
Et blikk på politiske nøkkeltema

1. Forskjellen mellom ’øst’ og ’vest’ når det gjelder
utbredelsen av narkotikabruk blant ungdom, blir stadig
mindre.

2. I løpet av 1990-årene ble heroin det stoffet som skapte
størst problemer i de fleste søkerlandene, og i enkelte
land førte dette til at misbruken nådde et nivå som
antakelig kan sammenliknes med gjennomsnittet i EU.

3. Selv om trender og mønstre for misbruk av narkotika
har mange fellestrekk, vil det i en utvidet union fortsatt
være nødvendig å få bukt med svært varierende lokale
forhold.

4. Medlemsstatenes respons på dette fenomenet har i
stadig større grad  avveid en repressiv holdning mot

mer helsemessige hensyn. Søkerlandene har gått
sektorvis fram i utviklingen av tiltakene og har først og
fremst prioritert håndheving av loven, dernest
forebygging og behandling. 

5. Den tilnærmingen som ligger til grunn for dagens
narkotikapolitikk i Vest-Europa er resultatet av en lang
prosess som ennå ikke er helt konsolidert, mens mange
av søkerlandene ennå er i innledningsfasen når det
gjelder utformingen av tiltakene.

6. Europakommisjonen og medlemsstatene har i denne
forbindelsen bistått søkerlandene i deres anstrengelser
for å håndtere narkotikaproblemet så effektivt som
mulig, men betydelige utfordringer gjenstår.
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Perspektivet av et EU som består av inntil
28 medlemsstater kan blant folk flest
skape en unyansert frykt for alt som har
med narkotika å gjøre. Bekymringen
gjelder spesielt faren for økt
narkotikasmugling, særlig fra og via
landene i Sentral- og Øst-Europa (CEECs).

Bildet er imidlertid langt mer sammensatt.
Den mest markante  økningen i handelen
med narkotika over landegrensene fant
sted etter Jernteppets fall, og har nå nådd
et kritisk nivå. Det nye er at situasjonen i
de fleste søkerlandene er vesentlig
forandret de siste fem til ti årene i det de
nå selv de nå selv er blitt et klart mål for
narkotikahandelen.

Tilgjengelige data tyder på at
narkotikabruken øker, både av heroin,
som erstatter lokalt produserte opiater, 
og av cannabis, som er det mest vanlige
stoffet i disse landene, da særlig til
eksperimentelt misbruk og rekreasjonsbruk.
Det er også påvist en økning i bruken av
syntetiske stoffer, og en del av disse blir
eksportert fra EU til markeder i Sentral- 
og Øst-Europa.

I denne  sammenhengen  vil et framtidig
utvidet EU stå overfor nye, mer komplekse
utfordringer, fra å omfattende lovmessige
tiltak til å få på plass administrative og
samordnende strukturer samt å utvikle

Et utvidet EU og narkotika — utfordringer og perspektiver
Trusler og utfordringer: oppfatninger og virkelighet

Fokus på narkotika
Informasjonsblad hver annen måned fra det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

‘Søkerlandenes innsats for å bringe
tiltakene på narkotikaområdet på
linje med tiltakene i EU og dagens
medlemsstater forutsetter ikke
bare at problemet erkjennes i sin
fulle bredde, men også
kontinuerlig støtte. Det vil være
avgjørende at de styrker sine
samordning- og
informasjonsmekanismer og
bevilger, der det er nødvendig, de
ressurser som trengs.’
‘Marcel Reimen, 
Leder for EONNs styre

Definisjon
Søkerlandene er de landene som har søkt om medlemsskap i Den europeiske union, pluss de som fikk sin søknad godkjent av 
Det europeiske råd på møter i Luxembourg i 1997 og Helsinki i 1999. Det er 13 søkerland: Bulgaria, Den tsjekkiske republikk,
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia og Ungarn. For ti lands vedkommende ble
forhandlingene om tiltredelse avsluttet i København i desember 2002. Målsettingen er at Bulgaria og Romania skal kunne ønskes
velkommen som medlemmer av EU i 2007. I desember 2004 forventes Rådet å ta beslutningen om når forhandlingene med Tyrkia
skal innledes. Samtlige søkerland har påbegynt arbeidet med å samordne sine tiltak med EONN for å følge utviklingen 
av narkotikafenomenet.

retningslinjer for hvilke tjenester som skal
tilbys og i hvilket omfang.



1. Nivåene av stoffmisbruk i
’øst’ og ’vest’ nærmer seg
hverandre
Som i EU-statene er rekreasjonsbruk og
eksperimentering med stoff i ferd med å
bli en vesentlig del av ungdomskulturen i
de fleste søkerlandene. Blant befolkningen
generelt i alle sentral- og østeuropeiske
land er eksperimentering med narkotika
blitt stadig vanligere i løpet av de ti siste
årene.

