COCAIN , AMFETAMINE, ECSTASY I CANABIS: ULTIMELE TENDIN E
Cocaina devine stimulentul preferat de mul i tineri din Europa
(24.11.2005 LISABONA) Cocaina a c p tat un rol major pe scena drogurilor în Europa, constat Agen ia UE
pentru droguri (OEDT) în Raportul anual pe 2005 privind problema drogurilor în Europa, lansat la
Bruxelles. Indicatorii specifici arat o cre tere covâr itoare a traficului i consumului de cocain i exist dovezi
din ce în ce mai frecvente ale existen ei problemelor de s n tate ca urmare a consumului de cocain .
OEDT estimeaz c circa 9 milioane de europeni (3% din popula ia adult ) au consumat cocain cel pu in o
dat în via . Se consider c între 3 i 3,5 milioane (1% din popula ia adult ) au încercat drogul în ultimele
12 luni, în timp ce aproximativ 1,5 milioane (0,5% din popula ia adult ) sunt clasifica i drept consumatori actuali,
consumând cocain în ultimele 30 de zile. Consumul de cocain este mai frecvent în rândul adul ilor tineri
(15–34 ani), în special b rba i i din zonele urbane.
Consumul de cocain prezint varia ii considerabile de la ar la ar , majoritatea studiilor na ionale estimând
c între 1% i 11,6% dintre tinerii din Europa au încercat cocain cel pu in o dat , iar între 0,2% i 4,6% au
consumat cocain în ultimele 12 luni.
Spania i Marea Britanie consemneaz cele mai ridicate niveluri ale consumului de cocain , peste 4% dintre
adul ii tineri consumând drogul în ultimul an, dep ind astfel nivelul recent al consumului de Ecstasy i
amfetamine. Aceste estim ri se apropie acum de datele referitoare la SUA, declar agen ia, alimentând
îngrijorarea potrivit c reia cocaina este pe cale s devin stimulentul preferat de mul i tineri din anumite p r i
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ale Europei ( ).
Odat cu finele anilor 1990, dovezi ale cre terii consumului recent de cocain în rândul adul ilor tineri au fost
consemnate de studiile efectuate în Danemarca, Italia, Ungaria, rile de Jos i Austria. În Spania i Marea
Britanie, cea mai pronun at cre tere s-a produs înainte de 2001, îns date mai recente sugereaz c tendin a
ascendent tinde s se stabilizeze.
Consumul de cocain crack în Europa – un drog asociat în mod deosebit cu probleme de s n tatea public i
probleme sociale – r mâne limitat, potrivit raportului prezentat ast zi. Un consum semnificativ de cocain se
înregistreaz numai în câteva ora e mari, în principal în rile de Jos i Marea Britanie.
Cre tere impresionant a cantit ilor de cocain confiscate în Europa
Cele mai recente date arat c în UE, cantit ile de cocain confiscate s-au dublat aproape între 2002 i 2003,
de la 47 de tone la peste 90 de tone, sugerând c Europa a devenit o pia important pentru acest drog.
Cea mai mare parte a cantit ilor de cocain intr în UE prin Peninsula Iberic i rile de Jos, rile din
Africa i Caraibe fiind importante zone de tranzit pe rutele de trafic spre Europa.
Spania i rile de Jos consemneaz cele mai mari confisc ri de cocain din UE. În aceste dou
confisc rilor a crescut de peste dou ori între 2002 i 2003.

Contact: Kathy Robertson, Rela ii media • Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lisabona, Portugalia
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11 • info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int

