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Raportul anual privind situa�ia drogurilor în Europa publicat ast�zi abordeaz� dou� întreb�ri 
fundamentale: ce �tim în prezent despre consumul de droguri în Europa �i ce am înv��at 
despre interven�ia eficient� în cazul problemelor legate de droguri? 

Aceste întreb�ri sunt importante deoarece, indiferent de convingerea politic� sau pozi�ia 
ideologic�, factorii de decizie politic� din Europa recunosc în prezent faptul c� direc�ia de 
urmat în abordarea problemei drogurilor const� în analizarea dovezilor disponibile privind atât 
dimensiunea �i natura problemei, cât �i costurile �i beneficiile diferitelor metode de 
interven�ie. În acest sens, raportul reflect� angajamentul Europei de a dezvolta o politic� 
echilibrat� �i bazat� pe dovezi, precum �i de a depune eforturi sus�inute în timp, în locul 
identific�rii unor solu�ii „imediate”.  

Problema drogurilor în Europa înc� reprezint� o provocare cu implica�ii profunde atât pentru 
politicile de s�n�tate �i sociale, cât �i pentru cele de aplicare a legii �i niciodat� nu sunt dificil 
de identificat domeniile în care problema drogurilor genereaz� preocup�ri specifice. Cu toate 
acestea, este important s� fie recunoscute progresele atunci când au fost realizate �i s� se 
arate unde au succes investi�iile inteligente.  

Raportul de ast�zi ne arat� o stabilizare a consumului de droguri într-o serie de domenii 
importante, de�i la cele mai ridicate nivele de pân� acum. În anumite cazuri, exist� chiar 
semne care merit� exprimarea unui optimism prudent — precum niveluri relativ stabile ale 
consumului de heroin� �i canabis �i rate, în cea mai mare parte sc�zute, de transmitere a  
HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile. De asemenea, s-a constatat o cre�tere 
semnificativ� a investi�iilor na�ionale în activit��i de prevenire, tratament �i de reducere a 
riscurilor asociate consumului de droguri, precum �i îmbun�t��irea cooper�rii �i îndreptarea 
aten�iei c�tre reducerea ofertei de droguri, de exemplu, prin combaterea tranzac�iilor �i 
traficului. Europa �i statele sale membre sunt în prezent mai bine preg�tite s� fac� fa�� 
problemei drogurilor decât în urm� cu un deceniu, datorit� strategiilor �i planurilor de ac�iune 
europene �i na�ionale în domeniul drogurilor �i a m�surilor concrete pe care le genereaz� 
acestea.  

O alt� evolu�ie pozitiv� este faptul c� Europa joac� un rol tot mai important în sprijinirea la 
nivel mondial a ac�iunilor de diminuare a problemelor create de droguri. Un audit recent al 
Comisiei Europene a sugerat c� UE finan�eaz� actualmente m�suri de reducere a cererii �i a 
ofertei în ��rile ter�e, alocând fonduri de cel pu�in 750 milioane EUR. De asemenea, UE este 
principalul donator interna�ional care sprijin� activitatea Biroului Organiza�iei Na�iunilor Unite 
de lupt� împotriva drogurilor �i a criminalit��ii (ONUDC). 

Evaluarea progresului este esen�ial� acum, întrucât intr�m, la nivel european �i interna�ional, 
într-o perioad� de reflec�ie asupra ultimelor realiz�ri: în 2008, Comisia European�, cu sprijinul 
OEDT, va evalua impactul planului de ac�iune european privind drogurile (2005–2008), iar  
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Comisia pentru stupefiante a Organiza�iei Na�iunilor Unite (CND) va dezbate progresul 
realizat în atingerea obiectivelor stabilite în cadrul sesiunii speciale privind drogurile din 1998 
a Adun�rii Generale a Organiza�iei Na�iunilor Unite (UNGASS). De asemenea, OEDT va 
contribui la procesul de analiz� UNGASS prin furnizarea unei evalu�ri mai detaliate a situa�iei 
europene.   