Denne trenden er spesielt tydelig blant
skoleelever, der antallet ungdommer i 15-
16-årsalderen som minst én gang har
prøvd et illegalt rusmiddel, ble doblet i
perioden 1995-1999. Mange søkerland
erkjenner nå at misbruk av narkotika blant
ungdom er en av de mest presserende
sosiale bekymringene.

Stoffene som brukes og bruksmønstrene er
ganske like de man finner i EUs
medlemsstater. Cannabis er det vanligste
stoffet, spesielt til eksperimentering og
rekreasjonsbruk. Syntetiske stoffer blir også
stadig mer populære blant de unge. Disse
‘nye stoffene’, som ikke behøver å
injiseres, kan oppfattes som ‘rene’,
sofistikerte og harmløse. Mens stoffbruk
tidligere ble betraktet som avvikende
atferd, oftest assosiert med sosialt
mistilpasset ungdom, er det nå blant
ungdom blitt stadig vanligere å bruke
narkotika på fritiden.

Økende narkotikabruk blant ungdom har
blitt ledsaget av en økning i bruken av
alkohol og tobakk. Det at stadig yngre

mennesker i disse landene misbruker
rusmidler, vekker alvorlig bekymring for
følgene på lang sikt.

2. Misbrukens omfang i
søkerlandene nærmer seg
gjennomsnittet i EU
Store narkotikabeslag på Balkan-ruten og i
Sentral-Europa bekrefter at regionen
fortsatt spiller en viktig rolle når det
gjelder transport og lagring av heroin og
andre illegale stoffer, inkludert kjemiske
prekursorer.

Etter en periode da handelen med
narkotika var det største
narkotikaproblemet forbundet med
søkerlandene, har heroin nå fått solid
feste på de innenlandske markedene, der
det gradvis erstatter lokalt produserte
opiater og andre stoffer. Følgelig er heroin
(som hovedsakelig injiseres) det stoffet
som er mest utbredt blant dem som søker
behandling for opiatavhengighet.

Mens misbrukergruppen i EU stort sett er
stabil og blir eldre (særlig gjelder dette
opiatbrukere), er fenomenet i de fleste
søkerlandene av nyere dato, og
misbrukerne er generelt yngre. Det knytter
seg stor bekymring til hvilke potensielle
problemer dette vil føre med seg.

Selv om sprøytebrukerne – så langt – i de
fleste søkerlandene stort sett har
unnsluppet HIV-epidemien, er det rikelig
dokumentasjon på at inntak av narkotika
er forbundet med høyrisikoatferd. Dette
kan føre til en betydelig økning i
narkotikarelaterte smittsomme sykdommer.
Av mangel på tilgang til tjenester kan
enkelte grupper, som innsatte og personer
tilhørende enkelte etniske grupper eller
minoritetsgrupper, være spesielt utsatt for
HIV- og hepatittsmitte.

I Russland (inkludert Kaliningrad-området),
Hviterussland og Ukraina er utbredelsen
av HIV til en stor grad forbundet med
injisering av narkotika. Denne epidemien
på Den europeiske unions framtidige
yttergrense utgjør en trussel og krever
utarbeidelse av en felles tilnærming for å
møte problemet.

3. Felles trender og økende
mangfold
Noen trender og problemer som er felles
for alle medlemsstatene, kan også
identifiseres i den utvidede unionen.

• Det er generell enighet om betydningen
og omfanget av stoffmisbruk og
eksperimentering med stoffer.

• Cannabis er det stoffet som først
brukes/eksperimenteres med.

• Heroin er det mest problematiske stoffet
som brukes.

• Bruken av syntetiske stoffer øker, og i
noen mindre grad, bruken av kokain.

• Omfanget og mønstrene blir etter hvert
sammenlignbare for byer av tilsvarende
størrelse (Amsterdam, Berlin, Praha) og
blant sosiale grupper med samme
kjennetegn.

• Det finnes et kompleks forhold mellom
narkotikahandel, organisert kriminalitet,
det sivile samfunn og verdensøkonomien
som ikke hemmes av landegrenser.

Derimot er forskjellen i mønstre og
problemer på lokalt og regionalt plan blitt
stadig større. 
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‘Utfordringen for en utvidet union vil
være å hjelpe de nye medlemsstatene
med å utvikle mer omfattende og
mer bærekraftige tiltak mot dette
sammensatte problemet. Det vil sann-
synligvis kreve nye initiativer for å få
egnede virkemidlene på plass.’

