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P R A N E Š I M A S  

 
D�l 2006 m. Metin�s ataskaitos 

apie narkotik� problem� Europoje paskelbimo 
neplatinti iki 2006 m. lapkri�io 23 d. 11 val. (Vidurio Europos laiku) 

 
Europos S�jungos naujosios 2005–2012 m. kovos su narkotikais ir narkomanija strategijos 
�gyvendinimo pradžia – svarbus žingsnis, kovojant su narkotik� problema Europoje. Strategija 
ir jos dabartinis 2005–2008 m. veiksm� planas – tai konkretus �rodymas, kad tarp valstybi� 
nari� yra sutarimas ir pasiryžimas bendradarbiauti bei siekti bendr� tiksl�. Ta�iau šis 
bendradarbiavimas tuo nesibaigia. Nors nacionalin� politika ir toliau išlieka atskir� šali� 
prerogatyva, kartu yra pastebimi ir jos skirtumai, kurie pagyvina Europos diskusijas. Tuo tarpu 
nesutarim�, sprendžiant pagrindinius dalykus, pasitaiko daug re�iau. Tod�l šiuo metu 
pastebima, kad šalys vis dažniau pasirenka t� pa�i� veiklos krypt�. 

Beveik visos Europos šalys savo politikos gaires dabar pateikia bendroje nacionalin�je kovos 
su narkotikais ir narkomanija strategijoje arba savo veiksm� plane. Dabartin�je nuodugniai 
išanalizuotoje narkotik� politikoje mes pastebime ryškius požymius, rodan�ius, kad strategij� 
taikymo sritis ple�iasi ir apima ne tik neteis�tus narkotikus (1), bet ir teis�tas priklausomyb� 
sukelian�ias medžiagas, tokias kaip alkoholis, tabakas ir vaistai. Dabar daugiau kaip du 
tre�daliai apžvelgt� šali� kovos su narkotikais dokumentuose kalb�damos apie prevencij� ir 
gydym� nuodugniai nagrin�ja ir abiej� r�ši� medžiagas arba pateikia nuorodas � teis�tas 
medžiagas. Tai daroma pa�iu laiku, nes Europoje vis dažniau pastebimas keli� teis�t� ir 
(arba) neteis�t� medžiag� vartojimas vienu metu. 

Šiuo metu Europos narkotik� ir narkomanijos steb�senos centro (EMCDDA) uždavinys —
steb�ti daug platesn� medžiag� spektr� nei prieš dešimtmet�. Teikiant gydymo paslaugas vis 
dažniau susiduriama su �vairiais stimuliantais, keli� narkotik� ar narkotik� ir alkoholio 
vartojimo vienu metu problema. Ši� met� ataskaitoje akcentuojama b�tinyb� sukurti politik� ir 
veiksm� plan�, kuriais remiantis galima veiksmingai spr�sti sud�ting� ir �vairiapus� ši� dien� 
narkotik� problem�. Ypa� didel� išš�k� narkotik� steb�senos sistemoms, kurios anks�iau 
daugiausia d�mesio skirdavo atskir� medžiag� vartojimui, šiuo metu kelia keli� narkotik� 
vartojimas. Jei norime pad�ti žmon�ms, kuri� problemos kyla d�l to, kad jie vartoja �vairius 
narkotikus, nauj� metodik�, leidžian�i� geriau suvokti ši� narkotik� vartojimo specifik�, 
k�rimas turi b�ti vienas pirm�j� m�s� b�simos darbotvark�s uždavini�. 

Vykdant steb�sen�, dabar b�tina sekti ir atsirandan�ius naujus narkotikus bei numatyti 
b�simas gr�smes visuomen�s sveikatai. Tik�tina, kad naujus narkotik� vartojimo b�dus iš 
pradži� pam�gs pavieniai asmenys, priklausantys nedidel�ms grup�ms tik tam tikruose 
regionuose ar konkre�ioje socialin�je aplinkoje. Tod�l m�s� tikslas yra — greitai pasteb�ti 
naujas medžiagas ir atsirandan�ias tendencijas, kol jos netampa visuotine problema. 

2005 m. naudojant EMCDDA išankstinio �sp�jimo sistem� (2), pirm� kart� buvo oficialiai 
pranešta apie 14 nauj� psichoaktyvi�j� medžiag�. Viena svarbiausi� naujai atsiradusi� 
medžiag� - mCPP - 1-(3-chlorfenil)piperazinas, - kuri šalyse nar�se paplito grei�iau ir pla�iau 
nei bet kuri kita nauja psichoaktyvioji medžiaga, atsiradusi nuo 1997 m., kai prad�jo veikti 
steb�senos sistema.



2006 m. metin� ataskaita – http://annualreport.emcdda.europa.eu 
 
Per vienerius metus mCPP, dažnai parduodamas kaip „naujo tipo ekstazis“, pasiek� 20 ES 
valstybi� nari�, Rumunij� ir Norvegij�. Tai vienas iš pavyzdži�, kaip neteis�t� narkotik� 
gamintojai nuolat ieško nauj� chemini� medžiag�, kurias b�t� galima pasi�lyti potencialiems 
vartotojams. Išankstinio �sp�jimo sistema — svarbus mechanizmas, kuriuo siekiama sukliudyti 
pelno besivaikantiems asmenims žaloti Europos jaunimo sveikat�. 

