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Danes predstavljeno Letno poro�ilo o stanju na podro�ju problematike drog v Evropi 
obravnava dve temeljni vprašanji: kaj trenutno vemo o uporabi drog v Evropi in kaj smo se 
nau�ili o u�inkovitem odzivanju na težave, povezane z drogami. 

Vprašanji sta pomembni, ker se oblikovalci politik po vsej Evropi ne glede na politi�no 
prepri�anje ali ideološko stališ�e zavedajo, da je treba za nadaljnje reševanje problematike 
drog analizirati razpoložljive dokaze o obsežnosti in naravi problema ter stroške in koristi 
razli�nih pristopov. S tega vidika poro�ilo poudarja zavezanost Evrope k uravnoteženemu 
oblikovanju politike, ki temelji na izsledkih, ter je usmerjena k trajnostnim in ne k hitrim 
rešitvam.  

Problematika drog v Evropi je še vedno resen izziv za zdravstveno in socialno politiko ter za 
organe kazenskega pregona in tudi ni težko najti podro�ij, ki vzbujajo posebno skrb. Vseeno 
pa je pomembno priznati dosežen napredek in pokazati, kje se obrestujejo smotrni ukrepi.  

Danes predstavljeno poro�ilo razkriva, da je uporaba drog še vedno na zgodovinsko visoki 
ravni, vendar se je na veliko pomembnih obmo�jih ustalila. V nekaterih primerih obstajajo celo 
znaki za previden optimizem, kot so razmeroma ustaljene ravni uporabe heroina in kanabisa 
ter ve�inoma nizke ravni prenašanja okužbe z virusom HIV med intravenoznimi uporabniki 
drog. Mo�no so se pove�ale tudi naložbe držav v prepre�evanje, zdravljenje in zmanjševanje 
škode, poleg tega pa sta se izboljšala tudi osredoto�enost in sodelovanje pri zmanjševanju 
dobave, na primer v boju proti preprodaji in trgovanju. Evropa in njene države �lanice so 
zaradi strategij in akcijskih na�rtov za boj proti drogam na ravni EU in na nacionalni ravni ter 
iz tega izhajajo�ih konkretnih ukrepov, zdaj bolje pripravljene na reševanje problematike drog 
kot pred desetletjem.  

Naslednji pozitivni dosežek je, da ima Evropa vse pomembnejšo vlogo pri podpiranju 
svetovnih ukrepov za zmanjševanje problematike drog. Nedavna revizija Evropske komisije je 
pokazala, da EU financira ukrepe za zmanjšanje povpraševanja in ponudbe v tretjih državah 
vsaj v višini 750 milijonov EUR. EU je tudi glavna mednarodna donatorka, ki podpira delo 
Urada za droge in kriminal pri Združenih narodih (UNODC). 

Ocenjevanje napredka je bistvenega pomena zdaj, ko v Evropi — in na mednarodni ravni — 
vstopamo v obdobje, ko bomo obravnavali nove dosežke na tem podro�ju: leta 2008 bo 
Evropska komisija ob podpori EMCDDA ocenila u�inek evropskega akcijskega na�rta za boj 
proti drogam (2005–2008), Komisija Združenih narodov za droge (CND) pa bo razpravljala o 
napredku pri uresni�evanju ciljev, dolo�enih na posebnem zasedanju Generalne skupš�ine 
Združenih narodov (UNGASS) o drogah leta 1998. EMCDDA bo s podrobno oceno stanja v 
Evropi prispeval tudi k postopku pregleda UNGASS.  
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Z globalnega vidika lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da so na številnih podro�jih razmere 
na podro�ju drog v Evropi razmeroma pozitivne. Koristen vpogled v relativno obsežnost 
problematike drog lahko dobimo s primerjanjem evropske podobe s stanjem na podro�ju drog 
v Avstraliji, Kanadi in Združenih državah, ki imajo o drogah zanesljive in iz�rpne podatke. 
Uporaba kanabisa je na primer v celotni EU precej nižja kot v teh treh državah. Tudi raven 
uporabe metamfetaminov je v Evropi omejena v primerjavi z drugimi deli sveta, kjer se je v 
zadnjih letih pove�ala uporaba te droge.  

V EU se narava in obseg problematike drog ter pristop k njenemu reševanju med 
posameznimi državami še vedno precej razlikujejo. Vendar se vedno bolj strinjamo v 
temeljnih vprašanjih, kot sta potreba po uravnoteženih, iz�rpnih in na izsledkih temelje�ih 
politikah na podro�ju drog ter pomembnost prepre�evanja, zdravljenja in socialne 
rehabilitacije.  

Tudi zmanjševanje škode, ki je bila neko� sporna tema, je vse bolj del celovitega evropskega 
paketa ukrepov za zmanjševanje povpraševanja. V poro�ilu iz leta 2007 o izvajanju 
„Priporo�ila Sveta o prepre�evanju in zmanjševanju škodljivih posledic za zdravje, povezanih 
z odvisnostjo od drog“ (1) iz leta 2003 Evropska komisija ugotavlja, da je priporo�ilo prispevalo 
k spodbujanju držav k razvijanju ali širjenju dejavnosti za zmanjšanje škode. Nadomestno 
zdravljenje z opiodi je danes na voljo dejansko v vseh državah �lanicah EU, najnovejši 
podatki pa kažejo, da v Evropi poteka vsaj 585 000 nadomestnih zdravljenj. Prav tako se 
razvijajo storitve, namenjene drugim vrstam uporabe drog, poro�amo pa tudi o novih in 
inovativnih pristopih k reševanju problematike kanabisa in kokaina. 

Razprava o dejavnostih za zmanjšanje povpraševanja se vse bolj osredoto�a na dolo�anje 
intervencij, ki so dokazano u�inkovite. V Letnem poro�ilu obravnavamo zapletenost 
ocenjevanja takih dokazov in dolo�anja standardov za nadzor kakovosti. Nobena intervencija, 
naj bo še tako dobro pripravljena, ne bo uspešna, �e bo slabo izvedena. Zaradi tega moramo 
dolo�ati in razširjati najboljšo prakso — slednja ima nov poudarek v prenovljeni uredbi o 
EMCDDA, ki je za�ela veljati januarja 2007.  

Kot agencija za spremljanje se ukvarjamo z dejstvi in številkami ter smo zavezani k 
znanstveni natan�nosti in nepristranskosti. �eprav je znanstvena natan�nost nujno potrebna 
pri našem delu, pa ne smemo nikoli pozabiti, da so za temi številkami resni�ni ljudje, katerih 
življenja so prizadeta in v�asih uni�ena zaradi težav z drogami. Za suhoparnimi statisti�nimi 
podatki o povpraševanju po zdravljenju, o smrtnih primerih, povezanih z drogami, in o 
kriminalnem vedenju se skrivajo prizadete družine, izgubljene možnosti in otroci, ki odraš�ajo 
v nevarnih skupnostih. Da bi lahko razvili u�inkovit odziv na težave, povezane z drogami, 
moramo biti nepristranski glede podatkov, nikoli pa ne smemo ostati neprizadeti glede same 
problematike. 

 

Opomba: 

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

Informacije o vseh dokumentih glede Letnega poro�ila, o sporo�ilih za javnost, storitvah in dogodkih ter 
povezave do njih bodo na voljo ob 10. uri po srednjeevropskem �asu dne 22. 11. 2007 na: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

 


