Europoje apie 4 milijonus suaugusi�j� (15–64 met�) kanapes vartoja kasdien arba beveik kasdien. Pasteb�ta, 
kad iš 160 000 2006 m. nurodyt� nauj� atvej�, kai reikalingas gydymas d�l priklausomyb�s nuo narkotik�, 
kanapi� vartotojai sudar� antr�j� didžiausi� grup� (28 proc.) po heroino vartotoj� (35 proc.) (TDI-2, i lentel�). 

PASI�LA: DINAMIŠKOSE RINKOSE REIKALINGAS DINAMIŠKAS ATSAKAS 

Narkotik� pasi
la Europai ir pa�ioje Europoje palaipsniui kinta, – sako Wolfgangas Götzas, – rinkos naujov�s 
kelia svarbi� išš
ki� esamoms kontrol�s ir visuomen�s sveikatos strategijoms. Tarp reikšming� naujovi� 
galima pamin�ti did�jan�i� namini� kanapi� gamybos visoje Europoje svarb�; padid�jus	 pranešim� apie 
sintetini� opioid� nukreipim� ir neteis�t� gamyb� skai�i�, klestin�i� interneto rink�, reklamuojan�i� „teis�tus 
narkotikus“ ir medicinos produktus; sintetini� narkotik� gamybos poveik	 aplinkai. Taip pat šiuo metu d�mesys 
skiriamas kokaino kontrabandai per Vakar� Afrik� ir pastangoms, kurias tarptautin� bendruomen� deda šiam 
regionui paremti. 

Kokaino kontrabanda: Vakar� Afrika, regioninis centras, ir nauja veikla Ryt� Europoje 

Nustatyta, kad beveik ketvirtis kokaino kontrabandos 	 Europ� 2007 m. buvo atgabenta per Vakar� Afrik� 
(Jungtini� Taut� Narkotik� kontrol�s ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC), 2008 m.), kuri pastaruoju 
metu tapo regioniniu kokaino kontrabandos centru. Kokainas 	 Europ� patenka daugeliu keli�, ta�iau Karib� 
šalys išlieka svarbia kokaino tranzito zona. Kita vertus, manoma, kad nepaprastai išaugus kontrabandos 
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gabenimo per Vakar� Afrik� galimyb�ms, lengviau tapo gauti kokaino ir jis Europoje atpigo, o taip pat padid�jo 
Iberijos pusiasalio, kaip platinimui ES skirto kokaino 	vežimo vietos, vaidmuo. Iš 121 tonos kokaino, kuris 
buvo konfiskuotas Europoje 2006 m., 28 proc. konfiskuota Portugalijoje ir 41 proc. Ispanijoje. (Šiuos skai�ius 
galima palyginti su atitinkamais 2005 m. skai�iais – 17 proc. ir 46 proc.). 2006 m. Europoje kokainas buvo 
konfiskuotas 72 700 kart�, daugiau kaip pus� kart� – Ispanijoje (58 proc.) ir Portugalijoje (2 proc) (SZR-9, 
SZR-10 lentel�s). 

Naujausi pranešimai apie kokaino importavim� per Ryt� Europos šalis (Bulgarij�, Estij�, Latvij�, Lietuv�, 
Rumunij� ir Rusij�) taip pat byloja apie atsiradusius naujus kontrabandos kelius. Kadangi kokaino 
kontrabanda toliau did�ja, daugiau pastang� dedama jam konfiskuoti. Lisabonoje 	kurtas J
r� prekybos 
narkotikais analiz�s ir operacij� centras (MAOC-N) vaidina svarb� vaidmen	, siekiant sustabdyti kokaino 
kontraband� per Atlanto vandenyn�, o naujojo Kovos su narkotikais koordinavimo centro (CECLAD-M) Tulone 
paskirtis – kovoti su kontrabanda Viduržemio j
ros regione (Centre de Coordination de la Lutte Anti-Drogue en 
Méditerranée). 

Namini� džiovint� kanapi� gamybos masto nustatymas – daugiausia neaiškum� 

Šiandien taip pat skiriamas d�mesys namini� kanapi� gamybai Europoje, o valstybi� nari� pranešimai rodo, 
kad ji nebegali b
ti „laikoma nedidelio masto“. Kanapi� derva – daugiausia iš Maroko – visada buvo pagrindinis 
produktas daugelyje ES šali�. Ta�iau namin� kanapi� gamyba Europoje nuo pra�jusio amžiaus paskutiniojo 
dešimtme�io pradžios iki vidurio augo, o kai kurios šalys dabar nurodo, kad nuo dervos buvo pereita prie vietoje 
auginam� kanapi�. Europoje 2006 m. buvo konfiskuota apie 2,3 milijonus kanapi� žol�s vienet�. 

Daugelis Europos šali� dabar pateikia duomenis apie vietin� kanapi� gamyb� – nuo nedidelio kiekio kanapi� 
auginimo asmenin�ms reikm�ms iki dideli� plantacij� komerciniais tikslais. Vietin� gamyba yra reikšmingas 
išš
kis teis�saugos institucijoms, nes ji nesusijusi su tarptautine kontrabanda ir gamybos vietos yra arti 
vartotojo, tod�l jas palyginti lengva pasl�pti. Atkreipdama d�mes	 	 tai, kad tr
ksta šios srities duomen�, 
EMCDDA prad�jo tyrim�, kad b
t� nustatytas naminiu b
du gaminam� džiovint� kanapi� mastas ir proporcin� 
rinkos dalis. 

