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Lansarea noii strategii a UE în domeniul drogurilor (pentru 2005–2012) marcheaz� un 
progres important în modul în care Europa reac�ioneaz� la problema drogurilor. Strategia �i 
actualul s�u plan de ac�iune (2005–2008), reprezint� exemple concrete ale consensului tot 
mai extins între statele membre �i subliniaz� angajamentul lor în ceea ce prive�te 
colaborarea �i concertarea eforturilor. Îns� consensul nu se limiteaz� la atât. De�i politicile 
na�ionale r�mân prerogativa fiec�rei ��ri �i exist� înc� diferen�e evidente între acestea — fapt 
care anim� dezbaterile la nivel european —, între direc�iile lor fundamentale este dificil de 
identificat vreo diferen��. În general, observ�m în prezent o orientare tot mai pregnant� în 
aceea�i direc�ie la nivel european.  

Aproape toate ��rile europene formuleaz� în aceast� perioad� ini�iative la nivel de politici în 
domeniul drogurilor în cadrul general al unei strategii na�ionale sau al unui plan de ac�iune. 
Într-o analiz� aprofundat� a politicilor privind drogurile, lansat� ast�zi, raport�m existen�a 
unor indicii evidente ale l�rgirii sferei de aplicare a acestor strategii, astfel încât s� se includ�, 
al�turi de drogurile ilicite �i substan�ele licite care creeaz� dependen��, cum sunt alcoolul, 
tutunul �i medicamentele (1). Peste dou� treimi dintre ��rile analizate fie men�ioneaz� ambele 
tipuri de substan�e în mod explicit în documentele lor programatice în domeniul drogurilor, fie 
fac referiri la substan�ele licite în contextul prevenirii �i tratamentului. Este, cu siguran��, o 
tendin�� oportun�, având în vedere c� „policonsumul” (consumul mai multor droguri licite 
�i/sau ilicite) devine tot mai evident în cultura drogurilor la nivel european.  

OEDT se confrunt� în prezent cu necesitatea de a monitoriza un spectru mult mai larg de 
substan�e decât acum zece ani. Mai mult ca niciodat�, serviciile de tratament vin în contact cu 
o varietate de probleme legate de consumul de stimulen�i �i de policonsum �i raporteaz� o 
suprapunere considerabil� a problemelor asociate consumului de droguri, respectiv de alcool. 
Nevoia imperioas� de politici �i ini�iative care s� abordeze în mod adecvat fenomenul 
complex �i multilateral al drogurilor din prezent este laitmotivul întregului raport pe anul 2006.       
În special policonsumul de droguri pune mari probleme sistemelor de monitorizare a 
drogurilor, care s-au concentrat pân� acum pe monoconsum. Dac� dorim s� acord�m 
asisten�� unui num�r tot mai mare de persoane ale c�ror probleme sunt cauzate de 
policonsum, dezvoltarea unei metodologii pentru a aborda noile tipare ale consumului de 
droguri trebuie s� fie o prioritate pe agenda noastr� viitoare.  

Înafara urm�ririi situa�iei actuale, trebuie s� acord�m o aten�ie deosebit� monitoriz�rii 
drogurilor noi �i anticip�rii viitoarelor amenin��ri la adresa s�n�t��ii publice. Tiparele noi de 
consum de droguri pot fi la început adoptate de câteva persoane, de grupuri restrânse sau 
numai în anumite regiuni sau medii sociale. Obiectivul nostru este s� fim cu un pas înaintea 
noilor substan�e ap�rute pe pia�a ilicit� sau în modelele de consum, depistându-le rapid 
înainte ca acestea s� devin� probleme majore. 
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În 2005, OEDT �i Europol au primit notific�ri oficiale în leg�tur� cu 14 substan�e psihoactive 
noi, prin intermediul sistemului nostru de avertizare rapid� (2). Un progres notabil în acest 
sens a fost înregistrat cu ocazia monitoriz�rii apari�iei �i a r�spândirii rapide a noii substan�e 
mCPP1 — 1-(3-clorofenil)piperazin� — care a fost descoperit� de multe state membre, fiind  
substan�a psihoactiv� nou� cel mai eficient detectat� �i monitorizat� de la lansarea sistemului 
de monitorizare în 1997. 

Pe parcursul unui an, mCPP a ap�rut în 20 de state membre UE, în România �i în Norvegia, 
fiind adesea comercializat� ca „un nou tip de ecstasy”. Este un exemplu concludent al 
modului în care cei implica�i în producerea de droguri ilicite caut� în permanen�� modalit��i 
noi de atragere a poten�ialilor consumatori, prin folosirea unor noi substan�e. Sistemul de 
avertizare rapid� asupra apari�iei noilor droguri sintetice pe pia�a ilicit� a drogurilor este un 
mecanism important de interven�ie într-un proces în care s�n�tatea tinerilor europeni este 
periclitat� de persoane care caut� câ�tiguri financiare ilicite.  