ri, volumul

Nr 9/2005

EMBARGO 24.11.2005 10H00 ora Europei centr./ora de Bruxelles

24.11.2005

Impactul crescut al cocainei asupra s n t ii publice
Potrivit raportului prezentat ast zi, în prezent, tot mai mul i europeni solicit tratament împotriva problemelor
cauzate de consumul de cocain . Circa 10% dintre solicit rile de tratament ca urmare a consumului de droguri
în Europa sunt legate în prezent de consumul de cocain , de i se constat deosebiri importante de la ar la
ar . Cel mai ridicat procent al clien ilor care solicit ajutor medical ca urmare a consumului de cocain se
înregistreaz în Spania (26%) i rile de Jos (38%). În rile de Jos, printre persoanele care s-au aflat
pentru prima dat sub tratament terapeutic în 2003, cea mai parte a solicitat ajutor în special pentru probleme
cauzate de consumul de cocain decât pentru cele cauzate de opiacee.
Decesele ca urmare a consumului de cocain , afirm OEDT, constituie o „problem serioas , probabil subraportat ”. Consumul de cocain este frecvent în rândul consumatorilor de opiacee, iar cocaina este detectat
în mod curent în combina ie cu opiaceele în cazurile de supradoz . Potrivit estim rilor, cocaina joac un „rol
determinant” în circa 10% dintre decesele ca urmare a consumului de droguri (variind între 1% i 15%, în
func ie de ar ). În raport se afirm c acest procent poate însemna câteva sute de decese ca urmare a
consumului de cocain în fiecare an, la nivelul UE. Decesele cauzate exclusiv de abuzul de cocain , r mân
totu i rare, de i poten ialul cocainei de a agrava problemele cardiovasculare reprezint un motiv de îngrijorare.
Nu sunt dovezi ale sc derii consumului de alte stimulente
Studii recente continu s arate o tendin ascendent a consumului de Ecstasy i amfetamine în rândul
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adul ilor tineri în majoritatea rilor UE, afirm OEDT ( ).
Un consum semnificativ de Ecstasy a fost înregistrat pentru prima dat în Europa în anii 1990, iar în prezent
consumul a crescut sau chiar a dep it nivelul consumului de amfetamine în majoritatea rilor. Agen ia
estimeaz c aproximativ 2,6 milioane de adul i din UE au consumat recent Ecstasy (0,8% din popula ia
adult ).
Studii na ionale arat c între 0,6% i 13,6% dintre adul ii tineri declar c au experimentat Ecstasy, iar 0,4–6%
c au consumat Ecstasy în ultimele 12 luni. Cele mai ridicate cote ale consumului recent de Ecstasy au fost
înregistrate în Estonia (3,7%), Spania (3,8%), Republica Ceh (5,9%) i Marea Britanie (6,9%).
Spre deosebire de majoritatea rilor unde exist date disponibile, Germania, Grecia i Marea Britanie
raporteaz un consum stabilizat de Ecstasy.
Danemarca, Estonia i Marea Britanie sunt rile cu cea mai ridicat cot a consumului recent de amfetamine
în rândul adul ilor tineri (estimat la circa 3%). Marea Britanie, îns , este singura ar din UE care
consemneaz o sc dere semnificativ a consumului recent de amfetamine la aceast grup de vârst (15–34
ani).
Europa r mâne un centru important al produc iei de Ecstasy i amfetamine
În ansamblu, Europa r mâne principalul centru de producere a drogului Ecstasy, cu toate c importan a sa
relativ este în sc dere, fabricarea drogului Ecstasy r spândindu-se i în alte p r i ale lumii. Produc ia i
capturile mondiale de amfetamine continu s fie concentrate în Europa. În 2003, laboratoare clandestine de
producere a amfetaminelor au fost descoperite în Belgia, Germania, Estonia, Lituania, Luxemburg (de
dimensiuni reduse), rile de Jos, Polonia i Marea Britanie.
Majoritatea cantit ilor de amfetamine confiscate în 2003 provenea din rile de Jos, urmate de Polonia i
Belgia. Aproximativ 82% din cantitatea total de amfetamine confiscate pe plan mondial în 2003 reprezint
capturi înregistrate în Europa occidental i central . Cantit ile confiscate par a fi în cre tere din anul 2002.
Europa împotriva tendin ei globale – nu sunt indicii cu privire la cre terea consumului de
metamfetamine
În pofida problemelor tot mai ample asociate consumului de metamfetamine în Africa, Asia, Australia, Noua
Zeeland i SUA, consumul ridicat de metamfetamine în UE se limiteaz la Cehia i Slovacia. Problema a
Raportul anual 2005 – se poate desc rca în 22 de limbi de pe http://annualreport.emcdda.eu.int

2

EMBARGO 24.11.2005 10H00 ora Europei centr./ora de Bruxelles

24.11.2005

fost localizat în Cehia din anii `80. Aici, peste 50% dintre cererile de tratament intervin ca urmare a
problemelor asociate consumului de metamfetamine.
Comentând datele prezentate mai sus, pre edintele OEDT, Marcel Reimen, declar : „Multe ri europene au
leg turi puternice cu zone ale lumii unde exist probleme cauzate de consumul de metamfetamine. Dat fiind c
pia a european a stimulentelor se extinde, poten ialul de r spândire a metamfetaminelor nu trebuie neglijat.
Dimpotriv , acesta r mâne un sector central pentru interven iile preventive.”
Preocupare fa

