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Az Európai kábítószer-probléma helyzetér�l szóló, ma megjelen� Éves jelentés két alapvet� 
kérdést jár körül: mit tudunk ma az európai kábítószer-használatról; illetve mit tudtunk meg a 
kábítószerrel összefügg� problémák hatékony megválaszolásáról. 

Ezek fontos kérdések, mivel a politikai döntéshozók — politikai meggy�z�désükt�l vagy 
ideológiai álláspontjuktól függetlenül — immár Európa-szerte felismerték, hogy a kábítószer-
kérdés kezelésében az el�remutató utat a probléma nagyságáról és jellegér�l, illetve a 
különböz� beavatkozási stratégiák költségeir�l és hasznairól rendelkezésre álló tények 
elemzése jelenti. A jelentés e tekintetben azt is bizonyítja, hogy Európa elkötelezetten kiáll a 
kiegyensúlyozott, bizonyítékokon alapuló politikai döntéshozatal és a folyamatos, kitartó 
er�feszítések mellett, és nem próbálja gyors megoldásokkal elintézni a problémát.  

A kábítószer-helyzet Európában továbbra is komoly kihívást jelent az egészség- és szociál-
politika, valamint a b�nüldözés számára, és különösen aggályos területek is mindig akadnak 
szép számmal. Mindazonáltal az el�rehaladást sem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
ahogyan azt is érdemes bemutatni, mely területen térülnek meg az intelligens befektetések.  

A mai jelentésb�l kit�nik, hogy a kábítószer-használat több fontos területen is stabilizálódott, 
bár történelmileg továbbra is magas szinten áll. Néhány esetben bizonyos jelek még némi 
óvatos optimizmusra is okot adnak — itt említhetjük a heroin- és a kannabisz-fogyasztás 
viszonylag stabil szintjét és az intravénás kábítószer-használók körében történ� HIV-terjedés 
többségében alacsony arányait. Az egyes országok megel�zésre, kezelésre és ártalom-
csökkent� intézkedésekre fordított befektetései ugyancsak látványosan megemelkedtek, a 
kínálatcsökkentés terén pedig fokozott figyelmet és együttm�ködést tapasztalhatunk, például 
a terjesztés és a kereskedelem elleni küzdelemben. Európa és tagállamai ma már jobban fel 
vannak szerelkezve a kábítószer-problémák elleni küzdelemre, mint egy évtizeddel ezel�tt, 
köszönhet�en egyrészt az EU-s és nemzeti szint� kábítószer-stratégiáknak és cselekvési 
terveknek, másrészt az ezekb�l megszület� konkrét intézkedéseknek.  

Szintén a pozitív fejlemények közé tartozik, hogy Európa egyre fontosabb szerepet játszik a 
kábítószer-probléma csökkentését célzó globális fellépések támogatásában. Az Európai 
Bizottság nemrég végzett ellen�rzése azt mutatta, hogy az EU jelenleg legalább 750 millió 
EUR-s nagyságrendben finanszírozza a harmadik országokban tett kereslet- és 
kínálatcsökkent� intézkedéseket. Az EU emellett az Egyesült Nemzetek Kábítószerügyi és 
B�nüldözési Hivatala (UNODC) munkájának is a legf�bb nemzetközi támogatója. 

Az el�rehaladás értékelése jelenleg különösen fontos, mivel Európában — és nemzetközi 
szinten – most kezd�dik a közelmúlt fejleményeinek áttekintése: az Európai Bizottság 2008-
ban az EMCDDA támogatásával értékeli a jelenlegi európai kábítószerügyi cselekvési terv 
(2005–2008) hatását, az Egyesült Nemzetek Kábítószerügyi Bizottsága (CND) pedig az 
Egyesült Nemzetek Közgy�lésének 1998-as, a kábítószerekkel foglalkozó különleges 
ülésszakán (UNGASS) kit�zött célok tekintetében elért el�rehaladást fogja megvitatni. Az 
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UNGASS felülvizsgálatához az EMCDDA is hozzájárul majd az európai helyzet részletes 
értékelésével. 

