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ECNN:S ÅRSRAPPORT 2010: NÅGRA VIKTIGA PUNKTER 

Förändrat narkotikautbud och nya användningssätt medför nya utmaningar för EU 
 
(LISSABON 10.11.2010 FÅR PUBLICERAS TIDIGAST KL. 10:00 WET/Lissabontid) Tillgången på och 
användningen av etablerade narkotiska preparat förändras och rekordmånga nya ämnen kommer till.         
Detta sätter EU:s modeller för narkotikakontroll på allt svårare prov, säger EU:s narkotikacentrum (ECNN). 
Utmaningarna beskrivs i ECNN:s årsrapport 2010: situationen på narkotikaområdet i Europa, som ECNN 
presenterar i Lissabon i dag. Några exempel är sofistikerade metoder för kokainsmuggling, förändringar på 
marknaden för stimulantia, en utbredd inhemsk cannabisproduktion och att nya så kallade ”legal highs”, 
utformade för att ersätta narkotikaklassade ämnen, ständigt kommer ut på marknaden. 
 
Kokain: sofistikerade smugglingsmetoder och ökande hälsoproblem  

De allt mer sofistikerade metoder som används för att gömma och smuggla in kokain i Europa granskas i 
dagens årsrapport. Ett sätt är att inkorporera kokainbas eller kokainhydroklorid i olika transportmaterial (till 
exempel bivax, plast, kläder eller gödningsmedel) före export och sedan återutvinna kokainet i hemliga 
laboratorier innanför EU:s gränser. Omkring 25 sådana så kallade ”återutvinningslaboratorier” upptäcktes i EU 
under 2008 (i Spanien). Dessa laboratorier har en annan funktion än de i Sydamerika, där man först utvinner 
kokainbas eller kokainhydroklorid ur kokablad eller kokapasta (se ruta, kapitel 5) (1). 

Ett annat orosmoment som framhålls i rapporten är att antalet dödsfall förknippade med kokainanvändning ökar 
(se ruta, kapitel 7). Varje år rapporteras nu cirka 1 000 kokainrelaterade dödsfall i EU. I Storbritannien 
fördubblades antalet dödsattester där kokain omnämns mellan 2003 (161) och 2008 (325). Under 2008 inledde 
omkring 70 000 människor behandling för kokainmissbruk (pulver- och crackkokain) i 27 europeiska länder 
(cirka 17 procent av alla nya narkotikaklienter) (figur TDI-2, del ii). 

”Det är fortfarande för många européer som betraktar kokainanvändning som ett relativt oskyldigt inslag i en 
framgångsrik livsstil”, säger ECNN:s direktör Wolfgang Götz. ”Men vi kan mer och mer konstatera att 
kokainets påverkan på folkhälsan ökar i takt med konsumtionen. Ett budskap som vi måste sända ut är att 
användningen av detta narkotiska preparat kan trappas upp snabbt och att också tillfällig användning i små 
doser kan leda till döden.”  

Det kokain som säljs i Europa blandas ofta ut med utspädningsmedel för att marknadsvärdet ska öka. Det kan 
vara ofarliga ämnen (till exempel socker eller stärkelse) eller aktiva ingredienser som förstärker eller efterliknar 
preparatets effekter (till exempel lidokain, fenacetin, prokain eller koffein). I den i dag publicerade rapporten 
framhåller man att levamisol allt mer används som utspädningsmedel för kokain i USA, där man uppskattar att 
70 procent av det kokain som analyserades i juli 2009 hade blandats ut med preparatet. Tillgängliga uppgifter i 
en del av EU:s medlemsstater tyder på att en betydande andel av de analyserade kokainbeslagen innehöll 
detta utspädningsmedel. För närvarande är det bara ett fåtal europeiska länder som övervakar 
utspädningsmedel för kokain, vilket understryker behovet av förbättrad övervakning och analys. Långvarig 
användning av levamisol kan medföra ytterligare hälsorisker för kokainanvändare (se ruta, kapitel 5) (2). 

