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Šioje Metin�je ataskaitoje apie narkotik� problem� Europoje nagrin�jami du pagrindiniai 
klausimai: k� šiuo metu žinome apie narkotik� vartojim� Europoje ir ko išmokome, siekdami 
veiksmingai spr�sti narkotik� problemas. 

Šie klausimai svarb�s, nes nepriklausomai nuo politini� �sitikinim� ar ideologini� pozicij� 
politikos k�r�jai visoje Europoje pripaž�sta, kad sprendžiant narkotik� problem� pažangos 
reikia siekti analizuojant turimus faktus, rodan�ius problemos dyd� ir pob�d� bei �vairi� 
priemoni� kain� ir naud�. Ataskaitoje taip pat pabr�žiamas Europos �sipareigojimas kurti 
darni� faktais grindžiam� politik� ir taikyti ilgalaikes priemones ir nepasikliauti greitais 
trumpalaikiais sprendimais. 

Europoje narkotik� problema vis dar kelia rimt� išš�ki� sveikatos prieži�ros politikai, socialinei 
politikai bei teis�saugai, ir nesunku rasti toki� narkotik� problemos sri�i�, kurios kelia ypa� 
didel� susir�pinim�. Vis d�lto, reikia pripažinti padaryt� pažang� ir parodyti, kur protingos 
investicijos jau duoda dividend�. 

Ši ataskaita rodo, kad daugelyje svarbi� sri�i� narkotik� vartojimas stabilizavosi, nors ir 
pasiek�s iki šiol aukš�iausi� lyg�. Esama netgi ženkl�, kurie pateisina atsarg� optimizm�, 
pavyzdžiui, santykinai stabilus heroino ir kanapi� vartojimo lygis ir gana reti ŽIV perdavimo 
atvejai tarp švirkš�iamuosius narkotikus vartojan�i� asmen�. Be to, smarkiai išaugo šali� 
investicijos � prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo veikl�, nuosekliau siekiama sumažinti 
pasi�l� ir daugiau bendradarbiaujama kovojant su neteis�ta narkotik� prekyba. Europa ir ES 
valstyb�s nar�s dabar geriau nei prieš dešimtmet� pasirengusios spr�sti narkotik� problemas: 
apibr�žtos ES ir nacionalin�s kovos su narkotikais strategijos ir veiksm� planai bei konkre�ios 
priemon�s jiems �gyvendinti. 

Kitas teigiamas dalykas yra tai, kad Europos vaidmuo remiant pasaulinius narkotik� problem� 
mažinimo veiksmus darosi vis svarbesnis. Neseniai atliktas Europos Komisijos auditas 
parod�, kad šiuo metu Europos S�junga narkotik� paklausos ir pasi�los mažinimo 
priemon�ms tre�iosiose šalyse finansuoti skiria ne mažiau kaip 750 mln. eur�. ES taip pat yra 
viena svarbiausi� Jungtini� Taut� Narkotik� kontrol�s ir nusikalstamumo prevencijos biuro 
(UNODC) veiklos tarptautini� r�m�j�. 

Šiuo metu ypa� svarbu �vertinti pažang�, nes ir Europoje, ir tarptautiniu mastu yra pasiektas 
pastar�j� pasiekim� apm�stymo ir vertinimo etapas: 2008 m. Europos Komisija kartu su 
Europos narkotik� ir narkomanijos steb�senos centru (EMCDDA) imsis uždavinio �vertinti 
Europos kovos su narkotikais veiksm� plano (2005–2008 m.) poveik�, o Jungtini� Taut� 
Narkotik� prevencijos komisija (CND) svarstys, kokia pažanga padaryta, siekiant aptarti 
1998 m. Jungtini� Taut� Generalin�s asambl�jos specialiojoje sesijoje (UNGASS) narkotik� 
klausimams nustatytus tikslus. EMCDDA taip pat prisid�s prie UNGASS vertinimo nuodugniai 
�vertindama pad�t� Europoje. 



