
TR — AMBARGO 22.11.2007 — 10.00 CET/Brüksel saati 
 

1 

 

�LET�  

Wolfgang Götz, Müdür 
Avrupa Uyu�turucu ve Uyu�turucu Ba�ımlılı�ını �zleme Merkezi  

 
Avrupa’da uyu�turucu sorununun durumu hakkındaki 2007 Yıllık raporunun 

yayına sunulması vesilesiyle 
Ambargo: 10.00 CET — 22.11.2007 

 
Bugünün Avrupasın’da uyu�turucu sorununun durumu hakkındaki yıllık raporu iki temel 
soruyu ele almaktadır: �u anda Avrupa’da uyu�turucu kullanımına ili�kin bildiklerimiz nelerdir? 
Ve uyu�turucuya ba�lı sorunlara etkin �ekilde tepki vermeye ili�kin neler ö�rendik? 

Bu sorular önem ta�ımaktadır zira artık Avrupa çapındaki politika yapıcılar, siyasi görü� veya 
ideolojik tutumları ne olursa olsun, uyu�turucu sorunuyla mücadelede ilerleme kaydetmenin 
yolunun, sorunun hem büyüklü�ü hem de niteli�ine ili�kin kanıtlar ile farklı yakla�ımların 
bedelleri ve faydalarının analiz edilmesinde yattı�ını anlamaktadır. Rapor, bu bilgilerin 
ı�ı�ında, Avrupa’nın dengeli ve kanıt temelli politika yapıcılık ile hızlı çözümlerden ziyade 
sürdürülebilir çözümlere verdi�i önemin altını çizmektedir. 

Avrupa’nın uyu�turucu sorunu sa�lı�a ili�kin ve sosyal politikalar ile kanun uygulama 
kurumları için hala ciddi bir sorun te�kil etmektedir ve uyu�turucu sorununda özellikle kaygı 
uyandıran alanlarla kar�ıla�mak asla zor de�ildir. Bununla beraber, kaydedilen ilerlemelerin 
farkına varılması ve akıllı yatırımların nerelerde kazanç sa�ladı�ına i�aret edilmesi önemlidir. 

Bugünün raporu uyu�turucu kullanımının bazı önemli alanlarda, tarihsel olarak yüksek 
seviyelerde de olsa, dengelendi�ini ortaya koymaktadır. Bazı durumlarda, eroin ve esrar 
tüketiminde nispeten dura�an seviyeler ile uyu�turucu enjekte edenler arasında HIV bula�ma 
oranlarının ço�unlukla dü�ük olması gibi, ihtiyatlı bir iyimserli�i hak eden i�aretler dahi 
bulunmaktadır. Ayrıca ülkelerin önleme, tedavi ve hasar azaltma faaliyetlerine yaptıkları 
yatırımlarda önemli bir artı� ve uyu�turucu alım satımı ile ticaretiyle mücadelede oldu�u gibi, 
arz azaltma konusunda da yo�unla�ma ve i�birli�inde geli�me meydana gelmi�tir. Bunun yanı 
sıra Avrupa ve Üye Devletleri, hem AB ve ulusal uyu�turucu stratejileri ve eylem planları hem 
de bunların sa�ladıkları somut tedbirler sayesinde, artık uyu�turucu sorunlarıyla mücadele 
etmek için on yıl öncesine kadar oldu�undan daha iyi donanımlıdır.  

Bir di�er olumlu geli�me ise, Avrupa’nın uyu�turucu sorunlarının azaltılmasına yönelik küresel 
eylemlerin desteklenmesinde giderek daha önemli bir rol oynamasıdır. Yakın zamanda 
gerçekle�tirilen bir Avrupa Komisyonu incelemesi, AB’nin �u anda üçüncü dünya ülkelerindeki 
talep ve arz azaltma tedbirleri için en az 750 milyon EURO de�erinde finansman sa�ladı�ını 
ileri sürmü�tür. AB ayrıca Birle�mi� Milletler Uyu�turucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 
çalı�malarını destekleyen en büyük uluslararası ba�ı�çıdır. 

