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KOMUNIKAT  

Wolfganga Götza, dyrektora 
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii  

 
w zwi�zku z publikacj�  

Sprawozdania rocznego 2007 o stanie problemu narkotykowego w Europie 
Zakaz publikacji do: godz. 10:00 CET — 22.11.2007 r. 

 
Dzisiejsze Sprawozdanie roczne 2007 o stanie problemu narkotykowego w Europie dotyczy 
dwóch podstawowych kwestii: co obecnie wiemy o za�ywaniu narkotyków w Europie? oraz 
czego dowiedzieli�my si� na temat skutecznego reagowania na problemy zwi�zane z 
narkotykami? 

Pytania te s� istotne, poniewa� decydenci w całej Europie — bez wzgl�du na swoje 
przekonania polityczne czy ideologie — obecnie przyznaj�, �e dalsze działania dotycz�ce 
narkotyków powinny polega� na analizowaniu dost�pnych danych zarówno na temat skali i 
charakteru tego problemu, jak te� kosztów i korzy�ci wynikaj�cych z ró�nych sposobów 
podej�cia. W zwi�zku z powy�szym, w sprawozdaniu podkre�la si� zaanga�owanie Europy  
w tworzenie polityki zrównowa�onej i opartej na dowodach oraz w rozwi�zania o charakterze 
długotrwałym, a nie dora�nym.  

Problem narkotykowy w Europie nadal stanowi powa�ne wyzwanie dla polityki zdrowotnej i 
społecznej oraz działa� w zakresie egzekwowania prawa; nie jest te� trudno znale�� obszary 
problemu narkotykowego, które wzbudzaj� szczególny niepokój. Niemniej wa�ne jest zdanie 
sobie sprawy z post�pów tam, gdzie zostały one poczynione, i wskazanie miejsc, w których 
m�dre inwestycje procentuj�.  

Dzisiejsze sprawozdanie pokazuje, �e poziom za�ywania narkotyków ustabilizował si� w kilku 
wa�nych obszarach, cho� na historycznie wysokim poziomie. W niektórych przypadkach s� 
nawet oznaki pozwalaj�ce na ostro�ny optymizm, takie jak stosunkowo stabilny poziom 
za�ywania heroiny i pochodnych konopi indyjskich oraz przewa�nie niskie wska�niki zaka�e� 
wirusem HIV w�ród osób iniekcyjnie u�ywaj�cych narkotyki. Nast�pił tak�e ogromny wzrost 
inwestycji poszczególnych krajów w działania zwi�zane z zapobieganiem, leczeniem i 
ograniczaniem szkód oraz zwi�kszenie nacisku i usprawnienie współpracy w zakresie 
ograniczania poda�y, takie jak zwalczanie sprzeda�y ulicznej i handlu. Obecnie Europa i jej 
pa�stwa członkowskie s� lepiej ni� dziesi�� lat temu przygotowane do stawienia czoła 
problemom zwi�zanym z narkotykami - zarówno dzi�ki unijnym oraz krajowym strategiom 
antynarkotykowym i planom działania, jak i konkretnym �rodkom z nich wynikaj�cym.  

Innym korzystnym zjawiskiem jest coraz wi�ksza rola Europy we wspieraniu �wiatowych 
działa� na rzecz zmniejszenia problemów narkotykowych. Najnowszy audyt Komisji 
Europejskiej wskazał, i� UE aktualnie finansuje �rodki ograniczania popytu i poda�y w krajach 
trzecich w wysoko�ci co najmniej 750 milionów EUR. UE jest tak�e najwi�kszym 
mi�dzynarodowym darczy�c� wspieraj�cym prace Biura ONZ ds. Narkotyków i 
Przest�pczo�ci (UNODC). 

Ocena post�pu jest niezwykle istotna wła�nie teraz, kiedy w Europie — i na całym �wiecie — 
rozpoczyna si� okres podsumowa� ostatnich osi�gni��: w 2008 r. Komisja Europejska, przy  
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wsparciu EMCDDA, oceni wpływ europejskiego planu działania dotycz�cego narkotyków 
(2005–2008), a Komisja ONZ ds. �rodków Odurzaj�cych (CND) podejmie dyskusj� nad 
post�pami na drodze do osi�gni�cia celów wyznaczonych na Specjalnej Sesji Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1998 r. (UNGASS) w sprawie narkotyków. EMCDDA 
b�dzie równie� uczestniczy� w procesie przegl�du UNGASS, dostarczaj�c szczegółow� 
ocen� sytuacji w Europie.  