Georges Estievenart
administrerende Direktør, EONN



• Heroinmisbruken er stabil i de fleste EU-
statene, men øker i søkerlandene.

• Kjennetegnene for misbrukere og i
særlig grad heroinmisbrukere varierer
betydelig.

• Spesielle stoffer og bruksmønstre kan
også variere mye fra et område til et
annet, helt uavhengig av offisielle
grenser.

• EU har høyere prevalens av AIDS/HIV,
men høyrisikoatferd knyttet til
narkotikamibruk er mer utbredt i
søkerlandene.

• Hvilke minoritetsgrupper og
befolkningsgrupper som er mest utsatt
varierer både lokalt og fra ett land til et
annet.

• Den samfunnsøkonomiske utviklingen
varierer svært mye fra en region til en
annen.

• Omfanget av narkotikaproduksjon og 
-smugling varierer fra en region til en
annen.

• EUs nye yttergrenser settes under stadig
større press (når det gjelder produksjon
og smugling så vel som  smittsomme
sykdommer).

4. Et lappeteppe av tiltak
Bekjempelse av organisert
narkotikasmugling har prioritet både i
medlemsstatene og søkerlandene. Derfor
er dette også et av hovedtemaene i
søkerlandenes forberedelser for tiltredelse.

Helsetiltakene i EU omfatter en lang rekke
forebyggende tiltak og
behandlingsinitiativer med ulike opplegg.
Det er imidlertid stor avstand mellom
politiske mål og realitetene (og kvaliteten)
på det forebyggende arbeidet. I løpet av
det siste tiåret har det i medlemsstatene
vært en kraftig økning i antallet
behandlingsinstitusjoner og
skadereduserende tiltak.

En del medlemsstater har innført nasjonale
standarder samt prosedyrer eller
retningslinjer for godkjenning som et ledd
i kvalitetssikringen av de
etterspørselsreduserende tiltakene. Slike
initiativer er omtrent ikke-eksisterende i
søkerlandene, og de begrensede
økonomiske midlene de har til rådighet
blir oftere brukt til å håndheve loven.

Enkelte helsetiltak som er godt etablert i
EU, som substitusjonsbehandling og
sprøytebytteprogrammer, har ennå ikke
politisk eller økonomisk støtte i alle

søkerlandene. Det er derfor fortsatt en
ubalanse mellom tiltak for å redusere
tilgjengeligheten og etterspørselen.  Særlig
er behandlingskapasiteten utilstrekkelig for
å dekke behovet, mens iverksettingen av
skadereduserende tiltak, til tross for at det
finnes gode eksempler i de fleste landene,
ikke samsvarer med omfanget av
høyrisikoatferden.

De fleste søkerlandene har nå et rettslig
og institusjonelt rammeverk for nasjonale
narkotikastrategier på plass, men
kapasiteten til å iverksette de tiltakene som
er vedtatt er begrenset, og tildelte
ressurser er oftest utilstrekkelige.

5. EUs fremgangsmåte er
resultatet av en lang prosess
Synet Den europeiske union nå har på
narkotikaproblemet, som tar sikte på en
likevekt mellom tiltak for å redusere
tilgjengeligheten og etterspørselen, og
som innebærer en sterk folkehelsepolitisk
forpliktelse, er resultatet av mer enn 20
års erfaring. Det bygger på
medlemsstatenes erfaringer med tiltak mot
den økende heroinmisbruken, epidemier
eller potensielle HIV- og hepatittepidemier
blant sprøytebrukere samt med
bruksmønstre i rask endring. Samfunnet
har betalt en høy pris for
narkotikaproblemet når man tar i
betraktning hvor mange liv som er ødelagt
eller tapt, spesielt på grunn av overdoser
eller narkotikarelaterte smittsomme
sykdommer.

I løpet av denne tiden har det vært
nødvendig å løse mange ideologiske og
politiske spørsmål, både innenfor og
mellom medlemsstatene, før man har
kommet til de tiltakene som i mange land
nå betraktes som en nødvendig del av
enhver narkotikapolitikk. Men ikke alle
problemer er løst, og nye løsninger er i
stadig utvikling.

Resultatet er at et meget bredt spekter av
virkemidler og tiltak har blitt vedtatt av EU
og innført i medlemsstatene. Blant annet
er forpliktelsen til å basere tiltak på en
grundig vurdering av situasjonen nå
kjernen i et i omfatning økende sett av
mulige tiltak.

Over tid vil dette gi oss det
erfaringsgrunnlaget vi trenger for å
reagere effektivt både på dagens og
framtidens narkotikaproblemer.