2007 m. metin� ataskaita — http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 
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Malonu pasteb�ti, kad daugelyje sri�i� su narkotikais susijusi pad�tis Europoje vertintina gana 
teigiamai, lyginant su kitomis pasaulio šalimis. Santykin� Europos narkotik� problemos dyd� 
galima suvokti, lyginant narkotik� vartojim� Europoje su atitinkama pad�timi Australijoje, 
Kanadoje ir JAV, kurios turi patikimus ir išsamius duomenis apie narkotik� vartojim� savo 
šalyse. Pavyzdžiui, manoma, kad visoje Europos S�jungoje kanapi� suvartojama daug 
mažiau negu šiose trijose šalyse. Suvartojamo metamfetamino kiekis Europoje taip pat 
mažesnis nei kitose pasaulio dalyse, kur pastaraisiais metais šio narkotiko vartojimas išaugo.  

Europos S�jungos valstyb�se nar�se narkotik� problem� pob�dis ir mastas bei j� sprendimo 
b�dai vis dar labai skirtingi. Ta�iau vis dažniau sutariame esminiais klausimais, pavyzdžiui, 
d�l to, kad kovos su narkotikais politika turi b�ti darni, išsami, paremta faktais, ir pripaž�stame 
prevencijos, gydymo ir socialin�s reabilitacijos svarb�. 

Žalos mažinimo priemon�s, kažkada vertintos itin prieštaringai, tampa vis svarbesn�s 
mažinant narkotik� paklaus� Europoje. 2007 m. Europos Komisijos parengtoje „2003 m. 
Tarybos rekomendacij� d�l priklausomyb�s nuo narkotik� sveikatai daromos žalos 
prevencijos ir mažinimo“ �gyvendinimo ataskaitoje (1) nustatyta, kad Tarybos rekomendacijos 
pad�jo skatinti šalis prad�ti vykdyti arba išpl�sti žalos mažinimo veikl�. Pakaitinis gydymas 
opioidais dabar taikomas praktiškai visose ES valstyb�se nar�se; naujausi statistikos 
duomenys rodo, kad Europoje toks gydymas taikomas 585 000 asmen�. Kuriamos paslaugos 
kit� r�ši� narkotik� vartotojams ir jau galime pranešti apie naujus inovacinius metodus 
kanapi� ir kokaino vartojimo problemoms spr�sti. 

Vis pla�iau diskutuojama apie tai, jog b�tina nustatyti, kuri� paklausos mažinimo priemoni� 
veiksmingumas yra �rodytas faktais. Metin�je ataskaitoje atsižvelgiama � toki� fakt� vertinimo 
ir kokyb�s kontrol�s standart� nustatymo sud�tingum�. Ta�iau jokia, net ir geriausiai pagr�sta 
priemon� nebus veiksminga, jei ji bus prastai �gyvendinama. Štai tod�l turime rasti ir skleisti 
geriausi� praktik�, kaip pabr�žiama naujoje EMCDDA reglamento redakcijoje, kuri �sigaliojo 
2007 m. sausio m�n. 

Kaip steb�jimo agent�ra mes dirbame su faktais ir skai�iais ir stengiam�s laikytis mokslinio 
griežtumo ir objektyvumo. Ta�iau nors m�s� darbui mokslinis griežtumas yra labai svarbus, 
niekuomet netur�tume pamiršti, kad šie skai�iai byloja apie žmones, kuri� gyvenim� palie�ia 
ir kartais net sužlugdo narkotik� problemos. Už sausos statistikos apie gydymo paklaus�, su 
narkotikais susijusias mirtis ir nusikalstam� elges� matome li�din�ias šeimas, prarastas 
galimybes ir nesaugiose bendruomen�se augan�ius vaikus. Siekdami veiksmingai spr�sti 
narkotik� problemas, turime blaiviai vertinti duomenis, ta�iau niekada negalime likti abejingi 
šiems klausimams. 

 

Pastabos: 

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

Informacij� apie visus su Metine ataskaita susijusius leidinius, pranešimus spaudai, paslaugas ir 
renginius bei nuorodas pateiksime 2007 11 22 10.00 val. Vidurio Europos laiku adresu: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 


