2005 M. METIN ATASKAITA: NUSIKALTIM IR KAL JIMO KLAUSIMAI
Daugelyje ES šali pranešama apie išaugus narkotik kontrol s statym
pažeidim skai i
(11.24.2005 LISABONA) Esama duomen , kad nuo praeitojo dešimtme io pabaigos narkotik kontrol s
statym pažeidim (nusikaltim ) skai ius išaugo daugelyje iš 25 ES valstybi nari ir Norvegijoje –
šiandien teigiama ES narkotik steb senos agent ros (EMCDDA) 2005 m. Metin je ataskaitoje apie
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narkotik problem Europoje, paskelbtoje Briuselyje ( ).
Agent ros teigimu, ši augimo tendencija 20 šali 1998–2003 m. laikotarpiu ypa ryški Estijoje ir Lenkijoje,
2
kur pranešim apie narkotik kontrol s statym pažeidimus skai ius išaugo atitinkamai dešimt ir tris kartus ( ).
Ta iau 2003 m. kai kuriose šalyse – Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Maltoje, Austrijoje ir Slov nijoje –
pranešim apie tokius nusikaltimus sumaž jo.
Su narkotikais susij s nusikaltimas – plati s voka, kuri gali apimti vairius nusikaltimus, teigia EMCDDA.
Tai gali b ti ir nusikaltimai, vykdyti apsvaigus nuo narkotik , nusikaltimai, kuriais siekiama finansuoti narkotik
vartojim ir nusikaltimai, kurie vykdomi nelegaliose narkotik rinkose. Ta iau Europos S jungoje tik apie
narkotik kontrol s statym pažeidimus yra sukaupta nuosekli duomen , nors t duomen pateikimo b dai
labai skyr si.
Daugelyje ES valstybi nari narkotik vartojimas ar laikymas (asmeniniam vartojimui) sudaro didžiausi
narkotik kontrol s statym pažeidim dal – nuo 39 proc. Lenkijoje iki 87 proc. Austrijoje ir JK. Kita vertus,
kai kuriose šalyse didžiausi toki nusikaltim skai i sudaro prekyba narkotikais ar j platinimas – 46 proc.
Liuksemburge ir 91 proc. ekijos Respublikoje.
Narkotik kontrol s statym pažeidimai vis dažniau b na susij su kokainu
Remiantis turimais duomenimis, su kokainu susijusi narkotik kontrol s statym pažeidim skai ius išaugo
per 1998–2003 m. laikotarp . Šis skai ius smarkiai skiriasi atskirose šalyse – nuo 1 proc. ekijos
Respublikoje ir Lietuvoje iki 32 proc. Italijoje (tik prekybos narkotikais nusikaltimai). Per š laikotarp tik
Vokietijoje užfiksuotas su kokainu susijusi nusikaltim skai iaus sumaž jimas.
Kanap s ir toliau lieka vienu iš populiariausi narkotik , su kuriuo siejami narkotik kontrol s statym
pažeidimai daugelyje ES valstybi nari , o su šia medžiaga susijusi statym pažeidim skai ius nuo 1998
m. išaugo Vokietijoje, Ispanijoje, Pranc zijoje, Airijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje ir Portugalijoje.
Ta iau toki nusikaltim nedaug jo Belgijoje, ekijos Respublikoje, Nyderlanduose, Slov nijoje,
Švedijoje ir JK bei sumaž jo Italijoje ir Austrijoje.
1998– 2003 m. su heroinu susijusi nusikaltim sumaž jo visose informacij pateikusiose šalyse, išskyrus
Austrij ir JK, kur j padaug jo.

Kontaktai: Kathy Robertson, Ryšiai su žiniasklaida • Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lisabona, Portugalija
Tel. (351) 218 11 30 00 • Faks (351) 218 13 17 11 • info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int