Globális összefüggésekben nézve elégedetten állapíthatjuk meg, hogy az európai kábítószer-
helyzet az összehasonlítások alapján kedvez�nek t�nik. A kábítószer-probléma relatív 
nagyságába hasznos betekintést kaphatunk, ha az európai összképet Ausztrália, Kanada és 
az USA kábítószerhelyzetével vetjük össze, mivel ezekr�l az országokról szilárd, átfogó 
adatok állnak rendelkezésre. A kannabisz-használat például a becslések szerint az EU 
egészében lényegesen alacsonyabb szint�, mint a felsorolt három országban. A 
metamfetamin használati szintje Európában ugyancsak korlátozottnak t�nik, ha a világ más 
részeivel állítjuk szembe, ahol az utóbbi években növekedést figyeltek meg e kábítószer 
fogyasztási arányaiban.  

Az EU-n belül még mindig komoly különbségek vannak az országok között a kábítószer-
problémák mértéke és jellege, illetve megközelítésük terén. Ennek ellenére egyre nagyobb az 
egyetértés az alapvet� kérdésekben, amilyenek például a kiegyensúlyozott, átfogó és 
bizonyítékokon alapuló kábítószer-politika szükségessége, valamint a megel�zés, a kezelés 
és a szociális rehabilitáció fontossága.  

A korábban sokkal inkább ellentmondásos témának számító ártalomcsökkentés mára szintén 
egyre stabilabb része a keresletcsökkent� intézkedések átfogó csomagjának Európában.    
Az Európai Bizottság 2007-ben kiadott, „A kábítószer-függ�séggel kapcsolatos egészségi 
ártalom megel�zésér�l és csökkentésér�l szóló 2003-as tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló 
jelentése” (1) megállapította, hogy az ajánlásnak is szerepe volt abban, hogy ösztönözze az 
országokat ártalomcsökkent� tevékenységek kidolgozására és b�vítésére. Az opioid-
helyettesít� kezelés ma már gyakorlatilag az összes EU-tagállamban megtalálható, és a 
legfrissebb számadatok szerint Európában jelenleg is legalább 585 000 helyettesít� kezelés 
folyik. A kábítószer-használat más típusait célba vev� szolgáltatások is fejl�dnek, és új, 
innovatív módszerekr�l számolhatunk be a kannabisz- és a kokainproblémák kezelése 
tekintetében is.  

A keresletcsökkent� tevékenységekr�l folytatott vitában a hangsúly egyre inkább a 
bizonyítottan hatékony beavatkozások meghatározására kerül. Az ilyen bizonyítékok 
értékelésének és a min�ség-ellen�rzési szabványok meghatározásának összetett problé-
májával az Éves jelentés is foglalkozik. Akármilyen jól megalapozott azonban egy 
beavatkozás, rossz kivitelezés esetén aligha fog m�ködni. Emiatt van szükség a bevált 
helyes gyakorlatok azonosítására és terjesztésére, amire az EMCDDA-ról szóló rendelet 
2007 januárjában hatályba lépett, átdolgozott változata az eddiginél is nagyobb hangsúlyt 
fektet.  

Megfigyel�központként ügynökségünk tényekkel és számadatokkal dolgozik; kötelezettséget 
vállaltunk arra, hogy tudományos szigorral, tárgyilagosan járjunk el. Ugyanakkor, miközben a 
tudományos szigor munkánk elengedhetetlen része, soha nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a számok mögött valódi emberek vannak, akiknek a kábítószer-probléma 
komolyan érinti, olykor romba is dönti az életét. A kezelési igényekr�l, a kábítószer-
fogyasztással összefügg� halálesetekr�l és a b�nöz�i viselkedésr�l szóló száraz statisztikai 
adatok gyászoló családokat, elveszített lehet�ségeket és veszélyes közösségekben felnöv� 
gyermekeket rejtenek. A kábítószer-problémára vonatkozó hatékony válaszok kidolgozása 
érdekében higgadtan kell viszonyulnunk az adatainkhoz, de eközben soha nem válhatunk 
közömbössé a témával szemben.  

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