2005 m. EMCDDA taip pat prad�jo vykdyti E-POD (European Perspectives on Drugs/ 
Europos kovos su narkotikais perspektyvos) bandom�j� projekt�, kuriuo siekiama pad�ti 
nustatyti, išsiaiškinti ir suprasti naujas narkotik� tendencijas Europoje (3). Pirmoje šio projekto 
ataskaitoje (4) nurodoma, kad nuo praeito dešimtme�io padid�jo haliucinogenini� 
(„stebukling�j�“) gryb� pasi�la ir vartojimas. Tokiu b�du vis� d�mes� skiriant konkre�ioms 
medžiagoms, šis E-POD projektas apims ir vis� Europ� bei veiks kaip nauj� mading� 
narkotik� sekimo radaras, padedantis šalims greitai ir veiksmingai reaguoti � j� vartojim�, su 
tuo susijusi� rizik� sveikatai. 

Taip pat reikia pamin�ti ir metamfetamin� — narkotik�, sukeliant� sunkius padarinius žmoni� 
sveikatai visame pasaulyje. Europoje su šiuo narkotiku susijusios problemos kol kas 
pastebimos tik keliose šalyse, bet per paskutinius metus apie jo konfiskavimo atvejus praneš� 
daugiau šali�, aiškiai pabr�ždamos, jog reikia atidžiau steb�ti didžiausios rizikos asmen� 
grupes. 

�ia reik�t� prisiminti 2005 m. Europos Komisijos pasi�lym� EMCDDA iš naujo suformuluoti 
Agent�ros steigimo misij�, kuri pad�t� jai �veikti šiuos naujus išš�kius. Pavyzdžiui, 
pataisytame reglamente sakoma, kad Agent�ra turi atsižvelgti � naujus narkotik� vartojimo 
b�dus, ypa� keli� narkotik� vartojim� ir teis�t� bei neteis�t� psichoaktyvi�j� medžiag� 
vartojim� vienu metu. 

Pasaulyje diskutuojant apie narkotik� problem� netr�ksta kalb� apie subalansuot� ir 
�rodymais paremt� šios problemos sprendimo metodik�. Europoje, galb�t dažniau nei bet kur 
kitur, šios kalbos virsta darbais. Naujoji ES kovos su narkotikais ir narkomanija strategija ir jos 
pirmasis veiksm� planas remiasi vieningu šali� sutarimu mažinti pasi�l� ir paklaus�. Šalys 
taip pat aiškiai sutaria, jog svarbu rinkti ir dalytis informacija, skleisti ger� praktik�, o priimant 
nelengvus sprendimus d�l veiksm�, kurie geriausiai atitikt� pilie�i� interesus, - vadovautis 
moksliniais tyrimais. Padedant EMCDDA, Europos Komisija �vertins dabartin� veiksm� plan�, 
remdamasi b�tent tokiais duomenimis. 

Jau nebe pirmus metus ES kovos su narkotikais ir narkomanija strategijos bei veiksm� planai 
padeda sustiprinti nacionalini� institucij� veikl�, šali� vykdom� politik� ir stiprina Europos 
viening� poži�r� kovojant su narkotikais. EMCDDA stengiasi pad�ti kurti informacija pagr�st� 
politik�, pateikdama objektyvi� ir griežtais moksliniais metodais išanalizuot� informacij� apie 
narkotik� reiškin� Europoje. 

	sigilinus � problemas, kurias atskiriems Europos šali� gyventojams, j� šeimoms ir 
bendruomen�ms sukelia narkomanija, lengva pulti � nevilt�. Ta�iau optimistiškai nuteikia tai, 
kad šiandien Europoje mes ne tik geriau suprantame pad�t�, bet ir racionaliau, atviriau ir kaip 
niekada informatyviai diskutuojame apie narkotikus. 

 

(1) Pasirinkta tema: ‘European drug policies: extended beyond illicit drugs?’ http://issues06.emcdda.europa.eu 
(2) Veikia remiantis 2005 m. geguž�s 10 d. Tarybos sprendimu 2005/387/TVR d�l keitimosi informacija apie naujas 

psichoaktyvias medžiagas, j� rizikos �vertinimo ir kontrol�s (Oficialusis leidinys, L 127, 2005 5 20). Taip pat žr. 

http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeID=17869 
(3) Sukurtas pagal 2005-2008 m. ES kovos su narkotikais veiksm� plan�, kuriame numatyta kaupti „aiški� informacij� 

apie atsirandan�ias narkotik� tendencijas, j� vartojimo b�dus ir narkotik� rinkas“.   

(4) ‘Hallucinogenic mushrooms: an emerging trend case study’ http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=7079                                                                                 