Nr. 13/2005

11.24.2005

NESKELBTI IKI 11.24.2005 10VAL.00 CET/Briuselio laiku

Net tre dalis nuteist j leidosi narkotikus laisv s at mimo vietose
Kaip nurodyta šiandienin je ataskaitoje, naujausi skai iavimai, kiek narkotik susileidžiama laisv s at mimo
vietose, labai skiriasi – tai daro nuo 1 proc. iki 34 proc. nuteist j , priklausomai nuo tirt nuteist j grupi . Kitaip
tariant, ten, kur pad tis yra pras iausia, vienas iš trij nuteist j yra leid sis narkotikus nelaisv je. D l to labai
svarbu taikyti žalos mažinimo priemones siekiant sustabdyti infekcini lig plitim (pvz., ŽIV, hepatit C).
Visose ES valstyb se nar se, Norvegijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje šiuo metu teikiama pagalba laisv s
at mimo vietose esantiems narkotik vartotojams , nors paslaug pob dis ir galimyb jas gauti skiriasi.
Ataskaitoje nurodoma, kad vis dažniau pripaž stama, jog „nuteistieji turi tokias pat teises sveikatos prieži ros
paslaugas kaip ir kiti gyventojai, skaitant pagalb narkotik vartotojams ir j gydym “. Tarp paslaug , kurios
gal t b ti teikiamos, yra gydymo be vaist programos, detoksikacinis gydymas, pakaitinis gydymas,
konsultacijos ir švietimas.
Ataskaitoje teigiama, kad nuteist j gydymo medikamentais, ypa pakaitinio gydymo, galimyb s vis dar yra
ribotos. Kita vertus, Ispanijoje 82 proc. laisv s at mimo vietose esan i opioid vartotoj skiriamas pakaitinis
gydymas. Šiuo metu apie tai, kad ženkliai pager jo tokio gydymolaisv s at mimo vietose galimyb s, yra
informavusios Pranc zija (daugiausia gydymas buprenorfinu) ir Airija.
Vis dažniau vietoj kalinimo šalys pasirenka gydym
Daugeliui narkotik vartotoj laisv s at mimo vieta gali tapti „itin kenksminga vieta“, - teigiama šiandienin s
EMCDDA ataskaitos specialiame skyriuje, kur nagrin jamos nusikaltusi narkotik vartotoj laisv s at mimo
bausm s alternatyvos. Daugelyje ES valstybi nari ir Norvegijoje šiuo metu priimti statymai, numatantys
vairias alternatyvias bausmes, d l kuri kalinimas gal t b ti atidedamas, panaikinamas arba pakei iamas ar
papildomas šiomis bausm mis (pvz., viešieji darbai, vairavimo draudimas, gydymas nuo narkotik
priklausomyb s).
Didžiausi d mes skirdama gydymui kaip alternatyviai priemonei, Agent ra akcentuoja šiuo metu vyraujan i
„visuotin politin nuomon “ vietoj kalinimo nusikalt liams narkotik vartotojams skirti gydym . Ataskaitoje
teigiama, kad daugelyje šali laisv s at mimo vietos yra perpildytos, tad skiriamas gydymas gal t tapti
ekonomiškai naudingesne bausme. Ši priemon iš esm s taikoma nuo narkotik priklausomiems narkotik
vartotojams, taip atspindint šiuo metu paplitus ši asmen vaizd vertinant juos kaip pacientus, turin ius
išgydom medicinini ir psichologini -socialini sveikatos sutrikim .
statym leid jai si lo skirti alternatyvias gydymo priemones ypa pažeidžiamiems jauniems narkotik
vartotojams. Ta iau vis dar yra labai mažai gydymo program , kurios b t skirtos jaun narkotik vartotoj
poreikiams užtikrinti. Vokietija, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija ir JK yra tos kelios šalys, kurios skelbia
apie pasirinktinai taikomas prevencines programas pirm kart nusikaltusiems asmenims (daugiausia kanapi
vartotojams), si lant jiems psichologin pagalb , mokymus ir konsultacijas.
„Taikant nusikaltusiems narkotik vartotojams gydym galima sumažinti nusikalstamum ir kitas visuomenei
kylan ias gr smes, taip pat pad ti ir narkotikus vartojantiems asmenims pagerinti j sveikatos b kl ir socialin
gerov , teigia EMCDDA direktorius Wolfgang Götz. Tinkamos gydymo priemon s yra itin svarbios norint tai
gyvendinti. Ta iau siekiant s kming rezultat nemažesn svarb turi ir paties nusikalt lio motyvacija“.
Naujajame 2005–2008 m. ES narkotik veiksm plane valstyb s nar s raginamos „vietoj kalinimo
veiksmingai panaudoti alternatyvias ir kurti naujas priemones tiems narkotik vartotojams, kurie yra vykd su
narkotikais susijusius nusikaltimus“.
Pastabos
Išsamesn s informacijos apie 2005 metin ataskait
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ir visus susijusius leidinius ieškokite http://annualreport.emcdda.eu.int
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( ) Žr. 2005 m. Statistikos biuletenio DLO-1 lentel (2005 Statistical bulletin). ( ) D l 2000 m. Lenkijoje
pasikeitusi statym gal jo padaug ti pranešim apie narkotik kontrol s statym pažeidimus šioje šalyje.
2005 m. metin ataskait galima atsisi sti 22 kalbomis adresu http://annualreport.emcdda.eu.int
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