În 2005, OEDT a lansat, de asemenea, proiectul-pilot E-POD (European Perspectives on 
Drugs/Perspective europene asupra drogurilor), menit s� contribuie la depistarea, urm�rirea 
�i în�elegerea noilor tendin�e în domeniul drogurilor în Europa (3). Primul raport (4) al 
proiectului E-POD a atras aten�ia asupra cre�terii disponibilit��ii �i consumului de ciuperci 
halucinogene („magice”) începând cu anii ’90. Concentrându-se, astfel, pe substan�e 
specifice, E-POD va ac�iona ca un radar pan-european de depistare a droguri noi, „la mod�”, 
�i va ajuta ��rile europene s� reac�ioneze rapid �i eficient în fa�a problemei pe care o 
reprezint� consumul acestor droguri �i riscurile asociate privind s�n�tatea. 

În privin�a metamfetaminei, drog al c�rui consum este asociat cu probleme de s�n�tate foarte 
grave la nivel mondial, men�ionez c� în Europa, problemele legate de acest drog se limiteaz� 
înc� la numai câteva ��ri. În ultimul an, îns�, mai multe ��ri ale UE au raportat capturi de 
metamfetamin�, subliniind astfel în mod clar necesitatea de a monitoriza mai intens 
popula�iile expuse la risc. 

Ajungem, astfel, la propunerea Comisiei Europene din anul 2005, de a reformula misiunea 
ini�ial� a OEDT, pentru a permite institu�iei s� fac� fa�� noilor provoc�ri. Regulamentul revizuit 
al OEDT men�ioneaz�, de exemplu, c� agen�ia trebuie s� �in� cont de noile metode de 
consum de droguri, în special de policonsum �i de consumul combinat de substan�e 
psihoactive licite �i ilicite.  

Dezbaterile globale privind problema drogurilor abund� în afirma�ii care subliniaz� nevoia 
unei abord�ri echilibrate �i documentate a problemei drogurilor. În Europa, probabil mai mult 
decât în orice alt spa�iu, aceste afirma�ii au trecut de la stadiul de inten�ie la fapt concret. 
Noua strategie UE în domeniul drogurilor �i primul s�u plan de ac�iune sunt sprijinite de 
consensul dintre ��ri în ceea ce prive�te reducerea atât a ofertei, cât �i a cererii de droguri. 
Exist�, de asemenea, un acord clar asupra importan�ei colect�rii �i schimbului de informa�ii,  
a disemin�rii bunelor practici �i necesit��ii de a ne baza pe rezultate �tiin�ifice atunci când 
alegem direc�iile care s� corespund� cel mai bine interesului cet��enilor. Comisia European�, 
sprijinit� de OEDT, va evalua actualul plan de ac�iune chiar pe baza acestui tip de rezultate 
�tiin�ifice.  

Strategiile �i planurile de ac�iune ale UE în domeniul drogurilor au stimulat, de-a lungul anilor, 
autorit��ile na�ionale �i au ad�ugat valoare politicilor interne, ducând astfel la o viziune 
european� solid� �i unitar� în domeniul drogurilor. OEDT face eforturi pentru a facilita 
procesul decizional documentat prin furnizarea de analize obiective �i riguroase din punct de 
vedere �tiin�ific ale informa�iilor referitoare la fenomenul drogurilor în Europa.  
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Este foarte u�or s� fii descurajat când analizezi problemele pe care consumul de droguri le 
cauzeaz� în rândul europenilor, a familiilor lor �i comunit��ilor în care tr�iesc. Un motiv de 
optimism ar fi putea fi c�, în prezent, am ajuns în Europa nu doar la o mai bun� în�elegere     
a situa�iei, ci �i la un dialog f�r� precedent privind drogurile: mai ra�ional, mai deschis �i mai 
bine documentat. 

(1) Extrase: ‘European drug policies: extended beyond illicit drugs?’ http://issues06.emcdda.europa.eu  

(2) În conformitate cu Decizia Consiliului 2005/387/JAI din 10 mai 2005 privind schimbul de informa�ii, evaluarea 

riscurilor �i controlarea substan�elor psihoactive noi (Jurnalul Oficial, L 127, 20.5.2005). Vezi �i 

http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeID=17869 

(3) Proiect lansat în contextul planului de ac�iune al UE în domeniul drogurilor (2005-2008), care impune ob�inerea 

unor „informa�ii clare asupra tendin�elor �i tiparelor emergente ale consumului de droguri �i pie�elor de droguri”. 

(4) ‘Hallucinogenic mushrooms: an emerging trend case study’ (Ciupercile halucinogene: o nou� tendin��. Studiu de 

caz) http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=7079                                                                                 

 