Per ansamblu, se poate observa cu satisfac�ie c�, într-o serie de domenii, situa�ia drogurilor 
în Europa este relativ bun�. Se poate ob�ine o perspectiv� util� asupra dimensiunii relative a 
problemelor din Europa prin compararea datelor europene cu situa�ia drogurilor în Australia, 
Canada �i SUA, state care au statistici cuprinz�toare �i solide cu privire la droguri. Consumul 
de canabis, de exemplu, este estimat ca fiind mult mai sc�zut în ansamblul UE decât în 
aceste trei ��ri. Nivelul consumului de metamfetamin� pare, de asemenea, limitat în Europa, 
în compara�ie cu alte zone ale lumii care au fost martorele cre�terii consumului acestui drog 
în ultimii ani. 

În cadrul UE exist� înc� diferen�e substan�iale între ��ri în ceea ce prive�te natura �i 
amploarea problemelor legate de droguri, precum �i în privin�a modului în care sunt abordate. 
Cu toate acestea, suntem de acord din ce în ce mai mult asupra chestiunilor fundamentale, 
cum ar fi necesitatea ca politicile în domeniul drogurilor s� fie echilibrate, cuprinz�toare �i 
bazate pe dovezi �i importan�a prevenirii, tratamentului �i reabilit�rii sociale.  

Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri — anterior un subiect mai controversat 
— devine, de asemenea, tot mai mult parte a unui pachet cuprinz�tor de m�suri de reducere 
a cererii de droguri în Europa. Un raport din 2007 al Comisiei Europene privind punerea în 
aplicare a Recomand�rii Consiliului din 2003 privind prevenirea �i reducerea riscurilor pentru 
s�n�tate asociate cu dependen�a de droguri (1) a constatat c� aceast� recomandare a avut 
rolul de a încuraja ��rile s� elaboreze sau s� extind� activit��ile de reducere a riscurilor. 
Tratamentul de substitu�ie pentru opiacee este disponibil acum în aproape toate statele 
membre ale UE, iar ultimele cifre arat� c� în Europa sunt efectuate cel pu�in 585 000 
tratamente de substitu�ie. Serviciile orientate c�tre consumul altor tipuri de droguri se dezvolt� 
la rândul lor �i raport�m abord�ri noi �i inovatoare ale problemelor legate de canabis �i 
cocain�. 

Din ce în ce mai mult, accentul dezbaterilor privind activit��ile de reducere a cererii este pus 
pe identificarea acelor interven�ii a c�ror eficien�� a fost dovedit�. În Raportul anual sunt 
abordate atât complexitatea evalu�rii unor asemenea dovezi cât �i definirea standardelor de 
control al calit��ii . Dar orice interven�ie, oricât de întemeiat�, nu va da rezultate dac� nu este 
corect aplicat�. Din acest motiv trebuie, de asemenea, s� identific�m �i s� difuz�m cele mai 
bune practici, un subiect c�ruia i se acord� o nou� importan�� în reformarea regulamentului 
OEDT, care a intrat în vigoare în ianuarie 2007.  

În calitate de agen�ie de monitorizare, ne baz�m pe fapte �i cifre �i suntem dedica�i unei 
rigurozit��i �i impar�ialit��i �tiin�ifice. Îns�, în timp ce rigurozitatea �tiin�ific� este esen�ial� 
pentru activitatea noastr�, nu trebuie s� uit�m niciodat� c� în spatele cifrelor exist� fiin�e 
umane reale ale c�ror vie�i au fost afectate �i uneori distruse de problemele legate de droguri. 
În spatele statisticilor reci privind nevoile de tratament, decesele asociate consumului de 
droguri �i comportamentul infrac�ional se afl� familii suferinde, poten�ial uman pierdut �i copii 
care cresc în comunit��i neprotejate. Dezvoltarea unor sisteme eficiente de solu�ionare a 
problemei drogurilor ne impune s� abord�m o atitudine obiectiv� fa�� de datele de care 
dispunem, îns� în acela�i timp, nu trebuie s� devenim niciodat� lipsi�i de sentimente fa�� de 
acest subiect. 
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Note: 
(1) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/drug/drug_rec_en.htm#1 

Informa�iile �i leg�turile cu privire la toate produsele, comunicatele de pres�, serviciile �i evenimentele 
referitoare la Raportul anual vor fi disponibile la ora 10:00 CET, pe data de 22.11.2007, la adresa: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

 