de popularitatea substan elor halucinogene naturale

Consumul de substan e halucinogene sintetice, cum e LSD-ul, r mâne sc zut în Europa. Cu toate acestea,
în raportul de ast zi se afirm c , printre elevii de liceu (15–16 ani), experimentarea substan elor halucinogene
existente în stare natural , cum sunt „ciupercile halucinogene”, constituie un fenomen întâlnit destul de des.
În 2003, prevalen a consumului de ciuperci halucinogene de-a lungul vie ii l-a egalat pe cel de Ecstasy în
Republica Ceh , Danemarca, Italia, rile de Jos, Austria i Polonia i l-a dep it în Belgia, Germania
i Fran a.
Peste 62 de milioane de europeni au încercat canabisul
OEDT estimeaz c peste 62 de milioane de europeni (sau peste 20% din popula ia adult ) au experimentat
canabisul cel pu in o dat , iar circa 20 de milioane (peste 6% din popula ia adult ) au consumat canabis în
ultimele 12 luni. Aproximativ 9,5 milioane (aproape 4% din popula ia adult ), sunt clasifica i drept consumatori
actuali i se consider c aproape 3 milioane de adul i tineri, mai ales b rba i, consum canabis zilnic sau
aproape zilnic.
Canabis – o imagine convergent , pe m sur ce diferen ele na ionale se mic oreaz
Înc de la mijlocul anilor 1990, tendin a predominant în Europa privind consumul de canabis a fost una
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ascendent ( ). Totu i, consumul de canabis era inegal reprezentat in cadrul UE, Marea Britanie remarcânduse de-a lungul timpului prin cele mai ridicate rate de prevalen . Aceasta situa ie s-a schimbat, conform OEDT,
alte ri recuperând decalajul, în timp ce situa ia din Marea Britanie s-a stabilizat dup 1998.
Inciden a consumului de canabis în rândul adul ilor tineri atinge niveluri de 17,3% în Spania, 19,5% în Marea
Britanie, 19,7% în Fran a i 22,1% în Republica Ceh . (Cotele cele mai sc zute ale consumului de canabis în
rândul adul ilor tineri se reg sesc în Grecia, Suedia, Polonia i Portugalia).
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Studiul ESPAD realizat în mediul colar ( ) ofer o perspectiv util asupra tendin elor pe termen lung (1995–
2003) ale consumului de droguri în rândul elevilor din Europa (15–16 ani), prezentând unele indicii convergente
cu privire la consumul de canabis. În 1995, prevalen a consumului de canabis de-a lungul vie ii exprimat de
datele recoltate în cadrul ESPAD se situeaz în jurul valorii de 41% pentru aceast grup de vârst , în
Marea Britanie i 37% în Irlanda, cu mult mai ridicate decât în toate celelalte ri UE participante la studiu.
Dintre celelalte ri UE, numai Republica Ceh (22%) a raportat o estimare de peste 20%. În majoritatea
rilor, nivelul raportat se situa sub 10%.
Cu toate acestea, datele ESPAD pentru 2003 arat o imagine foarte diferit , nou state membre UE raportând
niveluri ridicate ale prevalen ei consumului de-a lungul vie ii de peste 29%: Republica Ceh (44%), Irlanda
(39%), Marea Britanie (38%), Fran a* (38%) Slovenia (28%) Italia (27%), Slovacia (27%), Danemarca (23%)
i Estonia (23%). Cre teri ale prevalen ei consumului de canabis de-a lungul vie ii au fost mai pronun ate în
noile state membre din centrul i estul UE unde, în 1995, ratele prevalen ei se situau adesea la valori foarte
sc zute (în general sub 10%).
Cea mai ridicat rat a prevalen ei consumului de canabis de-a lungul vie ii în rândul elevilor de 15-16 ani din
Europa în 2003 a fost înregistrat în Republica Ceh (44%), iar cele mai ridicate valori ale consumului în
ultima lun în Spania i Fran a (22%). Între 1999 i 2003, în Republica Ceh , s-a înregistrat o cre tere de 5%
a num rului de elevi care au declarat c au încercat pentru prima oar canabis pân la vârsta de 13 ani.
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rile de Jos i Marea Britanie au raportat îns o sc dere u oar de 1% a acestui num r, de i o astfel de
modificare este greu de interpretat.
Poli-consumul de droguri – o tr s tur esen ial a fenomenului consumului de droguri în Europa
Poli-consumul de droguri constituie în prezent o tr s tur esen ial a fenomenului consumului de droguri în
Europa, afirm raportul, f când ca analiza tendin elor în ceea ce prive te consumul unui singur drog s nu mai
fie realist .
În leg tur cu aceasta, directorul OEDT, Wolfgang Götz, declar : „Analiza impactului asupra s n t ii publice
a consumului de droguri trebuie în prezent s in seama de reprezentarea complex a consumului
interdependent de substan e psihoactive, incluzând alcoolul i tutunul. Concentrarea aten iei asupra tendin elor
privind consumul unei singure substan e poate fi în el toare, dac nu se ia în calcul interdependen a dintre
diferitele tipuri de substan e”.

Note i defini ii
To i adul ii – 15–64 ani; Adul i tineri – 15–34 ani; Prevalen a de-a lungul vie ii – a încercat / consumat cel pu in o dat în
cursul vie ii; Consum recent – în ultimele 12 luni; Consum actual – ultima lun /ultimele 30 de zile.
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( ) Vezi 2005 Raportul anual 2005 Comentariu, Figura „Consumul recent (în ultimele 12 luni) de cocain în rândul tuturor
adul ilor tineri (15–34 ani).
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( ) Vezi Capitolul 4, Figurile 8 i 9.
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( ) Vezi Capitolul 3, Figura 4.
4
( ) http://www.espad.org/index.html (* Fran a a participat la ancheta ESPAD numai începând cu anul 1999).
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