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EU:s nya narkotikastrategi (2005–2012) är ett viktigt framsteg när det gäller hur Europa ska 
angripa narkotikaproblemet. Strategin och den gällande handlingsplanen (2005–2008) är 
konkreta exempel på det allt större samförstånd som råder mellan medlemsstaterna och 
understryker deras strävan efter samarbete och gemensamma åtgärder. Samförståndet 
sträcker sig dock längre än så. De enskilda länderna har visserligen ansvar för den nationella 
politiken och det finns fortfarande tydliga politiska skillnader — vilket stimulerar debatten på 
EU-nivå — men det råder inga större skillnader i de grundläggande värderingarna. I dag 
strävar länderna i allt högre grad åt samma håll.  

I så gott som alla europeiska länder inlemmas politiska initiativ numera i en övergripande 
nationell narkotikastrategi eller handlingsplan. I den narkotikapolitiska djupanalys som 
publiceras i dag rapporterar vi om tydliga tecken på att dessa strategiers räckvidd håller på att 
breddas, så att de även omfattar tillåtna beroendeframkallande ämnen, till exempel alkohol, 
tobak och läkemedel så väl som olagliga droger (1). I mer än två tredjedelar av de undersökta 
länderna nämns nu både lagliga och olagliga typer av droger uttryckligen i dokument rörande 
landets narkotikapolitik, eller så görs hänvisningar till lagliga ämnen i samband med 
förebyggande verksamhet och behandling. Med tanke på att samtidig användning av flera 
lagliga och/eller olagliga substanser (blandmissbruk) blir allt vanligare i den europeiska 
drogkulturen är detta självklart en relevant utveckling.  

ECNN står nu inför utmaningen att övervaka ett betydligt bredare spektrum av ämnen än för 
bara tio år sedan. På behandlingssidan ser man fler typer av problem än någonsin när det 
gäller stimulantia och blandmissbruk och kan även peka på en kraftig överlappning av drog- 
och alkoholproblem. Den röda tråden i årets rapport är det omedelbara behovet av att 
utveckla en politik och initiativ som är relevanta i dagens komplexa och mångfasetterade 
narkotikasituation. Blandmissbruksfrågan är en särskilt stor utmaning för systemen för 
narkotikaövervakning, som traditionellt sett har varit inriktade på enskilda substanser.              
I framtiden måste vi prioritera utveckling av nya metoder för att förstå de här 
missbruksmönstren om vi ska kunna hjälpa det växande antal människor som har problem 
med blandmissbruk.  

Vi måste övervaka dagsläget, men det är också mycket viktigt att vi är vaksamma och kan 
upptäcka förekomsten av nya droger och förebygga eventuella hot mot folkhälsan. Det är 
sannolikt att nya former av narkotikaanvändning inledningsvis anammas av ett fåtal personer, 
i mindre grupper eller i vissa regioner eller sociala sammanhang. Vårt mål är att snabbt bli 
medvetna om nya substanser och trender, så att de inte hinner få fäste och skapa allvarliga 
problem. 

År 2005 anmäldes för första gången sammanlagt 14 nya psykoaktiva ämnen till ECNN och 
Europol via vårt system för tidig varning (2). En tydlig trend vid den tidpunkten var 
förekomsten och den snabba spridningen av den nya substansen mCPP — 1-(3-
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klorfenyl)piperazin — som medlemsstaterna har identifierat i större omfattning än något annat 
nytt psykoaktivt ämne sedan övervakningssystemet infördes 1997.  

Under loppet av ett år dök mCPP upp i 20 EU-medlemsstater samt Rumänien och Norge, och 
beskrevs ofta som en ”ny sorts ecstasy”. Detta är ett exempel på hur personer som tillverkar 
olagliga droger ständigt försöker framställa nya kemikalier som kan säljas till potentiella 
missbrukare. Systemet för tidig varning är ett viktigt redskap för att ingripa i en process som 
innebär att Europas ungdomar utsätts för hälsorisker av profithungriga individer.  

Under 2005 lanserade ECNN även pilotprojektet E-POD (European Perspectives on Drugs) 
som syftar till att upptäcka, spåra och förstå nya narkotikatrender i Europa (3). Den första 
projektrapporten (4) pekade på att tillgängligheten och användningen av hallucinogena 
(”magiska”) svampar har ökat påtagligt sedan 1990-talet. Genom att E-POD inriktas på 
särskilda ämnen kommer det att fungera som en Europatäckande radar för nya innedroger 
och hjälpa länder att reagera snabbt och effektivt på användningen av dessa droger och 
hälsorisker förknippade med dessa. 

Sedan har vi metamfetamin, en narkotikatyp som orsakar allvarliga folkhälsoproblem i hela 
världen. I Europa är det ännu bara ett fåtal länder som har detta problem, men förra året 
rapporterades beslag från fler EU-länder än tidigare, vilket är en tydlig fingervisning om att vi 
behöver intensifiera övervakningen av de grupper som löper störst risk.  

Jag vill här även ta upp Europeiska kommissionens förslag från 2005 om att formulera om 
ECNN:s uppdragsbeskrivning så att vi bättre kan svara mot de nya utmaningar vi står inför.    
I den reviderade förordningen står till exempel att centrumet måste beakta nya trender i 
narkotikaanvändningen, särskilt när det gäller blandmissbruk, inklusive blandmissbruk av 
lagliga och olagliga, psykoaktiva ämnen.  

I den allmänna debatten talas det mycket om behovet av ett balanserat och evidensbaserat 
synsätt på narkotika. I Europa håller detta på att bli verklighet, kanske mer än någon 
annanstans. EU:s nya narkotikastrategi och den första handlingsplanen utgår från ett 
samförstånd mellan länderna om att minska både tillgången och efterfrågan. Medlems-
staterna är också helt överens om vikten av att samla in och dela information och sprida god 
praxis samt behovet av att beakta vetenskapliga fakta när det ska fattas svåra beslut om vilka 
åtgärder som är bäst för medborgarna. Med stöd av ECNN kommer Europeiska 
kommissionen att utvärdera den gällande handlingsplanen utifrån just den typen av fakta.  

Genom åren har EU:s narkotikastrategier och handlingsplaner bidragit till att sporra nationella 
myndigheter och ge mervärde åt nationell politik och har dessutom gett EU en mer samstämd 
röst när det gäller narkotika. ECNN strävar efter att underlätta en mer välgrundad politisk 
beslutsprocess genom att tillhandahålla en objektiv och strikt vetenskaplig analys av all 
tillgänglig information om narkotikasituationen i Europa.  

Det är lätt att misströsta när man tänker på vilka problem narkotika orsakar för människor i 
Europa, deras familjer och de samhällen där de bor. Vad som dock är positivt i dagens 
Europa är att vi inte bara har bättre kunskap om situationen utan även en öppnare och mer 
rationell och välgrundad dialog om narkotika än någonsin förut.      

 

(1) Temakapitel: ”EU drug policies: extended beyond illicit drugs?” http://issues06.emcdda.europa.eu 
(2) Regleras i rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll 

avseende nya psykoaktiva ämnen (Europeiska unionens officiella tidning, L 127, 20.5.2005). Se även 

http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeID=17869 
(3) Startades inom ramen för EU:s handlingsplan mot narkotika (2005–2008), som syftar till att ”utveckla tydlig 

information om nya trender och mönster för narkotikaanvändning och narkotikamarknader”. 

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