Omkring 14 miljoner vuxna européer (15-64 år) har provat kokain någon gång i livet och omkring 4 miljoner har 
använt preparatet under det senaste året. Kokainanvändning förekommer oproportionerligt mycket i ett litet 
antal länder i den västra delen av EU, där den är mycket utbredd. På andra håll i Europa har användningen  
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fortfarande liten utbredning (kapitel 5, figur 7). I de länder som har högst prevalens – Danmark, Irland, 
Spanien, Italien och Storbritannien – visar undersökningar att mellan 2,9 procent (Italien) och 6,2 procent 
(Storbritannien) av de unga vuxna (15-34 år) hade använt kokain under det senaste året 2008 (kapitel 5, 
tabell 8; tabell GPS-2, del ii). I Storbritannien och Spanien, de två länder som har högst prevalens, fluktuerar 
uppgifterna och visar en uppgång under 2008 (kapitel 5, figur 8; figur GPS-14, del i och ii) medan preliminära 
data för 2009 tyder på en viss minskning. 

Antalet kokainbeslag i Europa 2008 uppskattades till 96 300 (kapitel 5, tabell 7). Det görs fortfarande få beslag i 
Central- och Östeuropa, men i 10 länder där mer än fördubblades antalet beslag mellan 2003 (469 stycken) 
och 2008 (1 212). Detta kan tyda på att kokainsmugglingen och tillgången på kokain i regionen håller på att 
öka. 

Amfetaminer är fortfarande ett stort problem i delar av Europa – volatilitet på ecstasymarknaden 

Användningen av amfetaminer (amfetamin och metamfetamin) är överlag mindre utbredd än 
kokainanvändningen i Europa och konsumtionstrenderna är stabila (kapitel 4, figur 6). Men i många länder är 
ett av dessa ämnen fortfarande den vanligaste stimulerande drogen. Omkring 12 miljoner européer (15-64 år) 
har provat amfetamin någon gång i livet och omkring 2 miljoner har använt preparatet under det senaste året 
(kapitel 4, tabell 5). 

Enligt årsrapporten rapporteras amfetaminmissbruk främst från länder i norra Europa. En betydande andel av 
dem som inledde behandling i Sverige (32 procent), Finland (20 procent) och Lettland (15 procent) var 
amfetaminanvändare. Beslagen av amfetamin i Europa har ökat stadigt under de senaste åren (2003-08), och 
var 8,3 ton 2008 (kapitel 4, tabell 4 och tabell SZR-12). 

Metamfetaminmissbruket är fortfarande begränsat i Europa och förekommer huvudsakligen i Tjeckien och 
Slovakien. Det verkar dock som om drogen håller på att bli mer tillgänglig i delar av Nordeuropa (till exempel i 
Norge, Sverige, Lettland och Finland), där den kan säljas som ersättning för amfetamin. Beslagen av 
metamfetamin i Europa har ökat under de senaste åren (2003-08). Under 2008 gjordes 4 700 beslag om totalt 
300 kg. Samma år upptäcktes 458 produktionsenheter, ett rekordhögt antal, i Tjeckien (en ökning från 390 år 
2007) (kapitel 4, figur 5). Produktion av metamfetamin rapporteras också från Slovakien och från Litauen och 
Polen, där man främst riktar sig till den skandinaviska marknaden  

Konsekvenserna av amfetamin- och metamfetaminmissbruket i Europa och ansträngningarna att bekämpa det 
redovisas i en särskild rapport som ECNN offentliggör tillsammans med årsrapporten i dag (se nyhetsbrev 
nr 12/2010, sammanfattning och http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues). 

Trenderna för ecstasyanvändningen i Europa är överlag stabila (kapitel 4, figur 6 och tabell 6). Omkring 
11 miljoner européer har provat ecstasy och omkring 2,5 miljoner har använt ecstasy under det senaste året. 
Sedan 2007 beräknas beslagen av ecstasytabletter ha minskat med 14 procent till 13,7 miljoner tabletter 2008. 
Under perioden 2003-08 sjönk det uppskattade medelpriset med 32 procent till 4-10 euro per tablett 2008 
(detta prisintervall gäller i de flesta rapportländerna). Ecstasytabletter som innehåller piperaziner (3) förekom 
allmänt under 2009 (enskilt eller i kombination med MDMA). Dessa förändringar visar att ecstasymarknaden 
blir alltmer komplex och kan påverka användarnas uppfattning om drogens kvalitet. 