Zadowolenie wzbudza fakt, i� w kontek�cie globalnym sytuacja narkotykowa Europy w wielu 
obszarach wygl�da stosunkowo korzystnie. Przydatne spostrze�enia na temat relatywnej 
skali problemu narkotykowego w Europie mo�na uzyska� porównuj�c obraz europejski z 
sytuacj� narkotykow� w Australii, Kanadzie i USA, bowiem wszystkie te kraje dysponuj� 
rzetelnymi i obszernymi danymi dotycz�cymi narkotyków. Na przykład szacuje si�, �e 
za�ywanie pochodnych konopi indyjskich jest znacznie ni�sze w UE jako cało�ci ni� w tych 
trzech krajach. Wydaje si� równie�, �e w Europie poziom za�ywania metamfetaminy jest 
ograniczony, w odró�nieniu od innych cz��ci �wiata, w których w ostatnich latach wyst�pił 
wzrost za�ywania tego narkotyku. 

Kraje UE nadal znacznie ró�ni� si� mi�dzy sob� pod wzgl�dem rodzaju i skali problemów 
narkotykowych oraz sposobu podej�cia do nich. Jednak�e coraz bardziej zgadzamy si� w 
kwestiach podstawowych, takich jak konieczno�� prowadzenia polityki antynarkotykowej, 
która byłaby zrównowa�ona, kompleksowa i oparta na dowodach oraz w kwestiach znaczenia 
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji społecznej.  

Równie� ograniczanie szkód — niegdy� temat bardziej kontrowersyjny — coraz cz��ciej  
staje si� cz��ci� kompleksowego pakietu �rodków ograniczania popytu w Europie.               
W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2007 r. w sprawie realizacji zalecenia Rady z 2003 r. 
w sprawie zapobiegania wyst�powaniu i ograniczania szkód zdrowotnych zwi�zanych z 
uzale�nieniem od narkotyków (1) stwierdzono, �e zalecenie to odegrało pewn� rol� w 
zach�ceniu krajów do opracowywania lub rozszerzania działa� maj�cych na celu 
ograniczanie szkód. Leczenie substytucyjne uzale�nienia od opiatów jest obecnie 
realizowane prawie we wszystkich pa�stwach członkowskich, a najnowsze dane pokazuj�,  
�e w Europie poddanych leczeniu substytucyjnemu jest co najmniej 585 000 osób. Rozwijaj� 
si� równie� programy nastawione na inne rodzaje za�ywania narkotyków; przedstawiamy 
ponadto informacje o nowych i innowacyjnych podej�ciach do problemów zwi�zanych z 
pochodnymi konopi indyjskich i kokain�. 

Debata dotycz�ca działa� zwi�zanych z ograniczaniem popytu coraz cz��ciej koncentruje si� 
na identyfikowaniu tych interwencji, które dowiodły swojej skuteczno�ci. Zło�ono�� oceny 
tego rodzaju dowodów oraz zdefiniowanie standardów kontroli jako�ci zostały omówione w 
Sprawozdaniu rocznym. Jednak ka�de działanie interwencyjne, nawet dobrze uzasadnione, 
b�dzie miało małe szanse powodzenia, je�eli zostanie niewła�ciwie zrealizowane. Z tego 
wzgl�du musimy równie� identyfikowa� i upowszechnia� dobre praktyki; zagadnienie to 
zostało podkre�lone w zmienionym rozporz�dzeniu o EMCDDA, które weszło w �ycie w 
styczniu 2007 r. 

Jako agencja monitoruj�ca zajmujemy si� faktami i liczbami; przywi�zujemy ogromn� wag� 
do �cisło�ci naukowej i bezstronno�ci. Chocia� naukowy rygor jest istotny w naszej pracy, to 
nie mo�emy zapomina�, �e liczby dotycz� istot ludzkich, których �ycie zostało naznaczone,   
a niekiedy nawet zrujnowane przez problemy narkotykowe. Za suchymi statystykami 
dotycz�cymi zapotrzebowania na leczenie, zgonów zwi�zanych z narkotykami oraz 
zachowa� przest�pczych kryj� si� rozpaczaj�ce rodziny, utracone mo�liwo�ci i dzieci  
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dorastaj�ce w niebezpiecznym �rodowisku. Opracowanie skutecznych sposobów reagowania 
na problem narkotykowy wymaga od nas bezstronnego traktowania danych, ale nie wolno 
nam sta� si� oboj�tnymi wobec samego zagadnienia. 

Uwagi: 

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

Informacje oraz linki do wszystkich produktów, komunikatów prasowych, serwisów i wydarze� 
zwi�zanych ze Sprawozdaniem rocznym b�d� dost�pne o godz. 10:00 CET w dniu 22.11.2007 r. na 
stronie internetowej: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

 