Avrupa’da — ve uluslararası düzeyde — yakın zamanda elde edilen ba�arılar üzerine 
dü�ünme dönemine girdi�imiz �u günlerde yakın zamanda kaydedilen geli�melerin 
de�erlendirilmesi hayati önem ta�ımaktadır: Avrupa Komisyonu, 2008 yılında, EMCDDA’nın 
deste�iyle, Avrupa uyu�turucu eylem planının (2005–2008) etkisini de�erlendirecek ve 
Birle�mi� Milletler Uyu�turucu Maddeler Komisyonu (CND), uyu�turucu hakkındaki 1998 
Birle�mi� Milletler Genel Kurulu Özel Oturumunda (UNGASS) belirlenen hedeflerin 
kar�ılanmasında kaydedilen ilerlemeleri tartı�acaktır. EMCDDA aynı zamanda, Avrupa’daki 
durumun ayrıntılı bir de�erlendirmesiyle UNGASS inceleme sürecini de destekleyecektir. 
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Küresel ba�lamda, Avrupa’nın uyu�turucu durumunun, pek çok alanda, nispeten olumlu 
göründü�ünü gözlemlemek memnuniyet vericidir. Avrupa’daki tablonun, hepsinde de 
uyu�turucuya ili�kin sa�lam ve kapsamlı veriler bulunan Avustralya, Kanada ve ABD’deki 
uyu�turucu durumuyla kar�ıla�tırılmasıyla, uyu�turucu sorununun göreceli büyüklü�üne ili�kin 
faydalı bir içgözlem elde edilebilir. Örne�in esrar kullanımının, bir bütün olarak AB’de bu üç 
ülkede oldu�undan önemli oranda dü�ük oldu�u tahmin edilmektedir. Avrupa’da 
metamfetamin kullanım seviyeleri de, son yıllarda bu uyu�turucunun kullanımında bir artı� 
ya�amı� olan dünyanın di�er bölgelerinden farklı olarak, sınırlı görünmektedir.  

AB dahilinde uyu�turucu sorunlarının niteli�i ve ölçe�i ile bunlara yönelik yakla�ımları 
konusunda hala ülkeler arasında büyük çaplı farklılıklar bulunmaktadır. Bununla beraber, 
uyu�turucu politikalarının dengeli, kapsamlı ve kanıt temelli olmalarına yönelik ihtiyaç ile 
önleme, tedavi ve sosyal rehabilitasyonun önemi gibi temel hususlarda giderek daha geni� bir 
fikir birli�ine varıyoruz.  

Bir zamanlar daha tartı�malı bir konu olan hasar azaltma da, Avrupa’daki talep azaltma 
tedbirlerine ili�kin kapsamlı bir paketin giderek daha fazla parçası olmaktadır. Avrupa 
Komisyonu’nun 2003 ‘uyu�turucu ba�ımlılı�ıyla ili�kili sa�lı�a ili�kin hasarın önlenmesi ve 
azaltılması hakkındaki Konsey tavsiye kararı’nın (1) uygulanması hakkındaki bir 2007 raporu, 
ülkelerin hasar azaltma faaliyetlerini geli�tirmeleri veya geni�letmelerinin te�vik edilmesinde 
tavsiye kararının da pay sahibi oldu�unu ortaya koymu�tur. Opioid ikame tedavisi artık 
neredeyse tüm AB Üye Devletleri’nde bulunmakta olup, en son rakamlar Avrupa’da en az  
585 000 ikame tedavisi verilmekte oldu�unu göstermektedir. Ba�ka tiplerde uyu�turucu 
kullanımına yönelik hizmetler de geli�mekte olup, esrar ve kokain sorunlarıyla mücadeleye 
ili�kin yeni ve yenilikçi yakla�ımlar rapor etmekteyiz.  

Giderek talep azaltma faaliyetlerine ili�kin tartı�malar, etkinlikleri kanıtlanmı� bulunan 
müdahalelerin saptanmasına yo�unla�maktadır. Bu gibi kanıtların de�erlendirilmesinin ve 
kalite kontrol standartları belirlenmesinin güçlükleri Yıllık raporda ele alınmaktadır. Ancak ne 
kadar sa�lam temellere dayanırsa dayansın, iyi uygulanmadı�ı takdirde, hiçbir müdahale i�e 
yaramayacaktır. Bundan dolayıdır ki en iyi uygulamayı saptamamız ve yaygınla�tırmamız da 
gerekmekte olup, bu konuya EMCDDA’nın Ocak 2007’de yürürlü�e giren yeniden 
düzenlenmi� tüzü�ünde yeni bir vurgu yapılmı�tır. 

Biz bir izleme kurumu olarak, olgular ve rakamlarla çalı�ırız ve bilimsellikten ödün vermemeye 
ve tarafsız olmaya önem vermekteyiz. Ancak bilimsel disiplin çalı�malarımız için esas olmakla 
beraber, rakamların ardında uyu�turucu sorunları yüzünden hayatları etkilenen ve bazen de 
yıkıma u�rayan gerçek insanlar oldu�unu asla unutmamalıyız. Tedavi talebi, uyu�turucuya 
ba�lı ölümler ve suç olu�turan davranı�lara ili�kin kuru istatistiklerin ardında yas tutan aileler, 
kaybolan potansiyeller ve güvenli olmayan toplumlarda yeti�en çocuklar bulunmaktadır. 
Uyu�turucu sorununa yönelik etkin tepkiler geli�tirmek, verilerimiz kar�ısında serinkanlı 
olmamamızı gerektirmektedir ancak konu kar�ısındaki duyarlılı�ımızı da asla 
kaybetmemeliyiz. 

Notlar: 

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

Tüm Yıllık rapor ürünleri, basın bültenleri, hizmetler ve etkinlikler hakkında bilgiler ve bunlara ba�lantılar 
22.11.2007 tarihinde saat 10.00’da (CET) a�a�ıdaki adreste sunulacaktır: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 