Cannabis: nu är användningen minst lika stor i delar av Östeuropa som i Väst  

Cannabisanvändningen tycks öka i en del länder i Östeuropa, och prevalensen är nu i en del fall lika hög som i 
delar av Västeuropa, eller högre (tabell GPS-2, del ii; figur GPS-4, del i). De av EU:s östra medlemsstater som 
rapporterade den mest utbredda cannabisanvändningen hos unga vuxna (15-34 år) under förra året var 
Tjeckien (28,2 procent), Slovakien (14,7 procent) och Estland (13,6 procent). I väst rapporterades den högsta 
prevalensen från Italien (20,3 procent), Spanien (18,8 procent) och Frankrike (16,7 procent). Användningen 
varierar mycket mellan länderna. Den högsta uppskattade tolvmånadersprevalensen hos unga vuxna (Tjeckien 
28,2 procent) var mer än 30 gånger större än den lägsta (Rumänien 0,9 procent) (kapitel 3, tabell 3). 
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De senaste uppgifterna bekräftar den trend med stabilisering eller minskning av cannabisanvändningen i Europa 
som noterades i ECNN:s tre föregående årsrapporter. Nu finns det dock olika mönster inom denna trend. Bland 
de unga vuxna (15-34 år) som uppger att de har använt cannabis under det senaste året kan man observera tre 
huvudtrender för perioden 1998-2008 (kapitel 3, figur 4). Fem länder i norra och sydöstra Europa – Bulgarien, 
Grekland, Ungern, Finland och Sverige – har överlag stabila och låga användningsandelar (under 9 procent). 
Sex länder i Västeuropa – Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien – 
rapporterar högre andelar, men en minskning eller stabilisering har skett under de senaste åren. Slutligen 
rapporterar fyra länder – Tjeckien, Estland, Italien och Slovakien – fortsatt ökande cannabisanvändning. 
Uppgifter från Projektet för europeiska skolundersökningar om alkohol och andra droger (ESPAD) tyder på 
liknande skillnader i trenderna för cannabisanvändningen över tiden hos elever i åldrarna 15-16 år (1995–2007) 
(figur EYE-1, del xi). 

Europas sug efter cannabis återspeglas i årliga beslag på omkring 1 000 ton av drogen (kapitel 3, tabell 2). Under 
2008 beslagtogs cirka 900 ton hasch i Europa, vilket är nästan 10 gånger så mycket som den beslagtagna 
mängden marijuana (omkring 90 ton). Marijuana produceras nu emellertid allmänt i Europa (29 europeiska länder 
rapporterade inhemsk odling 2008). På grund av närheten till den avsedda marknaden är risken för upptäckt 
mindre. Antalet beslag av cannabisplantor har ökat sedan 2003, till uppskattningsvis 19 000 beslag 2008 (tabell 
SZR-5) (4). 

”Många tror att inhemsk cannabisproduktion handlar om en kruka på fönsterbrädan eller några plantor i 
växthuset i trädgården”, säger Wolfgang Götz. ”Men i dag ser verkligheten helt annorlunda ut. Kriminella ligor 
har insett vilka vinster de kan göra på storskalig odling av cannabis nära den avsedda marknaden. Sidoeffekten 
av denna utveckling är att våldet och kriminaliteten i städerna ökar, och det får nu nationella och europeiska 
rättsvårdande organ att vidta nya åtgärder.”  

