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Årsberetningen 2007 om narkotikasituationen i Europa behandler to grundlæggende 
spørgsmål: Hvad ved vi i dag om stofbruget i Europa? Og hvilke erfaringer har vi gjort med 
hensyn til effektive tiltag over for narkotikarelaterede problemer? 

Disse spørgsmål er vigtige, fordi beslutningstagere i hele Europa, uanset politisk 
overbevisning eller ideologisk ståsted, er kommet til den erkendelse, at det for at håndtere 
narkotikasituationen er nødvendigt at analysere de foreliggende oplysninger om problemets 
omfang og karakter samt omkostninger og fordele ved de forskellige tilgange. I denne 
henseende sætter beretningen også en tyk streg under Europas indsats for en afbalanceret 
og evidensbaseret politik og for varige løsninger, snarere end ”snuptagsløsninger”.  

Europas narkotikaproblem er fortsat en stor udfordring for sundheds- og socialpolitikken og 
for de retshåndhævende myndigheder, og det er ikke vanskeligt at pege på områder af 
narkotikaproblemet, som giver anledning til særlig bekymring. Det er ikke desto mindre vigtigt 
at anerkende de fremskridt, der reelt er gjort, og fremhæve de områder, hvor intelligente 
investeringer har givet bonus.  

Det fremgår af den foreliggende beretning, at stofbruget har stabiliseret sig på en række 
vigtige områder, selv om det fortsat ligger på et historisk højt niveau. I visse tilfælde er der 
endog tegn, som giver grund til forsigtig optimisme, som f.eks. relativt stabile niveauer for 
heroin- og cannabisbrug og relativt få tilfælde af hiv-overførsel blandt intravenøse 
stofbrugere. Der har også været en markant stigning i landenes investeringer i aktiviteter 
inden for forebyggelse, behandling og skadesreduktion samt en øget fokus på og forbedret 
samarbejde inden for begrænsning af udbuddet af narkotika, f.eks. i forbindelse med 
bekæmpelsen af narkotikahandel og -smugling. Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater er også bedre i stand til at tage hånd om narkotikaproblemerne end for ti år 
siden, hvilket dels skyldes EU's og de enkelte medlemsstaters narkotikastrategier og 
handlingsplaner, dels de konkrete foranstaltninger, der følger i kølvandet heraf.  

En anden positiv udvikling er, at Europa spiller en stadig vigtigere rolle i den globale indsats 
for at dæmme op for narkotikaproblemerne. Det fremgår af en ny revision fra Europa-
Kommissionen, at EU nu finansierer efterspørgsels- og udbudsbegrænsende foranstaltninger 
i tredjelande i en størrelsesorden på mindst 750 mio. EUR. EU er også den væsentligste 
internationale donor, der støtter arbejdet i FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og 
Kriminalitet (UNODC). 

Det er afgørende at vurdere fremskridtene, idet vi i Europa — og internationalt — tager en 
tænkepause, hvor de seneste resultater vurderes: I 2008 vil Europa-Kommissionen evaluere 
virkningen af den europæiske narkotikahandlingsplan (2005–2008), og FN's Narkotika-
kommission (CND) vil drøfte, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at opfylde de mål, 
der blev fastsat under FN-generalforsamlingens særlige samling i 1998. EONN vil også 
bidrage til FN-generalforsamlingens særlige samlings revisionsproces med en detaljeret 
vurdering af situationen i Europa.   
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I en international kontekst er det tilfredsstillende at bemærke, at situationen i Europa på en 
række områder ser forholdsvis lys ud. Et nyttigt indblik i narkotikaproblemets relative omfang 
fås ved at sammenligne situationen i Europa med situationen i Australien, Canada og USA, 
som alle har pålidelige og omfattende data om narkotika. F.eks. skønnes brugen af cannabis 
at ligge betydeligt lavere i EU end i de tre ovennævnte lande. Brugen af methamfetamin er 
også begrænset i Europa i forhold til andre steder i verden, hvor der i de seneste år synes at 
have været en stigning i brugen af dette stof.  

Der er stadig betydelige forskelle mellem de europæiske lande med hensyn til arten og 
omfanget af deres narkotikaproblemer og deres indsats for at bekæmpe disse problemer.  
EU-landene nærmer sig dog hele tiden hinanden, når det drejer sig om grundlæggende 
elementer, som f.eks. at narkotikapolitikkerne skal være afbalancerede, overordnede og 
evidensbaserede, og om vigtigheden af forebyggelse, behandling og social rehabilitering.  

Skadesreduktion, som tidligere var et kontroversielt emne, indgår også i stigende grad i en 
omfattende pakke af efterspørgselsbegrænsende foranstaltninger i Europa. I en beretning   
fra Europa-Kommissionen fra 2007 om gennemførelsen af Rådets henstilling af 18. juni 2003 
om forebyggelse og reduktion af helbredsskader forbundet med narkotikamisbrug (1) fremgår 
det, at henstillingen havde spillet en rolle med hensyn til at tilskynde landene til at udvikle    
og udvide aktiviteter i forbindelse med skadesreduktion. Der anvendes nu opioid-
substitutionsbehandling i praktisk talt alle EU-medlemsstater, og ifølge de seneste tal tilbydes 
der mindst 585 000 substitutionsbehandlinger i Europa. Der er også ved at blive udviklet 
behandlingstilbud rettet mod andre former for stofbrug, og vi kan berette om nye og 
innovative metoder til at håndtere cannabis- og kokainproblemerne. 

Debatten om aktiviteter i forbindelse med efterspørgselsbegrænsning fokuserer mere og 
mere på at identificere de aktioner, hvis effektivitet er bevist. Kompleksiteten i at vurdere 
sådanne beviser på effektivitet og identificere kvalitetskontrolstandarder behandles i 
Årsberetningen. Men uanset hvor underbygget en aktion er, kan den kun sikre et godt 
resultat, hvis den gennemføres på en hensigtsmæssig måde. Det er derfor også vigtigt at 
identificere og formidle god praksis, hvilket blev understreget i EONN's reviderede forordning, 
som trådte i kraft i januar 2007. 

I egenskab af overvågningsagentur beskæftiger vi os med fakta og tal, og vi bestræber os på 
altid at være videnskabeligt stringente og uvildige. Men selv om videnskabelig stringens er 
væsentligt for vores arbejde, må vi aldrig glemme, at der bag tallene er virkelige mennesker, 
hvis liv er blevet påvirket og undertiden ødelagt af narkotikaproblemer. Bag de tørre 
statistikker om behandlingsefterspørgsel, narkotikarelaterede dødsfald og kriminel adfærd er 
der ulykkelige familier, mistet potentiale og børn, der vokser op under usikre forhold. For at 
kunne udvikle effektive tiltag over for narkotikaproblemet er det nødvendigt, at vi har en 
uhildet tilgang til vore data, men vi må aldrig anlægge en uhildet tilgang til emnet. 

 

Bemærkninger: 

(1) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/drug/drug_rec_en.htm#1 

Oplysninger om og links til alle Årsberetninger, pressemeddelelser, tjenester og arrangementer er 
tilgængelige fra den 22. november 2007 kl. 10.00 CET på: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

 