Daugiau kaip 200 psichoaktyvi�j� medžiag� reklamuojama interneto parduotuv�se 

EMCDDA praneša, kad 2008 m. atlikus nedidel� 25 interneto parduotuvi� apklaus�, nustatyta, kad mažmenine 
prekyba užsiiman�iose interneto parduotuv�se reklamuojama daugiau kaip 200 psichoaktyvi�j� medžiag�. 
Daugeliui iš ši� medžiag�, kurios yra netiesiogiai reklamuojamos kaip „teis�ti narkotikai“, kai kuriose šalyse 
taikomi tie patys 	statymai kaip kontroliuojamiems narkotikams ir gali b
ti taikomos bausm�s. Kadangi yra 
mažai pavyzdži�, rezultatus reikia vertinti atsargiai, bet daugiausia nustatyt� parduotuvi� yra JK ir 
Nyderlanduose, mažiau – Vokietijoje bei Austrijoje. Duomenys rodo, kad mažmenine ši� produkt� prekyba 
užsiiman�i� interneto parduotuvi� skai�ius auga ir jos greitai prisitaiko prie nauj� pastang� kontroliuoti rink�. 

Tarp dažniausiai pardavin�jam� vadinam�j� „teis�t� narkotik�“ galima pamin�ti kvaitulin	 šalavij� (Salvia 
divinorum); puošni�j� vožt� (Mitragyna speciosa); gumbin	 vijik	 (Merremia tuberosa); gyslot�j	 vykl	 (Argyreia 
nervosa); haliucinogeninius grybus ir pa�ias 	vairiausias „vakar�li� tabletes“, kurios pardavin�jamos kaip 
ekstazi� pakaitalas (MDMA). Dažnai skelbiama, kad pagrindin� sintetini� „vakar�li� table�i�“ sudedamoji 
medžiaga yra benzilpiperazinas (BZP), bet šiose tablet�se gali b
ti 	vairiausios augalin�s medžiagos, pusiau 
sintetin�s arba sintetin�s medžiagos. EMCDDA BZP rizikos 	vertinimas l�m�, kad 2008 m. kovo m�n. buvo 
priimtas sprendimas šalims per 1 metus užtikrinti šio narkotiko kontrol�. Kai kurios šalys taip pat prad�jo 
kontroliuoti kvaitulin	 šalavij� Salvia divinorum ir (arba) pagrindin� jo aktyvi�j� medžiag� Salvinorine A. 

EMCDDA vadovas Marcelis Reimenas sako: „Tie, kurie ver�iasi neteis�t� narkotik� gamyba, kontrabanda ir 
pardavimu, yra k
rybingi, ryžtingi ir pasiruoš� pasinaudoti bet kokia galimybe pl�sti savo rink�. Tai gali lemti, 
kad bus naudojama nauja technologija arba pasinaudojama socialin�mis problemomis kai kuriose 
besivystan�io pasaulio dalyse. M
s� politika turi b
ti tiek pat k
rybinga, jei mes norime neatsilikti nuo 
besivystan�ios rinkos, kuriai mažai ter
pi ta kaina, kuri� sumok�s žmon�s, bendruomen� arba aplinka“. 

»»»
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Paskelbta šiandien: narkotikai ir pažeidžiamos jaun� žmoni� grup�s 

ES valstyb�s nar�s, vykdydamos savo narkotik� ir socialin� politik�, vis didesn� pirmenyb� teikia pažeidžiam� žmoni� 
grup�ms, siekdamos sumažinti gr�sm�, kuri� kelia narkotik� vartojimas, ten, kur jis yra labiausiai paplit�s. Ta�iau kad šie 
geri ketinimai b
t� 	gyvendinti, turi b
ti teikiama daugiau paslaug�. EMCDDA šiandien pateikdama apžvalg� teigia, kad 
kai kurios pažeidžiam� jaun� žmoni� grup�s (pavyzdžiui, vaikai globos institucijose, benamiai jauni žmon�s, nebaig� 
mokyklos jaunuoliai arba mokiniai, praleidin�jantys pamokas) yra labiau link� prad�ti vartoti narkotikus negu dauguma 
bendraamži� ir gali grei�iau pasiekti t� narkotik� vartojimo etap�, kai d�l j� vartojimo kyla problem�. Žinojimas, kokios yra 
ši� pažeidžiam� grupi� charakteristikos ir kur jas galima rasti, gali b
ti svarbus pirmasis žingsnis 	gyvendinant narkotik� 
prevencijos strategijas ir intervencijas. Narkotik� vartojimas gali b
ti viena iš pažeidžiam� grupi� elgesio form�, ver�ianti 
vykdant narkotik� politik� atsižvelgti 	 daugel	 socialini� veiksni�, kurie gali apsunkinti priklausan�i�j� šioms grup�ms 
sveikatos problemas, jas pranašauti arba pagreitinti. Šiandienin� apžvalga skirta geriausios praktikos pavyzdžiams. 
 

Santrauka 23 kalbomis http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

Pastabos:  
 
2008 m. metin�je ataskaitoje pateikti duomenys yra 2006 m. arba paskutini� met�, kuriais turima informacijos, duomenys. 
 
Šiame pranešime pamin�tus skai�ius ir lenteles galima rasti 2008 m. Statistikos biuletenyje 
http://www.emcdda.europa.eu/stats08  
 
Informacija ir nuorodos 	 visus Metin�s ataskaitos veikalus, informacinius pranešimus, paslaugas ir renginius pateikiama 
adresu: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report 
 
* Tarptautin� moksleivi� sveikatos ir gyvensenos apklausa (HBSC) http://www.hbsc.org 