Omkring 75,5 miljoner européer – var femte vuxen mellan 15 och 64 år – har provat cannabis någon gång i 
livet och omkring 23 miljoner har använt drogen under det senaste året (kapitel 3, tabell 3). Cirka 4 miljoner 
européer beräknas använda cannabis dagligen eller nästan dagligen. Omkring en femtedel (21 procent) av 
dem som inledde specialiserad drogbehandling rapporterade att cannabis var deras primärdrog (cirka 
85 000 klienter) (figur TDI-2, del ii). Trots det minskade antalet personer som för första gången inledde 
behandling mot primärt cannabismissbruk något. 

Rekordmånga nya droger under 2009 
 
Ett rekordstort antal nya droger inrapporterades officiellt till ECNN och Europol via EU:s system för tidig 
varning (kapitel 8). Under 2009 anmäldes 24 nya psykoaktiva ämnen officiellt för första gången till dessa båda 
organ. Detta är det största rapporterade antalet under ett enstaka år någonsin och nästan dubbelt så många 
ämnen som 2008 (13). Alla de nya ämnena var syntetiska och tre av dem hade medicinska egenskaper. 

Ett nytt fenomen som framhålls i årets rapport är att syntetiska katinoner ökar i popularitet. Dessa är derivat av 
modersubstansen katinon, vars kemiska struktur är besläktad med amfetaminets. Fler än 15 syntetiska 
katinoner övervakas nu i systemet för tidig varning. Allt fler bevis på att användningen av och tillgången på en 
av dessa droger, mefedron, ökade gjorde att ECNN:s utökade vetenskapliga kommitté i slutet av 2009 
beslutade att göra en bedömning av drogens hälsomässiga och sociala risker under 2010 (5). Till följd av denna 
riskbedömning diskuterar man nu att kontrollera substansen. För närvarande har flera länder beslutat att 
narkotikaklassa mefedron (Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Frankrike, Italien, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Österrike, Polen, Rumänien, Sverige, Storbritannien, Kroatien och Norge). I två 
medlemsländer — Nederländerna och Finland — faller mefedron under läkemedelslagstiftningen. 

Fenomenet ”spice” – en rökmix av växtbaserade produkter med tillsats av syntetiska cannabinoider – fortsätter 
också att breda ut sig. Både namnen och de varumärken som ”spice”-liknande produkter säljs under 
diversifierades under året, och de psykoaktiva föreningarna ändras i takt med att nya kontrollåtgärder vidtas. 
Nio nya syntetiska cannabinoider från minst fyra olika kemiska grupper rapporterades genom systemet för tidig 
varning 2009. 
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Att nya oreglerade syntetiska föreningar dyker upp och marknadsförs på Internet som ”legal highs” eller ”ej för 
personligt bruk” är en allt större utmaning när det gäller att övervaka, reagera på och kontrollera användningen 
av nya psykoaktiva ämnen. Hittills under 2010 har redan 31 nya ämnen anmälts via systemet för tidig varning. 
Några exempel är syntetiska katinoner, syntetiska cannabinoider och nya syntetiska ämnen som liknar kokain 
och amfetaminer (6). I den senaste webbundersökningen av återförsäljare på Internet som ECNN har 
genomfört (i början av 2010) påträffades 170 nätbutiker som sålde ”legal highs” och hallucinogena svampar. 

 
Fotnoter:  
 
(1) Se även Cocaine: a European Union perspective in the global context (april 2010) s. 25. 
www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine  
(2) Se s. 26 www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine 
(3) En grupp kemiska föreningar där BZP och mCPP ingår – se ECNN:s drogprofil för BZP och andra piperaziner 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(4) En ny ECNN-publikation om cannabisproduktion och marknaderna för cannabis kommer att ges ut under 2011. 
(5) Se www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Se även ECNN:s drogprofil för syntetiska katinoner 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
(6) Se ECNN:s drogprofil för syntetiska kokainderivat. 
www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 
 
 
Uppgifterna i ECNN:s årsrapport 2010 avser 2008 eller senast tillgängliga år.                                 
De figurer och tabeller som det hänvisas till i detta nyhetsbrev återfinns i 2010 Statistical bulletin: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Information om alla årsrapporter, nyhetsbrev, tjänster och evenemang finns på  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 