6. En utvidet europeisk
‘narkotikaarena’ – en
utfordring

Parallelt med den utviklingen som
beskrives foran, har behovet for en felles
europeisk tilnærming til narkotika gradvis
blitt mer åpenbart. Første skritt i denne
prosessen var opprettelsen i slutten av
1980-årene av Den europeiske komité for
bekjempelse av narkotika (CELAD). CELAD
utarbeidet EUs første plan for
narkotikabekjempelse, som ble vedtatt av
Det europeiske råd på toppmøtet i Roma i
desember 1990.

Samarbeidet medlemsstatene imellom i
kampen mot narkotika er siden utvidet som
følge av den nye myndigheten Unionen
ble tillagt ved traktatene undertegnet i
Maastricht og Amsterdam. Senere
handlingsplaner har også spilt en viktig
rolle for å samordne de nasjonale
narkotikapolitikkene, og som resultat av en
vedvarende dialog, skapt økt tilnærming
og økt gjensidig tillit medlemsstatene
imellom.

Gjennom et Phare-program har siden
1991 landene i Sentral- og Øst-Europa
fått bistand i kampen mot narkotika. På
den tiden oppfattet disse landene i stor
grad at narkotikaproblemet angikk dem
bare i den utstrekning at de var
‘transittland’.

Beslutningene som ble tatt i Luxembourg i
desember 1997 om å innlede
medlemskapsforhandlinger med en første
gruppe land, har gjort at det pågående
samarbeidet mellom EU og søkerlandene
vesentlig har endret karakter, i og med at
utviklingen i samarbeidet nå drives fram
av tiltredelsesprosessen. Dette er
bakgrunnen for at narkotikaproblemet nå
er omfattet av gjeldende fellesskapsrett
innenfor justis- og innenriksområdet.

I dag, like før utvidelsen gjennomføres, er
situasjonen i den nye europeiske
‘narkotikaarenaen’ enda mer kompleks.
Europeiske og nasjonale
samordningsmekanismer og ressursene
som stilles til rådighet er, sett under ett,
begrenset. En felles handlingsplan mot
narkotika i et utvidet EU blir en stadig mer
tvingende nødvendighet. 
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Informasjon på nettet
EONN har et eget nettsted spesielt for søkerlandene: http://candidates.emcdda.eu.int
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): http://www.unodc.org/odccp/index.html
Det europeiske senteret for epidemiologisk overvåking av AIDS/WHO-UNAIDS Collaborating Centre http://www.eurohiv.org/
Verdens helseorganisasjon (WHO): http://www.who.int/substance_abuse/
Pompidou-gruppen: http://www.coe.int/T/E/Social_cohesion/Pompidou_Group/
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Denne policy-orienteringen oppsummerer tilgjengelig
informasjon angående narkotikasituasjonen i en utvidet Union
og viser til ytterligere kilder for dem som ønsker å vite mer.
Følgende konklusjoner anses å være av spesiell interesse for
beslutningstakere.

1. Økningen i rekreasjonsbruk og eksperimentering med
narkotika som en vesentlig del av ungdomskulturen, er nå
en generell trend i hele Europa, noe som krever en ny
politisk kultur for å fremme felles europeiske mottiltak.

2. For å unngå alvorlige folkehelseproblemer i framtiden,
haster det med å investere i helsetiltak som omfatter alle
aspekter av narkotikafenomenet. Dette er spesielt viktig i
søkerlandene.  

3. Tiltakene som utvikles på nasjonalt plan, må være bedre
balansert, mer sammenhengende, basert på en 

bedre forståelse av situasjonen og på evidensbasert
praksis.

4. For å håndtere økningen i ulike situasjoner i et utvidet EU,
trengs sterkere politiske og økonomiske rammebetingelser
som tar sikte på å benytte felles virkemidler selv om
tilnærmingen må differensieres på lokalt plan.

5. En formell innføring av EU-standarder og virkemidler, som
dekker en reduksjon av både tilgang og etterspørsel så vel
som  informasjon og evaluering, er avgjørende for å
kunne iverksette velfunderte tiltak (beste praksis).

6. Utvidelsen gir Den europeiske union en enestående
mulighet til å gripe fatt i alle sider ved narkotikafenomenet
i Europa, gjennom en innovativ, integrert tilnærming til
problemet.

Fokus på narkotika er en serie policy-orienteringer som utgis av Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk
(EONN), Lisboa. Orienteringene utkommer seks ganger i året på Den europeiske unions 11 offisielle språk samt norsk.
Originalspråk: engelsk. Gjengivelse er tillatt med kildeangivelse. 
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